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  เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์ กาสลัก ผู้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัย

บูรพา เป็นประธานเปิดโครงการบรรยายพิเศษทางวิชาการ ได้จัดโครงการบรรยายพิเศษทางวิชาการ เร่ือง Understanding 

and assessing the neuropsychological and neuropsychiatric signatures of small vessel disease in older adults  

ณ วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา

  โดยได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงจากศาสตราจารย์ที่มีชื่อเสียงระดับโลก Professor Robin G. Morris, Ph.D., FAcSS จาก 

Institute of Psychiatry, Psychology, and Neuroscience มหาวิทยาลัย King’s College London ประเทศอังกฤษ ณ 

ห้องบรรยาย 207 วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา

  ภายในงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทราวดี มากม ีคณบดวีทิยาลยัวทิยาการวจิยัและวทิยาการปัญญา เป็นผูก้ล่าวรายงาน 

ถงึวตัถปุระสงค์ของงานท่ีเน้นย�า้ถงึความส�าคญัของศาสตร์ด้านวทิยาการปัญญาและสมอง โดยเฉพาะประเดน็ทีเ่กีย่วข้องกับผูส้งูอายุ 

การเชิญศาสตราจารย์ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านความเสื่อมของสมองมาให้ความรู้แก่ผู้บริหาร คณาจารย์ และนิสิต ถือเป็นประโยชน์

ส�าคัญในการสร้างเครือข่ายทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยชั้นน�าในต่างประเทศ และความรู้ที่ได้จะเป็นประโยชน์ต่อคณาจารย์และ

นิสิตในการท�าวิจัยและพัฒนาหัวข้องานวิจัยต่อไปอีกด้วย ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากผู้บริหารคณะต่างๆ คณาจารย์  

นักวิชาการ และนิสิตทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยบูรพา

ความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ



: จดหมายข่าววิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา  ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๔๒

  วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นผู้รับผิดชอบจัดงานพิธีการลงนามบันทึกข้อตกลง

ความร่วมมือ (MOU) โครงการบูรณาการจัดการเรียนรู้ร่วมกับการท�างานในสถานประกอบการเขตจังหวัดชลบุรีส�าหรับสร้างแรง

จูงใจในการเรียนอาชีวศึกษาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา

การจดังานในครัง้นีเ้ป็นความร่วมมอืจาก ๓ ฝ่าย ได้แก่ มหาวทิยาลยับรูพา สภาอตุสาหกรรมจังหวดัชลบรีุ ตัวแทนสภาอตุสาหกรรม

แห่งประเทศไทย และ ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๑ ๒ ๓ และมีการอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับครูผู้สอน

ในระดับมัธยมศึกษาท่ีอยู่ในโรงเรียนขยายโอกาสในจังหวัดชลบุรี เพื่อเป็นการรองรับการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่พัฒนาพิเศษภาค

ตะวันออก แก้ปัญหาความต้องการแรงงานด้านวิชาชีพ และเป็นการสร้างแรงจูงใจต่อการประกอบอาชีพในการเรียนอาชีวศึกษา

  โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณา รัศมีขวัญ รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยบูรพา กล่าวเปิด

งาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทราวดี มากมี คณบดีวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา ขึ้นกล่าวรายงาน ดร.ปริญญา 

เรืองทิพย์ หัวหน้าโครงการ กล่าวสรุปภาพรวมโครงการ

ในงานมพีธิลีงนามบนัทึกข้อตกลงความร่วมมอื“โครงการบรูณาการจดัการเรียนรูร่้วมกบัการท�างานในสถานประกอบการ เขตจงัหวดั

ชลบรุ ีส�าหรบัสร้างแรงจงูใจในการเรยีนอาชวีศกึษาของนกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษา” ระหว่างมหาวทิยาลยับรูพา กับสภาอตุสาหกรรม

จังหวัดชลบุรี และส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๑ ๒ และ ๓ ซึ่งการลงนาม MOU ประกอบผู้ลงนามดังนี้

  ๑.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณา รัศมีขวัญ รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน ตัวแทนมหาวิทยาลัยบูรพา เป็นผู้

ลงนาม และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทราวดี มากมี คณบดีวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา ลงนามเป็นพยาน

  ๒.ดร.สาโรจน์ วสวุานชิ ประธานสภาอตุสาหกรรมจังหวดัชลบรีุ ตัวแทนสภาอตุสกหากรรมแห่งประเทศไทย เป็นผูล้งนาม 

และนายสมบูรณ์ ตรีพรเจริญ รองประธานอาวุโส บริษัท เอ็กซ์เท็นซีฟว์ รีเสิร์ช โพลีเมอร์ส จ�ากัด ลงนามเป็นพยาน

  ๓. นายเต็ม เสืออ่วม ผู้อ�านวยการเขตพื้นที่เขตการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๑ เป็นผู้ลงนาม และ ดร.พลธาวิน วัชร

ทรธ�ารง ผู้อ�านวยการโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา ลงนามเป็นพยาน

  ๔. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อ�านวยการเขตพื้นที่เขตการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๒ เป็นผู้ลงนาม และ ดร.สุวาริ

นทร์ ถิ่นทวี ผู้อ�านวยการโรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ ลงนามเป็นพยาน

  ๕. นายศิวะ ทาทราย รองผู้อ�านวยการเขตพื้นที่เขตการศึกษา ประถมศึกษาชลบุรี เขต ๓ ผู้รับมอบอ�านาจเป็นผู้ลงนาม 

และ นายวุฒิชัย วีระวัฒน์ ผู้อ�านวยการโรงเรียน ชุมชนบ้านบางเสร่ ลงนามเป็นพยาน เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ 

ห้องประชุมชมทะเล ๑ โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ อ�าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

พิธีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการบูรณาการจัดการเรียนรู้ร่วมกับการท�างาน 

ในสถานประกอบการเขตจังหวัดชลบุรีส�าหรับสร้างแรงจูงใจในการเรียนอาชีวศึกษาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา



จดหมายข่าววิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา  ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๔  : ๓

  เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน – ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา ได้จัดการอบรมเชิง

ปฏิบัติ หลักสูตร Mojobot รุ่นที่ ๒ ณ โรงแรมเดอะเซส จังหวัดชลบุรี โดยผู้เข้าร่วมอบรมเป็นครูจากส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษา ชลบุรี เขต ๒ และเขต ๓ จ�านวน ๓๖ คน โดยมี ดร.ภู เอี่ยมเจริญยิ่ง และคณะเป็นวิทยากร การอบรมเป็นการใช้สื่อ

การเรียนรู้ Mojobot ส�าหรับการสอนโค้ดดิ้งแบบบล็อก (Block-based Coding) ที่เหมาะสมส�าหรับนักเรียน ท�าให้ครูสามารถใช้

จัดการเรียนรู้ส�าหรับนักเรียนได้

   Mojobot เป็นสื่อการเรียนรู้ท่ีช่วยสอนแนวคิดของการเขียนโปรแกรมให้กับนักเรียน โดยเริ่มต้ังแต่การจัดเรียงล�าดับ 

ค�าสั่ง การควบคุมหุ่นยนต์ให้แสดงออกในแบบทาง ๆ ไปจนถึงการท�างานที่มีเงื่อนไข การท�างานซ�้า ๆ หรือ Sub-routine ซึ่งเมื่อ

นักเรียนเข้าใจพื้นฐานทั้งหมดนี้แล้ว ก็สามารถน�าทักษะไปต่อยอดบนแพลตฟอร์มอื่น ๆ ได้ นอกจากนี้วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและ

วิทยาการปัญญา ยังได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Basic IoT รุ่นที่ ๒ ณ ห้อง M๘๐๒ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย

บูรพา  โดยผู้เข้าร่วมอบรมเป็นครูจากส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชลบุรี เขต ๑ และเขต ๒ จ�านวน ๓๖ คน โดยมี 

ดร. สัญชัย เอียดปราบ และคณะเป็นวิทยากร การอบรมเป็นการใช้สื่อการเรียนรู้ KidBright ส�าหรับ Internet of Things (IoT) 

"อินเตอร์เน็ตในทุกสิ่ง" เป็นการใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ  เชื่อมโยงทุกสิ่งทุกอย่างสู่โลกอินเตอร์เน็ต ท�าให้มนุษย์สามารถสั่งการควบคุมการ

ใช้งานอุปกรณ์ต่าง ๆ  ผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เหมาะสมส�าหรับนักเรียน ท�าให้ครูสามารถใช้จัดการเรียนรู้ส�าหรับนักเรียนได้

        โครงการบูรณาการจัดการเรียนรู้ร่วมกับการท�างานในสถานประกอบการเขตจังหวัดชลบุรี 

  ส�าหรับสร้างแรงจูงใจในการเรียนอาชีวศึกษาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา”

  วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นหน่วยงานรับผิดชอบจัดโครงการ "การอบรมเชิง

ปฏิบัติการหลักสูตร Python" รุ่นท่ี ๒ โครงการภายใต้ "โครงการบูรณาการจัดการเรียนรู้ร่วมกับการท�างานในสถานประกอบ

การเขตจังหวัดชลบุรีส�าหรับสร้างแรงจูงใจในการเรียนอาชีวศึกษาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา" เมื่อวันที่ ๑๙-๒๐ ตุลาคม พ.ศ.

๒๕๖๒ ณ โรงแรมบางแสน เฮอริเทจ จังหวัดชลบุรี และจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "AI and Computational Science" รุ่น

ที่ ๒ โครงการภายใต้ "โครงการบูรณาการจัดการเรียนรู้ร่วมกับการท�างานในสถานประกอบการเขตจังหวัดชลบุรีส�าหรับสร้างแรง

จูงใจในการเรียนอาชีวศึกษาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา" เมื่อวันที่ ๑๙-๒๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ ณ คณะวิทยาการสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยบูรพา



: จดหมายข่าววิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา  ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๔๔

  ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา ให้การต้อนรับคณาจารย์และบุคลากร

ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เข้าศึกษาดูงาน ณ วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและ

วทิยาการปัญญา เพือ่เพิม่ประสทิธิภาพและพฒันาศกัยภาพของคณาจารย์ด้านกระบวนการเรียนรู ้วจัิยและนวตักรรมเชงิจติวทิยา

ประยุกต์ ตลอดจนเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อช่วยเหลือรับใช้สังคมต่อไป  เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ 

วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา

  คณบดวิีทยาลัยฯ  พร้อมด้วยผูบ้รหิาร คณาจารย์ วทิยาลยัวทิยาการวจัิยและวทิยาการปัญญา ให้การต้อนรบัคณบดบีณัฑติ

วิทยาลัย พร้อมด้วยผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัย ในโครงการบัณฑิตวิทยาลัยสัญจร ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ประชุม RMCS ๑๐๗ วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา

  คณบดวีทิยาลยัฯ  พร้อมด้วยผูบ้รหิาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที ่วทิยาลยัวทิยาการวจิยัและวทิยาการปัญญา ให้การต้อนรบั

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก�าลังกายและการกีฬา สาขาวิชาร่วมบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

ขอนแก่น เข้าศึกษาดงูาน แลกเปลีย่นความคดิเหน็และมคีวามร่วมมอื ในด้านการเรยีนการสอนและวจิยัในระดบับณัฑติศึกษา และ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบการเรียนการสอน การวิจัย และวัฒนธรรมระหว่างองค์กร เยี่ยมชมสถานที่ปฏิบัติการด้านการตรวจและ

วิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าของสมอง ของวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม  พ.ศ. 

๒๕๖๒ ณ วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา

  เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ผศ.ดร.ภัทราวดี มากมี คณบดีวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา และ

คณาจารย์ ได้ให้การต้อนรบัและขอค�าปรกึษาจาก ดร.อภชิาต ทองอยู ่ประธานคณะท�างาน EEC HDC ผูผ้ลักดนัแนวทางการศึกษา

แบบ Demand Driven เพื่อให้ผู้ที่เรียนจบออกมานั้นมีงานท�าเพราะตรงตามความต้องการของอุตสาหกรรมต่างๆ และเลี้ยงชีพได้

อย่างยั่งยืน เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยฯ สอดคล้องกับทาง EEC HDC



จดหมายข่าววิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา  ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๔  : ๕

  ดร.พีร วงศ์อุปราช เป็นวิทยากรในหลักสูตร GeniusX Brain Skill 

Development บรรยายในข้อ “X10 GeniusX Brain” เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. 

๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น.  ณ Gaysorn Urban Resort  ชั้น ๑๙ ถนน 

ราชประสงค์ แขวง ลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

  ดร.ศราวิน เทพสถิตย์ภรณ์ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง การใช้ความคิดสร้างสรรค์แก้ปัญหา และการใช้ backward 

analysis ในโครงการ Contemporary Scientific Innovation Workshop  เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ และ เมื่อวันที่ ๒๗ 

ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้อง CL101 อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน และศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ คณะ

วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

  ผศ.ดร.ภัทราวดี มากม ีคณบดีวทิยาลยัฯ เป็นวทิยากรประจ�ากลุม่ในงานประชมุวชิาการ

ระดบันานาชาต ิมหาวทิยาลยับรูพา พ.ศ.๒๕๖๒ The 7th  Burapha University International 

Conference on Interdisciplinary Research เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้อง

ชมทะเล ๔ โรงแรมบางแสน เฮอริเทจ จังหวัดชลบุรี

การเป็นวิทยากรและบรรยายพิเศษ

  ดร.ปรัชญา  แก้วแก่น ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในส่วนของการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในสัตว์ ในโครงการอบรมเชิง

ปฏบัติการ เรื่อง การจัดจ�าแนกประเภทโครงการวิจัยของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อยืนขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย 

มหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุม PJ ๓๐๑ อาคาร ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยบูรพา (ศาสตราจารย์

ประยูร จินดาประดิษฐ์)  

บริการวิชาการ

  ผศ. ดร.ภัทราวดี มากมี คณบดีวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญาพร้อมด้วย ผศ. ดร.พูลพงศ์ สุขสว่าง ดร.กนก 

พานทอง ดร.ปรัชญา แก้วแก่น ดร.ปริญญา เรืองทิพย์ และ ดร.ยุทธนา จันทะขิน เป็นวิทยากรอบรมให้กับข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา จ�านวน ๘๐ คน ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการท�าวิจัย ในชั้นเรียนของครู ในระหว่าง

วันที่ ๗-๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐–๑๖.๐๐ น. ณ อาคารหอประชุมโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี



: จดหมายข่าววิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา  ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๔๖

การพัฒนาบุคลากร
  น.ส.วรรณศิริ สิทธินิสัยสุข เข้าร่วมโครงการส่งเสริมให้ความรู้กองทุนประกันสังคม และกองทุนทดแทน รุ่นที่ ๑ ส�าหรับผู้

ปฏิบัติงานที่รับผิดชอบด้านบริหารงานบุคคลของส่วนงาน และต้องเป็นผู้ประกันตนของกองทุนประกันสังคม  เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม 

พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ๘๐๕ ชั้น ๘ ส�านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยบูรพา

  ดร.สริกิรานต์ จนัทเปรมจติต์  เข้าร่วมโครงการส่งเสริมให้ความรู้กองทนุประกนัสังคม และกองทนุทดแทน รุ่นที ่๒ ส�าหรบั

ผู้ปฏิบัติงานที่เป็นผู้ประกันตนของกองทุนประกันสังคม เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙ ส�านักงาน

อธิการบดี  มหาวิทยาลัยบูรพา

  นายวิทวัส  เพ็ญภู่ เข้าร่วมโครงการอบรม ให้ความรู้แก่เครือข่ายประชาสัมพันธ์ เรื่องการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์แบบ 

พืน้ฐาน “เล่าเรือ่งข้ามสือ่”เพือ่พฒันาศกัยภาพการปฏบิติังานด้านการประชาสัมพันธ์ให้มปีระสิทธภิาพยิง่ขึน้ เมือ่วันที ่๑๘ ตลุาคม 

พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้อง ๙๐๓ ส�านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยบูรพา

  นางสาวธันยา  เฉลิมวรบุตร  เข้าร่วมโครงการอบรม โครงการอบรมเชิงปฏบัติการ "การใช้งานระบบ i-Thesis ส�าหรับ

อาจารย์และเจ้าหน้าที่ดูแลงานบัณฑิตศึกษาของคณะ" เมื่อวันท่ี ๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒  ณ อาคารศาสตราจารย์ประยูร  

จินดาประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยบูรพา

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พูลพงศ์  สุขสว่าง และ Dr.Poliny  Ung   โครงการอบรม “การศึกษาแบบองค์รวม (Holistic 

Study) ตามบริบทการศึกษาภูมิภาคตะวันออก” เครือข่ายภาคตะวันออก ในระหว่างวันที่ ๒๑-๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ 

โรงแรมเทาทอง มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโดยกองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 

  ดร.ปรัชญา  แก้วแก่น เข้าร่วมโครงการพัฒนาความรู้ ทักษะและสมรรถนะ

ของเครือข่ายด้านพัฒนางานบุคลากร เพื่อสร้างความสัมพันธ์ภายในองค์กร ประจ�า

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ระหว่างวนัท่ี ๒๑ - ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒ ณ มหาวทิยาลยั

บรูพา วทิยาเขตจนัทบุร ีจดัโดย กองบริหารและพฒันาทรัพยากรบคุคล ส�านกังานอธกิารบดี  

ร่วมกับคณะกรรมการยุทธศาสตร์สร้างความสัมพันธ์ภายในองค์กร

การให้ค�าปรึกษาทางวิชาการ

  ดร.ปรัชญา แก้วแก่น บุคลากรในสังกัดวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษให้กับ

นิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปี ๑ ภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ที่เรียนรายวิชา ๓๐๑๑๐๑๕๙ ก้าวทันนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ ๒ 

(๒-๐-๔) กลุ่มเรียนที่ ๔ จ�านวน ๓ ครั้ง (๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๒  ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ และ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒) 

  ดร.กนก  พานทอง เป็นที่ปรึกษาการตรวจงานวิจัยในชั้นเรียนโรงเรียนคาทอลิกสังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี (รสจ.) ปีการ

ศึกษา ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ อ�าเภอเมือง จังหวัด

ชลบุรี

  ดร.กนก  พานทอง และ ดร.ปิยะทิพย์ ประดุจพรม เป็นผู้ตรวจงานวิจัยในชั้นเรียน รสจ. ปีการศึกษา ๒๕๖๒  เมื่อวันที่ 

๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ อ�าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

  ผศ.ดร.พูลพงศ์ สุขสว่าง ร่วมคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ของ นายปณิธิ วิจิตรไกรวิน หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชา

วิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตรปกติ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้อง 

IE228 อาคาร๒  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล



จดหมายข่าววิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา  ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๔  : ๗

  วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง "การใช้ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ 

(e-Meeting) และระบบสารบรรณอเิลก็ทรอนกิส์และจดัเกบ็เอกสาร (e-Document)" ให้กบัคณาจารย์และบคุลากรสายสนบัสนนุ 

จ�านวน ๒๐ คน เม่ือวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้อง ๑๐๓  อาคารวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา 

มหาวิทยาลัยบูรพา

  วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา จัดกิจกรรม Smart Cafe' ประจ�าเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เมื่อ

วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ร้านชาบู ๒๑ บางแสน จังหวัดชลบุรี

  ดร.ปรัชญา แก้วแก่น เข้าร่วมอบรมการใช้ระบบการขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์มหาวิทยาลัยบูรพา 

แบบออนไลน์ จัดโดย กองบริหารการวิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ ส�านักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม 

พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม PJ ๓๐๑ ชั้น ๓ อาคาร ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยบูรพา

   คณบดีวิทยาลัยฯ พร้อมด้วย ดร.ปรัชญา  แก้วแก่น และ นางระพีพร  พูลสวัสด์ิ เข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง "การ

พัฒนาศักยภาพผู้บริหารในการบริหารผลงานสู่ความเป็นเลิศด้วย OKRs" เมื่อวันท่ี ๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม 

เทาทอง ๑ อาคารศูนย์ปฏบัิตกิารโรงแรม มหาวทิยาลยับรูพา จดัโดยกองแผนงาน มวีตัถปุระสงค์เพือ่สร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ 

การบริหารองค์กรด้วย Objectives and key results (OKR) และน�าไปปรับใช้ในการบริหารองค์กรได้อย่างเหมาะสม

  นางสาวธันยา  เฉลิมวรบุตร  เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏบัติการ เรื่อง การจัดจ�าแนกประเภทโครงการวิจัยของนิสิต

ระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อยืนขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย มหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. 2562 ณ อาคาร

ศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยบูรพา

  นายวทิวสั  เพญ็ภู ่เข้าร่วมฟังการบรรยาย เรือ่ง “เทคนคิการผลติคอนเทนต์วดิโีอ” โดย อ.ดร.ณฐาภพ สมคดิ และอาจารย์

มโน วนเวฬุสิต เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๙๐๓   ชั้น ๙ ส�านักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยบูรพา

  ผศ.ดร.ภัทราวดี มากมี คณบดีวิทยาลัยฯ และ ดร.ปรัชญา  แก้วแก่น รักษาการรองคณบดีวิทยาลัยฯ เข้าร่วมโครงการ

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การวิพากษ์โครงร่างองค์กร" มหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม 

ICT ๒๐๓ อาคารวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา

การพัฒนาบุคลากร



: จดหมายข่าววิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา  ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๔๘

การเข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการ

  ดร.ปรชัญา  แก้วแก่น เข้าร่วมประชมุเตรยีมงานประชมุวชิาการนานาชาติด้านพฤติกรรมและสุขภาพจิตภายใต้ความร่วม

มือสถาบันการศึกษาต่างประเทศ (GSU) ประจ�าปีงบประมาณ ๒๕๖๓  เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๓๐ น. ณ 

ห้องประชุม  MD ๒๐๖ อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

  ดร.ปริญญา  เรืองทิพย์ และ ดร.สิริกรานต์  จันทเปรมจิตต์ เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นและให้ความรู้สร้างความ

เข้าใจเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร มุ่งสู่ Smart University (กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์) เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมเพ็ญแข วงศ์สง่า วัจนสุนทร ชั้น ๒ อาคาร ๖๐ พรรษา

มหาราชินี ๒ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

  ผศ.ดร.ภัทราวดี มากมี คณบดีวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา ได้เข้าร่วม โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ  

ถอดบทเรียน เรื่อง "การพัฒนาบุคลากร วิจัยและนวัตกรรมรุ่นใหม่" จัดโดย ส�านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ระหว่างวันที่ ๑๔ - 

๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ โรงแรม S Bangkok นวมินทร์ กรุงเทพมหานคร

  ผศ.ดร.ภัทราวดี มากมี ดร.ปิยะทิพย์  ประดุจพรม ดร.กนก พานทอง และ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พูลพงศ์  สุขสว่าง 

ได้เข้าร่วมการประชุมสัมมนา เรื่อง “โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ : EdPEx200 รุ่นท่ี ๗ พ.ศ. ๒๕๖๒  

ในวนัที ่๒๐ พฤศจกิายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้องประชมุศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร ชัน้ ๓ ส�านกังานปลัดกระทรวงการอดุมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัติกรรม (สกอ.เดิม) กรุงเทพมหานคร

  ผศ.ดร.ภทัราวด ีมากม ีคณบดวีทิยาลยัฯ และ ดร.กนก พานทอง ผูช่้วยคณบดฝ่ีายยทุธศาสตร์และระบบปฏบิตักิาร เข้าร่วม

การสัมมนาแลกเปลีย่นความคดิเหน็เกีย่วกบัข้อมลูเชิงพืน้ทีข่องมหาวทิยาลยักลุม่ภาคตะวนัออกของคณะกรรมาธกิารการอดุมศกึษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา  เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรม มหาวิทยาลัยบูรพา 

โดยมี พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง ประธานคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา และ

คณะ พร้อมทั้งตัวแทนจากมหาวิทยาลัยในพื้นที่ภาคตะวันออก รวม ๗ แห่งเข้าร่วม



จดหมายข่าววิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา  ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๔  : ๙

  คณบดีวิทยาลัยฯ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเสนาะ อูนากูล ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ และเข้าเยี่ยมชมกิจการของ

มหาวทิยาลยับรูพา ด้านการเตรียมความพร้อมในการสนบัสนนุโครงการพัฒนาระเบยีงเศรษฐกจิพเิศษภาคตะวนัออก (EEC) มลูนธิิ

เสนาะ อูนากูล มหาวิทยาลัยบูรพา  เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙ ส�านักงานอธิการบดี (อาคาร 

ภปร) มหาวิทยาลัยบูรพา

  ดร.ยุทธนา  จันทะขิน เข้าร่วมการประชุมวิชาการประสาทวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 23 ประจ�าปี 2562  (The 23rd  Thai 

Neuroscience Society Conference 2019) เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคารสถาบันบัณฑิตศึกษา

จุฬาภรณ์ จัดโดยสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมกับสมาคมประสาทวิทยาศาสตร์ไทย

  ดร.สิริกรานต์ จันทเปรมจิตต์ และนางสาวฉัตตรีท์ งามพิพัฒน์ เข้าร่วมฟังบรรยาย หัวข้อ “ความเสี่ยงในการจัดซื้อจัดจ้าง

ตามพระราชบญัญตักิารจดัซ้ือจดัจ้าง และการบรหิารพสัดุภาครฐั พ.ศ. ๒๕๖๐ วธิกีารประกวดราคาอเิลก็ทรอกนกิส์  (e-Bidding)” 

เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้อง ๔๐๑ อาคารดร.ผาสุข กุลละวณิชย์(วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์) มหาวิทยาลัยบูรพา

  นางสาววรรณศิริ สิทธินิสัยสุข นางสาวธันยา เฉลิมวรบุตร นางสาวสิริจันทร์ พรหมพิทักษ์ และนางสาวฉัตตรีท์           งาม

พิพัฒน์ เข้าร่วมโครงการเสวนาให้ความรู้ เรื่อง การวางแผนด้านภาษี และการเกษียณอายุแก่บุคลากรมหาวิทยาลัยบูรพา จัดโดย

กองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจ สามารถวางแผนเกี่ยวกับ

ภาษี และเกษียณอายุได้อย่างมีคุณภาพ เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุม  PJ ๓๐๑ อาคาร ๕๐ ปี มหาวิทยาลัย

บูรพา (ศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์)  

  ผศ.ดร.ภัทราวดี มากมี ดร.ปรัชญา  แก้วแก่น  ดร.กนก พานทอง ดร.ปิยะทิพย์ ประดุจพรม และ ดร.พีร วงศ์อุปราช เข้า

ร่วมพิธีเปิดงานและร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ ๗ มหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ (The 

7th  Burapha University International Conference on Interdisciplinary Research) ภายใต้หัวข้อ "Break the Barriers, 

Design the Future” ณ โรงแรม บางแสน  เฮอริเทจ จ.ชลบุรี โดยการจัดประชุมครั้งนี้ เป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย

บูรพากับ ASIA PACIFIC CONSORTIUM OF RESEARCHERS AND EDUCATORS (APCoRE)

 กิจกรรมพัฒนานิสิต

  ดร.ศราวิน เทพสถิตย์ภรณ์ และ ดร.อุทัยพร  ไก่แก้ว พร้อมนิสิต

วิทยาลัยฯ  จ�านวน ๑๓ คน เข้าศึกษาดูงาน “การบันทึกคลื่นไฟฟ้าสมอง

และระบบติดตามการเคลื่อนไหวดวงตา” เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ 

ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล  

การเข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการ



: จดหมายข่าววิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา  ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๔

  ผศ.ดร.ภัทราวดี มากมี คณบดีวิทยาลัย เข้าร่วมพิธีงานไหว้ครูศิลปะ ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม 

พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ หอศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

  คณบดี พร้อมด้วยคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่วิทยาลัยฯ เข้าร่วมงาน“ครบรอบ ๑๐๐ ปี ชาตกาล ศาสตราจารย์ ดร.ธ�ารง  

บัวศรี” เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ บริเวณโถง ชั้นที่ ๑ และ ห้อง ๒๐๒ หอประชุมธ�ารง บัวศรี 

มหาวิทยาลัยบูรพา

  ผศ.ดร.ภัทราวด ีมากม ีดร.ปรชัญา แก้วแก่น เข้าร่วมพธีิลงนามบนัทกึความเข้าใจ "โครงการเพิม่พนูความสามารถทางภาษา

อังกฤษในสถาบันอาชีวศึกษาเพื่อรองรับการเติบโตในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก"และการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Mindset 

Workshop for Leaders เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ จ.ชลบุรี

  คณบดวีทิยาลยัฯ พร้อมด้วย ดร.กนก  พานทอง เข้าร่วมพธิเีปิดศนูย์พัฒนาทกัษะ การเขยีนภาษาองักฤษ (HU-SO English 

Writing Center) เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ  ชั้น ๘ อาคาร ๖๐ พรรษามหาราชินี ๒ คณะ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

  ดร.ปรัชญา แก้วแก่น เข้าพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยบูรพาร่วมกับเทศบาลเมืองแสนสุข 

เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ส�านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา

  ดร.ปรชัญา  แก้วแก่น ร่วมพธีิถวายเครือ่งราชสกัการะเพือ่น้อมระลกึในพระมหากรณุาธคิณุ เป็นล้นพ้นอันหาทีส่ดุมิได้ แด่

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาส “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” 

ได้เวียนมาบรรจบครบรอบ ๖๔ ปี เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ อ�าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

  ผศ.ดร.ภัทราวดี มากมี เข้าร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยบูรพา ประจ�าปีการ

ศกึษา ๒๕๖๑ พร้อมแนะน�าคณะผูบ้รหิารมหาวิทยาลยั และน�าเสนอภาพรวมและทศิทางการพฒันาทีส่�าคญัของมหาวทิยาลยับรูพา 

ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙ ส�านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา

  ผศ.ดร.ภัทราวด ีมากม ีเข้าร่วมพธีิลงนามบนัทกึข้อตกลงความร่วมมอืระหว่างมหาวทิยาลยับรูพากับเทศบาลเมอืงศรรีาชา 

เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙ ส�านักงานอธิการบดี (อาคาร ภปร) มหาวิทยาลัยบูรพา

  ผศ.ดร.ภัทราวดี มากมี และ ดร.ปริญญา  เรืองทิพย์ เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้าน

การพัฒนาพื้นที่ การส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ การพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ระหว่างเทศบาลต�าบลบางพระ กับ 

มหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๓ ส�านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา

  ดร.ปิยะทิพย์ ประดุจพรม เข้าร่วมกิจกรรมท�าบุญวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  เมื่อวัน

ที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ อาคารเกษม จาติกวณิช

  ผศ. ดร.พูลพงศ์  สุขสว่าง เป็นผู้แทนกลุ่มอาจารย์ เข้าร่วมรับการสัมภาษณ์จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายใน มหาวิทยาลัยบูรพา ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๖๑ ตามเกณฑ์ EdPEx เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม 

๙๐๓ ชั้น ๙ ส�านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา

  นางสาววรรณศริ ิสทิธนิสิยัสขุ เป็นผูแ้ทนกลุม่บคุลากรสายสนบัสนนุ เข้าร่วมรับการสัมภาษณ์จากคณะกรรมการประเมนิ

คุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยบูรพา ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๖๑ ตามเกณฑ์ EdPEx เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ณ ห้องประชุม ๘๐๕ ชั้น ๘ ส�านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา

  ผศ.ดร.ภัทราวดี มากมี ร่วมรับฟังการรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน อภิปราย ซักถาม และแลกเปลี่ยน

ความคดิเหน็เพิม่เตมิ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.วชัรินทร์ กาสลกั ผูร้กัษาการแทนอธกิารบดมีหาวทิยาลยับรูพา กล่าวขอบคุณ พร้อม

ท้ังมอบของทีร่ะลกึให้กบัคณะกรรมการประเมนิฯ และถ่ายภาพร่วมกนั เมือ่วนัที ่๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้องประชมุ ๙๐๓ 

ชั้น ๙ ส�านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา

๑๐

 การเข้าร่วมกิจกรรม



จดหมายข่าววิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา  ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๔  : ๑๑

เกร็ดความรู้ RMCS

  คณบด ีพร้อมด้วยผูบ้รหิาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที ่ร่วมกจิกรรม จดักจิกรรม Smart Cafe' ประจ�าเดอืนธนัวาคม ๒๕๖๒ 

โดยมีการจัดกิจกรรมงานเลี้ยงต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๓ ภายใต้ชื่องาน “RMCS Colorful” เมื่อวันที่ ๑๙  ธันวาคม พ.ศ ๒๕๖๒  ห้อง 

RMCS ๑๐๐ อาคารวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา

อ่านหนังสือให้ลูกฟังสร้างคลังค�าศัพท์ในสมองเด็ก

ก่อน ๕ ขวบ

"'งานวิจยัพบว่าเด็กก่อน ๕ ขวบ ทีพ่่อแม่อ่านหนงัสอืให้

ฟังวนัละ ๑ เล่ม เขาจะได้ยนิค�าศพัท์และจดจ�าเอาไว้กว่า 

๒๙๐,๐๐๐ ค�าเลยทีเดียว"

  เดก็ทีพ่่อแม่ไม่เคยอ่านหนงัสอืให้ฟังเลยจะได้ยนิค�า

ศัพท์และจดจ�าเพียง 4,622 ค�า

  เด็กที่พ่อแม่อ่านหนังสือให้ฟัง 1-2 ครั้ง ต่อสัปดาห์ 

จะได้ยินค�าศัพท์และจดจ�ากว่า 63,570 ค�า

  เด็กที่พ่อแม่อ่านหนังสือให้ฟัง 3-5 ครั้ง ต่อสัปดาห์ 

จะได้ยินค�าศัพท์และจดจ�ากว่า 169,520 ค�า

  เดก็ทีพ่่อแม่อ่านหนงัสอืให้ฟังทกุวนัจะได้ยนิค�าศพัท์

และจดจ�ากว่า 296,660 ค�า

  เดก็ทีพ่่อแม่อ่านหนังสอืให้ฟังวันละ 5 เล่มทุกวนั จะ

ได้ยินค�าศัพท์และจดจ�ากว่า 1,483,300 ค�า 

ดร.พีร วงศ์อุปราช 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและวิเทศสัมพันธ์ 

วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา

Logan, J. A., Justice, L. M., Yumus, M., & Chaparro-Moreno, L. J. (2019). 

      When Children Are Not Read to at Home: The Million Word Gap. 

      Journal of Developmental & Behavioral Pediatrics, 40(5), 383-386.

สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๓



: จดหมายข่าววิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา  ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๔๑๒

รายละเอียดการสมัครวิ่ง RMCS Run 2020 มีทั้งหมด 3 ช่องทาง
 ๑. สมัคร online ในระบบ Runlah ที่ลิงค์ https://www.runlah.com/events/rmcs20 หรือสแกน QR code ดังในรูป

 ๒. สมัครด้วยตนเองที่วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา (RMCS) ม.บูรพา บางแสน วันจันทร์ - วันอาทิตย์ เวลา 

๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ห้อง RMCS ๒๐๔ ชั้น ๒ อาคารวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา

 ๓. สมคัรด้วยตนเองทีบ่ธูรบัสมคัรเคลือ่นที ่(Mobile Registration Service) ณ สวนสาธารณะเกาะลอย ศรรีาชา สวนสาธารณะ

แหลมฉบัง และสวนต�าหนักน�้า ชลบุรี ตามวันและเวลาที่ประกาศแจ้งให้ทราบภายหลัง

*ส�าหรับผู้พิการที่สมัคร ๑๐๐ ท่านแรก ลด ๕๐ % (สมัครด้วยตนเองที่วิทยาลัยฯ เท่านั้น) และต้องแสดงบัตรผู้พิการต่อเจ้าหน้าที่

รับสมัคร


