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  คณบดี คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต ศิษย์เก่า และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมวันคล้าย 

วันสถาปนาวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา ครบรอบ ๑๐ ปี เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๗ 

มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ โดย พระธรรมกิตติเมธี เจ้าคณะภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธ) ปฏิบัติหน้าที่

แทน พระพรหมเมธี กรรมการมหาเถรสมาคม และเจ้าคณะภาค ๔-๕-๖-๗ (ธ) ได้มีเมตตารับ

อาราธนากล่าวสัมโมทนียกถา เรื่อง “สมองแห่งพุทธะ (Buddha’s Brain)” และปลูกต้นไม้  

พร้อมพระสงฆ์ จ�านวน ๙ รูป เจริญพระพุทธมนต์ ณ ลานหน้าอาคารวิทยาลัยวิทยาการวิจัย

และวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา



: จดหมายข่าววิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา  ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๑๒

การวิจัย

การตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติ

การน�าเสนอบทความวิจัย

 นางสาววรัญญภรณ์ ชาลีรักษ์ นายพันธุ ์ธัช ศรีทิพันธุ ์ นายไพศาล อนุตรานุสรณ์  

นายวสนัต์  ฉายรศัมกีลุ และ ผศ.ดร.ภทัราวด ี มากม ีได้รบัการตพีมิพ์บทความวจิยัเรือ่ง "ปัจจยั

ท่ีส่งผลต่อการพัฒนาศักยภาพบุคลากรแบบชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพในยุคไทยแลนด์ ๔.๐ 

ของข้าราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา ส�านกังานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต ๗" 

ลงในวารสารวิชาการศรีปทุม ชลบุรี ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๒

  ผศ.ดร.ภัทราวดี มากมี ได้รับการตีพิมพ์บทความวิจัยเร่ือง "Deep approach to learning 

of pharmacy students: A multilevel analysis" ลงในวารสาร Pharmacy Education ปีที่ ๑๘  

ฉบับที่ ๑ หน้าที่ ๙๙-๑๐๙

        นางสาวศศิบังอร ธรรมคุณ Ms. Chanmeardey Chiv ผศ.ดร. ภัทราวดี 

มากม ีดร.กนก พานทอง ดร.ปริญญา เรืองทิพย์ ดร.ปิยะทิพย์ ประดุจพรม และ 

ดร.ประวิทย์ ทองไชย ได้น�าเสนอบทความวิจัยเรื่อง "ทักษะชีวิตของนักศึกษา

ระดับอาชีวศึกษาในภาคตะวันออก: การวิเคราะห์กลุ่มพหุ" ในการประชุม

สัมมนาวิชาการ การวัดผล ประเมินผล และวิจัยสัมพันธ์ แห่งประเทศไทย  

ครั้งที่ ๒๖: เหลียวหลัง แลหน้า การวัดผล ประเมินผล และวิจัยทางการศึกษา

ของประเทศไทยในยคุ ๔.๐ เมือ่วนัที ่๕- ๗ กมุภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๑  ณ โรงแรม 

อวานีขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น

  ดร.ปรัชญา  แก้วแก่น ได้รับการตีพิมพ์บทความวิจัยเรื่อง "The Influence of Audio-Visual 

Cueing (Traffic light) on Dual Task Walking in Healthy Older Adults and Older Adults with 

Balance Impairments" ลงในวารสาร Medical Journal of Malaysia"  ปีที่ ๒๕ ฉบับที่ ๑ หน้าที่ 

๕๗-๖๔

  ดร.พีร วงศ์อุปราช ได้รับการตีพิมพ์บทความวิจัย เรื่อง "The Flynn effect for verbal and 

visuospatial short-term and working memory: A cross-temporal meta-analysis" ลงในวารสาร 

Intelligence ปีที่ ๖๔ หน้าที่ ๗๑-๘๐ 

คณาจารย์ได้รับการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ

  ดร.สิริกรานต์ จันทเปรมจิตต์ ได้รับการตีพิมพ์บทความวิจัยเรื่อง "Contributions of 

the Hydrophobic Helix 2 of the Bordetella pertussis CyaA hemolysin to Membrane 

Permeabilization" ลงในวารสาร Protein & Peptide Letters ปีที่ ๒๕ หน้าที่ ๑-๘



จดหมายข่าววิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา  ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๑   : ๓

       ผศ.ดร.ภัทราวดี  มากมี  ผศ.ดร.พูลพงศ์ สุขสว่าง 

ดร.กนก พานทอง และ ดร.ปิยะทพิย์ ประดจุพรม พร้อมด้วย

นิสิตที่ได้รับทุนส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  

เข้าร่วมพธิลีงนามสญัญาและมอบเกยีรตบัิตรแก่ผูร้บัทุนแผน

พัฒนาศักยภาพบัณฑิตวิจัยรุ่นใหม่ ประจ�าปีงบประมาณ 

๒๕๖๑  เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม

คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ     

    บริษัท พลัสโฟร์ เซอร์วิส จ�ากัด ได้ว่าจ้างวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา  มหาวิทยาลัยบูรพา จัดท�าแบบรับ

ฟังความคิดเห็นของประชาชน และประมวลผลข้อมูลในชุมชนเทศบาลต�าบลบึง หมู่ที่ ๑ ต�าบลบึง อ�าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 

และบริเวณที่มีสถานประกอบการโดยรอบ เพื่อขออนุญาตก่อสร้างอาคารร้านสะดวกซื้อ มินิบิ๊กซี  สาขาชุมชนจุกกะเฌอ

การร่วมพิธีลงนามสัญญาและมอบเกียรติบัตรแก่ผู้รับทุนแผนพัฒนาศักยภาพบัณฑิตวิจัยรุ่นใหม่ ประจ�าปีงบประมาณ ๒๕๖๑

 ดร.ศราวนิ เทพสถติย์ภรณ์  ได้รับทุนอดุหนนุการวจัิยประเภท Startup ตามโครงการ Innovation 

Hubs กลุ่มเรื่อง Smart City กลุ่มเรื่องย่อย Smart City Startup Development เรื่อง “โครงการ

อปุกรณ์ตรวจจบัผูด้ืม่แอลกอฮอล์และผู้มอีาการง่วงนอนขณะขบัรถ” ในวงเงินงบประมาณ ๗๑๘,๕๐๐.- 

บาท และ ได้รับทนุสนบัสนนุจากสถาบนัวจิยัระบบสาธารณสขุ (สวรส.) เรือ่ง "การทดสอบสมรรถภาพ

ทางกายและสุขภาวะทางกายของผู้สูงอายุไทย" ในวงเงินงบประมาณ ๒,๓๗๕,๘๕๐.- บาท

  บริษัท Triumph Aviation Services Asia (TASA), Ltd. อ�าเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี ได้ว่าจ้างวิทยาลัยวิทยาการ

วจิยัและวิทยาการปัญญา มหาวทิยาลัยบูรพา ด�าเนนิการจดัท�าโครงการส�ารวจความคดิเห็นในการปฏบิตังิานของพนกังานบรษิทั 

Triumph Aviation Services Asia (TASA), Ltd. อ�าเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี เพื่อด�าเนินการสอบถามและวิจัยความคิดเห็น

พนักงานของบริษัทฯ  เพื่อน�าผลลัพธ์ที่ได้มาเป็นข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนาการด�าเนินงานของบริษัทฯ

อาจารย์ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย

 ดร.ปิยะทิพย์ ประดุจพรม ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากส�านักงานกองทุนสนับสนุน

การวิจัย (สกว.) เรื่อง “การพัฒนามาตรวัดความเจริญงอกงามแบบออนไลน์ ส�าหรับ

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย” ในวงเงินงบประมาณ ๗๑๗,๐๙๐.- บาท
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  ดร.กนก พานทอง เป็นกรรมการตรวจงาน “วิจัยสถาบัน” ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ นักเรียน นักศึกษา สถาน

ศึกษาเอกชน กลุ่มภาคกลาง ครั้งที่ ๓๒ ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ และช่างอุตสาหกรรม  เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ. 

๒๕๖๑ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) อ�าเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี

  ดร.ปรัชญา แก้วแก่น ผศ.ดร.ภัทราวดี มากมี ดร.ปริญญา เรืองทิพย์   

ดร.สริกิรานต์  จนัทเปรมจติต์ และ ดร.ยทุธนา จนัทะขนิ  เป็นวทิยากรบรรยายในการ

อบรมเรือ่ง “การพฒันากระบวนการวจิยัและการจดัการความรู”้ ให้กับนกัเรยีนช้ัน

มัธยมศึกษาปีที่ ๑/๑ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๑ และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 

ปีท่ี ๔/๒ ในวนัที ่๘ – ๙ กมุภาพนัธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ โรงเรยีนกาญจนาภเิษกวทิยาลยั 

ฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

   ดร. พีร วงศ์อุปราช ไปปฏิบัติการวิจัยตามโครงการ เรื่อง A neuropsychological investigation and development 

of a cognitive-based screening tool in children with mathematical learning disability เพื่อเรียนรู้การใช้เครื่องมือแบบ

คัดกรอง และแบบทดสอบทางจิตประสาทวิทยาในเด็กที่มคีวามบกพรอ่งทางการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์ (ครั้งที ่๑) ณ University 

of Oxford สหราชอาณาจักร ด้วยทุนสนับสนุนจากทุนวิจัยและการแลกเปลี่ยนด้านการวิจัยและนวัตกรรม (Newton Mobility 

Grants) ปี ๒๐๑๗/๒๐๑๘ ภายใต้โครงการ Newton Fund ส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ทุนประเภท ๑ ก)  มีก�าหนด 

๘ วัน ตั้งแต่วันที่ ๒๐ ถึง ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑

  เนือ่งในโอกาสครบรอบ ๑ ทศวรรษ วทิยาลยัวทิยาการวจัิยและวทิยาการปัญญา มหาวทิยาลัยบรูพา ได้จัดบรรยายพเิศษ 

เรื่อง "Clinical, experiment, and neurobiological aspects of fears" โดย Dr. Carlos Coelho, Postdoctoral research 

fellow, คณะจติวทิยา จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  และบรรยายพิเศษ เร่ือง "Brain stimulation: A future direction for research 

at RMCS"  โดย อาจารย์ ดร.พีร วงศ์อุปราช  เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ห้อง RMCS ๒๐๗ อาคารวิทยาลัยวิทยาการ

วิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา

การบริการวิชาการ

  ผศ.ดร.พูลพงศ์ สขุสว่าง เป็นกรรมการสอบเค้าโครงดษุฎนีพินธ์ ของ MR.SAKONPHOT SUKANTHONG, Ph.D. 

student in LOGISTICS AND ENGINEERING MANAGEMENT (International Program), Faculty of Engineering  

มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑  ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

ความร่วมมือระหว่างประเทศ

การบรรยายพิเศษโดยผู้ทรงคุณวุฒิ



จดหมายข่าววิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา  ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๑   : ๕

  ดร.ปรัชญา แก้วแก่น เป็นวิทยากรโครงการเรียนรู้และเพิ่มพูนประสบการณ์ ด้านการวิจัยทางเทคโนโลยี

การศึกษา ในระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑  ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  Dr.Sarawin Thepsatitporn to be a member of the Thesis Defense Committee of MR. 

AUNG SOE MOE, a M.Sc. student in Medical Physiology  (International Program), at the Faculty of 

Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University. On 17 January 2018 time venue Dithi Chungcharoen  

Conference Room, 13th Fl., Srisavarindira Buiding, Physiology Department, Faculty of Medicine 

Siriraj Hospital, Mahidol University

  ผศ.ดร.ภัทราวดี มากมี, ดร.กนก พานทอง และ ดร.ปิยะทิพย์ ประดุจพรม เป็นวิทยากรบรรยายให้ความ

รู้เรื่อง "การวัดและประเมินผลทางการศึกษาและสถิติท่ีเกี่ยวข้องกับงานวิจัยในชั้นเรียน" ในวันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. 

๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี

  ผศ.ดร.ภัทราวดี  มากมี และ ดร.ปริญญา เรืองทิพย์ 

เป็นวทิยากรบรรยายในการประชุมเชงิปฏบิตักิาร "การพฒันา

ศักยภาพการส�ารวจสถานการณ์การให้บริการงานอนามัย 

แม่และเด็ก" ระหว่างวันที่ ๕ – ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  

ณ โรงแรมซีบรีส จอมเทียนรีสอร์ท พัทยา จังหวัดชลบุรี

  ดร.พีร วงศ์อุปราช เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง "Cognitive and neuropsychological assessment of children 

with math difficulties, Electrical brain stimulation for improving math skills และ Eastern Economic Corridor 

(EEC) and Thai Clinical Psychologist ๔.๐" ในวันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น

การบริการวิชาการ

  ผศ.ดร.ภัทราวดี  มากมี เป็นกรรมการสอบเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ ของนางสาวณัฏฐชัชฎา เจนจาฏุพัฒน์ สาขาวิชาการ

บริหารการศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม เรื่อง "แนวทางการบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้ทางการ

ศึกษาปฐมวัยเอกชน สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมกิจการเด็กและเยาวชน"  เมื่อวันที่ ๒๘ 

มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม



: จดหมายข่าววิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา  ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๑๖

  ผศ.ดร.ภัทราวดี มากมี ดร.กนก พานทอง ดร.ปิยะทิพย์ ประดุจพรม ดร.สิริกรานต์  จันทเปรมจิตต์ และนิสิตวิทยาลัยฯ 

รุ่นปีการศึกษา ๒๕๕๙ และ รุ่นปีการศึกษา ๒๕๖๐ เข้าร่วม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบเพ่ือก�ากับมาตรฐานการจัดท�า

และบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ส�าหรับสถาบันอุดมศึกษา (i-Thesis) เรื่อง “การใช้งานระบบไอทีสีส (BUU iThesis)” ในวันที่ ๑๐ 

มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑  ณ อาคารศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยบูรพา

  ผศ.ดร.ภัทราวดี  มากมี ดร.ปรัชญา  แก้วแก่น และ ผศ.ดร.พูลพงศ์  สุขสว่าง เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 

"แนวทางการจัดการศึกษาแบบมุ่งผลลัพธ์การเรียนรู้ (Outcome Based Education Approach)"   ในวันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. 

๒๕๖๑ ณ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา

  นิสิตวิทยาลัยฯ เข้าร่วมโครงการอบรมจริยธรรมเพื่อการวิจัย ส�าหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ประจ�า

ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในวันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ อาคารศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยบูรพา

  ผศ.ดร.ภทัราวด ี มากม ีและ ดร.พรี วงศ์อปุราช เข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมเชงิปฏบัิติการ เร่ือง “เกณฑ์พัฒนาคณุภาพ

การศึกษาเพื่อการด�าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ครั้งที่ ๒ หมวด ๓ และหมวด ๕” ระหว่างวันที่ ๖ – ๗ กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ณ หอประชุมธ�ารง บัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา

  นางสาวฉัตตรีท์  งามพิพัฒน์  และ นายธวัชชัย  รอดส�าอางค์ เข้ารับการอบรมโครงการอบรมให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์

พลังงานแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย ในหัวข้อ “การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลังงาน” ในวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ 

อาคารศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยบูรพา

  นายวทิวสั เพญ็ภู ่ต�าแหน่งนกัวชิาการโสตทศันศกึษา เข้าร่วมอบรมเร่ือง “โครงการฝึกอบรมเชงิปฏบิติัการการใช้งานฐาน

ข้อมูลชาวต่างชาติและระบบ OSS VISA” ในวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑  ณ ส�านักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

  ผศ.ดร.ภทัราวด ี มากม ีและ ดร.พรี วงศ์อปุราช เข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมเชงิปฏบัิติการ เร่ือง “เกณฑ์พัฒนาคณุภาพ

การศึกษาเพื่อการด�าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ครั้งที่ ๓ หมวด ๔ และหมวด ๖” ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ณ อาคารศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยบูรพา

  ดร.ศราวิน เทพสถิตย์ภรณ์ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดท�าแผนธุรกิจ ส�าหรับผู้ประกอบการใหม่ด้านเมืองอัจฉริยะ 

ในวันที่ ๒๒-๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๑ ณ โรงแรมฮอลลิเดย์อินน์ สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร

  ผศ.ดร.ภัทราวด ีมากม ีเข้าร่วมการสมัมนาเชงิปฏบิตักิารเพือ่สร้างความเข้าใจในการประเมนิคณุภาพภายนอกรอบส่ีระดบั

อุดมศึกษาแนวใหม่และคัดเลือกเป็นผู้ประเมินภายนอกรอบสี่ระดับอุดมศึกษา รุ่นที่ ๑ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ระหว่าง

วันที่ ๒๔-๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ น. โรงแรมเดอะ รอยัล ริเวอร์ กรุงเทพมหานคร 

  นางอุไร โมรา และ นางสาวธันยา  เฉลิมวรบุตร เข้าร่วมการอบรมการใช้งานระบบการรับ-ส่งวิทยานิพนธ์ออนไลน์ ในวัน

ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ Cyber Zone I ชั้น ๖ ส�านักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

  ผศ.ดร.พูลพงศ์  สุขสว่าง  ดร.ปรัชญา  แก้วแก่น และ ดร.พีร  วงศ์อุปราช เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม เรื่อง "กฎหมายพึงรู้

ส�าหรับผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา" ในวันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  ณ อาคารศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์ มหาวิทยาลัย

บูรพา

  ดร.ปิยะทิพย์ ประดุจพรม กรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าร่วมโครงการอบรมเชิง

ปฏิบัติการ หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการวิจัยในมนุษย์ หลักสูตร Human Subject Protection : HSP ระหว่างวันที่ ๑๙ 

- ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ โรงแรมสตาร์ จังหวัดระยอง 

  

กิจกรรมพัฒนาบุคลากร



จดหมายข่าววิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา  ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๑   : ๗

การเข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการ

  ผศ.ดร.ภัทราวดี  มากมี  ดร.พีร วงศ์อุปราช และ ดร.ปรัชญา  แก้วแก่น เข้าร่วมประชุมชี้แจงวิธีการบันทึกและรวบรวม

ข้อมูลในแบบฟอร์มรายงานข้อมูล QS University Rankings  ในวันที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม UAD-103 อาคาร

หอประชุมธ�ารง บัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา     

  ผศ.ดร.ภัทราวดี  มากมี ดร.ปรัชญา  แก้วแก่น และ ดร.พีร วงศ์อุปราช เข้าร่วมประชุมวิชาการเชิงอบรมปฏิบัติการตาม

โครงการบรูณาการสหสาขาวชิาชพีภายใต้ความร่วมมอืกบัสถาบนัต่างประเทศ เรือ่ง “ประชมุวชิาการด้านพฤตกิรรมและสขุภาพจติ: 

ก้าวทนั การเข้าถงึสขุภาพใจในคนทกุช่วงวยั ปี ๒๕๖๑”  ในวนัที ่๙-๑๘ มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยั

บูรพา

  ดร.สิริกรานต์ จันทเปรมจิตต์ และ ดร.พีร  วงศ์อุปราช เข้าร่วมประชุมวิชาการเครือข่ายระดับชาติ เรื่อง “การประชุม

เพื่อสร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพวารสารไทย ครั้งที่ ๑๒” จัดโดยศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation 

Index (TCI) Centre) ภายใต้การสนับสนุนจากส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ในวันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ โรง

แรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท ๑๑ แขวงคลองเตยเหนือ  เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

  ผศ.ดร.พลูพงศ์ สุขสว่าง เป็นผูแ้ทนคณบดเีข้าร่วมงานท�าบญุตกับาตรเนือ่งในวนัขึน้ปีใหม่และกิจกรรมสานสมัพนัธ์ประจ�า

ปี ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑  ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา

  ผศ.ดร.สุชาดา กรเพชรปาณี รศ.ดร.เสรี ชัดแช้ม ดร.ปรัชญา แก้วแก่น ดร.ปริญญา เรืองทิพย์ ดร.สิริกรานต์  

จันทเปรมจิตต์ ดร.ยุทธนา จันทะขิน และนิสิตเข้าร่วมกิจกรรมส�ารวจเส้นทางท่องเที่ยว เส้นทางแม่น�้าบางปะกง  เมื่อวันที่ ๑๔ 

มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑  ณ เส้นทางแม่น�้าบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

  ผศ.ดร.พูลพงศ์ สุขสว่าง เป็นผู้แทนคณบดีเข้าร่วมงานท�าบุญวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ ประจ�าปี 

๒๕๖๑  วันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา

  ดร.พีร วงศ์อุปราช เป็นผู้แทนคณบดี เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดกิจกรรมเสวนา "Global Talks on Sustainable 

Tourism" สะท้อนมุมมองโดยผู้น�าด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนระดับโลก เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑  ณ ห้องประชุม

เทาทอง ๑ โรงแรมเทาทอง มหาวิทยาลัยบูรพา

  ผศ.ดร.พูลพงศ์  สุขสว่าง เป็นผู้แทนคณบดีเข้าร่วมพิธีเปิดงานวันภูมิสารสนเทศศาสตร์ (GISDAY) ภาคตะวันออก ครั้งที่ 

๖ ในวันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑  ณ อาคาร ๖๐  พรรษามหาราชินี ๒ มหาวิทยาลัยบูรพา

  ดร.กนก  พานทอง และ ดร.ปิยะทิพย์  ประดุจพรม เข้าร่วมในพิธีเปิดงาน Bangsaen Health Festival ประจ�าปี ๒๕๖๑ 

ในวันที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ เวทีกลางแจ้ง ลานจัดงานโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา

  ดร.ศราวิน เทพสถิตย์ภรณ์ เข้าร่วมกิจกรรม Pitching ครั้งที่ ๓ : Smart Innovation & Smart Big Data "เทคโนโลยี

เพื่อการพัฒนาเมือง" วันท่ี ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ โรงละครเคแบงก์สยามพิฆเนศ  อาคารศูนย์การค้าสยามแควร์วัน 

กรุงเทพมหานคร

 

การเข้าร่วมกิจกรรม



: จดหมายข่าววิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา  ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๑๘

  ดร.ปรัชญา  แก้วแก่น เป็นผู้แทนคณบดีเข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ครบรอบ ๒๖ ปี ประจ�า

ปี ๒๕๖๑ และฟังบรรยายพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง “ก้าวต่อไปของนักสาธารณสุขกับทิศทางวิชาชีพสาธารณสุข” ในวันที่ ๒๕ มกราคม 

พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

  ผศ.ดร.พลูพงศ์  สขุสว่าง เป็นผูแ้ทนคณบด ีและนายวทิวสั เพญ็ภู่ กรรมการเครอืข่ายประชาสมัพันธ์ ร่วมงานเลีย้งสงัสรรค์

ปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๑ ของงานประชาสัมพันธ์และคณะกรรมการเครือข่ายประชาสัมพันธ์ภายในมหาวิทยาลัยบูรพา วันที่ ๒๕ 

มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

  ผศ.ดร.พูลพงศ์  สุขสว่าง และ ดร.ปรัชญา แก้วแก่น เป็นผู้แทนคณบดีเข้าร่วมงานโครงการวันคล้ายวันสถาปนาคณะ

รฐัศาสตร์และนติศิาสตร์ ประจ�าปี ๒๕๖๑ พร้อมทัง้ร่วมพธิเีปิดป้ายคณะรฐัศาสตร์และนติศิาสตร์ และพธิเีปิดหอพระประจ�าคณะฯ 

ในวันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ อาคารสหศึกษา คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

  ผศ.ดร.ภัทราวดี  มากมี และ ดร.สิริกรานต์  จันทเปรมจิตต์  เข้าร่วมโครงการ “CWIE กับการพัฒนาการเรียนการสอน

เพื่อรองรับ Thailand ๔.๐”  ในวันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑  ณ โรงแรมบางแสน  เฮอริเทจ จังหวัดชลบุรี

  ดร.ประวทิย์  ทองไชย ผูจ้ดัการทมีมวยสากลสมคัรเล่น และ ผู้จัดการทีมมวยไทยสมคัรเล่น เข้าร่วมแข่งขันกฬีามหาวทิยาลยั

แห่งประเทศไทย ครัง้ที ่๔๕ รอบมหกรรม ระหว่างวันท่ี ๒๑-๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี 

จังหวัดปทุมธานี เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 

  ดร.สิริกรานต์ จันทเปรมจิตต์ และ ดร.ยุทธนา จันทะขิน เป็นผู้แทนคณบดีเข้าร่วมงานเปิดมุมเกาหลีศึกษา ในวันที่ ๑ 

กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ส�านักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา 

  ดร.ปรัชญา  แก้วแก่น เป็นผู้แทนคณบดีเข้าร่วมในพิธีเปิดงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจ�าปี ๒๕๖๑ และพิธีมอบรางวัลสภา

วจัิยแห่งชาต ิ: รางวัลนกัวจิยัดเีด่นแห่งชาต ิรางวลัผลงานวจิยั รางวลัวทิยานพินธ์ประจ�าปี ๒๕๖๐ และรางวลัผลงานประดษิฐ์คดิค้น 

๒๕๖๑ ในวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ เวทีกลาง Event Hall ๙๘ - ๙๙ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา 

กรุงเทพมหานคร

  ดร.ปรัชญา  แก้วแก่น เป็นผู้แทนคณบดีเข้าร่วมชมการแสดงดนตรีเซมเบอร์และบิ๊กแบนด์ ในวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. 

๒๕๖๑ ณ สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา

  ดร.ประวิทย์ ทองไชย เข้าร่วมงานเชิดชูเกียรตินักกีฬาที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยบูรพา ในการแข่งขันกีฬา

มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๕ “ราชมงคลธัญบุรีเกมส์” รอบมหกรรม ในวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๑ ณ  

ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมเทาทอง มหาวิทยาลัยบูรพา

  คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ เข้าร่วมงานการแข่งขันกีฬาบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยบูรพา ๒๕๖๑ ใน

วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยบูรพา และงานสังสรรค์ประจ�าปีมหาวิทยาลัยบูรพา "มหาวิทยาลัย

แห่งความรัก" ณ ศาลาลานรมณีย์ ข้างหอพระ โรงเรียนสาธิต พิบูลบ�าเพ็ญ

  ผศ.ดร.พูลพงศ์ สุขสว่าง เป็นผู้แทนคณบดีเข้าร่วมพิธีท�าบุญคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจ�าปี ๒๕๖๑  เมื่อวันที่ ๑๕ 

มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา

  ดร.ปรัชญา แก้วแก่น และ ดร.ยุทธนา  จันทะขิน เป็นผู้แทนคณบดีเข้าร่วมชมการแสดงรอบปฐมทัศน์ เทศกาลดนตรีและ

การแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา ประจ�าปี พ.ศ.๒๕๖๑ ในวันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองราชสมบัติ

ครบ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยบูรพา

การเข้าร่วมกิจกรรม



จดหมายข่าววิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา  ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๑   : ๙

  ผศ.ดร.พูลพงศ์ สุขสว่าง เป็นผู้แทนคณบดีเข้าร่วมพิธีเปิดงานกิจกรรมบริจาคโลหิต "กยศ. รวมใจ ปันโลหิต ต่อชีวิต 

เพ่ือนมนษุย์ ปีที ่5" เนือ่งในโอกาสมหามงคลสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัมหาวชริาลงกรณ บดนิทรเทพยวรางกรู ทรงเจรญิพระชนมพรรษา 

๖๖ พรรษา วันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ อาคารศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมเทา – ทอง มหาวิทยาลัยบูรพา

  นางระพีพร พูลสวัสดิ์ เป็นผู้แทนคณบดีเข้าร่วมงานท�าบุญวันคล้ายวันสถาปนาส�านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา 

ครบรอบ ๒๓ ปี วันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ  ส�านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา

  ดร.ปรัชญา  แก้วแก่น เป็นผู้แทนคณบดีเข้าร่วมงานท�าบุญวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยนานาชาติครบรอบ ๑๕ ปี  

วันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ อาคารวิทยาลัยนานาชาติ ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ อุปถัมภ์ มหาวิทยาลัยบูรพา

  ผศ.ดร.พูลพงศ์ สุขสว่าง เป็นผู้แทนคณบดีเข้าร่วมงานวันสหกิจศึกษาภาคตะวันออก ครั้งที่ ๘ วันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. 

๒๕๖๑ ณ หอประชุมธ�ารงบัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา

  ผศ.ดร.พูลพงศ์  สุขสว่าง เข้าร่วมงานกิจกรรมวิ่งการกุศลฉลองครบรอบ ๑๕ ปี วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา 

“15th Anniversary BUUIC Charity Run” ในวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

  คณบดี คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ร่วมต้อนรับผู้เข้าอบรมการประชุมวิชาการเชิงอบรมปฏิบัติการ

ตามโครงการบูรณาการสหสาขาวิชาชีพภายใต้ความร่วมมือกับสถาบันต่างประเทศ  เรื่อง “ประชุมวิชาการด้านพฤติกรรมและ

สุขภาพจิต: ก้าวทัน การเข้าถึงสุขภาพใจในคนทุกช่วงวัย ปี ๒๕๖๑” จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จ�านวน ๒๐ คน

พร้อมผู้ติดตาม เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการของวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา ในวันที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑

  คณบดี บรรณาธิการวารสารวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา และทีมงาน ร่วมต้อนรับบรรณาธิการและเจ้าหน้าที่

ที่รับผิดชอบงานด้านวารสารของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านงาน

วารสารของวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา ในวันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ อาคารวิทยาลัยวิทยาการวิจัย

และวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา

การเข้าร่วมกิจกรรม

การศึกษาดูงาน



: จดหมายข่าววิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา  ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๑๑๐

กิจกรรมพัฒนานิสิต

 ปฐมนิเทศนิสิตใหม่
     วิทยาลัยฯ จัดโครงการ “ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับ

บัณฑิตศึกษา ประจ�าภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐” เมื่อ

วันที่ ๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม RMCS 107 

โดยมี ผศ.ดร.สุชาดา กรเพชรปาณี คณบดี วิทยาลัยฯ เป็น

ประธาน กิจกรรมประกอบด้วยการบรรยายให้ความรู้เกี่ยว

กบัหลกัสตูร แนวทางการส�าเรจ็การศกึษา ระบบการประกัน

คุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยฯ และการแลกเปลี่ยน

ประสบการณ์การเรียนในวิทยาลัยฯ จากรุ่นพี่ 

  ผศ.ดร.สุชาดา กรเพชรปาณี ให้สัมภาษณ์ในรายการบูรพาวาไรต้ี ตอน "เปิดบ้านวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการ

ปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา" โดยมี รศ.ดร.สุกัญญา บูรณเดชาชัย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร เป็นผู้ด�าเนินรายการ  

เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ณ อาคารวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา

  ชมรมนิสิตวิทยาลัยฯ จัดกิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์คณาจารย์-น้องพี่ ชาว RMCS ณ สนามหญ้าเทียม BFC บางแสน และ

ในช่วงค�่าจัด กิจกรรมฉลองครบรอบ ๑ ทศวรรษ RMCS  สายลมห่มวันวาน...๑๐ปี RMCS ภายในงานมีกิจกรรมมากมาย เช่น

กิจกรรมแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตของวิทยาลัยฯ ที่ส�าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๙ การเสวนาจาก

สมาคมศิษย์เก่า การมอบรางวัลให้กับศิษย์เก่าดีเด่น เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการ

ปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา



จดหมายข่าววิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา  ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๑   : ๑๑

  ผศ.ดร.พูลพงศ์ สุขสว่าง พร้อมนิสิตวิทยาลัยฯ เข้าร่วมกิจกรรม คนสร้างฝายชีวิต ตามแนวคิดของ “พ่อ”  เพื่อต้นน�้าที่

อุดมสมบูรณ์ เกื้อกูลธรรมชาติ รัฐ-ราช ร่วมมือ ในวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑  ณ ต�าบลท่ากระดาน อ�าเภอสนามชัยเขต 

จังหวัดฉะเชิงเทรา

กิจกรรม CSR เนื่องในโอกาศครบรอบ ๑ ทศวรรษ RMCS

 นายจิตรเสน เอื้อวงศ์ตระกูล นิสิตระดับปริญญาเอก รุ่น ๕๓.๒ 

ของวิทยาลัยฯ  ร่วมบริจาคกระเป๋า โรงเรียนคลองโค โรงเรียนบ้าน

คลองยาง นักเรียนระดับปฐมวัย และระดับปฐมศึกษา อ.บ่อทอง 

จ.ชลบุรี และ ศูนย์ซีนาปีส บ้านลอเรนโซ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี ซึ่ง

เป็นบ้านดูแลเด็กก�าพร้าที่ติดเชื้อ HIV เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ.

๒๕๖๑

  ดร.ปรชัญา แก้วแก่น จดัโครงการเผยแพร่ผลงานวจิยั

นสิิตสูส่งัคม เรือ่ง "การผ่อนคลายความเครยีดด้วยคลืน่เสยีงไบ

นวิรอลบที" ให้กบันสิติ และผูส้นใจทัว่ไป เมือ่วนัที ่๒๔ มีนาคม 

พ.ศ.๒๕๖๑ ณ อาคารวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการ

ปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา

สามารถดูปฏิทินการจัดกิจกรรม CSR เนื่องในโอกาศครบรอบ ๑ ทศวรรษ RMCS 

ได้ที่ http://rmcs.buu.ac.th/news/detail/48



: จดหมายข่าววิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา  ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๑

ดร.ศราวิน เทพสถิตย์ภรณ์
อาจารย์ประจ�าวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา

มหาวิทยาลัยบูรพา
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  กาแฟ (Coffee) เป็นเครื่องดื่มที่มีความนิยมแพร่หลายทั่วโลก  เป็นที่รู้กันดีอยู่แล้วว่ากาแฟสามารถช่วยให้คนเรารู้สึกตื่น

ตัว กระปี้กระเปร่า ไม่ง่วงหงาวหาวนอน เนื่องจากว่ากาแฟมีสารคาเฟอีน (Caffeine)  ซึ่งเป็นสารในกลุ่มอัลคาลอย (Xanthine 

alkaloid)  ในทางเภสัชวิทยา คาเฟอีนมีฤทธิ์กระตุ้นการท�างานของระบบประสาทส่วนกลาง (Central nervous system)   

ดังนั้นเมื่อบริโภคคาเฟอีนจึงท�าให้รู้สึกสดชื่น  ตามธรรมชาติแล้ว เราสามารถพบคาเฟอีนได้ในชา น�้าอัดลม เครื่องดื่มบ�ารุงก�าลัง 

และช็อกโกแลตอีกด้วย

  โดยทั่วไปร่างกายจะมีระดับของอะดีโนซีน (Adenosine) เพิ่มขึ้นในช่วงตื่นตัว และจะมีระดับลดลงในช่วงนอนหลับ   

หากเราดื่มกาแฟหรือเครื่องดื่มท่ีมีคาเฟอีนเข้าไป คาเฟอีนจะไปปิดกั้นการท�างานของอะดีโนซีน โดยการแย่งจับกับตัวรับ 

อะดีโนซีน (Adenosine receptor) ส่งผลให้ร่างกายไม่รู้สึกง่วง  อย่างไรก็ตามการบริโภคเคร่ืองด่ืมที่มีสารคาเฟอีนมากเกินไป 

ก็อาจส่งผลท�าให้นอนไม่หลับ เกิดอาการวิตกกังวลได้ ดังนั้นในแต่ละวันเราควรบริโภคกาแฟในปริมาณที่พอเหมาะ

  กาแฟนอกจากช่วยให้เราตื่นตัวแล้ว มันอาจช่วยป้องกันการเกิดโรคสมองเสื่อมได้อีกด้วยในงานวิจัยทางด้านระบาดวิทยา

ระยะยาวพบว่า การดื่มกาแฟประมาณ 3-5 แก้วต่อวันในช่วงวัยกลางคน มีส่วนเกี่ยวข้องกับการลดภาวะเสี่ยงต่อภาวะสมองเสื่อม

ในช่วงปลายชีวิต ได้ถึง 65%  อีกทั้งการศึกษาในสัตว์ทดลองพบว่าหนูทดลองที่มีภาวะสมองเสื่อมมีทักษะความคิดและความจ�าดี

ยิ่งขึ้น เมื่อได้รับคาเฟอีนปริมาณที่เพียงพอ

กาแฟ สารแห่งการตื่นตัว

เกรด็ความรู้ RMCS
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อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา รศ.ดร.เสรี ชัดแช้ม และ ผศ.ดร.สุชาดา กรเพชรปาณี เนื่องในประเพณีวันสงกรานต์ เมื่อ 

วันที่ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ อาคารวิทยาลัยฯ และ เมื่อวันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ร่วมรดน�้าขอพร รศ.เชาวน์ มณี
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