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โครงการบูรณาการจัดการเรียนรู้ร่วมกับการท�างานในสถานประกอบการเขตจังหวัดชลบุรี

ส�าหรับสร้างแรงจูงใจในการเรียนอาชีวศึกษาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา

  วทิยาลยัวทิยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวทิยาลยับรูพา จดันทิรรศการการบูรณาการจดัเรยีนรูร่้วมกบั

การท�างานในสถานประกอบการเขตจังหวัดชลบุรี ภายใต้ “โครงการบูรณาการจัดการเรียนรู้ร่วมกับการท�างานในสถานประกอบ

การ เขตจังหวัดชลบุรี ส�าหรับสร้างแรงจูงใจในการเรียนอาชีวศึกษาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา” 

  โดยได้รบัเกียรตจิาก ผศ.ดร.สวุรรณา รศัมขีวัญ รองอธกิารบดฝ่ีายการคลงัและทรพัย์สนิ มหาวทิยาลยับรูพา เป็นประธาน

กล่าวเปิดงาน และ ผศ.ดร.ภัทราวดี มากมี คณบดีวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา เป็นผู้กล่าวรายงาน 

  ภายในงานยังมี การเสวนา เรื่อง การบูรณาการจัดเรียนรู้ร่วมกับการท�างานในสถานประกอบการ โดยมีวิทยากรผู้ทรง

คุณวุฒิ ได้แก่ รศ.ดร.มนตรี แย้มกสิกร ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาการค�านวณ นายเต็ม เสืออ่วม ผู้อ�านวยการส�านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๑ นายกิตติวุฒิ ศศิวิมลพันธุ์ เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี ผู้ด�าเนินรายการ ได้แก่  

นางมนัสวี จ�าปาเทศ อาจารย์ประจ�า วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี และ ดร.อุทัยพร ไก่แก้ว อาจารย์ประจ�าวิทยาลัย

วิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการประกวดโครงงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โดยใช้ 

Mojobot, Basic IoT, AI and Computation Science และ Python เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ โรงเแรมบางแสนเฮอ

ริเทจ จังหวัดชลบุรี

บริการวิชาการ
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  หน่วยวิจัยวิทยาการปัญญาและนวัตกรรม วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัด

อบรมเชิงปฏิบัติการฯ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร. Sebastian Pannasch ผู้อ�านวยการ Institute of Work, Organizational, and 

Social Psychology มหาวิทยาลัย Technische Universität Dresden สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี  เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๔ - ๑๕ 

มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา

  โดยได้รบัเกยีรตเิป็นอย่างสงูจาก รศ.ดร.วชัรนิทร์ กาสลัก ผู้รักษาการแทนอธกิารบดี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และ และ 

ผศ.ดร.ภัทราวด ีมากมี คณบดวีทิยาลยัวทิยาการวจิยัและวทิยาการปัญญา เป็นผูก้ล่าวรายงาน นอกจากนีย้งัได้รบัความอนเุคราะห์

จากโรงพยาบาลมะเรง็ชลบุรใีนการส่งบุคลากรทางการแพทย์และอปุกรณ์เพ่ือคดักรอง COVID-19 ส�าหรบัผูเ้ข้าร่วมโครงการทกุคน

ทั้งสองวันอีกด้วย ซึ่งเป็นมาตรการป้องกันการแพร่กระจายของไวรัส COVID-19

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง  

Cognitive Ergonomics from the Perspective of Engineering Psychology

ความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ
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การพัฒนาบุคลากร

  ดร.กนก พานทอง และ ดร.ปิยะทิพย์ ประดุจพรม ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่อง “การเขียนบทความวิจัย” ให้

กับคณะครู จ�านวน ๒๒ คน ในโครงการพัฒนาและปรับปรุงบทความวิจัย เพื่อพัฒนาความรู้ด้านการเขียนบทความวิจัย  เมื่อวัน

พุธที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

  ผศ.ดร.ภัทราวดี มากมี เป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม เมื่อวันอังคารที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยใช้ประชุมออนไลน์ผ่าน Google Hangouts Meet เนื่องด้วย

สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)  

การให้ค�าปรึกษาด้านวิชาการ  

  ดร.สิริกรานต์  จันทรเปรมจิต  และ นางสาวธันยา  เฉลิมวรบุตร เข้าร่วมประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้  เรื่อง งานด้าน

วิชาการของมหาวิทยาลัยบูรพาให้กับบุคลากรทุกคณะ/วิทยาลัย รอบที่ ๒  เมื่อวันอังคารที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ 

– ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม UAD ๑๐๑ ชั้น ๑ อาคารหอประชุมธ�ารง บัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา นั้น เนื่องด้วยสถานการณ์การ

ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)  จึงขอเปล่ียนแปลง โดยใช้ประชมุออนไลน์ผ่าน Google Hangouts Meet

  ดร.สิริกรานต์  จันทรเปรมจิต  และ นางสาวธันยา  เฉลิมวรบุตร เข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ Google Hangouts 

Meet ในโครงการเสวนา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานในกระบวนการท�าดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์และงานนิพนธ์ของนิสิตระดับ

บัณฑิตศึกษา เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓  จัดโดยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา

  คณาจารย์ เข้าร่วมโครงการอบรม เรือ่ง สอนออนไลน์อย่างไรให้ได้ประสิทธภิาพ เมือ่วนัจันทร์ที ่๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓  

เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๕.๓๐ น. และเรื่อง วัดและประเมินผลการสอนออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อวันพุธที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. 

๒๕๖๓  เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๕.๓๐ น. ผ่านระบบ Google Hangout Meet  จัดโดย งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน กองบริการ

การศึกษา  ร่วมกับ ส�านักงานคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

การเข้าร่วมกิจกรรม

  ดร.ปรัชญา แก้วแก่น รองคณบดีวิทยาลัยฯ และ ดร.ยุทธนา จันทะขิน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายอ�านวยการและกิจการพิเศษ 

ร่วมจัดรายการวิทยุคุยข่าวชาว  ม.บู  ตอน  COVID-19  &  The  Brain  ออกอากาศ  เมื่อวันที่ 30  มีนาคม พ.ศ.  2563  ทางสถานีวิทยุ

กระจายเสียงแห่งประเทศไทย  จ.ชลบุรี   99.75  MHz. 
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การวิจัย

  ดร.ยุทธนา จันทะขิน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายอ�านวยการและกิจการพิเศษ

วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับทุนวิจัยภายใต้

โครงการ  Junior Research Fellowship Program ประจ�าปี 2020  เพือ่ท�าวจัิย 

เรือ่ง Effects of hippocampal canabinoid type 1 receptor deletion  on high-fat 

diet induced memory impairments in female mice ณ สถาบัน Nutrition and 

Integrative Neurobiology,  INRA-Bordeaux University  สาธารณรัฐฝรั่งเศส ระยะ

เวลา ๓ เดือน

  ดร.ยุทธนา จันทะขิน ผู้ช่วยคณ บดีฝ่ าย อ�าน วยก ารและกิจการพิเศษ และ ดร.สิริกรานต์ จันทเปรมจิตต ์ 

ผูช่้วยคณบดฝ่ีายวชิาการและประกนัคณุภาพการศกึษา วทิยาลยัวทิยาการวจิยัและวทิยาการปัญญา ได้รบัทุนกรมการแพทย์แผน

ไทยและการแพทย์ทางเลือก ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ให้ท�าวิจัยเรื่อง การศึกษาสารสกัดใบบัวบกในภาวะการบกพร่องของความ

จ�าและการลดระดับน�้าตาลในเลือดของหนูที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ ๒ (Investigating the effects of Centella asiatica (L.) 

leaf extract on cognitive impairments and blood glucose level in type 2 diabetic mice)

ทุนวิจัยภายใต้โครงการ  Junior Research Fellowship Program ประจ�าปี 2020

ทุนวิจัยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
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มาตรการป้องกัน COVID-19

  เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีแนวโน้มที่จะเกิดการระเบิดรุนแรงใน

วงกว้างขึ้นและยืดเยื้อยาวนาน จึงมีความจ�าเป็นในการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ให้สามารถปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน ชะลอ ลด

ความเสี่ยงจากการแพร่กระจายของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพ่ือสวัสดิภาพความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน และเพื่อ

ให้เป็นไปตามประกาศของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง 

มาตรการและแนวปฏิบัติการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รวมถึงประกาศมหาวิทยาลัย

บูรพาที่ ๐๓๓/๒๕๖๓ เรื่องมาตรการและแนวปฏิบัติการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  

  วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา จึงมีแนวทางและแนวปฏิบัติ ดังนี้

  ๒. วิทยาลัยฯ ได้มีการท�าความสะอาดวัสดุอุปกรณ์ส�านักงานและห้องเรียนด้วย

แอลกอฮอล์ ทัง้นีเ้ป็นแอลกอฮอร์ทีม่คีวามเข้มข้นมากกว่าร้อยละ ๗๐ ทีส่ามารถฆ่าเชือ้ไวรสัได้

  ๔. มีการใช้ช่องทางออนไลน์ในการติดต่อสื่อสาร การเรียนการสอน และการประชุมต่างๆ โดยใช้ ชอฟต์แวร์ Google 

Hangouts Meet  หรอื Microsoft Teams เป็นต้น และยงัมช่ีองทางติดต่อสือ่สารผ่านทาง Line Official Account และ facebook 

เพื่อการติดต่อสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

  ๓. ให้ผู้ปฏิบัติงานท�างานที่บ้าน (Work from Home)  โดยก�าหนดให้มี

การผลัดเปลี่ยนกันเข้ามาปฏิบัติงานที่วิทยาลัยฯ ๓ วัน ต่อสัปดาห์

  ๑. ให้ผูป้ฏบิตังานหรอืผูเ้ข้ามาติดต่อ ณ วทิยาลยัวทิยาการวจิยั

และวิทยาการปัญญา ใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้ง รวมถึงใช้เจลแอลกอ 

ฮอล์ที่มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อไวรัสล้างมือ โดยทางวิทยาลัยฯ ได้มีการวางเจลแอล

กอฮอร์ไว้ตามจุดต่างๆ ของวิทยาลัยฯ เพื่อความสะดวกในการใช้งาน 

Research Methodology and 

Cognitive Science (RMCS) 

Association

@RMCSBUU
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เกร็ดความรู้ RMCS

ดร.ปรัชญา แก้วแก่น
รองคณบดีวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา 
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ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) กับการเฝ้าระวัง

  ด้วยสถานการณ์ขณะนี้เกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ที่มีการระบาดใหญ่ 

(Pandemic) ไปทั่วโลกตามประกาศขององค์การอนามัยโลก เชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ เป็นตระกูลของไวรัสที่ก่อให้

อาการป่วยที่มีความรุนแรงมาก ไม่เคยพบมาก่อนในมนุษย์ก่อให้เกิดอาการป่วยระบบทางเดินหายใจในคน และสามารถแพร่เชื้อ

จากคนสู่คนได้ โดยเชื้อไวรัสนี้พบครั้งแรกในการระบาดในเมืองอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย์ สาธารณรัฐประชาชนจีน ในช่วงปลายปี ๒๐๑๙

เชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ มีระยะฟักตัวนานเพียงใด
      ระยะฟักตัว (Incubation period) หมายถงึ ระยะเวลาทีมี่การติดเชือ้จนถงึระยะ

ที่เริ่มมกีารแสดงอาการของโรค ปัจจุบันคาดว่าระยะฟักตัวของโรคใชเ้วลาประมาณ 

๑ ถึง ๑๔ วัน โดยค่าเฉลี่ยจะอยู่ที่ ๕ วัน

เราจะสามารถติดเชื้อโควิด ๑๙ จากผู้ป่วยที่ไม่มีอาการได้หรือไม่
       เนื่องจากโรคนี้แพร่ทางฝอยละอองจากระบบทางเดินหายใจของผู้ป่วยเมื่อ

ผู้ป่วยไอหรือจาม ความเสี่ยงของการติดเช้ือโควิด-๑๙ จากผู้ที่ไม่มีอาการเลยจึง

ต�่า อย่างไรก็ตาม ผู้ป่วยโควิด-๑๙ จ�านวนมากมีอาการเพียงเล็กน้อยโดยเฉพาะใน

ระยะเริ่มแรก ดังนั้นจึงมีความเป็นไปได้ที่เราจะติดเชื้อจากผู้ป่วยที่ไอไม่มากหรือ

รู้สึกไม่สบายเล็กน้อย

ลักษณะทางคลินิกของการติดติดเชื้อไวรัสโคโรนา ที่เกี่ยวข้องกับ กลิ่น

และรส 

      เชื้อโควิด-๑๙  มีความเกี่ยวข้องกับสรีรวิทยาระบบประสาทของกลิ่นและรส 

กลายเป็นหลักฐานเบื้องต้นที่สามารถน�ามาใช้ตรวจคัดกรองผู้ป่วยโควิด-๑๙ ผู้ที่มี

อาการสูญเสียประสาทการรับกลิ่น (Anosmia) และรับรส (Ageusia) ชั่วคราว โดย

ไม่มอีาการอ่ืนๆ หรอือาจมอีาการไอแห้ง มไีข้ คล้ายกบัโรคโควดิ-๑๙ ร่วมด้วย จ�าเป็น

ต้องแยกกกัตวัในเบือ้งต้น เพราะอาจมคีวามเป็นไปได้ทีจ่ะตดิเชือ้โควดิ-๑๙ นอกจาก

นี้ในรายงานผู้ป่วยของหลายประเทศระบุว่า มีการตรวจพบอาการสูญเสียประสาท

การดมกลิ่น-รับรสชั่วคราวในผู้ป่วยโควิด-๑๙ จ�านวนไม่น้อย (Lovato, A., et al. 2020) แต่ลักษณะอาการดังกล่าวยังถูกจัดอยู่

ในผู้ป่วยติดเชื้อที่มีอาการไม่รุนแรงมากและมักพบในผู้ป่วยที่อายุยังน้อย ผู้ป่วยบางรายอาจมีอาการปวดท้องและเจ็บตาร่วมด้วย

      ดังนั้นประชาชนต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด หมั่นสังเกตอาการของตนเอง รวมทั้งให้ความร่วมมือ และปฏิบัติตาม

ค�าแนะน�าต่างๆ เพือ่ความปลอดภยัทัง้ของตนเองและผู้อืน่ ทัง้นีเ้ราทกุคนต้องผ่านสถานการณ์โรคระบาดคร้ังส�าคญันีไ้ปได้ด้วยกัน

ด้วยความปลอดภัย 

เอกสารอ้างอิง 

Lovato, A., de Filippis, C., & Marioni, G. (2020). Upper airway symptoms  

         in coronavirus disease  2019 (COVID-19). American journal of 

         otolaryngology, 102474. Advance online publication. https://doi. 

         org/10.1016/j.amjoto.2020.102474

ภาพการแพร่เชื้อไวรัสเข้าสู่ร่างกายมนุษย์ 

(ที่มา https://www.thesun.co.uk/news/11224401/coronavirus-symptoms-
sense-of-smelltaste/) 


