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RMCS  NEWS

  คณะผู้บริหาร วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา ได้เชิญศาสตราจารย์อาคันตุกะ (Visiting Professor) Prof.

Dr.Remo Job อดีตคณบดี Faculty of Psychology and Cognitive Science, University of Trento สาธารณรัฐอิตาลี และผู้

บริหารกรรมการจัดสรรทุนแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ เข้าพบ รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์ กาสลัก ผู้รักษาการแทนอธิการบดี

มหาวิทยาลัยบูรพา

  Prof.Dr. Remo Job ท่านได้รับเชิญจากวิทยาลัยฯ ให้เดินทางมาบรรยายในหัวข้อ เรื่อง "Language Processing: Some 

Psychological and Neuropsychological Aspects" และเจรจาความร่วมมอืทางวชิาการและการวจิยักบัคณาจารย์และนสิติใน

หลักสูตรวิทยาการทางปัญญา (Cognitive Science) ของวิทยาลัยฯ ในวันศุกร์ ที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๙.๐๐ - ๑๒.๓๐ 

น. ณ วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา

ความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ



: จดหมายข่าววิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา  ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๑๒

  ดร.พรี วงศ์อปุราช ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจยั นวตักรรมและวเิทศสมัพันธ์ วทิยาลยัวิทยาการวจิยัและ

วิทยาการปัญญา ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น ดาวรุ่ง (อายุการปฏิบัติงานน้อยกว่า ๗ ปี) ผู้ตีพิมพ์บทความ

วิจัยในฐานข้อมูล Scopus และอยู่ใน Q1 ที่มีค่าดัชนีผลกระทบและ Journal H-index สูงสุด และเป็น 

Fist/Corressponing Author ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศิลปะ

และการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๒

 นายตรัยย์เดช ชมุเดช เรือ่ง "ระยะเวลาการ

ให้แสงสีฟ้าที่เหมาะสมส�าหรับการกระตุ้นการ

ตื่นตัวของผู้มีอาการง่วงนอน: การศึกษาคลื่น

ไฟฟ้าสมอง"

 นางสาวพิชญาภา พิชะยะ เรื่อง "การลดการ

สูบบุหร่ีและความอยากบุหร่ีในวัยรุ่นที่ติดบุหรี่ โดย

ใช้โปรแกรมการกระตุ้นสมองด้วยกระแสไฟฟ้าอย่าง

อ่อนร่วมกับสติบ�าบัด"

 นางมนัสวี จ�าปาเทศ เรื่อง "การพัฒนา

กิจกรรมทดสอบทางคอมพิวเตอร์ร ่วมกับ

การติดตามการเคลื่อนไหวของดวงตาส�าหรับ

ประเมินฟังก์ชันทางสังคมของเด็กออทิสติก"

 นายวิทยา พยัคฆันตร เรื่อง "โปรแกรมการเพิ่ม

การเลอืกใส่ใจตามทฤษฎบีอรดเบนท์ส�าหรบัผูส้งูอาย:ุ 

การศึกษาคลื่นไฟฟ้าสมอง"

 นายเศรษฐพงษ์ ปุจฉาการ เรื่อง "การ

พัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของ

องค์การบริหารส่วนต�าบลตามหลักประชารัฐ: 

ทฤษฎีฐานราก"

 นายอิทธิพัทธ์ โยธะพันธ์ เร่ือง "การพัฒนา

นวัตกรรมการเรียนรู้ด้วยโปรแกรมเอเอสคิวทรีอาร์ 

ส�าหรับการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านและพัฒนา

ความจ�าในนิสิตระดับปริญญาตรี"

นิสิตวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา ระดับปริญญาเอก ได้รับการพิจารณาข้อเสนอทุนวิจัย  

ทนุพฒันาเส้นทางอาชพีนักวจัิยและนวตักรรม ประเภททนุพฒันาบณัฑติศกึษา ประจ�าปีการศกึษา ๒๕๖๓ จ�านวน ๖ ทนุ

  ส�านักงานการวิจัยแห่งชาติ  ได้ประกาศรับรองคณาจารย์วิทยาลัยฯ เป็น 

"วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย" ภาคบรรยาย ได้แก่

  ผศ.ดร.ภัทราวดี มากม ี ได้รับการรับรองใน หมวดที่ ๔.๑ การออกแบบการวิจัย รูปแบบการวิจัย

เชิงปริมาณ การก�าหนดขนาดตัวอย่างและการวิเคราะห์ข้อมูล

  ดร.ปริญญา เรืองทิพย์  ได้รับการรับรองใน หมวดที่ ๔.๓ การออกแบบการวิจัย รูปแบบการวิจัย

และพัฒนา (R&D) และการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม  

  ดร.ปรัชญา แก้วแก่น  ได้รับการรับรอง หมวดที่ ๔.๓ การวัด การสร้างเครื่องมือ และการตรวจ

สอบคุณภาพเครื่องมือ

การวิจัย
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  หน่วยวิจัยวิทยาการปัญญาและนวัตกรรม วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมเป็นเจ้า

ภาพจัดประชุมวิชาการนานาชาติ the 4th Behavioral and Mental Health International Conference 2020 ระหว่างวันที่ 

๙-๑๐ และ ๑๓-๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยหน่วยวิจัยวิทยาการปัญญาและนวัตกรรม วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการ

ปัญญา จะด�าเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ในวันที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ระหว่างเวลา ๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 

ณ ห้อง RMCS ๑๐๓ ซึ่งเนื้อหาประชุมเชิงปฏิบัติการประกอบไปด้วย ๑) การวัดคลื่นไฟฟ้าสมอง (Electroencephalography) 

๒) การฝึกสมองด้วยนวตักรรมสามมติ ิ(Neurotracker training) และ ๓) การกระตุ้นสมองด้วยกระแสไฟฟ้า (Brain stimulation 

- tDCS)

  เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๐๐ น. คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาปริญญาเอก จาก XI’AN 

Traffic Engineering Institute ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้เยี่ยมชม วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหา

วิทยาบูรพา โดยมี ผศ.ดร.ภัทราวดี มากมี คณบดี และคณะให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม RMCS-107 พร้อมทั้งได้เยี่ยมชมศูนย์

ความเป็นเลิศทางวิทยาการปัญญา (CECoS) และห้องปฏิบัติการฝึกและกระตุ้นสมอง (Brain Stimulation)

  เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. ผศ.ดร.ภัทราวดี มากมี คณบดี วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการ

ปัญญา และ ดร.ปรัชญา แก้วแก่น รักษาการรองคณบดี ได้ไปเยี่ยม สวัสดีปีใหม่ “บริษัทต้าถุง (ประเทศไทย)จ�ากัด” ซึ่งมี Mr. M.Y. 

Hsieh ประธานบริษัท ต้าถุง (ประเทศไทย) จ�ากัด และ ดร.ธงชัย จินาพันธ์ รองประธาน บริษัท ต้าถุง (ประเทศไทย) จ�ากัด ให้การ

ต้อนรับ ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวเป็นการหารือเพื่อเป็นเครือข่ายทางวิชาการและความร่วมมือต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นต่อไป

การประชุมวิชาการนานาชาติ the 4th Behavioral and Mental Health International Conference 2020

ตอนรับ คณาจารย์ จาก XI’AN Traffic Engineering Institute ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

สร้างเครือข่ายทางวิชาการและความร่วมมือกับ บริษัทต้าถุง (ประเทศไทย)จ�ากัด
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บริการวิชาการ

  ผู้บริหาร และคณาจารย์ วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าร่วมงานมหกรรมรวมพลคน

บางแสน"รักษ์สุขภาพ" พร้อมเปิดศูนย์พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ในวันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ ศูนย์พัฒนาศักยภาพผู้สูง

อายุ ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี เพื่อฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุให้มีสุขภาพแข็งแรง พร้อมทั้งพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

ให้ดีขึ้น โดยหน่วยวิจัยวิทยาการปัญญาและนวัตกรรม วิทยาลัยวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา ได้น�านวัตกรรมการประเมิน

ภาวะสมองเสื่อม นวัตกรรมการฟื้นฟูสมอง เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ และมีการให้ความรู้เกี่ยวกับสมองของผู้สูงอายุ เมื่อวันที่ ๓๐ 

- ๓๑ มกราคม พ.ศ ๒๕๖๓

การเป็นวิทยากรและการบรรยายพิเศษ

  ผศ.ดร.ภทัราวด ีมากม ีคณบดีวทิยาลยัวทิยาการวจิยัและวทิยาการปัญญา มหาวทิยาลยับรูพา 

เป็นวทิยากรบรรยายเรือ่ง “การวเิคราะห์สถติขิัน้สงูโดยใช้โปรแกรม MPLUS” ในโครงการบรรยายทาง

วชิาการให้แก่นกัศกึษาระดบัปรญิญาโทสาขาวชิาวจิยัและประเมนิผลการศกึษา ภาคพิเศษ ระหว่างวัน

ที่ ๖-๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ ห้องบรรยาย ๒ ชั้น ๗ อาคาร ๙ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

  ผศ.ดร.พูลพงศ์  สุขสว่าง  ดร.ปริญญา เรืองทิพย์ เป็นวิทยากร โครงการสัมมนา เรื่อง การสืบค้นข้อมูลขั้นสูงและสถิติเพื่อ

การวิจัย (SEM Analysis) บรรยายเรื่อง “สถิติเพื่อการวิจัย (SEM Analysis)” ส�าหรับนักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการ

บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ระหว่างวันที่ ๑๑ -๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม โรงแรมไมด้า 

แกรนด์ ทวารวดี ต�าบลหัวจระเข้ อ�าเภอเมืองนครปฐม  จังหวัดนครปฐม 

  ดร.พีร วงศ์อุปราช เป็นวิทยากรบรรยายและฝึกปฏิบัติการ เรื่อง ความส�าคัญของคลื่น

ไฟฟ้าสมองและเทคนิควิธีตรวจวัด ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก�าลัง

กายและการกีฬา บุคลากรทางการแพทย์และการกีฬา เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ 

ห้องเรียนสาขาวิชาร่วม ๔ ชั้น ๓ บัณฑิตวิทยาลัย อาคารพิมล กลกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

  ดร.พรี วงศ์อปุราช เป็นอาจารย์พเิศษบรรยาย ในหวัข้อเร่ือง “ทฤษฎจิีตวทิยาการเรียนรู้ส�าหรับการฝึกอบรม” ในรายวชิา 

จป 824 จิตวิทยาการฝึกอบรม ให้กับนิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาประยุกต์เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. 

๒๕๖๓ เวลา ๑๗.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. ณ ห้องสารสนเทศ ชั้น ๑ สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 

23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ

งานมหกรรมรวมพลคนบางแสน"รักษ์สุขภาพ"

  ดร.พรี วงศ์อปุราช เป็นวิทยากรในหลกัสตูร GeniusX Brain Skill Development โดย

บรรยายหัวข้อ “X10 GeniusX Brain” เพื่อแบ่งปันกระบวนการคิดและการปฏิบัติสู่การเป็นผู้

บรหิารแห่งยคุอนาคตทีค่ดิกว้าง คดิสร้างสรรค์และมองการณ์ไกล จัดโดยสถาบนันโิรจีเนยีส เม่ือ

วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ InterContinental Bangkok 
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  วทิยาลยัวทิยาการวิจยัและวิทยาการปัญญา จดัโครงการตดิตามความก้าวหน้าของวทิยานพินธ์/ดษุฎนีพินธ์ พร้อมทัง้ชีแ้จง

เกี่ยวกับรายละเอียดการยื่นขอพิจารณาจริยธรรมการวิจัยของมหาวิทยาลัยบูรพา โดยมี ดร.ปิยะทิพย์ ประดุจพรม เป็นวิทยากร

บรรยาย เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ ห้อง RMCS ๒๐๗ อาคารวิทยาลัยฯ

  วทิยาลยัวทิยาการวจัิยและวทิยาการปัญญา ได้รบัการตรวจสอบกระบวนการควบคมุการเบิกจ่ายเงนิงบประมาณของส่วน

งาน เมื่อวันอังคารที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑๐๗ อาคารวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการ

ปัญญา ตามแผนการตรวจสอบประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สภามหาวิทยาลัย อนุมัติให้หน่วยตรวจสอบภายใน ด�าเนินการ

ระหว่างวันที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

การพัฒนาบุคลากร
  ดร.ปริญญา เรืองทิพย์ เข้าร่วมการประชุมนิสิตพบผู้บริหาร มหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. 

๒๕๖๓ ณ ห้อง ๙๐๓ ส�านกังานอธกิารบด ี(อาคาร ภปร) มหาวทิยาลัยบรูพา โดยม ีผู้น�านสิิตจากองค์การนสิิตสภานสิิต และสโมสร

นิสิต ประชุมร่วมกับผู้บริหารมหาวิทยาลัย เพื่อแสดงความคิดเห็นถึงปัญหาต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย อาทิ การจัดช่วงเวลาสอบ

ของนิสิต ความปลอดภัยของศูนย์กิจกรรมนิสิต

โครงการติดตามความก้าวหน้าของวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์

การติดตามกระบวนการควบคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของส่วนงาน 

  วทิยาลัยวทิยาการวจัิยและวิทยาการปัญญา ร่วมกบัสมาคมศิษย์เก่าวทิยาลัยฯ จดัโครงการ 

"การเขียนโครงการเพื่อขอรับทุนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน" ให้กับนิสิตและศิษย์เก่าวิทยา

ลัยฯ โดยมี ผศ.ดร.สามารถ ดีพิจารณ์ รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยวิจัยนวัตกรรมทางการศึกษา 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นวิทยากรบรรยาย เมื่อวันที่ ๑๖ 

กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ ห้อง RMCS ๓๐๐ อาคารวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา 

มหาวิทยาลัยบูรพา

โครงการ "การเขียนโครงการเพื่อขอรับทุนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน"

  วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และ

จัดเก็บเอกสาร (e-Document)” ให้กับบุคลากรของวิทยาลัยฯ โดยมี ดร.ปิติ โรจน์วรรณสินธุ์  รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนา

องค์การ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นวิทยากรบรรยาย เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ ห้อง RMCS 

๑๐๓ อาคารวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และจัดเก็บเอกสาร (e-Document)”



: จดหมายข่าววิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา  ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๑๖

  วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา จัดกิจกรรม Smart 

Cafe' ประจ�าเดือนมกราคม ปี ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ณ ห้อง RMCS ๑๐๐ อาคารวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา 

มหาวิทยาลัยบูรพา

  วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา จัดโครงการอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยและฝึกซ้อมดับเพลิงและ

หนีไฟ โดยได้หน่วยดับเพลิงจากเทศบาลเมืองแสนสุข เป็นผู้ให้ความรู้และฝึกซ้อมวิธีการป้องกันอัคคีภัยให้กับบุคลากรของวิทยา

ลัยฯ เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ ณ วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา

  วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการ "ทบทวนปรับแผนยุทธศาสตร์วิทยาลัย

วิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ - ๒๕๖๖" โดยมี ดร.นริศ เพ็ญโภไคย 

เป็นวิทยากรบรรยาย เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ ห้อง RMCS ๑๐๗ อาคารวิทยาลัยวิทยาาการวิจัยและวิทยาการ

ปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา

การทบทวนปรับแผนยุทธศาสตร์วิทยาลัยฯ

กิจกรรม Smart Cafe'

โครงการอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยและฝึกซ้อมดับเพลิงและหนีไฟ

  ดร.กนก พานทอง ดร.ปิยะทิพย์ ประดุจพรม  ดร.ปรัชญา  แก้วแก่น ดร.สิริกรานต์ จันทเปรมจิตต์  และ Dr.Poliny Ung 

เข้าร่วมโครงการอบรมเชงิปฏบิตักิาร หลกัสตูร “การประยกุต์ใช้ Microsoft Planner ส�าหรับมอบหมายกจิกรรมกลุ่มในชัน้เรยีน” 

ขึ้น เพื่อให้คณาจารย์ที่ร่วมโครงการได้รับความรู้ มีทักษะในการใช้งาน Microsoft Planner เมื่อวันอังคารที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. 

๒๕๖๓ ณ ห้องอาคารส�านักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

  ผศ.ดร.พลูพงศ์  สขุสว่าง เข้าร่วมโครงการอบรมเชงิปฏบิตักิาร หลกัสตูร “การจดัการเรยีนการสอนด้วย Microsoft Teams” 

เพือ่ให้คณาจารย์ท่ีเข้าร่วมโครงการได้รับความรู ้มทัีกษะในการใช้งาน Microsoft Teams ซ่ึงเป็นซอฟต์แวร์น�าเข้าเอกสารหรอืเชือ่ม

โยงกับแหล่งข้อมูลอื่น ๆ เมื่อวันอังคารที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เว. ณ อาคารส�านักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา



จดหมายข่าววิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา  ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๑  : ๗

  เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ผศ.ดร.ภัทราวดี มากมี คณบดี และ ดร.กนก พานทอง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์

และระบบปฏิบัติการ เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจ�าปี ๒๕๖๓ โดยมี ดร.จิตรเสน เอื้อวงศ์ตระกูล และ ดร.วีระสิทธิ์ ปิติ

เจริญพร ศิษย์เก่าวิทยาลัยฯ ร่วมแจกกระเป๋าฟรี ให้กับเด็กที่เข้ามาร่วมกิจกรรม ณ สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัย

บูรพา

  ดร.กนก พานทอง เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU)ระหว่างองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดระยอง และ มหาวิทยาลัยบูรพาร่วมมือพัฒนาระบบบริหารจัดการ และการผลิต

บุคลากรเพื่อรองรับการจัดตั้งศูนย์บริการสุขภาพ ฟื้นฟู และดูแลผู้สูงอายุ จังหวัดระยอง เมื่อวัน

ที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ ส�านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา
  คณบดีวิทยาลัยฯ พร้อมด้วย ดร.ปรัชญา แก้วแก่น ผู้รักษาการแทนรองคณบดีวิทยาลัยฯ  เข้าร่วมพิธีเปิดงานการประชุม

วิชาการนานาชาติด้านพฤติกรรมศาสตร์และสุขภาพจิตภายใต้ความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ (Governors State 

University: GSU) ประจ�าปี ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๖๐๒ อาคารสมเด็จ

พระเทพรัตน์ราชสุดา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

  คณบดีวิทยาลัย เข้าร่วมงานเทศน์มหาชาติ มหาเวสสันดรชาดกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนสาธิต “พิบูล

บ�าเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา และเพื่อจัดหารายได้สนับสนุนการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี คร้ังท่ี 45 “พิบูล

บ�าเพ็ญเกมส์” เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนสาธิต “พิบูลบ�าเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา

การเข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

ร่วมกิจกรรมหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย

  ดร.ปรัชญา แก้วแก่น  ดร.ปริญญา  เรืองทิพย์  ผศ.ดร.พูลพงศ์  สุขสว่าง เข้าร่วม โครงการอบรมเรื่อง "แนวทางการบริหารหลักสูตรให้ได้

คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา" จัดโดยงานพัฒนาหลักสูตรและการสอน กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อวัน

ศุกร์ที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ อาคารหอประชุมธ�ารง บัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา

  นางสาวสิริจันทร์  พรหมพิทักษ์ ผู้ปฏิบัติงานด้านการรับเงินเข้าร่วมรับการอบรมการใช้เครื่อง EDC โดยเจ้าหน้าที่ของ ธนาคารกรุงไทย 

จ�ากัด (มหาชน) ในวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓  ณ อาคารศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยบูรพา  

  คณบดี  พร้อมด้วย ดร.ปรัชญา  แก้วแก่น เข้าร่วมอบรมโครงการ เรื่อง “เกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการด�าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx 

Criteria) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้บริหารส่วนงาน และหัวหน่วยงานในการน�าเกณฑ์ EdPEx ไปใช้

เป็นเครื่องมือในการบริหารองค์กร และพัฒนาระบบการศึกษาให้สอดคล้องความต้องการของประเทศและโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ ณหอประชุมธ�ารง บัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา 

  คณบดีวิทยาลัยฯ คณะผู้บริหาร ดร.กนก  พานทอง ดร.ปริญญา  เรืองทิพย์  ดร.พีร  วงศ์อุปราช และดร.สิริกรานต์  จันทเปรมจิตต์  ผู้

เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาความรู้ความเข้าใจและเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานส�าหรับผู้บริหารระดับกลาง” เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๘ 

กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ อาคารศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยบูรพา

  คณบดวีทิยาลยัฯ พร้อมด้วย ดร.สริกิรานต์  จนัทเปรมจติต์ ผู้ช่วยคณบดฝ่ีายวชิาการและประกนัคณุภาพการศึกษาเข้าร่วมรบัฟังแนวปฏบิตัิ

การก�าหนดภาระงานสอนเพื่อจ่ายค่าตอบแทนในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ ส�านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา

  ดร.ปรัชญา  แก้วแก่น เข้าร่วมประชุม”การจัดสัมมนาคณะกรรมการก�ากับดูแลการด�าเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของสถาน

ที่ด�าเนินการ (คกส.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ หัวข้อมาตรฐาน คกส.” ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะกรรมการก�ากับดูแลการด�าเนินการต่อสัตว์เพื่องานทาง

วิทยาศาสตร์ ของทุกสถานที่ด�าเนินการมีความเข้าใจและสามารถด�าเนินการให้ได้มาตรฐาน น�าไปสู่การก�ากับและพัฒนาสถานที่ด�าเนินการให้ได้

มาตรฐานต่อไป  จัดโดยส�านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น ๓ โรงแรมเซ็นจูรี่พาร์ค 

กรุงเทพมหานคร 



: จดหมายข่าววิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา  ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๑๘

  ผศ.ดร.ภทัราวด ีมากม ีคณบดวีทิยาลยัวทิยาการวจัิยและวทิยาการปัญญา เข้าร่วมโครงการประชมุคณะกรรมการบรหิาร

มหาวิทยาลัยบูรพาสัญจร วิทยาเขตสระแก้ว เมื่อวันที่ ๑ - ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว 

เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ  ร่วมกับผู้บริหารคณะ ผู้ปฏิบัติงานในสังกัดคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ โครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ รวมทั้งผู้ปฏิบัติงานในสังกัดกองบริหาร

วิทยาเขตสระแก้ว

  ผศ.ดร.ภัทราวดี มากมี คณบดีวิทยาลัยฯ พร้อมด้วย ดร.กนก พานทอง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และระบบปฏิบัติ

การ เข้าร่วมงานในกิจกรรมท�าบุญคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจ�าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เมื่อวัน

ศุกร์ที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องอเนกประสงค์ QS๒ – ๑๐๓ อาคารเรียน ๖๐ พรรษามหาราชินี ๒ 

มหาวิทยาลัยบูรพา

  ผศ.ดร.ภัทราวดี มากมี คณบดีวิทยาลัยฯ และ ดร.ปรัชญา แก้วแก่น รองคณบดี เข้า

ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ครบรอบ ๒๘ ปี เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม 

พ.ศ.๒๕๖๓ ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

  ผศ.ดร.ภัทราวดี มากมี คณบดีวิทยาลัยฯ พร้อมด้วย ดร.ปรัชญา แก้วแก่น ผู้รักษาการ

แทนรองคณบดี เข้าร่วมในพิธีเปิดงาน EDU Open House ๒๐๒๐ เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. 

๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ เวทีกิจกรรม อาคาร ๖๐ พรรษามหาราชินี ๑ มหาวิทยาลัยบูรพา

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยบูรพาสัญจร วิทยาเขตสระแก้ว

  ผศ.ดร.ภัทราวดี มากมี คณบดีวิทยาลัยฯ เข้าร่วมงานท�าบุญวัน

คล้ายวนัสถาปนาบัณฑิตวทิยาลัย มหาวทิยาลัยบรูพา ครบรอบ ๒ ปี เม่ือวนั

ศุกร์ที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๖.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ส�านักงาน

บัณฑิตวิทยาลัย ชั้น ๗ อาคาร ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยบูรพา (ศาสตราจารย์

ประยูร จินดาประดิษฐ์) มหาวิทยาลัยบูรพา

  เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๙.๐๐ น. ผศ.ดร.ภัทราวดี มากมี คณบดี วิทยาลัย

วิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา และ ดร.ปรัชญา แก้วแก่น รักษาการรองคณบดี ได้ไปร่วมเปิด

งาน “The 4th International Behavioral and Mental Health Conference : Brain, Mind & 

Learning” ณ ห้อง ๖๐๑ อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งมี

หน่วยงานร่วมจัด ๕ ส่วนงาน ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การ

กีฬา คณะสาธารณสุขศาสตร์ และวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา



จดหมายข่าววิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา  ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๑  : ๙

  คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และ เจ้าหน้าที่ วิทยาลัย

วิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา ร่วมอวยพร รอง

ศาสตราจารย์ ชารี มณีศรี เน่ืองในโอกาสวันข้ึนปีใหม่ 

พุทธศักราช ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

  คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าท่ี วิทยาลัย

วทิยาการวจัิยและวทิยาการปัญญา มหาวทิยาลัยบรูพา ร่วมเข้า

สวัสดีปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๓ รองศาสตราจารย์ เชาวน์ มณี

วงษ์ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม 

พ.ศ. ๒๕๖๓

  ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา ร่วมโครงการ "เติมดิน...เติมใจ ให้สวน

นันฯ มหาวิทยาลัยบูรพา" เมื่อเวลา ๑๕.๐๐ น. โดยวิทยาลัยฯ ได้ร่วมวิทยาลัยฯ ได้ร่วมสมทบดินในครั้งนี้ด้วย ณ บริเวณศาลาไทย

ออยล์ สวนนนัทนาการ มหาวทิยาลยับรูพา และเมือ่เวลา ๑๗.๐๐ น. ได้เข้าร่วมกจิกรรม "มหาวทิยาลัยแห่งความรัก" ณ สนามกีฬา

กลางเชาวน์ มณีวงษ์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยภายในงานวิทยาลัยฯ ได้ร่วมจัดซุ้ม Happy Brain ซึ่งเกี่ยวกับการฝึกและประเมิน

สมอง และยังได้ร่วมจัดซุ้มอาหาร โดยวิทยาลัยฯ ได้สนับสนุนเป็นลูกตาลนมสดให้กับผู้ที่เข้ามาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ เมื่อวันที่ ๑๓ 

กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓

กิจกรรมท�านุบ�ารุงศิลปะวัฒนธรรม

เติมดิน...เติมใจ ให้สวนนันฯ มหาวิทยาลัยบูรพา

มหาวิทยาลัยแห่งความรัก



: จดหมายข่าววิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา  ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๑๑๐

  ชมรมนิสิตวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา จัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ณ ห้อง rmcs ๑๐๐ อาคารวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา

  ดร.ปริญญา เรืองทิพย์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต ศิษย์เก่าสัมพันธ์และโครงสร้างพื้นฐาน และนิสิตวิทยาลัยวิทยาการ

วิจัยและวิทยาการปัญญา เข้าร่วมกิจกรรมเวียนเทียนวันมาฆบูชาเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ในวันขึ้น 15 ค�่า เดือน 3 เมื่อวันเสาร์ที่ 8 

กุมภาพันธ์ 2563 ณ บริเวณลานธรรม มหาวิทยาลัยบูรพา

กิจกรรมพัฒนานิสิต

เวียนเทียนวันมาฆบูชา



จดหมายข่าววิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา  ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๑  : ๑๑

รณรงค์ส่งเสริมวัฒนธรรมไทยและมาตรการป้องกันโรคระบาดRMCS

  ตามที่รัฐบาลมีนโยบายในการรณรงค์ส ่งเสริมวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของชาติ โดยอนุรักษ์ฟ ื ้นฟูและเผย

แพร่ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ศิลปะ ประเพณี ภูมิปัญญา ภาษาไทย และภาษาถิ่นที่มีอัตลักษณ์

และความหลากหลายผ ่านช ่องทางต ่างๆ เ พ่ือให ้ เกิดความภาคภูมิ ใจในเอกลักษณ์ของชาติ  พร ้อมทั้ งสนับสนุน 

การสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย

  เพือ่ให้หน่วยงานได้ร่วมเป็นส่วนหนึง่ตามนโยบายดงักล่าว วทิยาลยัวทิยาการวจิยัและวทิยาการปัญญา มหาวทิยาลัยบูรพา 

จึงแจ้งให้บุคลากรในสังกัดแต่งกายผ้าไทยทุกวันอังคาร และวันอื่นๆในโอกาสต่างๆตามที่สมควร

  นอกจากนี้วิทยาลัยฯ ยังตระหนักถึงปัญหาสุขภาพของบุคลากร เนื่องจากขณะ

น้ีได้มีการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากไวรัสโคโรน่า จึงได้มีมาตรการป้องกันโดย 

ได้น�าเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ส�าหรับใช้ท�าความสะอาดมือเพื่อลดโอกาสการแพร่กระจายของ

เชื้อโรคต่างๆ 

SMART
RMCS SMART Governance 

  วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ตอบสนองนโยบาย

มหาวิทยาลัยบูรพาในการสร้างความสุขและความผูกพันให้เกิดขึ้นในองค์กรจึงได้มีนโยบายการบริหาร SMART  

RMCS: SMART Governance  โดยสร้างให้เป็นองค์กรสุขที่สร้างสุข เพื่อไปสู่สุขส�าเร็จให้กับทุกคน ทั้งนี้ได้จัด

ท�ากิจกรรมภายในวิทยาลัยฯ โดยให้บุคลากรทุกระดับทุกคนได้มีส่วนร่วมในการท�ากิจกรรม โดยเริ่มตั้งแต่

>>> การฝึกสติก่อนท�างาน

>>> พัฒนาตนเองอยู่เสมอ

>>> ท�างานที่รัก

>>> ออกก�าลังกายอย่างสม�่าเสมอ 

ทั้งนี้ได้เริ่มด�าเนินการกิจกรรมดังกล่าวตั้งแต่เดือนมกราคม ๒๕๖๓  เป็นต้นมา

1

2

3
4



: จดหมายข่าววิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา  ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๑๑๒

  การสร้างข้อสอบอัตโนมัติ (AIG) เป็นการสร้างข้อสอบภายใต้แนวคิดของวิศวกรรมการประเมิน (Assessment 

Engineering: AE) ซึง่ใช้หลกัการวศิวกรรมเป็นฐานในการออกแบบและพัฒนา รวมทัง้การวิเคราะห์ การให้คะแนน และการรายงาน

ผลการประเมิน (Gierl, Zhou & Alves, 2008) ซึ่งกรอบแนวคิดของ AE (AE framework) มี 3 ขั้นตอน คือ 1) การก�าหนดโมเดล

ด้านพุทธิพิสัย (Cognitive Models) โดยก�าหนดขอบเขตเนื้อหาที่จะวัดความรู้ ความสามารถของผู้สอบ และทักษะที่ต้องการ

ประเมินผล 2) การสร้างโมเดลของข้อสอบ (Item Model) โดยก�าหนดจากเนื้อหาของข้อสอบ และระดับความยากของข้อสอบ 

และ 3) การสร้างข้อสอบอัตโนมัติ  (AIG) โดยอาศัยคอมพิวเตอร์เป็นตัวช่วยในการท�างาน

  AIG เป็นกระบวนการท่ีใช้โมเดลส�าหรบัการสร้างข้อสอบโดยใช้เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ ซ่ึงแตกต่างจากการสร้างข้อสอบ

รูปแบบดั้งเดิมที่อาศัยผู้เชี่ยวชาญในการพิจารณาเนื้อหา การสร้างข้อสอบแบบอัตโนมัติ (AIG) เป็นกระบวนการสร้างข้อสอบซ่ึง

ใช้โมเดลข้อสอบ โดยโมเดลข้อสอบเปรียบได้กับข้อค�าถามต้นแบบท่ีใช้ส�าหรับการสร้างข้อสอบแบบหลายตัวเลือกข้ออื่น ๆ ด้วย

โมเดลนี้ข้อค�าถามจะถูกจ�าแนกออกเป็นองค์ประกอบย่อยต่าง ๆ และองค์ประกอบย่อยเหล่านี้สามารถแปรเปลี่ยนได้ในระหว่าง

กระบวนการสร้างข้อสอบท�าให้เกิดข้อสอบข้อใหม่ขึ้นมา ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหามีบทบาทในการก�าหนดองค์ประกอบย่อย ในขณะ

ท่ีเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มีบทบาทในการรวมองค์ประกอบย่อยเหล่านั้นอย่างมีระบบเพื่อให้เกิดข้อสอบข้อใหม่ขึ้นมา ปัจจุบันนี้

การใช้หลักการของการสร้างข้อสอบแบบอัตโนมัติ (AIG) ส�าหรับการสร้างข้อสอบแบบหลายตัวเลือกมีแนวทางและมาตรฐานใน

การด�าเนินการชัดเจนขึ้น โดยมีการน�าเทคนิคนี้มาใช้ในการสร้างข้อสอบส�าหรับวัดความรู้และทักษะทางการแพทย์ในหลากหลาย

เนื้อหาเพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ตาม การสร้างข้อสอบแบบอัตโนมัติ (AIG) ยังช่วยให้สามารถสร้างข้อสอบได้อย่างรวดเร็วเมื่อเปรียบ

เทียบกับวิธีการอื่น ๆ ที่ใช้ในปัจจุบัน (Gierl, et al., 2012) 

การสร้างข้อสอบอัตโนมัติ 
Automatic Item Generation: AIG

เกล็ดความรู้ RMCS

ดร.ปิยะทิพย์ ประดุจพรม
อาจารย์ประจ�าวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา 

มหาวิทยาลัยบูรพา


