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  คณบดี ผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมพิธีเคารพ

ธงชาติและร้องเพลงชาติ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมูพิลอดุลยเดช บรมนาถบบติร วนัชาต ิและ

วันพ่อแห่งชาติ ประจ�าปี ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ บริเวณ

หน้าเสาธง ลานพลาซ่า ด้านหน้าหอประชุมธ�ารง บัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา



: จดหมายข่าววิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา  ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๔๒

การตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติ

การตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ

 นายนรากร สารแีหล้ ได้รบัการตีพิมพ์บทความวจัิย เร่ือง "ตราบาปของผู้ป่วยติดสุรากบัการเลอืกปฏบิตัิ 

และสิทธิมนุษยชนในวิถีของชุมชน" ลงในวารสารศรีนครินทร์เวชสาร ปีที่ ๓๓ ฉบับที่ ๖

  ดร.พีร วงศ์อุปราช ได้รับการตีพิมพ์บทความวิจัย เรื่อง "Individual differences in working 

memory and general intelligence indexed by P200 and P300: A latent variable model"  

ลงในวารสาร Biological psychology ปีที่ ๑๓๙ หน้า ๙๖ - ๑๐๕.

การวิจัย

  ดร.ปรชัญา แก้วแก่น ได้รับการตีพิมพ์บทความวชิาการ  เร่ือง “นโูทรปิกส์และผลิตภณัฑ์อาหาร

เสริมจากธรรมชาติส�าหรับการเรียนรู้และความจ�า” ลงใน วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หัวเฉียว

เฉลิมพระเกียรติ  ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๒ (กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๖๑)  หน้า ๙๒ - ๑๐๑ และ เรื่อง "ผลของ

สารสกัดมะละกอต่อการต้านอนุมูลอิสระในแบบจ�าลองภาวะสมองขาดเลือดเฉพาะที่ในหนูทดลอง"  

ลงในวารสารวิทยาศาสตร์บูรพา ปีที่ ๒๔ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-เมษายน ๒๕๖๒) หน้า ๙๒ - ๑๐๖

  ดร.ปริญญา เรืองทิพย์ ผศ.ดร.ภัทราวดี มากมี ดร.กนก พานทอง ดร.ปิยะทิพย์ 

ประดุจพรม และ ดร.ประวิทย์ ทองไชย ได้รับการตีพิมพ์บทความวิจัย เรื่อง "การพัฒนา

ทกัษะชวีติด้านทกัษะทางสงัคมและอารมณ์ของนกัศกึษาระดบัอาชีวศกึษา" ลงในวารสาร

มหาจุฬานาครทรรศน์ ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๓ หน้า ๗๐๖-๗๒๙.

  ดร.ปริญญา เรอืงทพิย์ ได้รบัการตพีมิพ์บทความวจิยั เร่ือง "การเพิม่ความสามารถด้านมติสิมัพนัธ์

ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโดยใช้โปรแกรมการเคลื่อนไหวตาอย่างรวดเร็ว: การศึกษาคลื่น

ไฟฟ้าสมอง" ลงในวารสารสังคมศาสตร์บูรณาการ คณะสังคมศาสตร์และมนุษศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๒ (กรกฎาคม - ธันวาคม ๒๕๖๑)

  ผศ.ดร.ภัทราวดี มากมี ดร.กนก พานทอง และ ดร.ปริญญา เรืองทิพย์ 

ได้รับการตีพิมพ์บทความวิจัย เรื่อง "การพัฒนาทักษะชีวิตของนักศึกษาระดับ

อาชีวศึกษาตามมาตรฐานสากล" ลงในวารสารสุโขทัยธรรมาธิราช ปีที่ ๓๑ ฉบับที่ 

๒ (กรกฎาคม - ธันวาคม ๒๕๖๑) หน้า ๑๖๒ - ๑๗๗

  ดร.สุคนธ์ทิพย์ สุภาจันทร์ ผศ.ดร.พูลพงศ์ สุขสว่าง และ ผศ.ดร.จตุภัทร  

เมฆพายพั ได้รบัการตพีมิพ์บทความวิจยั เรือ่ง "Forecasting modeling with Kernel 

function integration in Gaussian processes" ลงในวารสาร International  

Journal of Development Research ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๙ หน้า ๒๒๖๕๑ – ๒๒๖๕๖.

  ผศ.ดร.ภัทราวดี มากมี ได้รับการตีพิมพ์บทความวิจัย เรื่อง "Multilevel Causal Factors 

Influencing Organizational Effectiveness for Universities in Thailand"  ลงในวารสาร Rajabhat 

J. Sci. Humanit. Soc. Sci ปีที่ ๒๐ ฉบับที่ ๑ หน้า ๔๙ - ๕๘.
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  ดร.พีร วงศ์อุปราช อาจารย์ประจ�าวิทยาลัยวิทยาการวิจัย

และวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับรางวัลโล่เกียรติคุณ  

"นกัจติวทิยาคลินกิผูม้ผีลงานวจิยัหรอืนวตักรรมยอดเยีย่ม" จากสมาคม

นกัจิตวทิยาคลนิกิไทย ในงานประชมุวชิาการสมาคมนกัจติวทิยาคลนิกิ

ไทย ประจ�าปี ๒๕๖๑ ครัง้ที ่๔๒ เมือ่วนัที ่๒๘ พฤศจกิายน พ.ศ.๒๕๖๑ 

ณ โรงแรม อวานี เอเทรียม ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพมหานคร

  ดร.ปรัชญา แก้วแก่น  นกัวจัิยในโครงการวจัิยเรือ่ง  “ประสิทธภิาพของ

สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่ได้จากรอยัลเลลี่ไฮโดรไลเสท ต่อการปกป้องระบบ

ประสาทและการฟื้นฟูความจ�าในแบบจ�าลองสมองเสื่อมจากหลอดเลือดสัตว์

ทดลอง และการประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์ไอศครีมเซอร์เบทเพื่อสุขภาพส�าหรับผู้

สงูอาย”ุ (Neuroprotective and cognitive-enhancing effect of bioactive 

compound derived from royal hydrolysate in animal model of 

vascular dementia and application as functional ingredient in sorbate 

ice cream for elderly)  ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจาก ส�านักงานพัฒนาการ

วจิยัการเกษตร (องค์การมหาชน) ทนุวจัิยมุง่เป้า ประจ�าปีงบประมาณ 2562 กลุม่

เรื่อง “อาหารเพื่อเพิ่มคุณค่าและความปลอดภัยส�าหรับผู้บริโภคและการค้า”

 ดร.ปรัชญา  แก้วแก่น และคณะ ได้รับรางวลัชมเชย การน�าเสนอ

ผลงาน CQI ของส่วนงาน ในโครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการ 

“วันประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา BUU QA – KM 

DAY 2018” เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม 

๒๐๒ ชั้น ๒ อาคารหอประชุมธ�ารง บัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา

คณาจารย์ได้รับรางวัล

หน่วยวิจัยวิทยาการปัญญาและนวัตกรรม

  ผศ.ดร.ภัทราวดี  มากมี คณบดีวิทยาลัยฯ ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารการวิจัยและนวัตกรรม 

มหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุมครั้งที่ ๒/๑๕๖๑ เมื่อวันพุธที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ มีมิติเห็นชอบให้เป็นหัวหน้า 

หน่วยวจิยัวทิยาการปัญญาและนวตักรรม และจดัสรรงบประมาณสนบัสนนุการด�าเนนิการ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

โดยใช้เงินงบประมาณจากกองทุนวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยบูรพา และส่วนงานสนับสนุนงบประมาณร้อยละ ๒๕ ของ 

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร เพื่อด�าเนินงานด้านการวิจัยและการเผยแพร่งานวิจัยของหน่วยวิจัยต่อไป
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การบริการวิชาการ

การเป็นวิทยากรและการบรรยายพิเศษ

  ดร.กนก พานทอง และ ดร.ปิยะทิพย์ ประดจุพรม เป็นวทิยากรอบรมให้ความรูห้วัข้อ “งานวจิยัในชัน้เรยีน”  โดยมคุีณครู

โรงเรียนเทวรักษ์ จ�านวน ๑๑๐ คน เข้ารับการอบรม เมื่อ วันที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมชั้น ๕ อาคารพระมารดา

อนุสรณ์ ๖๐ ปี จังหวัดปราจีนบุรี

  ดร.พีร วงศ์อุปราช เป็นวิทยากรในการ

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Neuropsychology 

of depression: จิตวิทยา สมอง และอารมณ์ของ

มนุษย์” เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ณ โรงแรม อวานี เอเทรียม ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ 

กรุงเทพมหานคร

  ผศ.ดร.ภัทราวดี มากมี เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “การด�าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดยใช้

เกณฑ์คณุภาพการศกึษาเพือ่การด�าเนนิการทีเ่ป็นเลศิ (Education Criteria for Performance Excellence: EdPEx) ให้ความรู้

แก่คณาจารย์และบุคลากรของวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้อง ๖๐๓ ชั้น ๖ อาคารวิทยาลัย

พาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

  ดร.กนก พานทอง ดร.ปรญิญา เรอืงทพิย์ และ ดร.ปรัชญา แก้วแก่น ให้บริการวชิาการ ในงานวนัวชิาการสัมพันธ์ โรงเรยีน

คาทอลิกสังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี (รสจ.) เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนดาราสมุทร อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 
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การเข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการ

  คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร เข้าร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยบูรพา 

เม่ือวันที ่๓๑ ตลุาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ และรบัฟังการน�าเสนอสรุปผลการด�าเนินงานการประกนัคณุภาพการศกึษาภายใน มหาวิทยาลยั

บูรพา ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑  ณ ส�านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา

  คณบด ีพร้อมด้วย ดร.กนก  พานทอง และดร.ปริญญา  เรืองทพิย์  เข้าร่วมประชมุขบัเคลือ่นยทุธศาสตร์การพฒันาการ

ศึกษาสู่การปฏิบัติระดับภูมิภาค ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง จังหวัดระยอง

  คณบดีวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา และผู้ช่วย

คณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและวิเทศสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง "แนวทางการจัดท�าหลักสูตรที่สนอง

ตอบต่อความต้องการของผู้เรียนและความต้องการของประเทศ" จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้อง

ประชุมเทา-ทอง ๕ ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมเทา-ทอง มหาวิทยาลัยบูรพา (จัดโดย งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน กองบริการ

การศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา)

  ดร.ปรัชญา  แก้วแก่น เข้าประชุมเพื่อรับมอบนโยบายและวิธีการน�าเสนอข้อมูลข่าวสารเพื่อการเข้าสู่ QS University 

Rankings เมื่อวันพุธที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙ ส�านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา

  ดร.พีร  วงศ์อุปราช พร้อมด้วย ดร.สิริกรานต์ จันทเปรมจิต เข้าร่วมประชุม

วิชาการนานาชาติ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ท่าพระจนัทร์ ๒ ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวงั เขตพระนคร กรงุเทพมหานคร 



: จดหมายข่าววิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา  ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๔๖

กิจกรรมพัฒนาบุคลากร

การเข้าร่วมกิจกรรม

  ดร.ปรัชญา  แก้วแก่น ดร.พีร วงศ์อุปราช ดร.ปริญญา  เรืองทิพย์  ผศ.ดร.

พูลพงศ์  สุขสว่าง และดร.อุทัยพร ไก่แก้ว รับเข้าร่วมโครงการอบรม “การสร้างความ

ตระหนักด้านทรัพย์สินทางปัญญาให้กับบุคลากรมหาวิทยาลัยบูรพาและสถาบันการ

ศกึษาในเครือข่ายภาคตะวนัออก” เมือ่วนัที ่๒๙ พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ  อาคาร

ศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์  มหาวิทยาลัยบูรพา

  ดร.พีร  วงศ์อุปราช  ดร.ยุทธนา จันทะขิน  และ นายสัมมนา โตข�า เข้าร่วม

โครงการปฐมนิเทศพนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยบูรพา ประจ�าปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมเทา-ทอง ๑ ชั้น ๒  

ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรม มหาวิทยาลัยบูรพา

  ดร.กนก พานทอง รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผนพัฒนา พร้อมด้วยนิสิตที่ได้รับทุน ร่วมประชุมเพื่อติดตามแผนการ

ด�าเนินกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการท�าวิจัย ในแผนงานเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ประเภทบัณฑิตศึกษา

ประจ�าปี ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ อาคาร ศาสตราจารย์ประยูร  จินดาประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยบูรพา

  คณบดี ผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมงาน “วันศาสตราจารย์ ดร.ธ�ารง บัวศรี” ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๑   

เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ หอประชุมธ�ารง บัวศรี 

  นางระพีพร  พูลสวัสดิ์ ผู้รักษาการแทนหัวหน้าส�านักงานคณบดี เข้าร่วมพิธีบ�าเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศพระ

บาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ หอพระพุทธสิหิงค์ อ�าเภอ

เมืองชลบุรี  จังหวัดชลบุรี 



จดหมายข่าววิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา  ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๔   : ๗

  คณบด ีพร้อมด้วย ดร.ปรญิญา เรอืงทิพย์ เข้าพบ

ผู้อ�านวยการส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ชลบุรี เขต ๒ เมื่อวันอังคารที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ณ ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี  

เขต ๒ ต.บ้านช้าง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี

  คณบดี เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจด้าน

การบริการวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยบูรพากับโรงเรียน

มัธยมศึกษาตอนปลาย ๗๒ โรงเรียน จาก ๑๒ จังหวัดท่ัว

ประเทศ  เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม 

๒๐๒ หอประชุมธ�ารง บัวศรี  มหาวิทยาลัยบูรพา

  คณบดี พร้อมด้วยดร.ปริญญา  เรืองทิพย์ เข้าพบผู้อ�านวยการส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 

๑ เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  ณ ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๑ 162/6 ถนนพระยาสัจจา 

ต�าบลบ้านสวน อ�าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

  คณบด ีพร้อมผูบ้ริหาร เข้าร่วมให้การต้อนรบัคณะกรรมการประเมนิคุณภาพการศกึษาภายใน มหาวทิยาลยับรูพา และ

รับฟังการน�าเสนอสรุปผลการด�าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยบูรพา ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ส�านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา

  ดร.ปรัชญา แก้วแก่น เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด

เนือ่งในวนัพระบดิาแห่งฝนหลวง ประจ�าปี ๒๕๖๑เมือ่วนัพุธท่ี ๑๔ 

พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ อ�าเภอเมือง

ชลบุรี จังหวัดชลบุรี



: จดหมายข่าววิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา  ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๔๘

   ดร.พีร วงศ์อุปราช และ นายวิทวัส เพ็ญภู ่  

เข้าร่วมโครงการรวมพลังจิตอาสารักมหาวิทยาลัยบูรพา 

ในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ สนามกีฬาเชาน์

มณีวงษ์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

  คณบดี คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมงาน มหกรรมคุณภาพ ในโครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการ “วันประกัน

คุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา BUU QA – KM DAY 2018” เมื่อวันที่ ๑๓-๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม 

๒๐๒ และบริเวณห้องโถง ชั้น ๒ อาคารหอประชุมธ�ารง บัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา 

  คณบดี คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่  เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยบูรพา ประจ�าปี ๒๕๖๒  

เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  ณ โรงพลศึกษา ๑ และสนามกีฬาภายในมหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี



จดหมายข่าววิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา  ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๔   : ๙

  คณบดี และคณาจารย์ เข้าร่วมรับฟังการแสดงวิสัยทัศน์ของผู้เข้ารับการสรรหาผู้สมควรด�ารงต�าแหน่งอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยบูรพา  เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ อาคารหอประชุมธ�ารง บัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา

  นิสิตใหม่ภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๑ วิทยาลัยฯ และนักวิชาการศึกษา เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิต

ศึกษา ประจ�าภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้อง PJ ๓๐๑ ชั้น ๓ อาคาร ๕๐ ปี 

ศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยบูรพา (จัดโดยบัณฑิต วิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา)

  ดร.ธงชัย จนิาพันธ์ ผูบ้ริหาร บรษิทัต้าถงุ (ประเทศไทย) จ�ากดั ศษิย์เก่าวทิยาลยัวทิยาการวจิยัและวทิยาการปัญญา รุน่ 52 

กรรมการและเลขานุการของสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าแห่งประเทศไทย ได้บริจาครถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า จ�านวน 4 คัน ให้แก่วิทยาลัย

วทิยาการวจิยัและวทิยาการปัญญา มหาวทิยาลยับูรพา โดยมผีูป้ฏบิติัหน้าทีอ่ธกิารบดมีหาวทิยาลยับรูพา เป็นสกัขพียานในการรบั

มอบเมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา

  ดร.ปริญญา เรืองทิพย์ พร้อมด้วย นายวิทวัส  เพ็ญภู่ เข้าร่วมโครงการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเครือข่ายประชาสัมพันธ์

ภายในมหาวิทยาลัยบูรพา กับสื่อมวลชน “สานสัมพันธ์ปีละหนคนกันเอง ประจ�าปี ๒๕๖๑”เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เวลา ๑๗.๓๐–๒๒.๐๐ น. ณ ห้อง QS 101 ชั้น ๑ อาคาร 60 พรรษามหาราชินี 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย

บูรพา 

  คณบด ีและผูบ้รหิารของวทิยาลยัฯ ร่วมงานท�าบุญส�านกังานอธกิารบด ีและสานสมัพนัธ์สร้างสขุ ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๒  

เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ บริเวณลานโถง ชั้น ๑ และชั้น ๒ ส�านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา
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  คณบดี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ พร้อมนิสิตวิทยาลัยฯ เข้าร่วมพิธีท�าบุญเลี้ยงพระวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและ

วิทยาการปัญญา เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา

กิจกรรมท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม

  ดร.กนก พานทอง และ ดร.ปิยะทิพย์ ประดุจพรม รองคณบดีเข้าร่วมท�าบุญในโครงการ “งานครบรองการสถาปนาคณะ

พยาบาลศาสตร์ ๓๖ ปี” เมือ่วันที ่๒๕ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ บริเวณหน้าอาคาร ผศ.นพรัตน์ ผลาพิบลูย์ และห้องประชมุแคแสด 

ชั้น ๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบพระชนมพรรษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

  ดร.กนก พานทอง และ ดร.ปิยะทิพย์ ประดุจพรม รองคณบดี เข้าร่วมกิจกรรมท�าบุญวันคล้ายวันสถาปนา    

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา



จดหมายข่าววิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา  ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๔   : ๑๑

  ดร.ศราวิน เทพสถิตย์ภรณ์  ดร.อุทัยพร  ไก่แก้ว 

Dr.Poliny Ung พร้อมด้วยนิสิตวิทยาลัยฯ เข้าศึกษาดูงาน 

“ปฏิบัติการการเชื่อมต่อสัญญาณสมองด้วยคอมพิวเตอร์ 

(BCI)” ณ ห้องปฏิบัติการการเชื่อมต่อสัญญาณสมองด้วย

คอมพิวเตอร์ (BCI lab) ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ 

เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

  ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้า

หน้าที่ วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและ

วทิยาการปัญญา เข้าขอรบัพรเน่ืองใน

โอกาส วันขึ้น ปีใหม่ จาก รศ. เชาวน์ 

มณวีงษ์  อดีตอธกิารบดี มหาวทิยาลยั

บูรพา เมื่อวันท่ี ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. 

๒๕๖๑

  คณบด ีผูบ้รหิาร คณาจารย์ เจ้าหน้า และนสิติวทิยาลยัวทิยาการวจิยัและวทิยาการปัญญา ร่วมงานฉลองปีใหม่ ๒๕๖๒ 

โดยได้รับเกียรติจากผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา เข้าร่วมงาน เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ณ ห้องRMCS 

๑๐๐ อาคารวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา

การศึกษาดูงาน
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ทักษะชีวิต
เกร็ดความรู้ RMCS Life

 ทักษะชีวิต หมายถึง ความสามารถของ

แต่ละบุคคลในการปรับตัวและแสดงสร้างสรรค์

ถูกต้องและเหมาะสม เพ่ือเผชิญกับส่ิงท้าทาย

ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ�าวันได้อย่างมี

ประสทิธภิาพ สามารถปรับตัวและมพีฤตกิรรมไป

ในทิศทางที่ถูกต้อง และเผชิญกับแรงกดดันหรือ

สิ่งท่ีกระทบต่อสภาวะแวดล้อมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น

รอบ ๆ ตัวได้ (World Health Organization, 

1997)

 ๑. ทักษะการตัดสินใจ (Decision making) 

เป็นความสามารถในการตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องราว

ต่าง ๆ  ในชวีติได้อย่างมรีะบบ เช่น ถ้าบคุคลสามารถ

ตัดสินใจเกี่ยวกับการกระท�าของตนเองท่ีเก่ียวกับ

พฤติกรรมด้านสุขภาพ หรือความปลอดภัยในชีวิต 

โดยประเมินทางเลือกและผลที่ได้จากการตัดสิน

ใจเลือกทางที่ถูกต้องเหมาะสม ก็จะมีผลต่อการมี

สุขภาพที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจ

 ๒. ทักษะการแก ้ป ัญหา (Problem 

Solving) เป็น ความสามารถในการจัดการกับ

ปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตได้อย่างมีระบบ ไม่เกิด

ความเครยีดทางกายและจติใจ จนอาจลกุลามเป็น

ปัญหาใหญ่โตเกินแก้ไข 

 ๓. ทักษะการคิดสร้างสรรค์ (Creative 

thinking) เป็น ความสามารถในการคิดท่ีจะ

เป็นส่วนช่วยตัดสินใจและแก้ไขปัญหาโดยการ

คดิสร้าง สรรค์ เพือ่ค้นหาทางเลอืกต่าง ๆ  รวมทัง้

ผลทีจ่ะเกดิข้ึนในแต่ละทางเลอืก และสามารถน�า

ประสบการณ์มาปรบัใช้ในชวิีตประจ�าวนัได้อย่าง

เหมาะสม 

 ๔. ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

(Critical thinking) เป็นความสามารถในการ

คิดวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ และประเมินปัญหา 

หรือสถานการณ์ที่อยู่รอบตัวเราท่ีมีผลต่อการ

ด�าเนินชีวิต

 ๕.ทกัษะการสือ่สารอย่างมปีระสทิธภิาพ 

(Effective communication) เป็น ความ

สามารถในการใช ้ค�าพูดและท ่าทางเพื่อ

แสดงออกถึงความรู้สึกนึกคิดของตนเอง ได้

อย่างเหมาะสมกับวัฒนธรรม และสถานการณ์

ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการแสดงความคิดเห็น การ

แสดงความต้องการ การแสดงความชื่นชม การ

ขอร้อง การเจรจาต่อรอง การตกัเตือน การช่วย

เหลือ การปฏิเสธ

 ๖. ทักษะการสร้างสัมพันธภาพระหว่าง

บุคคล (Interpersonal relationship) 

เป็นความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์

ท่ีดีระหว่างกันและกัน และสามารถรักษา

สัมพันธภาพไว้ได้ยืนยาว

 ๗. ทักษะการตระหนักรู้ในตน (Self-

awareness) เป็น ความสามารถในการค้นหา

รู้จักและเข้าใจตนเอง เช่น รู้ข้อดี ข้อเสียของ

ตนเอง รู้ความต้องการ และสิ่งท่ีไม่ต้องการ

ของตนเอง ซึ่งจะช่วยให้เรารู้ตัวเองเวลาเผชิญ

กับความเครียดหรือสถานการณ์ต่าง ๆ และ

ทักษะนี้ยังเป็นพื้นฐานของการพัฒนาทักษะ

อื่น ๆ เช่น การสื่อสาร การสร้างสัมพันธภาพ 

การตัดสินใจ ความเห็นอกเห็นใจอื่น 

 ๘. ทกัษะการเข้าใจผู้อืน่ (Empathy) 

เป็น ความสามารถในการเข้าใจความเหมอืน

หรือความแตกต่างระหว่างบุคคล ในด้าน

ความสามารถ เพศ วัย ระดับการศึกษา 

ศาสนา ความเชื่อ สีผิว อาชีพ ฯลฯ ช่วยให้

สามารถยอมรับบุคคลอื่นที่ต่างจากเรา เกิด

การช่วยเหลอืบคุคลอืน่ทีด้่อยกว่า หรอืได้รบั

ความเดือดร้อน เช่น ผู้ตดิยาเสพตดิ ผูต้ดิเชือ้

เอดส์ 

  ๙.ทักษะการจัดการกับอารมณ์ 

(Coping with emotion) เป็นความ

สามารถในการรับรู ้อารมณ์ของตนเอง

และผู ้อื่นรู ้ว ่าอารมณ์มีผลต่อการแสดง

พฤติกรรมอย่างไร รู ้วิธีการจัดการกับ

อารมณ์โกรธ และความเศร้าโศก ท่ีส่งผล

ทางลบต่อร่างกาย และจติใจได้อย่างเหมาะ

สม 

 ๑๐. ทกัษะการจดัการกบัความเครยีด 

(Coping with stress) เป็นความสามารถ

ในการรับรู้ถึงสาเหตุของความเครียด รู้วิธี

ผ่อนคลายความเครียด และแนวทางใน

การควบคุมระดับความเครียด เพื่อให้เกิน

การเบ่ียงเบนพฤติกรรมไปในทางท่ีถูกต้อง

เหมาะสมและไม่เกิดปัญหา ด้านสุขภาพ 

ดร.ปริญญา เรืองทิพย์
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