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  ผศ.ดร.ภัทราวดี มากมี คณบดีวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา ร่วมกับ คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยบูรพา 

น�าแจกันดอกไม้ไปถวายที่พระฉายาลักษณ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ และลงนามถวาย

พระพรให้ทรงหายจากพระอาการประชวร เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๘:๐๐ น. ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ 

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย กรุงเทพมหานครฯ

มหาวิทยาลัยบรูพา 
เข้าถวายแจกันดอกไม้ หน้าพระฉายาลักษณ์ และลงนามถวายพระพร 

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ
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การวิจัย

 ดร.ปริญญา เรืองทิพย์ ผู้ช่วยคณบดีฯ ร่วมประชุมวางแผนการด�าเนิน

โครงการ กับรองเลขา และผู้ทรงคุณวุฒิจาก EEC วันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. 

๒๕๖๒ ณ อาคาร CAT Tower กรุงเทพมหานครฯ

  ดร.ปริญญา เรืองทิพย์ ดร.อุทัยพร ไก่แก้ว และดร.ศราวิน เทพสถิตย์

ภรณ์ พร้อมด้วยคณาอาจารย์จากสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าเยี่ยม

ชมการจัดการเรียนการสอนด้วยภาษาอังกฤษของวิทยาลัยเทคโนโลยี IRPC 

จังหวัดระยอง โดยได้รับการตอนรับเป็นอย่างดีจากผู้จัดการ ดร.โพธิวัฒน์ เผ่า

พงศ์ช่วง เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยี IRPC 

จังหวัดระยอง

 ดร.พีร วงศ์อุปราช ผู ้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และวิเทศสัมพันธ์ วิทยาลัยวิทยาการ

วิจัยและวิทยาการปัญญา ได้รับทุนแลกเปล่ียนนักวิจัยระยะส้ันภายใต้โครงการความร่วมมือกับ

ต่างประเทศไทย-เกาหลี ระหว่างส�านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กับ มูลนิธิวิจัยแห่งสาธารณรัฐ

เกาหลี (The National Research Foundation of Korea, NRF) ประจ�าปี ๒๕๖๒ เร่ือง "การ

พัฒนาระบบประเมินส�าหรับการตรวจหาภาวะสมองเสื่อมระยะเริ่มแรกในผู้สูงอายุไทยด้วยกิจกรรม

ทดสอบทางปัญญากระตุ ้นคลื่นไฟฟ้าสมองและการเรียนรู ้ของเครื่อง" สาขาด้านสังคมศาสตร์ 

(จิตวิทยา) เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและเกาหลี โดยการ

ส่งเสริมแลกเปลี่ยนความรู้ผ่านการท�าวิจัยร่วมกัน อันจะน�าไปสู่การยกระดับความร่วมมือระหว่าง

นักวิจัยท้ังสองประเทศ ระยะเวลาการวิจัย ๑๕ มิถุนายน – ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ (๒๐ วัน)  

ณ มหาวิทยาลัยแห่งชาติโซล ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี

โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศไทย-เกาหลี

The National Research Foundation of Korea, NRF
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การตีพิมพ์บทความวิจัยระดับชาติและนานาชาติ

  ผศ.ดร.พูลพงศ์ สุขสว่าง และ ผศ.ดร.ภัทราวดี มากมี ได้รับการตีพิมพ์

บทความวิจัยเรื่อง "การพัฒนามาตรวัดบุคลิกภาพขั้นพื้นฐาน ส�าหรับนักเรียน

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย" ลงในวารสารการวัดผลทางการศึกษา มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม ปีที่ ๒๕ ฉบับที่ ๒

  ดร.ปรัชญา แก้วแก่น ได้รับการตีพิมพ์บทความวิจัยเรื่อง "Test-retest Reliability 

of the Five Times Sit-to-Stand Test measured using the kinect in older adults" 

ลงในวารสาร The Journal of Associated Medical Sciences ปีที่ ๕๒ ฉบับที่ ๒ หน้า 

๑๓๘ - ๑๔๔

  ผศ.ดร.ภัทราวดี มากมี ได้รับการตีพิมพ์บทความวิจัยเรื่อง "MUTILEVEL CAUSAL 

FACTORS INFLUENCING ORGANIZATIONAL EFFECTIVENESS FOR UNIVERSITIES 

IN THAILAND, LAOS AND CAMBODIA" ลงในวารสาร Rajabhat Journal of sciences, 

Humanities & Social sciences ปีที่ ๒๐ ฉบับที่ ๑ หน้า ๔๙-๕๙

  วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา จัดการบรรยายพิเศษ เรื่อง “Bring internationalisation to you: The 

postgraduate certificate in social science research method – Distance learning ” โดย Prof. Dr. Robin Humphrey  

Director of Postgraduate Research Training Programme, University of Newcastle, UK เมื่อ วันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. 

๒๕๖๒ ณ ห้อง ประชุม RMCS ๑๐๗ อาคารวิทยาลัยฯ

ความร่วมมือระหว่างประเทศ

การน�าเสนอผลงานวิจัยในการประชุมระดับชาติ

 นางสดใส ดุลยา ดร.ปริญญา เรืองทิพย์ และ ดร.ปิยะทิพย์ ประดุจพรม ได้น�าเสนอผลงานวิจัย

เรือ่ง "การพฒันาแบบทดสอบเชาวน์ปัญญาด้านมติิสัมพันธ์ส�าหรับนกัเรียนระดับประถมศกึษา" ในการ

ประชุมวิชาการระดับชาติด้านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้และสิ่งประดิษฐ์ ครั้งที่ 3 (ILI 2019) เมื่อวันที่ 

๒๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ ณ ศูนย์นวัตกรรมและความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
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  ดร.ปริญญา เรืองทิพย์ พร้อมด้วยดร.กนก พานทอง อาจารย์ประจ�าวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา เป็น

วทิยากรบรรยาย ในโครงการอบรมเชงิปฎบิตักิาร เรือ่ง หลักการและการเขียนโครงการท่ีมปีระสิทธภิาพ (Principle and Effective 

Project writing Workshop)” เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนวัดป่าประดู่ อ�าเภอเมือง จังหวัดระยอง

บริการวิชาการ

การเป็นวิทยากรและบรรยายพิเศษ

  ผศ.ดร.ภัทราวดี มากมี ดร.ปริญญา เรืองทิพย์ และดร.ปรัชญา แก้วแก่น เป็นวิทยากรแม่ไก่ อบรมนักวิจัยลูกไก่ รุ่นที่ ๗ 

ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ท บางแสน ชลบุรี
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  ผศ.ดร.ภัทราวดี มากมี คณบดีวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา ดร.พีร วงศ์อุปราช และ ดร.ปรัชญา 

แก้วแก่น บุคลากรในสังกัดวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง "แนวคิด

เกี่ยวกับ Cognitive Science : เทคนิคและการประยุกต์งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และการประยุกต์ใช้งานวิจัย Cognitive Science กับ

การพยาบาลเพื่อฟื้นฟูกายจิตสังคมในผู้ป่วยจิตเวช" เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมหลวงวิเชียรแพทยาคม  

ชั้น ๔ อาคารนายแพทย์หลวงวิเชียรแพทยาคม โรงพยาบาลศรีธัญญา จังหวัดนนทบุรี

  ดร.ปริญญา  เรืองทิพย์ เป็นกรรมการสอบพิจารณาเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของนิสิตระดับปริญญา หลักสูตรวิทยาศาสตร

มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก�าลังกายและการกีฬา กลุ่มวิชาการสอนทางการออกก�าลังกายและการกีฬา จ�านวน 

๒ คน เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา 

การให้ค�าปรึกษาทางวิชาการ

  Dr.Poliny Ung  ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายโครงการเพิ่มสมรรถนะนักวิจัย ประจ�าปีการศึกษา 

๒๕๖๑ ในกิจกรรมบอกเล่าประสบการณ์การท�าวิจัย โดยผู้เชี่ยวชาญ หัวข้อเรื่อง “สถิติส�าหรับการวิจัยทาง

คลนิกิมุง่เป้าสูก่ารใช้งานได้จรงิ” เมือ่วนัที ่๒๔ มถินุายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ มหาวทิยาลยัหวัเฉยีวเฉลมิพระเกยีรติ  

อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ  

  ดร.ปรชัญา  แก้วแก่น เป็นประธานกรรมการสอบโครงการวจัิยทางชวีเวชศาสตร์  ให้กับนสิิตหลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ 

สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ ชั้นปีที่ ๔ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ อาคารวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยบูรพา

  ดร.ศราวิน เทพสถิตย์ภรณ์ ได้รับเขิญเป็นอาจารย์สอนโครงการอบรม Creative thinking ระหว่าง

วันที่ ๒๒-๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนสาธิต “พิบูลบ�าเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา 
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วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา 

จัดโครงการอบรมระยะสั้น ประจ�าปี ๒๕๖๒

  เรื่อง "การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างโดยใช้โปรแกรม AMOS" (Structural Equation Modeling Analysis Using 

AMOS) ระหว่างวันที่ ๘ - ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีวิทยากรบรรยาย คือ ผศ.ดร.พูลพงศ์ สุขสว่าง และคณะ 

  เรื่อง "การเรียนรู้ในชั้นเรียนโดยใช้สมองเป็นฐานและสะเต็มศึกษา" (Learning Management in Classroom by Brain 

Based Learning and STEM : BBL&STEM) ระหว่างวันที่ ๗ - ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีวิทยากรบรรยาย คือ ดร.ปรัชญา 

แก้วแก่น และคณะ 

  เรื่อง "การวิจัยเชิงคุณภาพ" (Qualitative Research) ระหว่างวันที่ ๘ - ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีวิทยากรบรรยาย 

คือ ดร.กนก พานทอง และคณะ

  เรือ่ง "การเขยีนบทความวชิาการเพือ่ตพีมิพ์ในวารสารและงานประชุมวชิาการระดับนานาชาติ" (Academic Writing for 

Publication in The International Journal and Conference) ระหว่างวันที่ ๗ - ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีวิทยากร

บรรยาย คือ ดร.พีร วงศ์อุปราช และคณะ
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  วทิยาลยัวทิยาการวจัิยและวทิยาการปัญญา จดัโครงการแสดงความยนิดีกบัมหาบณัฑติและดุษฎีบณัฑิต ประจ�าปี ๒๕๖๒ 

"เหลืองอร่าม ๑๑ ปี RMCS" และกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ "RMCS อยู่ยั่ง ยืนยง (RMCS Never Die)" เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. 

๒๕๖๒ ณ บริเวณลานจอดรถหน้าวิทยาลัยฯ

  วทิยาลยัวิทยาการวจิยัและวทิยาการปัญญา จดัโครงการ"พัฒนาเครือข่ายการท�าวจัิยทางด้านวทิยาการปัญญา วทิยาลยั

วิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา ประจ�าปี ๒๕๖๒" โดยจัดการบรรยายโครงการวิจัยต่างๆ ของวิทยาลัย

ลัยฯ โดนนิสิตระดับปริญญาเอก เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ อาคารวิทยาลัยฯ

กิจกรรมพัฒนานิสิต



: จดหมายข่าววิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา  ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๒๘

  คณบด ีผูบ้รหิาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที ่วทิยาลัยฯ เข้าร่วมรดน�า้ขอพร รศ.เชาวน์ มณวีงษ์ อดีตอธกิารบดีมหาวทิยาลยั

บูรพา เนื่องในประเพณีวันสงกรานต์ เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒

  ผู้บริหาร คณาจารย์ ร่วมถ่ายภาพรวมกับมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต ประจ�าปี ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. 

๒๕๖๒ ณ บริเวณอาคารศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยบูรพา

กิจกรรมท�านุบ�ารุงศิลปะวัฒนธรรม

  ผศ.ดร.ภัทราวดี มากมี คณบดีวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต เข้า

ร่วมกิจกรรม"เที่ยววัดท่าอิฐไหว้พระศักดิ์สิทธิ์ทางสายน�้า" จัดโดยจังหวัดฉะเทริงเทราร่วมกับบริษัท วัชร มารีน จ�ากัด เมื่อวันที่ ๗ 

เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ วัดท่าอิฐ และบริเวณลุ่มแม่น�้าบางประกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

  ดร.ศราวิน เทพสถิตย์ภรณ์ และ ดร.อุทัย

พร ไก่แก้ว อาจารย์ประจ�าวิทยาลัยฯ น�านิสิตและผู้

ที่สนใจ  เข้าศึกษาดูงาน “ฟิตเนสฝึกสมองผู้สูงอายุ” 

เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ศูนย์ฝึกสมอง 

(Cognitive fitness center) ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ 

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



จดหมายข่าววิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา  ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๒  : ๙

  ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา ร่วมงาน "สืบสานประเพณีรดน�้าขอพร 

เนื่องในวันสงกรานต์" ประจ�าปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ลานหน้าอาคาร ๕๐ ปี ศาสตราจารย์ ประยูร จินดา

ประดิษฐ์

  ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยฯ เข้าร่วมรดน�้าขอพร รศ.ชารี มณีศรี เนื่องในประเพณีวันสงกรานต์  

ประจ�าปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒

  ดร.ปรัชญา แก้วแก่น ได้รับมอบหมายจากคณบดี เข้าร่วมพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก นิทรรศการประกอบด้วยภาพ และสื่อมัลติมีเดียรูปแบบต่าง ๆ  การถ่ายทอดสดพระราชพิธีระหว่างวัน

ท่ี ๔-๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ และเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชยัมงคลและความจงรักภกัดี โดยนทิรรศการ

จะจัดแสดงไว้ ณ หอศิลปะและวัฒนธรรมภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา ระหว่างวันที่ ๑ - ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ รวม

จ�านวน ๑๐ วัน

  ดร.ปรัชญา แก้วแก่น ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการพิเศษ เป็นตัวแทนวิทยาลัยฯ เข้าร่วมงานมหรสพสมโภช เนื่อง

ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี



: จดหมายข่าววิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา  ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๒๑๐

  วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา และ บริษัท ต้าถุง 

(ประเทศไทย) จ�ากัด น�าโดย ดร.ธงชัย จินาพันธ์ รองประธานกรรมการ 

ประชุมหารือเพ่ือท�าความร่วมมือ BUU Smart University ซึ่งเป็น

โครงการของบริษัทต้าถุงฯ โดยจะมีการน�ารถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ามาใช้

อ�านวยความสะดวกในมหาวิทยาลัยบูรพา เพ่ือส่งเสริมการใช้พลังงาน

สะอาด รักษาสิ่งแวดล้อม และลดโลกร้อน เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. 

๒๕๖๒ ณ ห้อง RMCS ๑๐๗ อาคารวิทยาลัยฯ

  สมาคมศษิย์เก่าวทิยาลยัวทิยาการวจิยัและวทิยาการปัญญา มอบเงนิบรจิาคท่ีได้จาก

การจัดงาน RMCS Mini Marathon 2019 เดิน-วิ่ง สร้างพลังกาย พลังใจ และพลังปัญญา 

จ�านวน ๑๙๐,๐๐๐.- บาท ให้กับวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา เม่ือวันที่ ๙ 

เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา

  วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา ได้รับการตรวจสอบการประเมินผลการควบคุมภายในของส่วนงาน/

หน่วยงาน ทั้งนี้การตรวจสอบดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ทราบว่าการควบคุมภายในของส่วนงาน/หน่วยงาน มีความเพียงพอ  

เหมาะสม และให้การสนับสนุนให้การปฏิบัติงานบรรลุผลส�าเร็จ และมีขอบเขตการตรวจสอบ คือ ประเมินผลการควบคุมภายใน

ของส่วนงาน/หน่วยงาน ท้ังหมด ๔ ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหาร ด้านการเงินและบัญชี ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และด้านบริหาร

ทรัพยากรบุคคล โดยมีผู้ตรวจประเมิน คือ นางสาวปวีณา ศิริรักษ์ และ นางสาวจันทร์เพ็ญ มณีรัตนากรณ์ เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน 

พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้อง RMCS ๑๐๗ อาคารวิทยาลัยฯ ทั้งนี้วิทยาลัยฯ ได้รับผลการประเมินอยู่ในระดับดี

ด้านการบริหารจัดการ

การเข้าร่วมกิจกรรม

  คณะผู้บริหารวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา ร่วมมอบกระเช้า

ดอกไม้แสดงความยินดีกับ รศ.ดร.นุจรี ไชยมงคล ในโอกาสได้รับต�าแหน่งคณบดี

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ บัณฑิต

วิทยาลัย ชั้น ๗ อาคารศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยบูรพา

  คณบดี และคณะผู้บริหาร วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา ร่วม

พิธีรดน�้าศพ นายสมชาย คุณปลื้ม (ก�านันเป๊าะ) อดีตนายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข 

จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ วัดแจ้งเจริญดอน ต�าบลแสนสุข 

อ�าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี



จดหมายข่าววิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา  ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๒  : ๑๑

การพัฒนาบุคลากร
  ดร.ปรัชญา  แก้วแก่น และ ดร.ปิยะทิพย์ ประดุจพรม เข้าร่วมอบรมสัมมนาอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “ผู้ประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายใน ตามเกณฑ์ EdPEx ครั้งที่ ๑” ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๖๑ จัดโดยกองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัย

บูรพา ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

  นางระพีพร พูลสวัสดิ์ เข้าร่วมอบรมการใช้งานระบบการควบคุมภายใน เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ณ อาคาร

ส�านักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

  ผศ.ดร.ภัทราวดี มากมี ดร.ปิยะทิพย์ ประดุจพรม ดร.กนก พานทอง และ ดร.ปริญญา เรืองทิพย์ เข้าร่วมโครงการอบรม

เชิงปฏิบัติการ เรื่อง การขอต�าแหน่งทางวิชาการ เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ หอประชุมธ�ารง บัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา

  คณบดีวิทยาลัยฯ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดท�าโครงร่างองค์กร : OP (Organizational Profile)” 

มหาวิทยาลัยบูรพา ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ หอประชุมธ�ารง บัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา

  Dr.Poliny Ung  เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเสริมสร้างความรู้และทักษะของคณาจารย์ในการจัดการ

เรียนรู้แบบ Active Learning ประจ�าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ หัวข้อเรื่อง Active Learning Digital Learners: Are you ready? 

ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ อาคารศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยบูรพา

  นางสาวธันยา เฉลิมวรบุตร เข้าอบรมหลักสูตร การบริหารจัดการองค์ความรู้สู่ความสุขในการท�างาน (R2H) ส�าหรับนัก

สร้างสุขมหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมโรงแรม เดอะไทด์ รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี

  ดร.กนก พานทอง ดร.ปรัชญา แก้วแก่น และ ดร.ปริญญา เรืองทิพย์ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ความเป็นตัวตน 

โครงร่างองค์กร (OP)” ระดับส่วนงาน ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๖๑ ส�าหรับกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระหว่าง 

เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒  ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

  ผศ.ดร.ภัทราวดี มากมี คณบดีวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา ดร.พีร วงศ์อุปราช ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย 

นวัตกรรม และ วิเทศน์สัมพันธ์ ดร.ปรัชญา แก้วแก่น ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการพิเศษ ร่วมบันทึกเทปรายการ "คน

ไทยไม่ทิ้งกัน" ทางช่อง TNN เพื่อประชาสัมพันธ์วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อวันที่ ๑๓ 

มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ สถานีข่าว TNN24 อาคารทิปโก้ ถนนพระราม ๖ กรุงเทพมหานครฯ ซึ่งออกอากาศในวันที่ ๓๐ 

มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒

การประชาสัมพันธ์วิทยาลัยฯ

การเข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการ

  ดร.สิริกรานต์ จันทเปรมจิตต์ ดร.กนก พานทอง  ดร.พีร วงศ์อุปราช และ ดร.ยุทธนา  จันทะขิน เข้าร่วมการประชุมใน

งานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๒ “วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ สู่ความมั่งคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” เมื่อวันที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางออกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร            

  คณบดวิีทยาลยัฯ รองคณบดฝ่ีายบรหิาร ผูช่้วยคณบดฝ่ีายวจิยัฯ เข้าร่วมประชุมรบัฟังการชีแ้จง ท�าความเข้าใจและเตรยีม

ความพร้อมต่อแผนการจดัสรรงบประมาณการวิจยัภายใต้กระทรวงใหม่ เมือ่วนัที ่๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ คณะวทิยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยบูรพา



: จดหมายข่าววิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา  ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๒๑๒

  นางสาวธันยา เฉลิมวรบุตร และ นางสาววรรณศิริ สิทธินิสัยสุข เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงเกี่ยวกับกับรับรายงานตัว รับ

สายรัดข้อมือ และบัตรจอดรถ ในวันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี 

มหาวิทยาลัยบูรพา

  ดร.ปิยะทิพย์ ประดุจพรม ดร.ปรัชญา แก้วแก่น ผศ.ดร.พูลพงศ์ สุขสว่าง เข้าร่วมประชุมผู้ตรวจประเมินคุณภาพการ

ศึกษาภายในระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA มหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ส�านักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยบูรพา

  คณบดวีทิยาลยัฯ เข้าร่วมการประชมุวชิาการ เวทีวจัิยมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คร้ังท่ี ๑๓ “ความพลิกผันของศาสตร์

มนุษย์และสังคมในยุคดิจิทัล: Humanities and Social Sciences Disruption in the Digital Era” เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. 

๒๕๖๒ ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา

  คณบดีวิทยาลัยฯ พร้อมด้วย ดร.กนก พานทอง และ ดร.ปิยะทิพย์ ประดุจพรม เข้าร่วมประชุมสัมมนาทบทวนแผน

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ หัวข้อ "มหาวิทยาลัยบูรพา : มหาวิทยาลัยหลักใน EEC 

บทบาทและความคาดหวัง" เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมเทาทอง มหาวิทยาลัยบูรพา

  คณบดีวิทยาลัยฯ พร้อมด้วย ดร.ปรัชญา  แก้วแก่น เข้าร่วมรับฟังแนวปฏิบัติเกี่ยวกับระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วย

การให้บริการทางวิชาการที่มีลักษณะประจ�า เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ อาคารศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์ 

มหาวิทยาลัยบูรพา

  ดร.อุทัยพร  ไก่แก้ว เข้าร่วมงานการประชุมวิชาการพันธุศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ ๒๑ (NGC2019) ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๒ 

มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ โรงแรมเดอะซายน์ พัทยา อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

  ผศ.ดร.พูลพงศ์  สุขสว่าง เข้าร่วมประชุมเพื่อพัฒนาข้อเสนอการวิจัยตามกลุ่มความเชี่ยวชาญ กลุ่ม Smart tourism เมื่อ

วันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ส�านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา

การเข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการ

เข้าใจสมอง เข้าใจผู้บริโภค (Neuromarketing)

         ยุคการแข่งขันทางการตลาดสูง จนเกิดมีผู้ขายมากมายทั่วโลกที่อยากประสบความส�าเร็จมี

ยอดขายทีส่งู และสามารถครองใจผู้บริโภค จ�าเป็นต้องรู้กลยทุธ์ในการเข้าถงึผู้บริโภคอย่างแต่ละกลุม่

อย่างลกึซึง้  ตลอดจนต้องทราบถงึปัจจยัส�าคญัทีม่อีทิธพิลต่อการตัดสนิใจเลือกซือ้สนิค้าเป็นอย่างยิง่  

ปัจจุบันวิทยาการสมองได้ก้าวหน้าไปอย่างมาก  นักวิจัยด้านสมองได้เล็งเห็นความส�าคัญของการ

ศกึษากระบวนการทางสมอง เพ่ือใช้อธบิายพฤติกรรมการตัดสนิใจ และสามารถพยากรณ์พฤตกิรรม

ของผู้บริโภคได้อย่างแม่นย�ามากยิ่งขึ้น จึงได้เกิดศาสตร์ใหม่นี้ขึ้นมาเรียกว่า Neuromarketing 

         Neuromarketing เป็นค�าสมาสที่มาจากค�าว่า Neuro (ประสาท) กับMarketing (การตลาด) และเป็นการผสมผสาน

ระหว่างศาสตร์ทางด้านการตลาดควบคูกั่บวิทยาการสมอง  งานวจิยัด้าน Neuromarketingศกึษาเกีย่วกับกระบวนการท�างานของ

สมองที่สะท้อนถึงการตัดสินใจของผู้บริโภค ด้วยการตรวจวัดคลื่นไฟฟ้าสมอง (Electroencephalography : EEG) การตรวจด้วย

ภาพถ่ายเรโซแนนซ์แม่เหลก็เชงิฟังก์ชัน (Functional Magnetic Resonance Imaging : fMRI) รวมกับการตรวจวดัทางสรรีวทิยา

ระบบประสาทอื่น ๆ   เช่น การเคลื่อนไหวของลูกตา การตรวจชีพจร ความดันโลหิต อัตราการหายใจ อุณหภูมิผิวกาย ความตึงของ

กล้ามเนือ้ สญัญาณไฟฟ้าทีผ่วิหนงั และการตรวจวดัระดับฮอร์โมนในร่างกาย เป็นต้น  ข้อมลูเหล่านีเ้ป็นข้อมลูทีไ่ด้ค่อนข้างแม่นย�า

และสามารถใช้ควบคู่กับการประเมินทางการตลาดได้ การศึกษาด้าน Neuromarketing ได้น�าข้อมูลทั้งสองส่วนมาวิเคราะห์ช่วย

ให้นักการตลาดรู้ถึงข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) ที่ถอดรหัสมาจากสมองและสรีระร่างกายของผู้บริโภคโดยตรง จึงท�าให้นักการ

ตลาดสามารถออกแบบสินค้า บริการ การสื่อสาร และโฆษณาต่าง ๆ ให้เหมาะสมต่อผู้บริโภคที่มีความแตกต่างกันระหว่างบุคคล 

ซึ่งเป็นปัจจัยส�าคัญที่ส่งผลต่อการพัฒนาด้านธุรกิจต่อไป
ดร.ศราวิน เทพสถิตย์ภรณ ์

อาจารย์ประจ�าวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา

เกร็ดความรู้ RMCS


