
                        จดหมายข่าววิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา

ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๓            กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๒

วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา

College of Research Methodology and Cognitive Science, Burapha University

เลขที่ ๑๖๙ ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี ๒๐๑๓๑ โทร.๐๓๘-๑๐๒๐๗๗ แฟกซ์ ๐๓๘-๓๙๓๔๘๔ e-mail: rmcs@buu.ac.th

www.rmcs.buu.ac.th

RMCS  NEWS

การวิจัย

  ดร.ยุทธนา จันทะขิน (หัวหน ้าโครงการ) และ 

 ดร.สิริกรานต์ จันทเปรมจิตต์ (นักวิจัยร่วม) อาจารย์ประจ�า

วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา 

ได้รับทุนนักวิจัยใหม่ วท. ประจ�าปี ๒๕๖๑ จากส�านักงานพัฒนา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการ

อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง "ผลของสาร

สกัดมันเทศม่วงต่อความจ�าและการอักเสบของสมองในหนูอ้วน

ท่ีถูกเหนี่ยวน�าด้วยอาหารไขมันสูง (Effect of purple sweet 

potato extract on memory and Neuroinflammation 

in high fat diet-induced obese mice)" ระยะเวลาการ 

ด�าเนินงาน ๑ กันยายน ๒๕๖๒ -๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓

  อาจารย์ประจ�าวิทยาลัยฯ ได้รับทุนนักวิจัยใหม่ วท. ประจ�าปี ๒๕๖๑ จากส�านักงานพัฒนา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)



: จดหมายข่าววิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา  ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๓๒

การตีพิมพ์บทความวิจัยระดับชาติและนานาชาติ

การน�าเสนอผลงานวิจัยในการประชุมระดับชาติ

  Mr.Oussa Em นางสาวนุธิดา ทวีชีพ นางสาวฉัตตรีท์ งามพิพัฒน์ นางสาวอมรา ผดุงทรัพย์ ผศ.ดร.ภัทราวดี มากมี และ 

ดร.อุทัยพร ไก่แก้ว ได้น�าเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติ เรื่อง "The Comparison of Learning and Innovation Skills of 

Undergraduate Students at Burapha University" ในงานประชุม The 4th International Conference on Innovative 

Education and Technology (ICIET 2019) เมื่อวันที่ ๑๑ - ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ Aiyara Grand Hotel Pattaya

  นางสาววธัญญา วรสายันห์ และ ผศ.ดร.ภัทราวดี มากมี ได้รับการตีพิมพ์

บทความวิจัย เรื่อง "Result of Life Skills Assessment Criteria for Lower 

Secondary Students in Phanatnikhom District Province" ลงในวารสารวิจัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๑ (มกราคม - มิถุนายน ๒๕๖๓)

บริการวิชาการ การเป็นวิทยากรและบรรยายพิเศษ

  ดร.ศราวิน  เทพสถิตย์ภรณ์ เป็นวิทยากรในโครงการส่งเสริมการศึกษาพิเศษ (นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ) กิจกรรม 

“การอบรมเชิงปฏิบัตกิารส่งเสรมิครผููส้อนให้มคีวามรู ้ความเข้าใจแนวทางในการคดักรองนกัเรยีนทีม่คีวามสามารถพิเศษ” เม่ือวัน

ที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสมานฉันท์ ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต ๑ จ.ปราจีนบุรี

  วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นหน่วยงานรับผิดชอบจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติ

การ "AI and Computational Science" รุ่นที่ ๑ และ การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Python" รุ่นที่ ๑ โครงการภายใต้  

"โครงการบูรณาการจัดการเรียนรู้ร่วมกับการท�างานในสถานประกอบการเขตจังหวัดชลบุรีส�าหรับสร้างแรงจูงใจในการเรียน

อาชีวศึกษาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา" เมื่อวันที่ ๒๑-๒๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ ณ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัย

บูรพา และ โรงแรมบางแสน เฮอริเทจ จังหวัดชลบุรี



จดหมายข่าววิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา  ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๓  : ๓

  คณบดีวิทยาลัยฯ เป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ “การออกแบบการวิจัย รูปแบบ

การวิจัยเชิงปริมาณการก�าหนดขนาดตัวอย่างและการวิเคราะห์ข้อมูล” โครงการอบรมเชิง

ปฏิบัติการ “พัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ มหาวิทยาลัยบูรพา” ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

จัดโดย กองบริหารการวิจัยและนวัตกรรม  ในระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. 

๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมเทาทอง ๕ ชัน้ ๓ ศนูย์ปฏบิตักิารโรงแรมเทาทอง มหาวทิยาลยับูรพา

  ดร.กนก พานทอง และ ดร.ปิยะทิพย์ ประดุจพรม เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการอบรมผู้ตรวจงานวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียน

คาทอลิกสังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี (รสจ.) เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ ศูนย์สังฆมณฑลจันทบุรี 

อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

  ดร.ปริญญา เรืองทิพย์  เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “วิจัยในชั้นเรียน” เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  ณ ห้อง

ประชุมเนาวรัตน์ ค้าขาย โรงเรียนเมืองพัทยา ๒ (เจริญราษฎร์อุทิศ) จ.ชลบุรี

  ผศ.ดร.พูลพงศ์ สุขสว่าง เป็นวิทยากร โครงการอบรม เรื่อง “การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงการสร้างด้วย LISREL และ 

AMOS” เมื่อวันที่ ๑๘-๑๙  กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน 

  ดร.ปริญญา เรืองทิพย์  เป็นวิทยากรการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท�าหลักเกณฑ์การคัดเลือกรูปแบบหรือแนวทางการ

พัฒนาการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษาน�าร่องระดับภาคภายใต้โครงการ TFE (Teams For Education) ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๓ 

กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ครัวอิ่มสุข by บ้านอยู่เป็นสุข ต�าบลคลองจุกกระเฌอ อ�าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา   

  คณบดีวิทยาลัยฯ เป็นวิทยากรบรรยายในกิจกรรม Research Zone หัวข้อเรื่อง “การ

เลือกใช้สถิติและโปรแกรม Mplus ในการวิเคราะห์ข้อมูล และการใช้โปรแกรม Mplus ใน 

การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อพัฒนางานวิจัย” เมื่อวันที่  ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม

ศาสตราจารย์ ดร.สง่า สรรพศรี (ห้องกิจกรรมศูนย์จัดการความรู้การวิจัย) ชั้น ๑ อาคาร วช. ๑ 

กรุงเทพมหานคร 

  ดร.พีร วงศ์อุปราช   เป็นวิทยากรเรื่อง “ทอแสงทับเงา ซึมเศร้าในวัยรุ่น คุณมีส่วนช่วย

ได้” (Lighting Up the Shadow: Together We Can Heal the Teen Depression)  เมื่อ

วันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ณ ห้องประชุมเชียงใหม่ ๒ ชั้น ๒ศูนย์ประชุมนานาชาติ

เอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่

  ดร.ปรญิญา  เรอืงทพิย์ ดร.ปรชัญา  แก้วแก่น ดร.พรี วงศ์อุปราช ดร.สริกิรานต์ จนัทเปรม

จิตต์ และ ดร.ยุทธนา  จันทะขิน   เป็นวิทยากรบรรยายในการอบรม “การพัฒนากระบวนการ

วจิยัและการจดัการความรู้” ให้กบันกัเรียนระดับชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี ๑/๑, ๒/๑, ๔/๑, ๔/๒, ๕/๑, 

๕/๒ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้อง

โสตทัศนศึกษา และห้องประชุม ๑ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา

  คณบดวีทิยาลยัฯ พร้อมด้วย ดร.พรี วงศ์อปุราช และ ดร.ปรชัญา แก้วแก่น เป็นวทิยากร

บรรยาย เรือ่ง แนวทางการฟ้ืนฟกูายจติสงัคมกบัคลืน่สมอง กลยทุธ์และการก้าวทนัโลกนวตักรรม

การประยุกต์ Cognitive Science  กับการให้บริการทางด้านสุขภาพจิต เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม 

พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ โรงแรมไอยราแกรนด์ โฮเทล อ�าเภอบางละมุง พัทยา จังหวัดชลบุรี

การเป็นวิทยากรและบรรยายพิเศษบริการวิชาการ



: จดหมายข่าววิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา  ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๓๔

  วิทยาลัยฯ จัดโครงการ หลักสูตรอบรมระยะสั้น “การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ส�าหรับนวัตกรรม (Creative Problem 

Solving for Innovation)” ในระหว่างวันที่  ๑๗ – ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  ณ ห้อง RMCS ๓๐๐  วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและ

วิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา  

  ดร.ปริญญา เรืองทพิย์ ร่วมลงพ้ืนทีเ่พ่ือคดัเลือกสถานศกึษาน�าร่องท่ีมรูีปแบบ/แนวทาง

การพฒันาการจดัการเรยีนรูร้ะดบัภาคภายใต้โครงการ TFE (Teams for Education) ส�านกังาน

ศึกษาการภาค ๘ ระหว่างวันที่ ๒-๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

  ดร.ปริญญา เรืองทิพย์ ร่วมวิทยากรบรรยายในโครงการเสริมสร้างทักษะการใช้

โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการวิจัย ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ อาคาร 

๘๐ ปี สมเด็จพระพุทธชินวงศ์มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณ

ราชวิทยาลัย อ�าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

  ดร.พรี วงศ์อปุราช เป็นวทิยากรในการอบรม เร่ือง การเขียนบทความวชิาการเพ่ือตีพิมพ์ในวารสารวชิาการระดบันานาชาติ

ด้านสังคมศาสตร์ เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  จังหวัดนครราชสีมา

  ดร.พีร วงศ์อุปราช ต�าแหน่งผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และวิเทศสัมพันธ์ ได้รับ

เชิญเป็นวิทยากรโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคและทักษะการเขียนบทความเพื่อ

ให้ได้ตอบรับตีพิมพ์” ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  

ณ ฝ่ายวิจัย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

  ดร.ปรญิญา เรอืงทพิย์ และนสิติวิทยาลยั ร่วมเป็นวทิยากรบรรยาย เรือ่ง “กระบวนการ 

PLC” ในโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ ่มโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์  

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  สยามมกุฎราชกุมาร วันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ โรงแรม

แกรนด์ทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร

  ดร.ปรัชญา  แก้วแก่น เข้าร่วมกิจกรรมในการเป็นวิทยากร ในงาน “มหกรรม

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจ�าปี ๒๕๖๒” (National Science Technology 

Fair 2019) เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ และสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เห็นถึง

ประโยชน์ของนวัตกรรมและเทคโนโลยีต่าง ๆ ท่ีช่วยอ�านวยความสะดวกแก่มนุษย์และปลูกฝัง

ความเป็นนักประดิษฐ์  เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ บูทกิจกรรมสหราชอาณาจักร  

(บริติช เคานซิล) อิมแพ็ค เมืองทองธานี

  ดร.ศราวิน  เทพสถิตย์ภรณ์ เป็นวิทยากรในการบรรยายการประชุมเชิงปฏิบัติการของสมาคมจิตวิทยาการกีฬาประยุกต์

แห่งประเทศไทย เมือวันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ห้องประชุมชั้น ๖ ห้อง ๖๐๕ อาคารสหศึกษา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 

มหาวิทยาลัยบูรพา



จดหมายข่าววิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา  ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๓  : ๕

การให้ค�าปรึกษาทางวิชาการ
  คณบดีวทิยาลยัฯ ร่วมเป็นกรรมการสอบวทิยานพินธ์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎบีณัฑิต สาขาวชิาการบริหารการศกึษา วทิยาลยั

บัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ของ นายพรพล พอนอ่วม  และ นางสาวอมรพรรณ จันทร์เพ็ง เมื่อวันที่ ๓๑ 

กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

  คณบดีวิทยาลัยฯ เป็นกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๖๑ สาขา

วิชาคณิตศาสตร์  เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 

  ดร.ปิยะทพิย์ ประดจุพรม เป็นกรรมการประเมนิคณุภาพการศกึษาภายใน ระดบัหลกัสตูร ประจ�าปีการศกึษา ๒๕๖๑ เม่ือ

วันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

  ดร.ปรัชญา แก้วแก่น เป็นกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ของสาขาวิชาการ

จัดการและการสอนกีฬา เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา

  คณบดีวิทยาลัยฯ เป็นประธานสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  คณบดีวิทยาลัยฯ เป็นกรรมการสอบปากเปล่าดุษฎีนิพนธ์ ของ นางสาวกมลมาลย์  พลโยธา นิสิตระดับปริญญาเอก 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต กลุ่มวิชาการบริหารและการจัดการการออกก�าลังกายและการกีฬา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา เมื่อ

วันที่ ๘ สิงหาคมพ.ศ. ๒๕๖๒ ณ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา

  คณบดวีทิยาลัยฯ ร่วมเป็นกรรมการสอบเค้าโครงวทิยานพินธ์ หลกัสตูรปรัชญาดษุฎบัีณฑติ สาขาวิชาการบรหิารการศกึษา 

ของวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จ�านวน ๓ คน เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ วิทยาลัย

บัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

  ดร.อทุยัพร ไก่แก้ว ร่วมเป็นกรรมการสอบเค้าโครงวทิยานพินธ์ ของ นายณฐัวิฒุ ิไตรโอสถ นสิติระดบัปรญิญาโท หลกัสูตร

วศิวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวศิวกรรมชีวภาพ เมือ่วนัที ่๑๖ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัย

บูรพา

  ดร.ปิยะทพิย์ ประดจุพรม เป็นกรรมการการประเมนิคณุภาพการศกึษาภายใน มหาวทิยาลัยบรูพา ระดับส่วนงาน ประจ�าปี

การศกึษา ๒๕๖๑ ตามเกณฑ์คณุภาพการศกึษาเพือ่การด�าเนนิการทีเ่ป็นเลศิ ฉบบัปี ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑ (EdPEx) ของคณะสาธารณสขุ

ศาสตร์ เมื่อวันที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

  คณบดีวิทยาลัยฯ เป็นกรรมการการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยบูรพา ระดับส่วนงาน ประจ�าปี

การศึกษา ๒๕๖๑ ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด�าเนินการที่เป็นเลิศ ฉบับปี ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑ (EdPEx)  ของวิทยาลัย 

พาณิชยศาสตร์ เมื่อวันที่ ๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

กิจกรรมพัฒนานิสิต

  วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา จัดการ

ประชุมชี้แจง การรับทุนพัฒนาบุคลากรและการวิจัยเพื่อฐาน

ทางวิชาการ ประจ�าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๒) ประเภท

ทุนพฒันาบัณฑติศกึษา จาก ส�านกังานการวจิยัแห่งชาต ิ(วช.) 

เมื่อเสาร์ที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม RMCS 

๑๐๗ อาคารวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา

นิสิตดีเด่น

  คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยฯ เข้าร่วม

งานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยบูรพา ครบรอบ ๖๔ ปี โดย

ในปีนี้มีนิสิตของวิทยาลัยฯ ได้รับรางวัลค�าประกาศเกียรติคุณ

นิสิตดีเด่น ได้แก่ นางสุกัญญา โพยนอก และผู้มีอุปการคุณต่อ 

มหาวิทยาลัยบูรพา ได้รางวัลโล่เกียรติคุณชนิดสีทองแดง ได้แก่ 

สมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา 

มหาวิทยาลัยบูรพา และ ดร.ไพศาล อนุตรานุสรณ์ เม่ือวันที่ ๘ 

กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ หอประชมุธ�ารง บวัศรี มหาวทิยาลยับูรพา



: จดหมายข่าววิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา  ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๓๖

การพัฒนาบุคลากร

  คณบดีวิทยาลัย เข้าร่วมโครงการอบรมผู้บริหารมหาวิทยาลัยบูรพา เร่ือง ธรรมาภิบาล คุณธรรม และความโปร่งใส 

ในการด�าเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๒  เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ อาคารศาสตราจารย์ประยูร  

จินดาประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยบูรพา

  นายวิทวัส  เพ็ญภู่ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "เพิ่มทักษะและประสบการณ์ด้านระบบเครือข่าย"  

จัดโดย ส�านักคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ผู้ดูแลระบบเครือข่ายเครือข่ายของส่วนงานมีความรู้ ความเข้าใจ ในการบริหารจัดการและ

แก้ไขปัญหาระบบเครือข่ายของส่วนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคการดูแลระบบในกลุ่มผู้ดูแลระบบ

ของมหาวิทยาลัย เพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการให้บริการเครือข่ายของมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  

ณ ส�านักคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยบูรพา 

  นายวทิวสั  เพญ็ภู ่เข้าร่วมโครงการอบรมเชงิปฏบิตักิาร เรือ่ง การจดัท�ารายงานการวิเคราะห์ข้อมลูภาวะการมีงานท�าของ

บัณฑิตด้วย Microsoft Power BI  เพื่อให้การสรุปผลและวิเคราะห์ผลการส�ารวจภาวะการมีงานท�าสามารถน�าไปใช้ได้ตรงตาม

มิติที่สนใจทั้งในภาพรวมของคณะ และหลักสูตร จัดโดยกองแผนงาน เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ส�านักคอมพิวเตอร์  

มหาวิทยาลัยบูรพา     

  ดร.ยุทธนา  จันทะขิน  และ Dr.Poliny Ung เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ มหาวิทยาลัย

บูรพา” ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จัดโดย กองบริหารการวิจัยและนวัตกรรม ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. 

๒๕๖๒ โดยมวีตัถุประสงค์เพือ่ให้ผูเ้ข้ารบัฝึกอบรมมคีวามรู ้ความเข้าใจ และเรยีนรูป้ระสบการณ์เกีย่วกบัการวจิยัเพือ่พฒันาประเทศ 

และเพื่อให้ผู้เข้าอบรม สามารถจัดท�าข้อเสนอการวิจัยได้  และเพื่อบูรณาการเครือข่ายนักวิจัยจากหน่วยราชการ องค์กรการวิจัย

ต่างๆ ให้เข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป ณ ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมเทา-ทอง มหาวิทยาลัยบูรพา

  นางระพีพร  พูลสวัสดิ์ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง EdPEx Implementation and Gap Analysis ระดับ

ส่วนงาน ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๖๑  ในหมวด ๑ หมวด ๒ และ หมวด ๗ จัดโดย งานประกันคุณภาพการศึกษา เมื่อวันที่ ๑๒ 

กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  ณ อาคารศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยบูรพา

  ดร.กนก พานทอง ดร.ปรัชญา แก้วแก่น และ นางระพีพร พูลสวัสดิ์ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง EdPEx 

Implementation and Gap Analysis ระดับส่วนงาน ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๖๑  ในหมวด ๓ หมวด ๕ และ หมวด ๗ จัดโดย

งานประกนัคณุภาพการศกึษา เมือ่วนัที ่๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  ณ อาคารศาสตราจารย์ประยรู  จนิดาประดษิฐ์ มหาวทิยาลยั

บูรพา

  นางระพพีร พลูสวสัดิ ์และ นางสาวธนัยา เฉลมิวรบตุร โครงการอบรมเชงิปฏบิตักิาร เรือ่ง หลกัจรยิธรรมการวจิยัในมนษุย์ 

(Human Subject Protection Course) ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์

เครื่องมือวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

  ดร.ปริญญา เรืองทิพย์  ดร.สิริกรานต์  จันทเปรมจิตต์ ดร.ยุทธนา  จันทะขิน เข้าร่วมจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง 

AUN-QA Assessor training ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จัดโดยงานประกันคุณภาพการศึกษา กองบริการ

การศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  ณ อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

  ดร.ปรัชญา  แก้วแก่น เข้าร่วมโครงการ “สู่เส้นทางการได้รับทุนระดับชาติในการท�าวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา” เมื่อวันที่ 

๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ อาคารศาสตราจารย์ประยูร  จินดาประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยบูรพา

  ดร.ปรัชญา  แก้วแก่น ดร.สิริกรานต์  จันทเปรมจิตต์ และ ดร.ยุทธนา  จันทะขิน เรื่อง “แนวทางการด�าเนินการวิจัย

ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์” เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  ณ  ห้องประชุมเทาทอง  

ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมเทาทอง มหาวิทยาลัยบูรพา

  คณบดีวิทยาลัยฯ พร้อมด้วย ดร.ปิยะทิพย์ ประดุจพรม เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “ผู้ประเมินคุณภาพการ

ศึกษาภายใน ตามเกณฑ์ EdPEx” ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ อาคารศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์ 

มหาวิทยาลัยบูรพา 



จดหมายข่าววิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา  ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๓  : ๗

  ดร.สิริกรานต์ จันทเปรมจิตต์  และ ดร.ยุทธนา  จันทะขิน เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การดูและและเทคนิคปฏิบัติ

กับสัตว์ทดลอง รุ่นที่ ๒๐ ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล 

  คณบดวีทิยาลยั ดร.กนก พานทอง  เข้าร่วมอบรมเรือ่ง “การบริหารงานในสถาบนัอุดมศกึษาภายใต้บรบิทปัจจบุนั”โดยช่วง

เช้าฟังการบรรยาย เรื่อง การบริหารงานในสถาบันอุดมศึกษาภายใต้บริบทปัจจุบัน : ข้อคิดและประสบการณ์ ในช่วงบ่ายเป็นการ

เสวนา เรื่อง สารพันปัญหาการบริหาร มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ หอประชุมธ�ารง บัวศรี มหาวิทยาลัย

บูรพา

  นางระพีพร  พูลสวัสดิ์  นางสาวสิริจันทร์  พรหมพิทักษ์ และ นางสาวฉัตตรีท์  งามพิมพัฒน์ เข้าร่วมโครงการเสวนา

ระบบบัญชีสามมิติ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ อาคารศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์ 

มหาวิทยาลัยบูรพา

   คณบดีวิทยาลัยฯ ดร.กนก พานทอง  ดร.ปิยะทิพย์  ประดุจพรม ดร.พีร วงศ์อุปราช  ดร.สิริกรานต์  จันทเปรมจิตต์  

นางระพีพร  พูลสวัสดิ์  และ นางสาวธันยา เฉลิมวรบุตร โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิจัยทางคลินิกตามมาตรฐาน

การปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี (Good Clinical Practice : GCP) ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ อาคาร 

ปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์

  นางระพีพร  พูลสวัสดิ์  นางสาววรรณศิริ  สิทธินิสัยสุข  และนายสัมนา โตข�า เข้าร่วมโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับงาน

สารบรรณ ประจ�าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เรื่อง การจัดเก็บและท�าลายเอกสาร เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม 

อาคารศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์ 

การพัฒนาบุคลากร

  คณบดี คณาจารย์ และสายสนับสนุนวิชาการ ประจ�าวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา โครงการทบทวนแผน

ยุทธศาสตร์และการเตรียมความพร้อมส�าหรับการประเมิน EdPEx ประจ�าปี ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๘-๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  

ณ พาเพลิน โฮมสเตย์ จันทบุรี  ต�าบลหนองชิ่ม อ�าเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี

  ดร.ปรัชญา  แก้วแก่น และ นางระพีพร  พูลสวัสดิ์  เข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง การประเมินค่างานเพื่อก�าหนดกรอบ

ต�าแหน่งของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการให้ด�ารงต�าแหน่งสูงขึ้น ครั้งที่ ๑  เมื่อวันที่ ๔-๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ อาคาร

ศาสตราจารย์ประยูร  จินดาประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยบูรพา

  ดร.กนก พานทอง ดร.ปรัชญา  แก้วแก่น และ นางระพีพร  พูลสวัสดิ์  เข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง การประเมินค่า

งานเพื่อก�าหนดกรอบต�าแหน่งของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการให้ด�ารงต�าแหน่งสูงขึ้น ครั้งที่ ๒  เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. 

๒๕๖๒ ณ อาคารศาสตราจารย์ประยูร  จินดาประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยบูรพา

  ดร.ปิยะทิพย์ ประดุจพรม และ นางสาวธันยา เฉลิมวรบุตร เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้งานระบบ

สารสนเทศเพื่อพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online : CHECO) เมื่อวันพุธที่ ๓๑ 

กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ อาคารคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา  

  นางระพีพร  พูลสวัสดิ์  และ นางสาวธันยา เฉลิมวรบุตร โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ความปลอดภัยทางชีวภาพ

และการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ ระหว่างวันที่ ๖-๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ หอประชุมธ�ารง บัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา



: จดหมายข่าววิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา  ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๓๘

  วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)  

และการปฏิบัติงานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ” ส�าหรับบุคลากรในสังกัด โดยรับเกียรติวิทยากรจากส�านักคอมพิวเตอร์   

นางสาวยุวธิดา ยะนินทร หัวหน้าฝ่ายนวัตกรรมการเรียนการสอน เมื่อวันที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ อาคารวิทยาลัยวิทยาการ

วิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา          

  วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา ได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน: ระดับหลักสูตร เมื่อวันที่ ๒๖ 

กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดนัย บวรเกียรติกุล เป็นประธานกรรมการประเมินหลักสูตร

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต/ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา และ ดร.สกฤติ อิสริยานนท์  

เป็นประธานกรรมการประเมนิหลกัสตูร วทิยาศาสตรมหาบณัฑติ/ปรชัญาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาการวดัและเทคโนโลยทีางวทิยาการ

ปัญญา

การประกันคุณภาพการศึกษา



จดหมายข่าววิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา  ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๓  : ๙

  วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา ได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยบูรพา ระดับ 

ส่วนงาน ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๖๑ ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด�าเนินการที่เป็นเลิศ ฉบับปี ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑ (EdPEx)  

เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ๑๐๗ อาคารวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา 

กิจกรรมท�านุบ�ารุงศิลปะวัฒนธรรม

  วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา จัดโครงการถวายเทียนพรรษา ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๖๒  เมื่อวันที่ ๑๐ 

กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  ณ วัดเก่าโบราณ ต�าบลแสนสุข อ�าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี



: จดหมายข่าววิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา  ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๓๑๐

การเข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการ
  นางสาวสริจัินทร์  พรหมพทิกัษ์ และ นางสาวฉตัตรท์ี งามพพิฒัน์ เข้าร่วมโครงการสัมมนาด้านการเงนิและพสัดมุหาวทิยาลัย

บูรพา เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ ในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ ๕ – ๗ กรกฎาคม พ.ศ. 

๒๕๖๒ ณ โรงแรมแคนทารี โคราช จังหวัดนครราชสีมา 

  ดร.อทุยัพร ไก่แก้ว และนสิติวทิยาลยัฯ เข้าร่วมการประชมุวชิาการนานาชาติด้านนวตักรรมทางการศกึษาและเทคโนโลยี 

The 4th International Conference on Innovative Education and Technology (ICIET 2019) เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม 

พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ โรงแรมไอยรา  แกรนด์ พัทยา อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

  คณบดีวิทยาลัยฯ เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือผู้บริหารมหาวิทยาลัยบูรพา ประเด็นบทบาทของมหาวิทยาลัยบูรพาใน

ฐานะเป็นมหาวิทยาลัยหลักใน EEC มื่อวันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ส�านักงานอธิการบดี (อาคาร ภปร) มหาวิทยาลัยบูรพา

  ดร.ปริญญา เรืองทิพย์  เข้าร่วมสัมมนา “แนวทางการด�าเนินงานของมหาวิทยาลัยบูรพาในฐานะมหาวิทยาลัยหลัก 

ใน EEC” ในหัวข้อ “ความคาดหวังและบทบาทของมหาวิทยาลัยบูรพาในการพัฒนาก�าลังคนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก” 

เพื่อให้คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยได้รับข้อมุลเชิงลึกในแนวทางการพัฒนาก�าลังคนในอีอีซี และการจัดการศึกษาในรูปแบบ 

 EEC โมเดล เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ส�านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา

  ดร.ปรชัญา  แก้วแก่น เป็นตวัแทนคณะกรรมการก�ากบัดแูลการด�าเนนิการต่อสตัว์เพือ่งานทางวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยั

บรูพา เข้าร่วมประชมุวชิาการ “การเลีย้งและใช้สตัว์เพือ่งานทางวทิยาศาสตร์” คร้ังที ่และงานแสดงสินค้า ประจ�าปี ๒๕๖๒ หวัข้อ 

“ก้าวต่อไปของการพัฒนาการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์” เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้องเจ้าพระยา 

บอลรูม ชั้น ๒ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ถนนรัชดาภิเษก เขตหัวขวาง กรุงเทพฯ

  คณบดีวิทยาลัยฯ พร้อมด้วย ดร.กนก พานทอง  ดร.ปิยะทิพย์ ประดุจพรม เข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 

เรื่อง “Leadership ในการบริหารองค์กรตามระบบ EdPEx” ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ อาคารปฏิบัติการ

พื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

  นางสาวสริจินัทร์  พรหมพิทกัษ์ และ นางสาวฉตัตรท์ี  งามพพัิฒน์ เข้าร่วมโครงการเสวนางานบญัช ีเมือ่วนัที ่๓๐ สงิหาคม 

พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ อาคารศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยบูรพา

  ดร.ปริญญา  เรืองทิพย์ เข้าร่วมการประชาพิจารณ์ในการจัดต้ัง “โครงการพัฒนา ศูนย์บริการทดสอบทางการแพทย ์

จีโนมิกส์ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก” และ “โครงการเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษเพื่อกิจการพิเศษ ด้านการแพทย์ 

จีโนมิกส์” ในวันศุกร์ที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

  คณบดี พร้อมด้วยดร.ปรัชญา  แก้วแก่น เข้าร่วมประชุมเสวนาเรื่อง "ก้าวอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยบูรพาแห่งอนาคต"  

จัดโดยกองแผนงาน ร่วมกับสภาพนักงานมหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ โรงแรมเดอะไทด์รีสอร์ท 

จังหวัดชลบุรี   

  คณบดีวิทยาลัยฯ พร้อมด้วยคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่วิทยาลัยฯ เข้าร่วม โครงการ “งานเกียรติภูมิแห่งบูรพา ๒๕๖๒” 

ให้แก่ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ลูกจ้างประจ�า พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยที่จะเกษียณอายุราชการ/ 

การปฏิบัติงาน ประจ�าปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ อาคารโภชนาคาร มหาวิทยาลัยบูรพา



จดหมายข่าววิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา  ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๓  : ๑๑

 การเข้าร่วมกิจกรรม

  คณบดีวิทยาลัยเข้าร่วมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจ�ามหาวิทยาลัยก่อนวันครบรอบการสถาปนามหาวิทยาลัยบูรพา  

ครบรอบการก่อตั้งเป็นปีที่ ๖๔ ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

  คณบดีวิทยาลัย พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตวิทยาลัย เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย

บูรพา ครบรอบ ๖๔ ปี ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ หอประชุมธ�ารง บัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา

  คณบดีวิทยาลัย พร้อมผู้บริหาร เข้าร่วมงานเชิดชูเกียรติผู้ได้รับรางวัล "รัตนบูรพา" ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๘ 

กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมมหาวิทยาลัยบูรพา 

  ดร.ปริญญา เรืองทิพย์ พร้อมด้วย   เข้าร่วมโครงการแห่เทียนพรรษา ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. 

๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. จากบริเวณลานจอดรถแกแล็คซี่ บางแสน ไปยังวัดแจ้งเจริญดอน 

  ดร.ปรัชญา  แก้วแก่น เข้าร่วมงานพิธีพระราชทานเพลิงศพ (เป็นกรณีพิเศษ) แก่ผู้อุทิศร่างการเพื่อการศึกษา ประจ�าปี

การศึกษา ๒๕๖๑ ที่เสร็จสิ้นการเรียนการสอนแล้ว จ�านวน ๑๖ ท่าน จัดโดยคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  เมื่อวันที่ 

๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ฌาปนสถานวัดบางเป้ง จังหวัดชลบุรี

  คณาจารย์ และ นิสิตฯ เข้าร่วมพิธปีฐมนเิทศนสิติใหม่ระดบับณัฑติศึกษา ประจ�าปีการศกึษา ๒๕๖๒ เมือ่วันที ่๑๔ กรกฎาคม 

พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ หอประชุมธ�ารง บัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา

  ดร.ปรชัญา แก้วแก่น เป็นผูแ้ทนคณบด ีเข้าร่วมท�าบญุในวันคล้ายวนัสถาปนาสถาบนัวทิยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลยั

บูรพา เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา

  ดร.ปริญญา เรืองทิพย์ เข้าร่วมพิธีมอบใบประกาศนียบัตรโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ตามมาตรฐานวชิาชีพไอทสีากล ภายใต้มาตรการ การส่งเสรมิและสนบัสนนุเพือ่ด�าเนนิการพฒันาศกัยภาพก�าลงัคนด้านเทคโนโลยี

และนวตักรรมดจิทิลั (Digital Manpower Development) ส�านกังานส่งเสริมเศรษฐกจิดิจิทลั กระทรวงดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและ

สังคม เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ชั้น ๑๑ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี

  ดร.ปรัชญา  แก้วแก่น ดร.สิริกรานต์ จันทเปรมจิตต์  และ ดร.ยุทธนา  จันทะขิน ร่วมโครงการ “การพัฒนาโครงสร้างพื้น

ฐานแบบองค์รวมของเขตพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก” (Eastern Economic Corridor: EEC) ด้วยความร่วมมือ

ของส�านักบริการวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะการแพทย์

แผนไทยอภัยภเูบศร คณะวทิยาศาสตร์การกฬีา วิทยาลยัวทิยาการวจัิยและวทิยาการปัญญา เมือ่วนัพุธที ่๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ณ บริเวณตลาดนัดหาดวอน จังหวัดชลบุรี

  คณบดีวิทยาลัย พร้อมด้วย ดร.ปรัชญา  แก้วแก่น เข้าร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ภาคตะวันออก ครั้งที่ ๓๖ 

เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

    คณบดีวิทยาลัย เข้าร่วมพิธีท�าบุญวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ ครบรอบปีที่ ๒๔ เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม 

พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ อาคารวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

  ดร.พีร วงศ์อุปราช เข้าร่วมโครงการสัมมนานิสิตระดับบัณฑิตศึกษาต่างชาติ ประจ�าภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เมื่อ 

วนัเสาร์ที ่๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ตัง้แต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ อาคารศาสตราจารย์ประยรู จนิดาประดษิฐ์ มหาวทิยาลยั

บูรพา  

  



: จดหมายข่าววิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา  ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๓๑๒

ดร.ยุทธนา จันทะขิน 
อาจารย์ประจ�าวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา

เกร็ดความรู้ RMCS

  โรคอัลไซเมอร์ (Alzheimer’s disease) เป็นโรคที่มีการสูญเสียความจ�า (Memory loss) และความสามารถทางปัญญา 

(Cognitive functions) ซึง่การสญูเสยีของความสามารถทางปัญญาดงักล่าว ส่งผลกระทบอย่างมากทัง้ทางด้านร่างกาย จติใจ และ

ชวีติความเป็นอยูข่องตวัผูป่้วยเอง และบคุคลใกล้ชดิของผู้ป่วย ในส่วนของอบุติัการณ์ของโรคอลัไซเมอร์ การศกึษาท่ีผ่านมาพบว่า ๑ 

ใน ๑๐ ของผู้ที่มีอายุตั้งแต่ ๖๕ ปีขึ้นไป ป่วยเป็นโรคอัลไซเมอร์ และการรายงานล่าสุดของสมาคมโรคอัลไซเมอร์ของสหรัฐอเมริกา 

รายงานว่า ชาวอเมริกันป่วยเป็นโรคอัลไซเมอร์ถึง ๕.๘ ล้านคน และคาดว่า ในปี ค.ศ. ๒๐๕๐ จะมีจ�านวนผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์ ถึง 

๑๔ ล้านคน ขณะที่ในประเทศไทย สถิติในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ พบว่า มีผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์ประมาณ ๖๐๐,๐๐๐ คน และคาดว่าใน

ปี พ.ศ. ๒๕๗๓ จ�านวนผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์จะเพิ่มสูงขึ้นเป็น ๑,๑๑๗,๐๐๐ คน ซึ่งในปัจจุบัน โรคนี้เป็นโรคที่ไม่สามารถรักษาให้

หายขาดได้ มีเพียงยาที่ช่วยบรรเทาอาการของโรคเท่านั้น 

  การศกึษาทางระบาดวทิยาพบว่า ภาวะดือ้ต่ออนิซลูนิ (Insulin resistance) และโรคเบาหวานชนดิที ่๒ (Type 2 diabetes) 

เพิ่มความเสี่ยงการเป็นโรคอัลไซเมอร์ถึง ๒ เท่า (Sims-Robinson, Kim, Rosko, & Feldman, 2010) อีกทั้งการศึกษาทางคลินิก

ยังแสดงให้เห็นว่า ความผิดปกติของกระบวนการเมทาบอลิซึมของกลูโคสและสัญญาณฮอร์โมนอินซูลินในสมอง เป็นปัจจัยเสี่ยง

ส�าคัญของความบกพร่องของความสามารถทางปัญญา (Cognitive impairment) การฝ่อของสมอง (Brain atrophy) และภาวะ

สมองเสื่อม (Dementia) (Steen et al., 2005; Biessels & Reagan, 2015) นอกจากนี้การศึกษาแบบจ�าลองโรคเบาหวานชนิดที่ 

๒ ในสัตว์ทดลองยังได้ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างโรคเบาหวานชนิดที่ ๒ และภาวะดื้อต่ออินซูลินกับการเกิดโรค 

อลัไซเมอร์ โดยพบว่า หนท่ีูเป็นโรคเบาหวานชนดิที ่๒ ทีม่คีวามจ�าบกพร่อง มรีะดับของการเติมหมูฟ่อสเฟต (Phosphorylation) ของ

โปรตนีทาว (Tau) เพิม่สงูขึน้ในสมองส่วนฮปิโปแคมปัส (Hippocampus) ซึง่โปรตนีชนดินีเ้ป็นลกัษณะทางพยาธิวทิยาอย่างหนึง่ของ 

โรคอัลไซเมอร์ (Xu et al., 2017) อกีทัง้ยงัพบการลดลงของระดับการเติมหมูฟ่อสเฟตของโปรตีนเอเคท ี(AKT phosphorylation) 

และโปรตีน จีเอสเคสามเบต้า (GSK-3 ) ในสมองส่วนฮิปโปแคมปัส ซึ่งโปรตีนทั้ง ๒ มีบทบาทส�าคัญในการส่งสัญญาณฮอร์โมน

อินซูลินในสมอง ดังนั้นทั้งการศึกษาทางคลินิกและในสัตว์ทดลองชี้ให้เห็นถึงบทบาทส�าคัญของการส่งสัญญาณฮอร์โมนอินซูลิน 

ในสมองส่วนฮิปโปแคมปัสกบัการเกิดภาวะการสญูเสยีความจ�าในโรคอลัไซเมอร์ ข้อค้นพบเหล่านีจ้ะเป็นแนวทางส�าคญัในการพฒันา

ยาหรือสารออกฤทธิ์เชิงหน้าที่ที่จะสามารถช่วยป้องกันและรักษาการสูญเสียความจ�าในผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์ได้
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