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การวิจัย

นิสิต RMCS ได้รับทุน วช. จ�านวน ๒๘ ทุน 

  นิสิตวิทยาลัยฯ ได้รับคัดเลือกข้อเสนอการวิจัยภายใต้แผนงานเสริมสร้างศักยภาพและ

พัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ตามทิศทางยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม ประจ�าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

จากส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จ�านวน ๒๘ ทุน และได้รับเกียรติบัตร เมื่อวันที่ ๒๗ 

กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑ ณ โรงแรมมารวยการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร



: จดหมายข่าววิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา  ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๓๒

นายจิรวุฒิ หลอมประโคน 

ช่ือดุษฎีนิพนธ์ อิทธิพลของปัจจัยด้านการ

ออกแบบป้ายฉลากบรรจุภัณฑ์ต่อการตัดสิน

ใจซื้อของผู้บริโภค: การศึกษาคลื่นไฟฟ้าสมอง

สัมพันธ์กับเหตุการณ์  

อาจารย์ทีป่รกึษา ผศ.ดร.สชุาดา กรเพชรปาณี

นางจุฑาทิพย์  โพธิ์ทิ

ชื่อดุษฎีนิพนธ์ การพัฒนาโปรแกรมฝึกความจ�า

ขณะท�างานตามหลกัการวเิคราะห์การเคลือ่นไหว

ร่างกายแบบลาบานส�าหรับเพิ่มความสามารถ

ในการก�ากับอารมณ์ของวัยรุ่น: การศึกษาเชิง

พฤติกรรมและคลื่นไฟฟ้าสมอง  

อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.เสรี  ชัดแช้ม

นางวชิรา แสนโกศิก

ชือ่ดษุฎนีพินธ์ การเพิม่เชาวน์ปัญญาด้านการรูจั้ก

และเข้าใจตนเองของนักเรียนระดับประถมศึกษา

ด้วยแอพพลิเคชันฝึกการรู้จักและเข้าใจตนเอง: 

การศึกษาเชิงพฤติกรรมและคลื่นไฟฟ้าสมอง

อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ภัทราวดี มากมี

นางสดใส ดุลยา

ชื่อดุษฎีนิพนธ์ การเพิ่มเชาวน์ปัญญาด้านมิติ

สัมพันธ์ของนักเรียนระดับประถมศึกษาด้วย

การฝึกกระบวนการทางปัญญาเสมือนจรงิ: การ

ศึกษาเชิงพฤติกรรมและคลื่นไฟฟ้าสมอง

อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.สุชาดา กรเพชรปาณี

นางสาวรัชภร  รุ่งตั้งธนาบุญ

ชือ่ดุษฎนีพินธ์ การเพิม่เชาวน์ปัญญาด้านการคงอยู่

ของชีวิตส�าหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาด้วย

การชมภาพยนตร์ส้ันร่วมกับการฝึกจิตตปัญญา: 

การศึกษาเชิงพฤติกรรมและคลื่นไฟฟ้าสมอง

อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ภัทราวดี มากมี

นางสาวสุวารินทร์  ถิ่นทวี

ชื่อดุษฎีนิพนธ์ การเพ่ิมเชาวน์ปัญญาด้าน

ภาษาศาสตร์ของนักเรียนระดับประถมศึกษา

ด้วยโปรแกรมฝึกความสามารถด้านการใช้ภาษา 

: การศึกษาเชิงพฤติกรรมและคลื่นไฟฟ้าสมอง

อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.สุชาดา กรเพชรปาณี

นายเสกสรรค์  ตันยาภิรมย์  

ชื่อดุษฎีนิพนธ์ การส่งเสริมอารมณ์ด้านบวก

ของวยัรุน่ด้วยผลงานศิลปะสร้างสรรค์ประเภท

จิตรกรรมที่บูรณาการแนวคิดตะวันออกกับ

ตะวันตก : การศึกษาคลื่นไฟฟ้าสมอง

อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.สุชาดา กรเพชรปาณี

นายธีร์นวัช   สุขวิลัยหิรัญ

ชื่อดุษฎีนิพนธ์ การพัฒนาวิธีการควบคุมการใช้

ข้อสอบร่วมกับการควบคุมสมดุลเนื้อหาโดยใช้

วิธีโหลดบาลานซ์ซ่ิง ส�าหรับทดสอบความรู้ทาง

ไอซีที: การทดสอบปรับเหมาะแบบพหุมิติด้วย

คอมพิวเตอร์                

อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.เสรี  ชัดแช้ม

นายอัฐพล อัฐนาค

ชื่อดุษฎีนิพนธ์ ผลของโปรแกรมการฝึกล่ามด้วย

ตนเองต่อความจ�าขณะคิด เชาวน์ปัญญาเชิงเลื่อน

ไหล และการฟังภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของ

นักศึกษาปริญญาตรี

อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.สุชาดา กรเพชรปาณี

นางสาวนนลณีย์  วรจรัสวิทย์

ชื่อดุษฎีนิพนธ์ การออกแบบกิจกรรมการท่อง

เที่ยวในเขตลุ่มแม่น�้าบางปะกง

อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.สุชาดา กรเพชรปาณี

นายณัฐชัย วงศ์ศุภลักษณ์

ช่ือดุษฎีนิพนธ์ การพัฒนากรอบการประเมิน

การจัดการโซ่อุปทานการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

ส�าหรับผู้ประกอบการกิจการสปาไทย

อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.พูลพงศ์ สุขสว่าง

ระดับปริญญาเอก จ�านวน ๑๖ ทุน
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นางวรัญญภรณ์ ชาลีรักษ์

ชื่อดุษฎีนิพนธ์ การเพิ่มหน้าที่การบริหาร

จัดการของสมองในเด็กสมาธิสั้นด้วย VISUO 

ความเป็นจริงเสมือน

อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ภัทราวดี มากมี

นางสาวพุฒิชาดา   จันทะคุณ

ชื่อดุษฎีนิพนธ์ การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์

บ�าบดัฟ้ืนฟูการรู้คดิเสริมแรงจูงใจต่อเนือ่งส�าหรบั

เพิ่มความสามารถด้านการรู้คิดของผู้ป่วยจิตเภท

อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.เสรี  ชัดแช้ม

นางสาววัฒนารี อัมมวรรธน์

ช่ือดุษฎีนิพนธ์ การเพิ่มความใส่ใจด้านภาพด้วยกิจกรรมติดตามการเคลื่อนที่แบบระบุและจ�าแนกวัตถุของเด็ก

ปฐมวัยที่มีความเสี่ยงต่อความบกพร่องด้านการอ่าน

อาจารย์ที่ปรึกษา  ผศ.ดร.สุชาดา กรเพชรปาณี

นายวิจิตร  ชะโลปถัมภ์

ชื่อดุษฎีนิพนธ์ การพัฒนาวิธีการให้คะแนน

ผังงานส�าหรับการประเมินผลการเรียนรู้ของ

นักเรียน

อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.พูลพงศ์ สุขสว่าง

นางสาวนุชนาฎ  เลี้ยงอ�านวย

ชื่อดุษฎีนิพนธ์ การพัฒนากรอบการประเมินการ

จัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างย่ังยืนในเขตลุ่ม

แม่น�้าบางปะกง

อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.สุชาดา กรเพชรปาณี

นางสาวเพ็ญประภา  นาเคน

ชื่อวิทยานิพนธ์ การเปรียบเทียบผลการเพ่ิม

ความใส่ใจของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาด้วย

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ฝึกการเคลื่อนไหวของ

ตาแบบติดตามวัตถุ

อาจารย์ท่ีปรึกษา ดร.สริกิรานต์  จนัทเปรมจติต์

นางสาวจริยาพร  อุตรวิเชียร

ชื่อวิทยานิพนธ์ การเปรียบเทียบผลการเพิ่ม

ความจ�าขณะคิดและการควบคุมอารมณ์ด้วย

ตนเองของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ระหว่างการฟังเพลงไทยลูกทุ่งที่มีเนื้อร้องกับไม่มี

เนื้อร้อง

อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.สิริกรานต์  จันทเปรมจิตต์

นางสาวชลิดา วรรณโพธิ์กลาง

ชื่อวิทยานิพนธ์ ผลการใช้โปรแกรมการฝึกสติ

เพื่อเพิ่มความใส่ใจ และความจ�าขณะคิดของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕

อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร. ภัทราวดี มากมี

นางสาวณัฐธยาน์ วงษ์วาทย์   

ชื่อวทิยานิพนธ์ ผลของการเล่นเกมปริศนาเพน

โทมิโนต่อการเพิ่มความสามารถด้านมิติสัมพันธ์

ในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.ปรัชญา แก้วแก่น

นางวนิดา อุบลศักดิ์

ชื่อวิทยานิพนธ์ การเปรียบเทียบผลการเพิ่ม

ความจ�าขณะท�างานของนักเรียนระดับประถม

ศึกษาระหว่างเพศ และระยะเวลาฝึกด ้วย

โปรแกรมการฝึกเลขคณติตามโมเดลทรปิเพลิโคด

อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.สิริกรานต์  จันทเปรมจิตต์

นางสาวศิริพร นันท์ชัย

ชื่อวิทยานิพนธ์ ผลของการฝึกด้วยเกมการ์ดต่อ

โมเลกลุเคมร่ีวมกบัการใช้แบบจ�าลองโมเลกุลสาม

มิติส�าหรับเพ่ิมความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ของ

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.สิริกรานต์  จันทเปรมจิตต์

ระดับปริญญาโท จ�านวน ๑๒ ทุน
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นางสาวสุจิตรา ตรีรัตนนุกูล

ชื่อวิทยานิพนธ์ การพัฒนากิจกรรมการเรียน

รู ้ เชิงประสบการณ์ ส�าหรับส ่งเสริมกรอบ

ความคิดด้านเชาวน์ปัญญาของนักศึกษาระดับ

อาชีวศึกษา

อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.ปริญญา เรืองทิพย์

นายกิติคุณ  รสแก่น

ชื่อวิทยานิพนธ์ ผลการฝึกเล่นเกมคอมพิวเตอร์

ส�าหรับเพิ่มความจ�าขณะคิด และการเลือกใส่ใจของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.กนก พานทอง

นายวุฒิพงษ์  ประทุมมา

ชื่อวิทยานิพนธ์ การพัฒนาความคดิสร้างสรรค์

ทางคณิตศาสตร ์ตาม Model-El ic it ing 

Activities ส�าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอน

ปลายที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์

และคณิตศาสตร์

อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.พูลพงศ์ สุขสว่าง

นายสรวิทย์ สมศรี

ชื่อวิทยานิพนธ์ การพัฒนาตัวชี้วัดคุณลักษณะ

อันพึงประสงค์ของนักศึกษาอาชีวศึกษาสู่การเป็น

แรงงานในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.ปิยะทิพย์ ประดุจพรม

นายสุรศักดิ์ อิ่มเอี่ยม

ชื่อวิทยานิพนธ์ การเปรียบเทียบทักษะชีวิต

ของนักศึกษาอาชีวศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษ

พัฒนาพิเศษภาคตะวันออกระหว่างเพศและรูป

แบบการเรียนรู้

อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร. ภัทราวดี มากมี

นางสาวกรศิริ สร้อยสูงเนิน

ชือ่วทิยานพินธ์ การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฝึก

สมองด้านความใส่ใจ ความจ�า การรับรู้มิติสัมพันธ ์

และการบริหารจัดการของสมอง ส�าหรับฟื้นฟูทาง

ปัญญาของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.ศราวิน เทพสถิตย์ภรณ์

  ดร.ปิยะทิพย์  ประดุจพรม เข้าร่วมประชุม หัวข้อเรื่อง จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้าน

สังคมศาสตร์  ในงาน“มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๑” (Thailand Research Expo 2018) 

เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์  และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ 

เซ็นทรัลเวิลด์  กรุงเทพมหานครฯ

  ดร.สิริกรานต์ จันทเปรมจิตต์ ดร.ยุทธนา จันทะขิน ดร.กนก พานทอง และ ดร.ปริญญา 

เรืองทิพย์ เข้าร่วมงาน“มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๑” (Thailand Research Expo 2018) 

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์  และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ 

เซ็นทรัลเวิลด์  กรุงเทพมหานครฯ  

  ดร.ศราวิน เทพสถิตย์ภรณ์  ซึ่งเป็นนักวิจัยที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนทุนวิจัยโครงการ 

Innovation Hubs โครงการวิจัยเร่ือง “อุปกรณ์ตรวจจับผู้ด่ืมแอลกอฮอล์และผู้มีอาการง่วงนอนขณะ

ขับรถ” เข้าร่วมจัดผลงานจากโครงการวิจัย ในงาน Burapha Innovation 

Fair 2018 ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ บริเวณอาคาร

คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา 



จดหมายข่าววิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา  ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๓   : ๕

  ดร.ปรัชญา แก้วแก่น ได้น�าเสนอผลงานสิง่ประดิษฐ์คดิค้น เร่ือง "สบูท่ีมี่สารสกัดขม้ิน

ชนัและสารสกัดน�า้มนัถัว่ดาวอนิคา" และ เรือ่ง "โปรแกรมออกก�าลงักายวเีฮลท์ในส่ิงแวดล้อม

เสมอืนส�าหรบันกัเรียนระดับประถมศกึษา" ในโครงการ "งานประกวดผลงานประดษิฐ์คิดค้น" 

ประจ�าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จัดโดยส�านักงานคณะกรรมาการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ระหว่างวัน

ที่ ๒๔ - ๒๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑ ณ ส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

  ผศ.ดร.พูลพงศ์  สุขสว่าง  เป็นผู้แทนเข้ารับประกาศเกียรติคุณบัตร ท่ีได้ผ่านการ

ประเมินในการปรับตัวเข้ากับอุตสาหกรรมในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก EEC จาก

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ โรงแรม บางแสน เฮอ

ริเทจ จังหวัดชลบุรี 

  ดร.ปรชัญา  แก้วแก่น เข้าร่วมรบัเกยีรติบตัรรบัรองเป็น “วทิยากรหลกัสตูรการพฒันา

นกัวิจยั” ภาคบรรยาย คร้ังที ่๑/๒๕๖๑ ในงาน “มหกรรมงานวจัิยแห่งชาติ ๒๕๖๑” (Thailand 

Research Expo 2018)   เมือ่วนัที ่๙ สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้อง World Ballroom ช้ัน ๒๓  

โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์  และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์  กรุงเทพมหานคร

การตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ

  ผศ.ดร.พลูพงศ์ สขุสว่าง ได้รับการตีพิมพ์บทความวจัิยเรือ่ง Electricity Consumption Forecasting 

in Thailand using Hybrid Model SARIMA and Gaussian Process with Combine Kernel Function 

Technique ในวารสารวิชาการ International Journal of Energy Economics and Policy  ปีที่ ๘ ฉบับ

ที่ ๔ หน้า ๙๘ - ๑๐๙ (อยู่ในฐานข้อมูล SCOPUS Q1)

การตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติ

  นายนรากร สารแีหล้ และ รศ.ดร.เสร ีชดัแช้ม ได้รบัการตีพมิพ์บทความปรทิศัน์ เรือ่ง "ความจ�าในผู้ป่วย

ที่มีภาวะติดสุราเรื้อรัง" ลงในวารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ ปีที่ ๓๖ ฉบับที่ ๒ (เมษายน-มิถุนายน 

๒๕๖๑)

  นางสาวอารีย์ หาญสมศักดิ์กุล และ รศ.ดร.เสรี ชัดแช้ม ได้รับการตีพิมพ์บทความปริทัศน์ เรื่อง "มิติ

สัมพันธ์: ความบกพร่องที่ไม่ควรมองข้าม" ลงในวารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ปีท่ี ๑๐ ฉบับที่ ๑ 

(มกราคม-มิถุนายน ๒๕๖๑) แลบทความวิจัยเรื่อง "ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส�าเร็จของสถานศึกษาในภาคตะวัน

ออก" ลงในวารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ปีที่ ๑๐ ฉบับที่ ๒ (กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๖๑)

  นางสาวสุวภา บุญอุไร ได้รับการตีพิมพ์บทความวิจัย เรื่อง "โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการใช้

สมาร์ทโฟนของเด็กและผู้ปกครองที่ส่งผลต่อความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กปฐมวัย" ลงในวารสารหาดใหญ่

วิชาการ ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๒ (กรกฎาคม - ธันวาคม ๒๕๖๑)



: จดหมายข่าววิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา  ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๓๖

การน�าเสนอบทความวิจัยระดับชาติและนานาชาติ

  ดร.อุทัยพร ไก่แก้ว เข้าร่วมงานประชุมวิชาการเพื่อน�าเสนอผลงานวิชาการ เรื่อง "In silico 

characterisation and structural analysis of bacterial chitinases" ในงานประชุมวิชาการ the 13th 

International Symposium of the Protein Society of Thailand (PST 2018) ระหว่างวันที่ ๗ – ๙ 

สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพมหานคร

  พระสรณ์สิริ โททอง นายกุลพัฒน์ ยิ่งด�านุ่น นางสาวปิยธิดา รัตนคุณ นายพงษ์ศักดิ์ 

ศรุติปกรณ์ และนางสาวพุฒิชาดา จันทะคุณ ได้น�าเสนอบทความวิจัย เรื่อง  "ผลของการให้

ค�าปรกึษากลุม่ตามแนวคดิการพิจารณาเหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรมร่วมกับหลกัพทุธธรรม

สังคหวัตถุ 4 ที่มีต่อพฤติกรรมเอื้อต่อสังคมของนักศึกษาระดับปริญญาตรี" ในการประชุม

วิชาการและน�าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติทางจิตวิทยา ประจ�าปี ๒๕๖๑: หลากหลายอย่าง

กลมกลืนในมุม (มอง) จิตวิทยา เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ณ โรงแรม วินเซอร์ สวี

ทส์ สุขุมวิท ๒๐ กรุงเทพมหานคร

  นายวิทยา พยัคฆันตร และ รศ.ดร.เสรี ชัดแช้ม ได้รับการตีพิมพ์บทความปริทัศน์ เร่ือง "การรับรู้

วฒันธรรมองค์การต่อผลการปฏิบัติงานขององค์การ" ลงในวารสารมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลยั

อุบลราชธานี ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-มิถุนายน ๒๕๖๓)

  ผศ.อัญชลี ชุ่มบัวทอง รศ.ดร.เสรี ชัดแช้ม ดร.ปรัชญา แก้วแก่น และ ดร.สิริกรานต์ จันทเปรมจิตต์ 

ได้รับการตีพิมพ์บทความวิจัย เรื่อง "อิทธิพลของความแตกต่างระหว่างเพศและบุคลิกภาพที่มีต่อรูปภาพที่เร้า

อารมณ์ด้านความตื่นตัวในผู้ใหญ่ตอนต้น" ลงในวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๑ (มกราคม - มิถุนายน ๒๕๖๑)

  นางสาวนพวรรณ จงสง่ากลาง ได้รับการตีพิมพ์บทความวิจัย เรื่อง "การรับรู้คุณภาพบริการของผู้มา

รับบริการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ" ลงในวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ ๒๖ ฉบับที่ 

๒ (มีนาคม-เมษายน ๒๕๖๑)

  นายไพบูลย์ โสภณสุวภาพ นายพงษ์ศักดิ์ ศรุติปกรณ์ นายธนปพน ภูสุวรรณ 

นายกุลพัฒน์ ยิ่งด�านุ่น นางขวัญเรียม นิมสุวรรณ ได้รับการตีพิมพ์บทความวิจัยเรื่อง 

"ผลการให้ค�าปรึกษากลุ่มตามแนวคิดการพิจารณาเหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรมเอื้อ

ต่อสังคมของนิสิตระดับปริญญาตรี" ลงในวารสารวิจัยราชภัฏธนบุรี รับใช้สังคม ปีที่ ๔ 

ฉบับที่ ๒ (กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๖๑)

การตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติ

  นายธนปพน ภูสุวรรณ นายกุลพัฒน์ ยิ่งด�านุ่น นางสาวชลิดา ตระกูลสุนทร และ นางรชมน 

สขุชมุ ได้น�าเสนอบทความวจัิย และได้รบัการตพีมิพ์ในรายงานสบืเนือ่งจากการประชมุวชิาการระดบั

ชาติ (Proceedings)เรื่อง "พฤติกรรมการผัดวันประกันพรุ่งทางวิชาการของนักศึกษาระดับปริญญา

ตรี"  ในการประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ ๘ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๒ มิถุนายนพ.ศ.๒๕๖๑ ณ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม



จดหมายข่าววิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา  ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๓   :

การบริการวิชาการ

  ดร.ศราวนิ เทพสถติย์ภรณ์ ดร.อทุยัพร ไก่แก้ว ดร.กนก พานทอง 

ดร.ยุทธนา จันทะขิน ดร.สิริกรานต์ จันทเปรมจิตต์ และ Dr.Poliny Ung 

ได้ให้บริการวิชาการแก่สังคม โดยวิทยาลัยฯ ได้จัดโครงการ เรื่อง “การ

คลายความเครียดด้วยตนเองในผู้สูงอายุด้วยวิธีการผสมผสาน” ให้กับผู้

สูงอายุ เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ส�านักงานเทศบาลต�าบล

ห้วยกะปิ ต�าบลห้วยกะปิ อ�าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

  วิทยาลัยฯ จัดโครงการอบรมระยะสั้น ประจ�าปีงบประมาณ 

๒๕๖๑ หลกัสตูรการวเิคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างโดยใช้โปรแกรม 

LISREL และ Mplus รุ่นที่ ๑๖ เมื่อวันที่ ๑๑ – ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. 

๒๕๖๑ ให้กับผู้บริหาร ครู อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย บุคลากร

ในหน่วยงานต่าง ๆ และผู้สนใจทั่วไป 

ความร่วมมือระหว่างประเทศ

  ดร.ปรัชญา แก้วแก่น เดินทางไปปฏิบัติงาน เพื่อน�าเสนอผลงานวิจัย เร่ือง 

Neuroprotective Effect of Diplazium esculentum Extract in Animal Model 

of Parkinson’s Disease ในงาน 15th Meeting of the Asian-Pacific Society for 

Neurochemistry (APSN 2018) ณ เขตบรหิารพเิศษมาเก๊าแห่ง สาธารณรฐัประชาชน

จีน  ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๙  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  

  วิทยาลัยฯ ได้เรียนเชิญ  Professor Dr.Larry R. Nelson ผู้ทรง

คุณวุฒิจาก University of Curtin,  Australia เข้าร่วมท�ากิจกรรมทาง

วิชาการ ได้แก่ การเป็นวิทยากรบรรยายความรู้ให้แก่คณาจารย์และนิสิต

ระดับปริญญาโทและปริญญาเอกเร่ืองทฤษฎีการวัดขั้นสูง (Advanced 

Measurement Theory) การใช้โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูล Lertap 5 

(Computer Programming: Lertap 5) และ Rstudio ให้ค�าปรึกษาใน

การท�าดษุฎนีพินธ์ การตพีมิพ์บทความวจิยัแก่นสิติระดบัปรญิญาเอก และ

เป็นบรรณาธิการร่วมวารสารวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา (RMCS 

Journal) ระหว่างวันที่ ๒๓ สิงหาคม – ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

๗



: จดหมายข่าววิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา  ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๓๘

การเป็นวิทยากรและการบรรยายพิเศษ

  Dr.Poliny UNG เป็นวิทยากรร่วม หัวข้อ “Professional Employee Development Program” ระหว่างวันที่ ๑๖–๒๐ 

กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ เมืองพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา จัดโดยแผนกบริหารโครงการพิเศษ ฝ่ายการศึกษาและฝึกอบรม

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

  ผศ.ดร.ภัทราวดี  มากมี และ ดร.ปริญญา เรืองทิพย์ เป็นวิทยากร เพื่อสรุปผลการวิจัยตามโครงการวิจัยเรื่องการศึกษารูป

แบบการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยไทยแบบองค์รวม ในการประชุมเชิงปฏิบัติสรุปผลการศึกษาและวางแนวทางแก้ไขปัญหา

เบื้องต้น ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  ณ ศูนย์อนามัยที่ ๖ จังหวัดชลบุรี

  ดร.ปรัชญา  แก้วแก่น พร้อมด้วย ดร.ปริญญา เรืองทิพย์ และดร.ยุทธนา จันทะขิน สังกัดวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและ

วิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นวิทยากรบรรยายในการอบรม “การพัฒนากระบวนการวิจัยและการจัดการความรู้” ให้

กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑/๑ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๑ และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๒ เมื่อ

วันที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา

  ผศ.ดร.ภัทราวด ีมากม ีบคุลากรในสงักดัวทิยาลยัวทิยาการวจิยัและวทิยาการปัญญา มหาวทิยาลยับรูพา ร่วมเป็นวทิยากร

บรรยายในโครงการอบรมเรื่อง “เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อให้ได้รับทุนสนับสนุน” เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. 

๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี 

  ผศ.ดร.พูลพงศ์ สุขสว่าง เป็นวิทยากรบรรยายโครงการอบรม เรื่อง “การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างด้วย LISREL 

และ AMOS” ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน 

  ดร.ศราวิน เทพสถิตย์ภรณ์  เป็นวิทยากร โครงการ “กิจกรรมเสริมทักษะด้านวัตกรรมและการแข่งขันนวัตกรรมภายใน  

๒๔ ชั่วโมง ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยนครพนม  

  ดร.อุทัยพร ไก่แก้ว และ ดร.ปริญญา เรืองทิพย์ เป็นวิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาสถานศึกษา

เพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic corridor : EEC) ด้านภาษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ

การประกอบอาชีพ ๑๐ อุตสาหกรรม ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ชลพฤกษ์ รีสอร์ท อ�าเภอบ้านนา จังหวัด

นครนายก 

  ดร.ปรัชญา แก้วแก่น เป็นวิทยากรให้ความรู้ในเรื่อง “เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อให้ได้รับทุนสนับสนุน”  

เมื่อวันที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี

  ผศ.ดร.พูลพงศ์ สุขสว่าง ร่วมเป็นวิทยากรในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิจัยทางสาธารณสุข ให้แก่ข้าราชการ

กรงุเทพมหานคร สงักดัส�านักการแพทย์ ประเภทวิชาการ ระดบัปฏบิติัการ–เชีย่วชาญ และ ประเภททัว่ไป ระดบัปฏบิตังิาน–ช�านาญ

งาน จ�านวนทั้งสิ้น ๕๖ คน เมื่อวันที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสุขสมปอง ชั้น ๒๐ อาคารธนบุรีศรีมหาสมุทร โรง

พยาบาลตากสิน



จดหมายข่าววิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา  ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๓   : ๙

การให้ค�าปรึกษา

  ผศ.ดร.ภัทราวดี มากมี เป็นกรรมการสอบหัวข้อโครงร่างวิทยานิพนธ์ ของ นายพรพล พอนอ่วม รหัสประจ�าตัว 

๕๙๕๖๐๖๙๑  และ นายณัฐชัย ศรีเอี่ยม รหัสประจ�าตัว ๕๖๕๖๑๑๑๔ นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหาร

การศึกษา วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัย

ศรีปทุม 

  ดร.ประวิทย์ ทองไชย เป็นกรรมการสอบพิจารณาเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ ของ นายสืบสกุล ใจสมุทร รหัสประจ�าตัวนิสิต 

๕๙๘๑๐๐๗๖ นิสิตระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก�าลังกายและการกีฬา กลุ่ม

วชิาการสอนทางการออกก�าลงักายและการกีฬา เมือ่วนัที ่๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ คณะวทิยาศาสตร์การกฬีา มหาวทิยาลัย

บูรพา 

  ดร.ศราวนิ เทพสถติย์ภรณ์ เป็นคณะกรรมการด�าเนนิกจิกรรม ๒๔ Hours of Innovation Thailand มหาวทิยาลยับูรพา 

ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

การเข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการ

  ผศ.ดร.พูลพงศ์  สุขสว่าง และ นางระพีพร พูลสวัสดิ์ เข้าประชุมชี้แจงแนวทางพัฒนาการประเมินผลการปฏิบัติงานของ

ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานและลูกจ้าง โดยใช้ระบบ IT เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม

อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี (KB ชั้น ๑) 

  ดร.ปรัญชา แก้วแก่น เป็นผู้แทนสายวิชาการ (อาจารย์) ที่ปฏิบัติงาน ตั้งแต่ ๕ ปีขึ้นไป และ นายวิทวัส เพ็ญภู่  เป็นผู้แทน

สายสนบัสนนุ ทีป่ฏบิตังิาน ตัง้แต่ ๕ ปีขึน้ไป เข้าร่วมการสนทนาเร่ืองการพัฒนาด้านบคุลากรของมหาวทิยาลัยบรูพา เม่ือวนัที ่๑๔ 

สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ส�านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา

  ผศ.ดร.พูลพงศ์ สขุสว่าง ประธานหลักสตูรด�าเนนิงานในด้านหลักสตูรของส่วนงาน และ นางสาวธันยา เฉลมิวรบุตร บุคลากร

ทีด่�าเนินงานในด้านหลกัสตูรของส่วนงาน ร่วมสนทนาเรือ่งหลกัสตูรทีม่กีารจดัการศึกษาแบบ Outcome Based Education และ

มีการบูรณาการวิชาการและการจัดการศึกษาท่ีเป็นไปตามมาตรฐานการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ปี ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๐ 

สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ส�านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา

  นางสาวฉตัตรท์ี งามพพิฒัน์ เข้าร่วมโครงการเสวนาการปฏบิติังานของผู้ปฏบิติังานในมหาวทิยาลัยสายสนบัสนนุวชิาการ 

เรื่อง “การบริหารสัญญาเช่าที่ราชพัสดุ” เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ อาคารศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์ 

มหาวิทยาลัยบูรพา

  ผศ.ดร.พูลพงศ์  สุขสว่าง  ผศ.ดร.ภัทราวดี  มากมี ดร.ปรัชญา แก้วแก่น ดร.พีร วงศ์อุปราช ดร.ปิยะทิพย์ ประดุจพรม 

และนางระพีพร พูลสวัสดิ์ เข้าร่วมโครงการจัดอันดับมหาวิทยาลัย หัวข้อเรื่อง “QS University Rankings น�าไปสู่การพัฒนา

มหาวิทยาลัย” เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ หอประชุมธ�ารง บัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา

  ดร.สิริกรานต์ จันทเปรมจิตต์ และ นางสาวธันยา เฉลิมวรบุตร เข้าร่วมสัมมนา เรื่อง การให้บริการดีโอไอกับสารสนเทศ

การวิจัยดิจิทัล เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

  ผศ.ดร.พูลพงศ์ สขุสว่าง และ ดร.ปรชัญา แก้วแก่น เข้าร่วมประชมุวิชาการ เรือ่ง “สงัคมใหม่ ศกึษาศาสตร์ใหม่ การบรหิาร

การศึกษาใหม่” เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมเทาทอง ๑ อาคารศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมมหาวิทยาลัยบูรพา

  นางระพพีร พลูสวสัดิ ์และนางสาววรรณศริิ สิทธนิสัิยสขุ เข้าร่วมโครงการเสวนาการพัฒนาระบบสารบรรณอเิลก็ทรอนกิส์

และจัดเก็บเอกสาร (e-Document) เมื่อวันที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ อาคารศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์



: จดหมายข่าววิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา  ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๓๑๐

กิจกรรมพัฒนาบุคลากร

  ผศ.ดร.พูลพงศ์  สุขสว่าง นางสาวฉัตตรีท์ งามพิพัฒน์ และนางสาวสิริจันทร์ พรหมพิทักษ์ เข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง 

“การให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ว่าด้วยการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนร่วม (ผลประโยชน์ทับซ้อน)” 

เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ อาคารศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยบูรพา

  ดร.ปรัชญา  แก้วแก่น เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การจัดการเรียนการสอนด้วย BUU LMS (New Version) 

เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ส�านักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

  ดร.พรี วงศ์อุปราช และ ดร.ปิยะทิพย์  ประดจุพรม เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏบิตักิาร “แนวทางการเขยีนรายงานการประเมนิ

ตนเอง (SAR) ส�าหรับส่วนงานน�าร่องเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด�าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๖๐” 

ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๓ กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ อาคารศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยบูรพา

  นางสาวฉัตตรีท์  งามพิพัฒน์ เข้าร่วมโครงการเสวนาด้านพัสดุ เพื่อรับทราบปัญหาการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการ

จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค

รัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และกฎกระทรวง การแก้ไขปัญหา และวางแนวการปฏิบัติงานให้เป็นไปในทางเดียวกัน เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม 

พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์

  ดร.ปริญญา เรืองทิพย์ ดร.อุทัยพร ไก่แก้ว ดร.ศราวิน เทพสถิตย์ภรณ์ และ Dr.Poliny Ung เข้าร่วมโครงการอบรมเชิง

ปฏิบัติการ "การสร้างเว็บไซต์รายวิชาด้วย Google Sites"  เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖ ณ ส�านักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัย

บูรพา

  นายวทิวสั เพญ็ภู ่เข้าร่วมประชมุเชงิปฏิบัตกิารในโครงการอบรมการจดัท�าแผนยทุธศาสตร์การประชาสมัพนัธ์ส�าหรบัเครอื

ข่ายประชาสัมพันธ์ภายในมหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ส�านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา 

  ดร.ปิยะทิพย์ ประดุจพรม เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "AUN-QA Assessor training (Apprentice-C)  

ระหว่างวันที่ ๑ - ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรม เทา –ทอง มหาวิทยาลัยบูรพา

  ดร.สิริกรานต์  จันทเปรมจิตต์ และ นางสาววรรณศิริ สิทธินิสัยสุข เข้าร่วมโครงการอบรมเรื่อง “แนวทางการเสริมสร้างจิต

บริการ (Service mind) เพื่อสร้างความประทับใจในองค์กร” เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ อาคารศาสตราจารย์ประยูร 

จินดาประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยบูรพา

  ดร.ปริญญา  เรืองทิพย์ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การสร้างคลังข้อสอบด้วย BUU LMS” เมื่อวันที่ ๓๐ 

สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ส�านักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

  คณาจารย์ประจ�าวิทยาลัยฯ ประชุมช้ีแจงนักวิจัยที่ประสงค์จะส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอทุนอุดหนุนการวิจัยของ

ส�านกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ (วช.) และส�านกังานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร์เทคโนโลยแีละนวตักรรมแห่งชาต ิ(สว

ทน.) ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ อาคารศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

และขอให้ผู้สนใจส่งแบบฟอร์มข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept paper) ส�าหรับแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 

๒๕๖๓

  ผศ.ดร.พูลพงศ์  สุขสว่าง  ดร.ปรัชญา  แก้วแก่น  ดร.สิริกรานต์ จันทเปรมจิตต์ ดร.พีร วงศ์อุปราช และ ดร.ปิยะทิพย์ 

ประดุจพรม เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "แนวทางการจัดท�าแผนพัฒนาการศึกษาของมหาวิทยาลัยบูรพา" เมื่อวัน

ที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ อาคารศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยบูรพา

  ดร.สิริกรานต์ จันทเปรมจิตต์ และ น.ส.ธันยา เฉลิมวรบุตร เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงเกณฑ์ในการประเมินคุณภาพวารสาร

วิชาการไทยในฐานข้อมูล TCI เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ โรงแรมแอมบาสเตอร์ กรุงเทพมหานคร



จดหมายข่าววิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา  ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๓   : ๑๑

  น.ส.ฉัตตรีท์  งามพิพัฒน์ ต�าแหน่งนักวิชาการพัสดุ เข้าร่วมโครงการเสวนางานพัฒนาระบบบัญชีสามมิติ และงานบัญชี 

เมื่อวันที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ อาคารศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์  มหาวิทยาลัยบูรพา

  นางระพีพร พูลสวัสดิ์ น.ส.ธันยา เฉลิมวรบุตร น.ส.สิริจันทร์ พรหมพิทักษ์ และน.ส.ฉัตตรีท์ งามพิพัฒน์ เข้าร่วมโครงส่ง

เสริมจรรยาบรรณ เรื่อง “จรรยาบรรณของบุคลากรในมหาวิทยาลัย: จรรยาบรรณ 4.0” เมื่อวันที่ ๔ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑ คณะ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

  ดร.ปรญิญา เรอืงทพิย์ เข้ารบัการอบรมโครงการส่งเสริมการใช้นวตักรรมเชงิพ้ืนท่ีในรูปแบบ 5D Simulation เพือ่วเิคราะห์

และพัฒนาศักยภาพพื้นที่ ระหว่างวันที่ ๕ - ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ อาคารส�านักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

  ผศ.ดร.พูลพงศ์ สุขสว่าง ดร.กนก พานทอง และ ดร.ปิยะทิพย์ ประดุจพรม เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การ

สร้างแบบฟอร์มออนไลน์ด้วย Google Forms”รุ่นที่ ๒ เมื่อวันที่ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ อาคารส�านักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัย

บูรพา

  ดร.อุทัยพร ไก่แก้ว และดร.ศราวิน เทพสถิตย์ภรณ์ เข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทาง

ชีวภาพ หลักสูตรขั้นต้นและปฏิบัติการ ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑ ณ อาคารสิริวิทยลักษณ์ คณะวิทยาการเรียน

รู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

  ดร.ศราวิน เทพสถิตย์ภรณ์  ดร.อุทัยพร  ไก่แก้ว และนิสิตวิทยาลัยฯ เข้าศึกษาดูงาน “เทคนิคการตรวจสุขภาพการนอน

หลับ (Sleep test)” เพื่อให้มีประสบการณ์การเรียนรู้จากการสาธิตเทคนิคการตรวจสุขภาพการนอนหลับ (Sleep test) เมื่อวันที่ 

๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา

การเข้าร่วมกิจกรรม

  ดร.ปรัชญา  แก้วแก่น เข้าร่วมจัดแสดงผลงานในโครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการ “BUU Health Day”  เมื่อวันที่ 

๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ หอประชุมธ�ารง บัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา

  ผศ.ดร.พูลพงศ์ สุขสว่าง เป็นผู้แทนเข้าร่วมกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพการปั่นจักรยาน “BUU Health Day” เมื่อวันที่ ๗ 

กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ บริเวณสนามกีฬากลาง เชาวน์ มณีวงษ์ มหาวิทยาลัยบูรพา

  ผศ.ดร.พูลพงศ์ สุขสว่าง เป็นผู้แทนเข้าร่วมงานสักการะสิ่งศักด์ิสิทธิ์ประจ�ามหาวิทยาลัย ก่อนวันครบรอบวันคล้ายวัน

สถาปนามหาวิทยาลัยบูรพา ครบรอบการก่อตั้งเป็นปีที่ ๖๓ ในวันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

  ผศ.ดร.พูลพงศ์  สุขสว่าง  ผศ.ดร.ภัทราวดี  มากมี ดร.ปิยะทิพย์ ประดุจพรม ดร.พีร วงศ์อุปราช และนางสาวธันยา  เฉ

ลิมวรบุตร เข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการ “BUU Health Day” เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ หอประชุม

ธ�ารง บัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา

  คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตวิทยาลัยฯ เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยบูรพา ครบรอบ 

๖๓ ปี ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ในวันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ หอประชุมธ�ารง บัวศรี 

มหาวิทยาลัยบูรพา

    ผศ.ดร.พูลพงศ์ สุขสว่าง เป็นผู้แทนเข้าร่วมท�าบุญในวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล เมื่อวันที่ ๒๔ 

กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา

  ดร.ปรัชญา  แก้วแก่น เป็นผู้แทนเข้าร่วมงานพิธีพระราชทานเพลิงศพ (เป็นกรณีพิเศษ) แก่ผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา 

ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ฌาปนสถานวัดบางเป้ง ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี

  ผศ.ดร.พูลพงศ์  สุขสว่าง  เป็นผู้แทนเข้าร่วมท�าบุญวันครบรอบวันสถาปนา คณะการจัดการและการท่องเที่ยว ครบรอบ 

๑๐ ปี เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๖.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา



: จดหมายข่าววิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา  ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๓๑๒

  คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต เข้าร่วมงาน Burapha Innovation Fair 2018 เพื่อเผยแพร่ผลงานนวัตกรรมสร้างสรรค์

ที่มีคุณค่าทางวิชาการ และเป็นประโยชน์ต่อสังคม ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ บริเวณอาคารคณะวิทยาการ

สารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา

  ผศ.ดร.พูลพงศ์  สุขสว่าง  เป็นผู้แทนเข้าร่วมท�าบุญงานวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ เข้าสู่ปีที่ ๒๔ เมื่อวัน

ที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ อาคารวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

      

         ผศ.ดร.พูลพงศ์  สุขสว่าง ดร.ปรัชญา แก้วแก่น พร้อมด้วย MR.BOUN KAKADA นิสิต/

นักเรียนทุนพระราชทานฯ รุ่นที่ ๑๓ ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๖๐ เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระเทพรัตนราช

สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา 

กรุงเทพฯ

  ผศ.ดร.พูลพงศ์  สุขสว่าง  เป็นผู้แทนเข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาส�านักคอมพิวเตอร์ ครบรอบ ๒๖ ปี เมื่อวันที่ ๑๔ 

กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ อาคารส�านักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

  ดร.ปรัชญา  แก้วแก่น เข้าร่วมชมการแสดง ละครเวที เรื่อง “ต�านานรักแสนมุก” โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพนิสิต

คณะดนตรีและการแสดง “MUPA Recital 2018” เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ หอประชุมธ�ารง บัวศรี  มหาวิทยาลัย

บูรพา

  ดร.ปรัชญา แก้วแก่น เข้าร่วมน�าผลงานที่เสนอขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจ�า

ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการในกิจกรรม "งานประกวดผลงานประดิษฐ์คิดค้น" ประจ�าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์  ชั้น ๒ อาคาร วช. ๑ และบริเวณโถงกิจกรรม 

ชั้น ๑ อาคาร วช. ๔ กรุงเทพมหานคร

  คณาจารย์และเจ้าหน้า เข้าร่วมงานเกษียณอายุราชการ/การปฏิบัติงาน ประจ�าปี ๒๕๖๑ ให้แก่ข้าราชการ พนักงาน

มหาวิทยาลัย และลูกจ้างประจ�า “งานเกียรติภูมิแห่งบูรพา ๒๕๖๑” เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑  ณ โรงแรมบางแสน เฮอ

ริเทจ ต�าบลแสนสุข อ�าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี  

  คณาจารย์ที่ปรึกษา และนิสิตที่ได้รับทุน เข้าร่วมพิธีลงนามสัญญาและมอบเกียรติบัตรแก่นักวิจัยรุ่นใหม่ ภายใต้แผนงาน

เสรมิสร้างศกัยภาพและพฒันานกัวจิยัรุน่ใหม่ ตามทิศทางยทุธศาสตร์การวจัิยและนวตักรรม ประจ�าปี 2562 เมือ่วนัที ่๒๗ กนัยายน 

พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ โรงแรมมารวย การ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร 



จดหมายข่าววิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา  ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๓   :

การประกันคุณภาพการศึกษา

  ผศ.ดร.ภัทราวดี มากมี เป็นประธานในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

จ�านวน ๖ หลักสูตร  ๑. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ส�าหรับผู้บริหาร ในวันอังคารที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ๒. หลักสูตร

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) เมื่อวันพุธที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ๓. หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต 

(หลักสูตรนานาชาติ) เมื่อวันพุธที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑. ๔. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจโลก 

เมื่อวันพุธที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ๕. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการประชาสัมพันธ์และสื่อสาร

มวลชน  เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ๖. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชีบริหาร เมื่อวันศุกร์ที่ 

๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

  ดร.ปิยะทพิย์ ประดจุพรม เป็นกรรมการประเมนิคณุภาพการศกึษาภายใน ระดบัหลกัสตูร ประจ�าปีการศกึษา ๒๕๖๐ เม่ือ

วันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

  ดร.ปิยะทิพย์ ประดุจพรม บุคลากรในสังกัดวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา เป็นประธานกรรมการตรวจ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์ ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. 

๒๕๖๑ ณ อาคารวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

   ดร.ปรชัญา แก้วแก่น บุคลากรในสงักดัเป็นผูต้รวจประเมินคณุภาพการศกึษา หลกัสตูรบรหิารธรุกจิบณัฑติสาขาวชิาการค้า

ระหว่างประเทศและการจดัการโลจสิติกส์ คณะโลจสิติกส์ เมือ่วนัท่ี ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ คณะโลจิสตกิส์ มหาวทิยาลยับูรพา 

  ดร.ปรัชญา แก้วแก่น เป็นประธานกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

เทคโนโลยีทางทะเล ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๖๐  เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ 

มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี

  ผศ.ดร.พูลพงศ์ สุขสว่าง เป็นประธานกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจ�าปีการศึกษา 

๒๕๖๐ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

  ผศ.ดร.พูลพงศ์ สุขสว่าง เป็นประธานกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจ�าปีการศึกษา 

๒๕๖๐ หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

  ผศ.ดร.พูลพงศ์ สุขสว่าง ท�าหน้าที่ประธานกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรของหลักสูตร

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. 

๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสาขาวิชานิเทศศิลป์ อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์

  ผศ.ดร.ภัทราวดี มากมี ท�าหน้าที่ประธานกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรของหลักสูตร

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบเซรามิกส์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม 

พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

  ผศ.ดร.พูลพงศ์ สุขสว่าง เป็นประธานกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจ�าปีการศึกษา 

๒๕๖๐ ส�าหรับหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐–๑๖.๓๐ น. 

ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

  ผศ.ดร.ภัทราวดี มากมี เป็นกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามเกณฑ์ EdPEx คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยบูรพา ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

  ผศ.ดร.ภัทราวดี มากมี เป็นกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของส�านักงานสภามหาวิทยาลัย เม่ือวันที่ ๑๑ 

กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ส�านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา

  ดร.ปรัชญา แก้วแก่น เป็นกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ของสาขาวิชาการ

จัดการและการสอนกีฬา เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา

๑๓



: จดหมายข่าววิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา  ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๓

  ดร.ปรชัญา แก้วแก่น เป็นประธานกรรมการตรวจประเมนิคณุภาพการศึกษาระดับหลกัสตูรปรชัญาดุษฎบีณัฑติ ของสาขา

วิชาวิทยาศาสตร์การออกก�าลังกายและการกีฬา เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 

มหาวิทยาลัยบูรพา 

  ผศ.ดร.ภัทราวดี มากมี เป็นกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ของสาขา

วิชาวิทยาศาสตร์การออกก�าลังกายและการกีฬา เม่ือวันท่ี ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 

มหาวิทยาลัยบูรพา

   ผศ.ดร.ภัทราวดี มากมี เป็นกรรมการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์ EdPEx กองทะเบียนและ

ประมวลผลการศึกษา ส�านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

  ผศ.ดร.ภทัราวด ีมากม ีเป็นกรรมการตรวจประเมนิการประกนัคณุภาพการศกึษาภายในตามเกณฑ์ EdPEx  กองคลงัและ

ทรัพย์สิน เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ๓๐๙ ชั้น ๓ กองคลังและทรัพย์สิน ส�านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย

บูรพา

  ผศ.ดร.ภัทราวดี มากมี เป็นกรรมการในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคาร ดร.ผาสุข 

กุลละวณิชย์ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

  คณบดวีทิยาลยัวทิยาการวจิยัและวิทยาการปัญญา พร้อมด้วยผู้มคีวามรู้ความสามารถพิเศษ คณาจารย์ เจ้าหน้าทีแ่ละนสิติ

วิทยาลัยฯ เข้าร่วมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ส�าหรับส่วนงานน�าร่องด้วยเกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการด�าเนินการ

ที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม RMCS๑๐๗ อาคารวิทยาลัย

วิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา 

  วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ

หลักสูตรปริญญาโทและปริญาเอก (วท.ม./ปร.ด.)  สาขาวิชาการวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา และ สาขาวิชาการวัดและ

เทคโนโลยทีางวิทยาการปัญญา โดยได้รบัเกยีรตจิาก ผศ.ดร.ดนยั บวรเกยีรตคุิณ เป็นประธานกรรมการตรวจหลกัสตูร สาขาวชิาการ

วจิยัและสถติทิางวทิยาการปัญญา และ ดร.สฤติ อสิรยิานนท์ เป็นประธานกรรมการตรวจหลกัสตูร สาขาวชิาการวดัและเทคโนโลยี

ทางวิทยาการปัญญา เมื่อวันที่ ๒๔ - ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๑  ณ วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัย

บูรพา

๑๔



จดหมายข่าววิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา  ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๓   :

กิจกรรม CSR เนื่องในโอกาศครบรอบ

๑ ทศวรรษ RMCS

  คณบดี คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต เข้าร่วมโครงการถวายเทียนพรรษา ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๖๑  เมื่อวันที่ 

๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ วัดเก่าโบราณ ต�าบลแสนสุข อ�าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 

กิจกรรมท�านุบ�ารงศิลปะวัฒนธรรม

๑๕

 กิจกรรม ๑ ทศวรรษ RMCS: 

วิปัสสนา เสริมสร้างสมาธิ เมื่อวันที่ 

๑๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ณ วัดป่า

ลิไลยวัน จังหวัดชลบุรี

 กิจกรรม ๑ ทศวรรษ RMCS: 

บรรยายสถิติ เมื่อวันที่ ๗ กันยายน 

พ.ศ.๒๕๖๑



: จดหมายข่าววิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา  ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๓

เกร็ดความรู้ RMCS

ดร.ศราวิน เทพสถิตย์ภรณ์
อาจารย์ประจ�าวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา

มหาวิทยาลัยบูรพา

๑๖

หมีน�้ำ สัตว์สุดอึด

  ในภาพยนตร์เรื่อง Antman and the wasp หนึ่งในภาพยนตร์ของ Marvel Cinematic Universe (MCU) ที่กวาดราย

ได้ไปไม่น้อย มีฉากประทับใจอยู่ฉากหนึ่ง นั่นคือ ฉากที่ ดร.แฮงค์ พิม (Hank Pym) นักวิทยาศาสตร์อัจฉริยะ หัวรั้น จอมดื้อ ซึ่ง

เป็นผู้ประดิษฐ์ชุด antman (ชุดที่สามารถย่อส่วนร่างกายให้เล็กจิ๋ว หรือขยายร่างกายให้ใหญ่มหึมา) ต้องการจะเดินทางไปยังมิติ

ควอนตัม (มิติที่เล็กกว่าอะตอม) เพื่อช่วยภรรยาของเขาให้กลับมา ระหว่างทางได้พบกับหมีน�้า สิ่งมีชีวิตขนาดเล็กมหัศจรรย์

 หมีน�้า หรือ Tardigrade เป็น

สัตว์ที่น่าพิศวงอย่างมาก นอกจาก

ขนาดท่ีเลก็มากของมนัแล้ว (เลก็กว่า 

1 มิลลิเมตร)  สิ่งที่ต้องประหลาดใจ

คือความสามารถด�ารงชีวิตภายใต้

สภาวะแวดล้อมที่สุดโหดมาก ๆ   นัก

วิทยาศาสตร์พบว่าหมีน�้าสามารถ

อาศัยอยู ่ในบริเวณที่ปราศจากน�้า 

ปราศจากอากาศ แรงดนัสงู อุณหภูมิ

สูงเกินจุดเดือด อุณหภูมิต�่ากว ่า

จุดเยือกแข็ง รวมถึงท่ีท่ีมีกัมมันตภาพรังสีเข้มข้นได้  มากไปกว่านั้นงานวิจัยล่าสุดยังรายงานว่า หมีน�้าสามารถด�ารงชีวิตในห้วง

อวกาศได้อีกด้วย  ดังนั้นเมื่อเทียบกับสิ่งมีชีวิตอื่นแล้ว หมีน�้าจัดว่าเป็นหนึ่งในสัตว์ที่ทนทานที่สุด


