


ค ำน ำ  |  หน้ำ ก 

ค ำน ำ 
 

 รำยงำนประจ ำปีของวิทยำลัยวิทยำกำรวิจัยและวิทยำกำรปัญญำ มหำวิทยำลัยบูรพำฉบับนี้ จัดท ำขึ้นเพื่อ
เป็นกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนในรอบปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ (วันท่ี ๑ สิงหำคม พ.ศ.๒๕๖๑ – วันท่ี ๓๑ สิงหำคม 
พ.ศ. ๒๕๖๒) โดยสำระส ำคัญของรำยงำนได้แสดงถึงผลงำนเด่นในรอบปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ ประวัติควำมเป็นมำของ
วิทยำลัยวิทยำกำรวิจัยและวิทยำกำรปัญญำ ปรัชญำ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้ำหมำยกำรด ำเนินงำน ตลอดจนผล
กำรด ำเนินงำนตำมพันธกิจในด้ำนต่ำงๆ ได้แก่ ด้ำนกำรบริหำร ด้ำนกำรประกันคุณภำพ ด้ำนกำรวิจัย ด้ำนกำรผลิต
บัณฑิต และด้ำนกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม   

วิทยำลัยฯ มีควำมมุ่งมั่นในกำรบริหำรองค์กรให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุด และมุ่งพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำ กำรจัด
กิจกรรมต่ำง ๆ เพื่อตอบสนองนโยบำยและเป้ำหมำยของวิทยำลัยฯ และด ำเนินกำรให้สอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์
ของมหำวิทยำลัยบูรพำ และเขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก (Eastern Special Development Zone หรือ EEC 
เดิม) รวมถึงเป็นก ำลังส ำคัญในกำรสร้ำงควำมเป็นหนึ่งให้กับมหำวิทยำลัยบูรพำ จึงได้จัดท ำรำยงำนประจ ำปี เพื่อเป็น
เอกสำรแสดงผลกำรด ำเนินงำนให้ประจักษ์แก่สำยตำประชำคมเป็นประจ ำทุกปี 

 
 
 

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ภัทรำวดี มำกมี 
คณบดีวิทยำลัยวิทยำกำรวิจัยและวิทยำกำรปัญญำ 
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สรุปผลกำรด ำเนินงำนในรอบปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ 
วิทยำลัยฯ ได้ด ำเนินกำรพัฒนำตำมภำรกิจในทุก ๆ ด้ำนมำอย่ำงต่อเนื่อง ในปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ วิทยำลัยฯ 

มีบุคลำกร จ ำนวน ๒๙ คน จ ำแนกเป็นพนักงำนมหำวิทยำลัย ผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถเป็นคณำจำรย์ ๑ คน 
คณำจำรย์ประจ ำ ๑๔ คน เจ้ำหน้ำท่ีสำยสนับสนุน ๗ คน และลูกจ้ำงมหำวิทยำลัย ๑ คน (ไม่นับรวมอัตรำว่ำง
ต ำแหน่งอำจำรย์ ๓ คน และนักเรียนทุน ๓ คน) มีนิสิต จ ำนวน ๘๔ คน จ ำแนกเป็นนิสิตระดับปริญญำโท จ ำนวน 
๑๗ คน และระดับปริญญำเอก จ ำนวน ๖๗ คน ผลกำรด ำเนินงำนในรอบปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ ปรำกฏดังนี้ 

ผลกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรวิจัย ปรำกฎว่ำ ได้รับเงินทุนสนับสนุนกำรวิจัยจำกหน่วยงำนภำยนอก เป็น 
จ ำนวนเงิน ๗,๒๓๕,๖๔๐ บำท (เจ็ดล้ำนสองแสนสำมหมื่นห้ำพันหกร้อยส่ีสิบบำทถ้วน) คิดเป็นสัดส่วนของ
งบประมำณท่ีได้รับสนับสนุนต่ออำจำรย์ประจ ำ เฉล่ีย ๖๐๒,๙๗๐ บำท/คน มีผลงำนวิจัยท่ีเผยแพร่ เฉล่ีย ๗.๒๕ 
เรื่อง/คน ผลงำนวิจัยท่ีได้รับกำรเผยแพร่ ประกอบด้วย ผลงำนวิจัยท่ีได้ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรท่ีอยู่ในฐำนข้อมูล
ระดับนำนำชำติ จ ำนวน ๗ เรื่อง ระดับชำติ จ ำนวน ๖๙ เรื่อง ผลงำนวิจัยท่ีได้รับกำรเผยแพร่ในท่ีประชุมวิชำกำร
ระดับนำนำชำติ จ ำนวน ๓ เรื่อง และระดับชำติ จ ำนวน ๘ เรื่อง และมีผลงำนท่ีได้รับกำรจดทะเบียนทรัพย์สินทำง
ปัญญำ จ ำนวน ๑ เรื่อง 
 ผลกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรผลิตบัณฑิต ปรำกฎว่ำ ในรอบปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ มีผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ จ ำนวน 
๘๕ คน จ ำแนกเป็นผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำโท ๑๘ คน และระดับปริญญำเอก ๖๗ คน ด้ำนกำรได้รับทุนมี
นิสิตได้รับทุนอุดหนุนกำรวิจัยประเภทบัณฑิตศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๑ ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัย
แห่งชำติ (วช.) จ ำนวน ๒๘ ทุน ประกอบด้วย ระดับปริญญำโท จ ำนวน ๑๒ ทุน และระดับปริญญำเอก จ ำนวน ๑๖ 
ทุน ทุนกำรศึกษำให้กับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษำ ในกลุ่มประเทศอำเซียน จ ำนวน ๑ ทุน และ ทุนกำรศึกษำของวิทยำลัย 
จ ำนวน ๑ ทุน 
 ผลกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม ปรำกฏว่ำ วิทยำลัยฯ ได้รับงบประมำณสนับสนุน
โครงกำรบริกำรวิชำกำร จ ำนวน ๒ โครงกำร รวมเป็นจ ำนวนเงิน ๒๓,๔๐๒,๑๐๐ บำท นอกจำกนี้มีโครงกำรอื่น ๆ 
จ ำนวน ๗ โครงกำร  
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ผลงำนเด่นในรอบปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ 
 

ในรอบปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ วิทยำลัยฯ มีผลงำนโดดเด่น ดังนี้ 
ควำมร่วมมือทำงวิชำกำรกับมหำวิทยำลัย Newcastle สหรำชอำณำจักร 
 Prof. Dr. Robin Humphrey Director of 
Postgraduate Research Training Programme, University of 
Newcastle, UK เดินทำงมำวิทยำลัยวิทยำกำรวิจัยและวิทยำกำร
ปัญญำ มหำวิทยำลัยบูรพำ เพื่อพบปะผู้บริหำร คณำจำรย์ และนิสิต 
รวมถึงบรรยำยพิเศษ เรื่อง “Bring internationalization to you: 
The postgraduate certificate in social science research method – Distance learning” เมื่อวันท่ี ๑๘ 
พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๖๒   
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ทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยภำยใต้โครงกำรควำมร่วมมือกันต่ำงประเทศไทย-เกำหลี  
The National Research Foundation of Korea, NRF 

 ดร. พีร วงศ์อุปรำช ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยวิจัย นวัตกรรม และวิเทศสัมพันธ์ วิทยำลัย
วิทยำกำรวิจัยและวิทยำกำรปัญญำ ได้รับทุนแลกเปล่ียนนักวิจัยระยะส้ันภำยใต้โครงกำร
ควำมร่วมมือกับต่ำงประเทศไทย-เกำหลี ระหว่ำงส ำนักงำนวิจัยแห่งชำติ (วช.) กับ มูลนิธิ
วิจัยแห่งสำธำรณรัฐเกำหลี (The National Research Foundation of Korea, NFR) 
ประจ ำปี ๒๕๖๒ เรื่อง “กำรพัฒนำระบบประเมินส ำหรับกำรตรวจหำภำวะสมองเส่ือม
ระยะเริ่มแรกในผู้สูงอำยุไทยด้วยกิจกรรมทดสอบทำงปัญญำกระตุ้นคล่ืนไฟฟ้ำสมองและ
กำรเรียนรู้ของเครื่อง” สำขำด้ำนสังคมศำสตร์ (จิตวิทยำ) เพื่อเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งทำง

ควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศไทยและเกำหลี โดยกำรส่งเสริมแลกเปล่ียนควำมรู้ผ่ำนกำรท ำวิจัยร่วมกัน อันจะน ำไปสู่
กำรยกระดับควำมร่วมมือระหว่ำงนักวิจัยท้ังสองประเทศ ระยะเวลำกำรวิจัย ๑๕ มิถุนำยน - ๑๔ กรกฎำคม พ.ศ. 
๒๕๖๒ ณ มหำวิทยำลัยแห่งชำติโซล ประเทศสำธำรณรัฐเกำหลี 

 
อำจำรย์ได้รับรำงวัล “นักจิตวิทยำคลินิกผู้มีผลงำนวิจัยหรือนวัตกรรมยอดเยี่ยม” 
 ดร. พีร วงค์อุปรำช อำจำรย์ประจ ำวิทยำลัยวิทยำกำร
วิจัยและวิทยำกำรปัญญำ มหำวิทยำลัยบูรพำ ได้รับรำงงัลโล่เกียรติ
คุณ “นักจิตวิทยำคลินิกผู้มีผลงำนวิจัยหรือนวัตกรรมยอดเยี่ยม” 
จำกสมำคมนักจิตวิทยำคลินิกไทย ในงำนประชุมวิชำกำรสมำคม
นักจิตวิทยำคลินิกไทย ประจ ำปี ๒๕๖๑ ครั้งท่ี ๔๒ เมื่อวันท่ี ๒๘ 
พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ โรงแรม อวำนี เอเทรียม ถนนเพชรบุรี
ตัดใหม่ กรุงเทพมหำนคร 

 
คณำจำรย์ที่ได้รับทุนสนับสนุนกำรวิจัยจำกหน่วยงำนภำยนอก 
ดร. ยุทธนำ จันทะขิน และ ดร. สิริกรำนต์ จันทเปรมจิตต์ อำจำรย์ประจ ำวิทยำลัยวิทยำกำรวิจัยและวิทยำกำร
ปัญญำ มหำวิทยำลัยบูรพำ ได้รับทุนนักวิจัยใหม่ วท. ประจ ำปี ๒๕๖๑ จำกส ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชำติ (สวทช.) กระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม เรื่อง “ผลของสำรสกัดมันเทศม่วงต่อควำมจ ำและกำร
อักเสบของสมองในหนูอ้วนท่ีถูกเหนียวน ำด้วยอำหำรไขสันสูง (Effect of 
purple sweet potato extract on memory and 
Neuroinflammation in high fat diet-induced obsess mice)” 
ระยะเวลำกำรด ำเนินงำน ๑ กันยำยน ๒๕๖๒ - ๓๑ สิงหำคม ๒๕๖๓ 
 



ประวัติควำมเป็นมำของวิทยำลัยวิทยำกำรวิจัยและวิทยำกำรปัญญำ  |  หน้ำ ๔ 

ศิษย์เก่ำวิทยำลัยฯ ได้รับรำงวัลวิทยำนิพนธ์ระดับดี 
  
        ดร. บุญรัตน์ โง้วตระกูล ศิษย์เก่ำวิทยำลัยวิทยำกำรวิจัยและวิทยำกำรปัญญำ 
ได้รับรำงวัลสภำวิจัยแห่งชำติ: รำงวัลวิทยำนิพนธ์ ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๒ (รำงวัล
ระดับดี) จำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.) ซึ่งเป็นรำงวัลท่ีมอบให้กับ
นักวิจัยท่ีส ำเร็จกำรศึกษำในระดับปริญญำเอก ท ำงำนวิจัยท่ีมีคุณภำพสูงเป็นประโยชน์
ต่อกำรพัฒนำประเทศเมื่อวันท่ี ๒ กุมภำพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ศูนย์นิทรรศกำรและกำร
ประชุม ไบเทค บำงนำ กรุงเทพมหำนครฯ  
 

 
นิสิตดีเด่น 
 นำงสุกัญญำ โพยนอก ได้รับรำงวัลค ำประกำศเกียรติคุณนิสิตดีเด่น 
เมื่อวันท่ี ๘ กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ หอประชุมธ ำรง บัวศรี มหำวิทยำลัย
บูรพำ  
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ประวัติควำมเป็นมำของวิทยำลยัวิทยำกำรวิจัยและวิทยำกำรปัญญำ 

 วิทยำลัยวิทยำกำรวิจัยและวิทยำกำรปัญญำ มหำวิทยำลัยบูรพำ ได้รับกำรอนุมัติจำกสภำมหำวิทยำลัยบูรพำ 
ในครำวประชุมครั้งท่ี ๒/๒๕๕๑ เมื่อวันท่ี ๒๐ มีนำคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ให้จัดต้ังขึ้นเป็นหน่วยงำนระดับคณะวิชำ
กำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ วิจัยและบริกำรทำงด้ำนวิทยำกำรวิจัยและวิทยำกำรปัญญำ ผลิตผลงำน ตอบสนอง
ยุทธศำสตร์ กำรวิจัยของชำติ ให้บริกำรวิชำกำรสู่สังคม และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมอนัดีงำม ดังนั้น วันท่ี ๒๐ มีนำคม 
๒๕๕๑ จึงถือได้ว่ำเป็นวันก่อตั้งวิทยำลัยวิทยำกำรวิจัยและวิทยำกำรปัญญำ ในมหำวิทยำลัยบูรพำเป็นครั้งแรก ส่วน
กำรสถำปนำวิทยำลัยฯ อย่ำงเป็นทำงกำร เป็นไปตำมประกำศมหำวิทยำลัยบูรพำในรำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ๑๒๕ 
ตอนพิเศษ ๗๗ ง วันท่ี ๓๐ เมษำยน ๒๕๕๑ ซึ่งเป็นสถำบันแหง่แรกของประเทศไทยท่ีจัดกำรศึกษำทำงด้ำน
วิทยำกำรปัญญำ (Cognitive Science) ซึ่งมีลักษณะเป็นพหุสำขำวิชำ (Multidisciplinary) ประกอบด้วยสำขำวิชำ
หลัก ดังนี้ ประสำทวิทยำศำสตร์ (Neuroscience) จิตวิทยำ (Psychology) ปัญญำประดิษฐ์ (Artificial 
Intelligence) ภำษำศำสตร์ (linguistics) มำนุษยวิทยำ (Anthropology) กำรศึกษำ (Education) และปรัชญำ 
(Philosophy) จึงช่วยสร้ำงมุมมองใหม่ให้กับนักวิจัยในสำขำวิชำต่ำง ๆ และพัฒนำศำสตร์ใหม่ท่ีมีลักษณะพหุ
สำขำวิชำ เช่น Neuro-economics  Neuro-education และ Neuro-marketing เป็นต้น ผู้ด ำรงต ำแหน่งคณบดีคน
แรกของวิทยำลัยฯ ได้แก่ รองศำสตรำจำรย์ ดร.เสรี ชัดแช้ม ซึ่งเป็นระยะเริ่มต้นมีคณำจำรย์ผู้ร่วมก่อตั้ง จ ำนวน ๖ คน 
และเจ้ำหน้ำท่ี จ ำนวน ๑ คน แต่ปจัจุบันวิทยำลัยวิทยำกำรวิจัยและวิทยำกำรปัญญำ มี คณำจำรย์ ๑๔ คน และ
เจ้ำหน้ำท่ี จ ำนวน ๙ คน (ช่วงเดือนสิงหำคม – กันยำยน ๒๕๖๑)  มีคณำจำรย์ ๑๓ คน และเจ้ำหน้ำท่ี จ ำนวน ๙ คน 
(ช่วงเดือนกันยำยน – ธันวำคม ๒๕๖๑) และ มีคณำจำรย์ ๑๒ คน และเจ้ำหน้ำท่ี จ ำนวน ๙ คน (ช่วงเดือนธันวำคม 
๒๕๖๑ – กันยำยน ๒๕๖๒) 

วิทยำลัยฯ ได้ด ำเนินกำรพัฒนำตำมภำรกิจในทุก ๆ ด้ำนมำอย่ำงต่อเนื่อง ดังนี้ 
ด้ำนกำรบริหำร วิทยำลัยฯ ได้วิเครำะห์สถำนกำรณ์ต่ำง ๆ บนพื้นฐำนของควำมท้ำทำยและควำม

ได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ ต้ังแต่ พ.ศ. 2559 มีควำมท้ำทำยเชิงกลยุทธ์จำกวิสัยทัศน์ท่ีว่ำ “เป็นสถาบันช้ันน าทางด้าน 
Cognitive Science และ Multidisciplinary Science 1 ใน 5 ของอาเซียน ในปี ค.ศ. 2020” และเมื่อ พ.ศ. 2561 มี
ควำมท้ำทำยเชิงกลยุทธ์จำกวิสัยทัศน์ท่ีว่ำ “ขุมปัญญาด้านวิธีวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา  ร่วมภาคีเครือข่าย 
สร้างสรรค์คุณภาพสู่สากลเพื่อความมั่นคง  มั่งค่ัง และยั่งยืน” ส่งผลให้วิทยำลัยฯ ได้ใช้กระบวนกำรทำงหลักกำร
บริหำรท้ัง 2 หลักกำรในกำรพัฒนำและกำรบริหำรงำนของวิทยำลัยฯ ได้แก่ 1) หลักกำรแบบ Top-Down Process โดย
เริ่มจำกทิศทำงและแนวทำงนโยบำยกำรบริหำรงำนของวิทยำลัยฯ ท่ีเป็นรูปธรรมและชัดเจน เพื่อใช้เป็นแนวทำงใน
กำรปฏิบัติงำนและกำรท ำกิจกรรมต่ำง ๆ ส่งผลให้วิทยำลัยฯ มีกำรพัฒนำ และก้ำวหน้ำไปอย่ำงรวดเร็ว ตอบสนองต่อ
นโยบำยกำรบริหำรงำนของวิทยำลัยฯ ได้อย่ำงถูกต้อง และมีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น และ 2) หลักกำรแบบ Bottom-Up 
Process เพื่อกำรปรับปรุงรำยละเอียดกำรปฏิบัติงำนย่อยต่ำง ๆ ในกำรท ำงำน และสะท้อนผลกำรปฏิบัติงำน ตำม
นโยบำยของวิทยำลัยฯ เพื่อน ำมำใช้ในกำรปรับปรุงทิศทำงนโยบำยกำรบริหำรงำนของวิทยำลัยฯ และกระบวนกำรใน
กำรพัฒนำโดยตรง ซึง่เป็นเครื่องมือตัวส ำคัญท่ีใช้ในกำรปรับปรุงคุณภำพชีวิตหลำย ๆ ด้ำน ไม่ว่ำจะเป็นด้ำน
ส่ิงแวดล้อม ควำมปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน สภำพควำมเป็นอยู่ภำยในวิทยำลัย ฯลฯ รวมถึงกำรปรับปรุงร่ำง
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แผนยุทธศำสตร์ แผนบริหำรควำมเส่ียง และแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี ให้สอดคล้องกับกำรบริหำรงำนของวิทยำลัยฯ 
ซึ่งกิจกรรมเหล่ำนี้เกิดขึ้นจำกแนวคิดและกำรร่วมแรงร่วมใจของบุคลำกรทุกคนของวิทยำลัยฯ เพื่อให้เปน็องค์กรแห่ง
ควำมสุข (Happy Workplace) 

ด้ำนกำรประกันคุณภำพ วิทยำลัยฯ น ำระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำมำใช้ในกำรปรับปรุง
ผลกำรด ำเนินกำร ซึ่งเป็นเครื่องมือท่ีช่วยควบคุม ตรวจสอบ และประเมินคุณภำพกำรด ำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่อง เริ่ม
ต้ังแต่ กำรประชุมคณะกรรมกำรบัณฑิตศึกษำทุก 2 สัปดำห์ จัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน จัดท ำข่ำวเป็นรำยไตรมำส 
จัดท ำรำยงำนประจ ำป ีกำรท ำรำยงำนกำรประเมินตนเอง กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในท้ังระดับหลักสูตร และ
ระดับส่วนงำน ดังนัน้ เพื่อยกระดับกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของวิทยำลัยฯ จึงเข้ำรับกำรประเมินองค์กำรด้วย
เกณฑ์คุณภำพกำรศึกษำเพื่อกำรด ำเนินกำรท่ีเป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence: EdPEx) 
เพื่อน ำผลกำรประเมินมำปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติมให้เป็นกรอบกำรด ำเนินงำนบริหำรจัดกำรศึกษำท่ีมีคุณภำพสูงขึ้น
และพัฒนำ  สู่ควำมเป็นเลิศได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

ด้ำนกำรวิจัย วิทยำลัยฯ ได้มีนโยบำยและทิศทำงกำรพัฒนำกำรวิจัยของวิทยำลัยฯ โดยก ำหนดไว้ในแผน
ยุทธศำสตร์วิทยำลัยฯ และมีกำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือทำงวิชำกำรท่ีเข้มแข็ง และผลักดันให้เกิดควำมร่วมมือ
อย่ำงต่อเนื่อง เช่น กำรเชิญผู้เช่ียวชำญระดับนำนำชำติมำสอน บรรยำย หรือท ำวิจัยร่วมกับคณำจำรย์ประจ ำทุกปี 
และผลิตผลงำนวิจัยเพื่อสร้ำงองค์ควำมรู้และนวัตกรรมทำงด้ำน Cognitive Science และ Multidisciplinary 
Science โดยน ำผลงำนวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับชุมชน สังคม และประเทศต่อไป นอกจำกนี้ยังมี
ระบบและกลไกในกำรผลักดันให้อำจำรย์ของวิทยำลัยฯ เป็นท่ียอมรับทำงวิชำกำร และเป็นท่ีรู้จักในมุมกว้ำง รวมถึง
กำรส่งเสริมให้อำจำรย์ และนิสิตยื่นขอทุนวิจัยจำกแหล่งทุนสนับสนุนกำรวิจัยจำกหน่วยงำนภำยนอกท้ังในประเทศ 
และต่ำงประเทศอย่ำงต่อเนื่อง 

ด้ำนกำรผลิตบัณฑิต ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ วิทยำลัยฯ เปิดสอนหลักสูตรปริญญำโทและปริญญำเอก จ ำนวน ๒ 
สำขำวิชำ ได้แก่ หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรวิจัยและสถิติทำงวิทยำกำรปัญญำ และสำขำวิชำกำร
วัดและเทคโนโลยีทำงวิทยำกำรปัญญำ หลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำกำรวิจัยและสถิติทำงวิทยำกำรปัญญำ 
และสำขำวิชำกำรวัดและเทคโนโลยีทำงวิทยำกำรปัญญำ โดยได้พัฒนำและปรับปรุงเนื้อหำสำระต่ำง ๆ ของหลักสูตร
ให้มีควำมทันสมัยและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ เป้ำหมำย และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ นอกจำกนี้ วิทยำลัยฯ ก ำลัง
ด ำเนินกำรเปิดหลักสูตรใหม่ในสำขำวิชำวิทยำกำรปัญญำ (Cognitive Science) จ ำนวน ๒ หลักสูตร ท้ังในระดับ
ปริญญำโท และปริญญำเอก ซึ่งจะเป็นหลักสูตรแรกของประเทศไทย ซึ่งวิทยำลัยฯ ได้ส่งเสริมและสนับสนุนในกำรจัด
กิจกรรมต่ำง ๆ เพื่อตอบสนองจุดมุ่งหมำยของหลักสูตร และมีกำรบริหำรหลักสูตรให้เป็นไปตำมกรอบมำตรฐำน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ (TQF) ตำมมำตรฐำนกำรอุดมศึกษำ และเพื่อเป็นกำรประกันคุณภำพของบัณฑิตใน
แต่ละระดับคุณวุฒิและสำขำวิชำ โดยจัดกำรศึกษำมุ่งสู่เป้ำหมำยเดียวกันในกำรผลิตบัณฑิตได้อย่ำงมีคุณภำพ 

ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม วิทยำลัยฯ ได้จัดให้มีกำรบริกำรวิชำกำรให้กับหน่วยงำนท้ังภำครัฐและ
เอกชน รวมท้ังผู้ท่ีสนใจ เช่น โครงกำรอบรมระยะส้ัน (Short Courses) โครงกำรบริกำรวิชำกำร เป็นต้น เพื่อให้
คณำจำรย์มีควำมเช่ียวชำญ และพัฒนำเทคนิควิธีกำรถ่ำยทอดควำมรู้ ควำมเข้ำใจแก่ผู้บริหำร อำจำรย์ ครู บุคลำกร 
นิสิต นักศึกษำ และผู้สนใจท่ัวไป รวมถึงกำรน ำผลกำรประเมินจำกกำรฝึกอบรมมำพัฒนำและปรับปรุงกำรให้บริกำร



ประวัติควำมเป็นมำของวิทยำลัยวิทยำกำรวิจัยและวิทยำกำรปัญญำ  |  หน้ำ ๗ 

และเพิ่มเติมหลักสูตรฝึกอบรมใหม่ทุก ๆ ปี นอกจำกนี้วิทยำลัยฯ ยังได้เล็งเห็นควำมส ำคัญของกำรน ำผลกำรวิจัยของ
อำจำรย์ และนิสิตมำใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยจัดท ำโครงกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคมตลอดท้ังปี เช่น ผ่อนคลำย
ควำมเครียด วัดไอคิว เสริมสร้ำงปัญญำ พัฒนำสมองด้วยนิวโรแทรกเกอร์ และรู้เท่ำทันโรคซึมเศร้ำด้วยคล่ืนไฟฟ้ำ
สมอง เป็นต้น 
  วิทยำลัยวิทยำกำรวิจัยและวิทยำกำรปัญญำ จึงมีปณิธำนมุ่งมั่นท่ีจะผลิตนักวิจัยมืออำชีพ ผลิตงำนวิจัยข้ันสูง 
และผลิตนวัตกรรม เพื่อเป็นกำรสร้ำงช่ือเสียงและกำรพัฒนำศักยภำพเพื่อก้ำวสู่กำรเป็นมหำวิทยำลัยวิจัย รวมถึงกำร
สร้ำงควำมเป็นหนึ่งให้กับมหำวิทยำลัยบูรพำ โดยกำรเป็นผู้น ำทำงศำสตร์ด้ำนวิทยำกำรปัญญำของประเทศไทย    

 
 

 
 

 
ผูช้่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ภัทรำวดี  มำกมี 

คณบดี 
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ปรัชญำ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเปำ้หมำยกำรด ำเนินงำน 

ปรัชญำ (Philosophy) 
   กำรวิจัยสร้ำงควำมรู้คู่คุณธรรม วิทยำกำรปัญญำน ำคุณค่ำพัฒนำศักยภำพมนุษย์และสังคม 
   (ช่วงเดือนสิงหำคม – กันยำยน 2561) 
 

วิจัยสร้ำงปัญญำ พัฒนำสังคม อุดมนวัตกรรม ก้ำวล้ ำสู่สำกล 
 (ช่วงเดือนกันยำยน 2561 – กรกฎำคม 2562) 

 

วิสัยทัศน์ (Vision)  
เป็นสถำบันชั้นน ำทำงด้ำน Cognitive Science และ Multidisciplinary Science ๑ ใน ๕ ของอำเซียน 

ในปี ค.ศ. ๒๐๒๐      
(ช่วงเดือนสิงหำคม – กันยำยน 2561) 
 
ขุมปัญญำด้ำนวิธีวิทยำกำรวิจัยและวิทยำกำรปัญญำ ร่วมภำคีเครือข่ำย สร้ำงสรรค์คุณภำพสู่สำกล เพื่อ

ควำมมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน     
(ช่วงเดือนกันยำยน 2561 – กรกฎำคม 2562) 
 

พันธกิจ (Mission)  

   วิทยำลัยวิทยำกำรวิจัยและวิทยำกำรปัญญำมีพันธกิจหลัก ดังนี้ 
   1. ผลิตบัณฑิต มหำบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต ทำงด้ำน Cognitive Science และ Multidisciplinary 

Science 
   2. ผลิตผลงำนวิจัยเพื่อสร้ำงองค์ควำมรู้และนวัตกรรมทำงด้ำน Cognitive Science และ 

Multidisciplinary Science 
   3. บริกำรวิชำกำรด้ำน Cognitive Science และ Multidisciplinary Science สู่สังคม เพื่อให้เกิดสังคม

ฐำนควำมรู้ 
   4. ส่งเสริม อนุรักษ์ และถ่ำยทอดภูมิปัญญำไทย ศิลปวัฒนธรรมและควำมเป็นไทย 
   5. พัฒนำวิทยำลัยให้เข้มแข็ง มีระบบบริหำรจัดกำรท่ีมีประสิทธิภำพ 
 

(ช่วงเดือนสิงหำคม – กันยำยน 2561) 
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    1. ผลิตมหำบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตท่ีมีทักษะด้ำนวิธีวิทยำกำรวิจัยและวิทยำกำรปัญญำ 
             2. ผลิตงำนวิจัยและสร้ำงองค์ควำมรู้แบบพหุสำขำวิชำท่ีมีควำมหลำกหลำย เพื่อกำรพัฒนำท่ีสมดุลของ
ประเทศและเป็นท่ียอมรับในระดับมำตรฐำนสำกลเพื่อให้เกิดควำม “มั่นคง” 
             3. ให้บริกำรวิชำกำรแก่สังคม ท ำให้ชุมชนสังคมเกิดควำม “มั่งค่ัง” และเข้มแข็งขึ้น  
             4. ท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อสืบสำนประเพณีอันดีงำมของสังคมไทย  
             5. บริหำรจัดกำรโดยยึดหลักธรรมำภิบำล และควำมสุขขององค์กรเป็นแนวทำงหลักเพื่อให้เกิดควำม 
“ยั่งยืน” 

      (ช่วงเดือนกันยำยน 2561 – กรกฎำคม 2562) 
 

เป้ำหมำยกำรด ำเนินงำน  

ด้ำนกำรวิจัย 
มุ่งผลิตผลงำนวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับชำติและระดับนำนำชำติ สร้ำงนวัตกรรม และ     

น ำผลงำนวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่สังคม 
ด้ำนกำรผลิตบัณฑิต 
เน้นตอบสนองควำมต้องกำรก ำลังคนของประเทศทำงด้ำนวิธีวิทยำกำรวิจัย (Research Methodology) 

สถิติประยุกต์ (Applied Statistics) กำรวัดผลประยุกต์ (Applied Measurement) กำรประเมิน (Evaluation) และ
วิทยำกำรปญัญำ (Cognitive Science) ท่ีมีศักยภำพสูงและมีเอกลักษณ์ด้ำนควำมสำมำรถทำงเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
สำมำรถประยุกต์วิธีวิทยำกำรวิจัย สถิติ กำรวัดผล กำรประเมินและเทคโนโลยี เพื่อสร้ำงองค์ควำมรู้และนวัตกรรม  
มุ่งผลิตนักวิจัยและคณำจำรย์ท่ีมีศักยภำพสูงด้ำนวิธีวิทยำกำรวิจัย สถิติประยุกต์ กำรวัดผลประยุกต์และวิทยำกำร
ปัญญำ 

ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม 
ให้บริกำรวิชำกำรแก่สังคมทำงด้ำนวิธีวิทยำกำรวิจัย สถิติประยุกต์  กำรวัดผลประยุกต์ กำรประเมินและ

วิทยำกำรปัญญำ อย่ำงต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดสังคมฐำนควำมรู้ (Knowledge-Based Society) คนในสังคมสำมำรถ
พึ่งพำตนเองและมีคุณภำพชีวิตท่ีดีขึ้น 

ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
วิทยำลัยวิทยำกำรวิจัยและวิทยำกำรปัญญำ มีกำรบริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล มีสภำพแวดล้อม  

ท่ีดี ผู้ปฏิบัติงำนมีควำมสุข วิทยำลัยฯ มีควำมมั่นคงสำมำรถพึ่งพำตนเองได้ 
(ช่วงเดือนสิงหำคม – กันยำยน 2561) 
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 ด้ำนกำรผลิตบัณฑิต 
 มุ่งผลิตบัณฑิตท่ีมีควำมสำมำรถด้ำนวิธีวิทยำกำรวิจัย และวิทยำกำรปัญญำ สำมำรถประยุกต์องค์ควำมรู้
ด้ำนกำรวิจัยและสถิติขั้นสูง กำรวัดและประเมินผล และเทคโนโลยีท่ีทันสมัย เพื่อสร้ำงองค์ควำมรู้ใหม่ และนวัตกรรม
ด้ำนวิทยำกำรปัญญำ รวมถึงศำสตร์ท่ีเกี่ยวข้องท่ีตอบสนองควำมต้องกำรของประเทศชำติ 
 ด้ำนกำรวิจัย 

   มุ่งผลิตผลงำนวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวำรสำรวิชำกำรระดับชำติ และนำนำชำติ สร้ำงนวัตกรรม และน ำ
ผลงำนวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่สังคม พร้อมท้ังสร้ำงเครือข่ำยด้ำนกำรวิจัยระดับชำติ และนำนำชำติ 
 ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม 

   มุ่งส่งเสริมกำรให้บริกำรวิชำกำรท่ีเป็นประโยชน์แก่สังคม รวมถึงกำรบริกำรให้ค ำปรึกษำด้ำนกำรวิจัย 
และกำรฝึกอบรมด้ำนวิทยำกำรวิจัย และวิทยำกำรปัญญำ รวมถึงกำรน ำองค์ควำมรู้จำกผลงำนวิจัยไปให้บริกำรแก่
สังคม 
 ด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 

   มุ่งส่งเสริมกำรจัดกิจกรรม และกำรเข้ำร่วมกิจกรรมด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปะ วัฒนธรรม สืบสำนประเพณี 
และร่วมพัฒนำอัตลักษณ์ควำมเป็นไทยของมหำวิทยำลัย และชุมชน รวมถึงกำรบูรณำกำรศิลปวัฒนธรรม  
 ด้ำนบริหำรจัดกำร 
        มุ่งเน้นกำรบริหำรจัดกำรองค์กรด้วยเทคโนโลยีสำรสนเทศอย่ำงเป็นระบบ และยึดหลักธรรมำภิบำลอย่ำง
เป็นรูปธรรม ตลอดจนมีกำรพัฒนำบุคลำกรให้มีศักยภำพ และสร้ำงองค์กรแห่งควำมสุข 

      (ช่วงเดือนกันยำยน 2561 – กรกฎำคม 2562) 
 



 

แผนยุทธศำสตร์วิทยำลัยวิทยำกำรวิจัยและวิทยำกำรปัญญำ  พ.ศ.  ๒๕๕๙ – ๒๕๖  หน้ำ ๑๑ 
 

แผนยุทธศำสตรว์ิทยำลัยวิทยำกำรวิจยัและวิทยำกำรปญัญำ  พ.ศ.  ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓ 

 

 
พันธกิจ 

วิสัยทัศน:์ เป็นสถำบันช้ันน ำทำงด้ำน Cognitive Science และ Multidisciplinary Science ๑ ใน ๕ ของอำเซียน ในปี ค.ศ. ๒๐๒๐ 
 

เพิ่มจ ำนวนผลงำนวิจัยของคณำจำรย์และนิสิต ตีพิมพ ์
ในวำรสำรวิชำกำรระดับชำติหรือระดับนำนำชำติ 

 

เป้ำประสงค ์

พันธกิจ 
ผลิตผลงำนวิจัยเพ่ือสร้ำงองค์ควำมรู้และ
นวัตกรรมทำงด้ำน Cognitive Science 

และ Multidisciplinary Science 

ผลิตบัณฑิต มหำบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต 
ทำงดำ้น Cognitive Science และ 

Multidisciplinary Science 

บริกำรวิชำกำรด้ำน Cognitive Science 
และ Multidisciplinary Science สู่สังคม 

เพ่ือให้เกิดสังคมฐำนควำมรู ้

ส่งเสริม อนุรักษ์ และถ่ำยทอดภูมิ
ปัญญำไทย ศิลปวัฒนธรรมและควำม

เป็นไทย 

พัฒนำวิทยำลยัให้เข้มแข็ง มีระบบ
บริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพ 

ยุทธศำสตร์ 
พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรท่ีมี

ประสิทธิภำพโดยใช้หลักธรรมำภิบำลและ
ระบบสำรสนเทศ 

สร้ำงควำมตระหนัก อนุรักษ์ และพัฒนำ 
ภูมิปัญญำไทย ศิลปวัฒนธรรมและ      

ควำมเป็นไทย 
 

เร่งรัดกำรผลิตผลงำนวิจัยและนวัตกรรม
ทำงด้ำน Cognitive Science และ 

Multidisciplinary Science 

ขยำยและเร่งรัดกำรผลิตบัณฑิต มหำบัณฑิต
และดุษฎีบัณฑิต ทำงด้ำน Cognitive 

Science และ Multidisciplinary Science 

ขยำยและเพ่ิมรูปแบบกำรใหบ้ริกำรวิชำกำร
ด้ำน Cognitive Science และ 

Multidisciplinary Science สู่สังคม 

เพิ่มจ ำนวนนวัตกรรมที่ได้รับกำรแจ้งจดทะเบยีนทรพัย์สินทำงปญัญำ 

เพิ่มจ ำนวนบัณฑิต มหำบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต ทำงด้ำน Cognitive 
Science และ Multidisciplinary Science 

นิสิตส ำเร็จกำรศึกษำตำมระยะเวลำของหลักสูตร 

เพิ่มจ ำนวนกลุ่มเป้ำหมำยผู้รับบริกำรวิชำกำรด้ำน 
Cognitive Science และ Multidisciplinary Science 

เพิ่มรูปแบบกำรให้บริกำรวิชำกำรด้ำน Cognitive Science และ 
Multidisciplinary Science 

เพิ่มจ ำนวนนิสิตและบุคลำกรที่เข้ำร่วมกิจกรรมอนุรักษ์ และ
พัฒนำภูมิปัญญำไทย ศิลปวัฒนธรรมและควำมเป็นไทย 

รวบรวมและสร้ำงฐำนข้อมูล
ภูมิปัญญำไทย 

ยกระดบัระบบฐำนข้อมูลเพื่อ
กำรบริหำรจัดกำร 

เพิ่มมำตรกำรบริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล 



 

แผนยุทธศำสตร์วิทยำลัยวิทยำกำรวิจัยและวิทยำกำรปัญญำ  พ.ศ.  ๒๕๕๙ – ๒๕๖  หน้ำ ๑๒
 

 

แผนยุทธศำสตรว์ิทยำลัยวิทยำกำรวิจยัและวิทยำกำรปญัญำ  พ.ศ.  ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖

 

วิสัยทัศน์: ขุมปัญญำด้ำนวิธีวิทยำกำรวิจัยและวิทยำกำรปัญญำ ร่วมภำคีเครือข่ำย สร้ำงสรรค์คุณภำพสู่สำกล เพือ่ควำมม่ันคง ม่ังคั่ง และยั่งยืน 

นิสิตส ำเร็จกำรศึกษำ
ตำมระยะเวลำของ

หลักสูตร 

เป้ำประสงค์ 

พันธกิจ 

ผลิตงำนวิจัยและสร้ำง
องค์ควำมรู้แบบพหุ
สำขำวิชำท่ีมีควำม

หลำกหลำย เพื่อกำร

ผลิตบัณฑิตท่ีมีทักษะ
ด้ำนวิธีวิทยำกำรวิจัยและ

วิทยำกำรปัญญำ 

ให้บริกำรวิชำกำรแก่สังคม 
ท ำให้ชุมชนสังคมเกิดควำม 
“มั่งค่ัง” และเข้มแข็งขึ้น 

ท ำนุบ ำรุง
ศิลปวัฒนธรรม เพื่อสืบ
สำนประเพณีอันดีงำม

ของสังคมไทย 

บริหำรจัดกำรโดยยึด
หลักธรรมำภิบำล และ
ควำมสุขขององค์กรเป็น
แนวทำงหลักเพื่อให้เกิด

ยุทธศำสตร์ 
พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรท่ีมี

ประสิทธิภำพโดยใช้หลักธรรมำภิบำลและ
ระบบสำรสนเทศ 

สร้ำงควำมตระหนัก อนุรักษ์ และพัฒนำ 
ภูมิปัญญำไทย ศิลปวัฒนธรรมและ      

ควำมเป็นไทย 
 

เร่งรัดกำรผลิตผลงำนวิจัยและนวัตกรรม
ทำงด้ำน Cognitive Science และ 

Multidisciplinary Science 

ขยำยและเร่งรัดกำรผลิตบัณฑิต มหำบัณฑิต
และดุษฎีบัณฑิต ทำงด้ำน Cognitive 

Science และ Multidisciplinary Science 

ขยำยและเพ่ิมรูปแบบกำรใหบ้ริกำรวิชำกำร
ด้ำน Cognitive Science และ 

Multidisciplinary Science สู่สังคม 

มหำบัณฑิต และดุษฎี
บัณฑิตสำมำรถน ำองค์

ควำมรู้ที่ส ำเร็จกำรศึกษำไป

เพิ่มจ ำนวนมหำบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต
ด้ำนวิธีวิทยำกำรวิจัยและวิทยำกำรปัญญำ 

มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบ RBL หรือ 
Active Learning เพื่อส่งเสริมทักษะด้ำน
วิธีวิทยำกำรวิจัย และวิทยำกำรปัญญำ 

เพิ่มจ ำนวนผลงำนวิจัยของมหำบัณฑิตและ
ดุษฎีบัณฑิตตพีิมพ์ในวำรสำรวิชำกำร

ระดบัชำติ และนำนำชำติ 

เพิ่มจ ำนวนผลงำนวิจัยของคณำจำรย์
ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับชำติและ

นำนำชำติ 

ผลิตผลงำนวิจัยที่น ำไปใช้ประโยชน์ 
หรือสำมำรถจดอนุสิทธิบัตร 

สิทธิบัตร หรือลิขสทิธ์ิได้ 

เพิ่มเครือข่ำยควำมร่วมมือด้ำน
กำรวิจัยกับหน่วยงำนทั้งใน
ระดบัชำติ และนำนำชำติ 

บุคลำกรได้รับกำรส่งเสริมพัฒนำ
ให้เป็นที่ยอมรับทั้งภำยในและ

ภำยนอกมหำวิทยำลัย 

บุคลำกรได้รับงบประมำณ
สนับสนุนกำรท ำวิจัยจำกแหล่ง

ทุนทั้งภำยในและภำยนอก 

จ ำนวนโครงกำรบริกำรวิชำกำรแก่
สังคมมีกลุ่มผู้รับบริกำรมี

หลำกหลำยประเภท 

ชุมชนที่รับบริกำร
วิชำกำรมีควำมเข้มแข็ง 

และพึ่งพำตนเองได ้

เพิ่มรำยได้ของวิทยำลัยฯ 
จำกโครงกำรบริกำร

วิชำกำรประเภทต่ำง ๆ 

มีกำรอนุรักษ์ และกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 
และประเพณีอันดีงำมของไทยตลอดจนกำรบูรณำ
กำรเข้ำกับ กำรจัดกำรเรียนกำรสอน และกำรวิจัย   

สร้ำงควำมร่วมมือทำงด้ำนกำรศึกษำ  
กำรวิจัย และกำรบริกำรวิชำกำรกับ
สถำบันที่เก่ียวข้องกับศิลปวัฒธรรม 

ระบบกำรบริหำรจัดกำรองค์กร 
โดยยดึหลักธรรมำภิบำล 

สร้ำงเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
และระบบฐำนขอมูล เพื่อกำรบริหำรจัดกำร 

ที่มีประสิทธิภำพ 
 

บุคลำกรมีศักยภำพใน
กำรปฏิบัติงำนสูง 

องค์กรแห่งควำมสุข มีรำยรับมำกกว่ำรำยจ่ำยที่เพียงพอ
ส ำหรับกำรด ำเนินกำรในองค์กร 
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ด้ำนกำรบริหำร 
 

• โครงสร้ำงองค์กำร 

• บุคลำกร 

• งบประมำณ 

• อำคำรสถำนที่ และห้องปฏิบัติกำร 
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โครงสร้ำงองค์กำร  
 
 
 
 
 
 

โครงสร้ำงกำรบริหำรงำน (ช่วงเดือนสิงหำคม – กันยำยน 2561) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

วิทยำลัยวิทยำกำรวิจัยและวิทยำกำรปัญญำ 

ส ำนักงำนคณบดี ส ำนักงำนกำรศึกษำ 

คณบดี คณะกรรมกำรประจ ำวิทยำลัย 

รองคณบดีฝ่ำยบริหำร
และยุทธศำสตร์ 

รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำรและ
ประกันคุณภำพกำรศึกษำ 

หัวหน้ำส ำนักงำนคณบดี ส ำนักงำนกำรศึกษำ หน่วยงำนภำยใน 

ประธำนสำขำวิชำกำรวิจัยและสถติิทำงวิทยำกำรปัญญำ ศูนย์ควำมเป็นเลิศดำ้นวิทยำกำรปัญญำ งำนบริหำรงำนทั่วไป 
 

ประธำนสำขำวิชำกำรวดัและเทคโนโลยีทำงวทิยำกำรปัญญำ ศูนย์วิเครำะห์สถิตขิั้นสูง งำนกำรเงินและบัญชี 
 

 ประธำนสำขำวิชำวทิยำกำรปัญญำ ศูนย์กำรวัดผลประยุกต ์งำนพัสด ุ
 

งำนนโยบำย แผนและประกันคุณภำพ 
 

งำนบัณฑิตศึกษำ 

ห้องปฏิบัติกำรสัตว์ทดลองวิทยำกำร
ปัญญำระบบประสำท 

 
หน่วยวิจัยวิทยำกำรปัญญำและนวัตกรรม 

ผู้ช่วยคณบดี           
ฝ่ำยวิเทศสัมพันธ์ 

ผู้ช่วยคณบดี           
ฝ่ำยวิชำกำร 

อธิกำรบดี 
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โครงสร้ำงกำรบริหำรงำน (ช่วงเดือนกันยำยน 2561 – กรกฎำคม 2562) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณบดี คณะกรรมกำรประจ ำวิทยำลัยฯ 

รองคณบดีฝ่ำยบริหำรและวำงแผนพัฒนำ รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำรและประกันคุณภำพกำรศึกษำ 

ผู้ช่วยคณบดี 
ฝ่ำยกิจกำรนิสิต ศิษย์เก่ำสัมพันธ์ และ 

สื่อสำรองค์กร 

ผู้ช่วยคณบดี 
ฝ่ำยวิจัย นวัตกรรม และวิเทศสัมพันธ์ 

ผู้ช่วยคณบดี 
ฝ่ำยบริหำรและกิจกำรพิเศษ 

หัวหน้ำส ำนักงำนคณบดี ส ำนักงำนกำรศึกษำ 

งำนบริหำรทั่วไป 

งำนบัณฑิตศึกษำ 

งำนนโยบำย แผน 
และประกันคุณภำพ 

งำนกำรเงินและบัญชี 

ศูนย์ควำมเป็นเลิศด้ำนวิทยำกำรปัญญำ 

(Centre of Excellence in 
Cognitive Science) 

หน่วยวิจัยวิทยำกำรปัญญำและนวัตกรรม 
(Cognitive Science and Innovation 

Research Unit ) 

ประธำนสำขำวิชำกำรวิจัยและสถิติ
ทำงวิทยำกำรปัญญำ 

ประธำนสำขำวิชำกำรวัดและ
เทคโนโลยีทำงวิทยำกำรปัญญำ 

ห้องปฏิบัติกำรสัตว์ทดลองวิทยำกำร
ปัญญำระบบประสำท 

(Animal Cognitive Neuroscience 
Laboratory ) 

งำนพัสดุ 

ประธำนสำขำวิชำวิทยำกำรปัญญำ
และนวัฒกรรม 
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คณะกรรมกำรประจ ำวิทยำลัย (ช่วงเดือนสิงหำคม – กันยำยน 2561) 
 

ประธำนกรรมกำร 

 
ผศ.ดร.สุชำดำ  กรเพชรปำณี 

 

กรรมกำรประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ 

 
ศ.ดร.รัตนำ  ศิริพำนิช 

 
รศ.ดร.เอื้อน ปิ่นเงิน 

 
ดร.ศรำวุธ ยังเจริญยืนยง 

 

กรรมกำรประเภทประธำนสำขำวิชำ 

 
ผศ.ดร.ภัทรำวดี  มำกมี 

 
ผศ.ดร.พูลพงศ์ สุขสว่ำง 

กรรมกำรประจ ำวิทยำลัยฯ / กรรมกำร และเลขำนุกำร 

 
ผศ.ดร.พูลพงศ์  สุขสว่ำง 
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กรรมกำรประเภทผู้แทนคณำจำรย์เต็มเวลำภำยในคณะ 

   
ดร.ปรัชญำ  แก้วแก่น ดร.พีร วงศ์อุปรำช ดร.ปิยะทิพย์ ประดุจพรม 

 

 
คณะกรรมกำรประจ ำวิทยำลัย (ช่วงเดือนกันยำยน 2561 – กรกฎำคม 2562) 
 

ประธำนกรรมกำร 
 

 
ผศ.ดร.ภัทรำวดี  มำกมี 

 

กรรมกำรประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

 
รศ.ดร.วีรพงศ์ วุฒิพนัธุ์ชัย 

 

 
รศ.ดร.สุกัญญำ บูรณเดชำชัย 

 

 
ผศ.ดร.สมถวิล  จริตควร 

 

 
ผศ.ดร.ภัทรมน สำตรักษ์ 

 
 

 

 
ดร.ศรำวุธ ยังเจริญยืนยง 
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กรรมกำรประเภทประธำนสำขำวิชำ 
 

 
ดร.ปิยะทิพย์  ประดุจพรม 

 

 
ดร.สิริกรำนต์ จันทเปรมจิตต์ 

 
กรรมกำรประจ ำวิทยำลัยฯ / กรรมกำร และเลขำนุกำร 

 

 
ดร.กนก  พำนทอง 

 

กรรมกำรประเภทผู้แทนคณำจำรย์เต็มเวลำภำยในคณะ 

   
ดร.ปรัชญำ  แก้วแก่น ดร.พีร วงศ์อุปรำช ดร.ปริญญำ เรืองทิพย ์

 

 
คณะผู้บริหำรวิทยำลัย (ช่วงเดือนสิงหำคม – กันยำยน 2561) 
 

 
ผศ.ดร.สุชำดำ กรเพชรปำณี 

คณบดีวิทยำลัยวิทยำกำรวิจัยและวิทยำกำรปัญญำ 
 



ด้ำนกำรบริหำร  |  หน้ำ ๑๙ 
 

 
ผศ.ดร.พูลพงศ์ สุขสว่ำง 

รองคณบดีฝ่ำยบริหำรและยุทธศำสตร์ 
 

 
ผศ.ดร.ภัทรำวดี มำกมี 

รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำรและประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ 

 

 
ดร.พีร วงศ์อุปรำช 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยวิเทศสัมพันธ์ 

 
ดร.ปรัชญำ แก้วแก่น 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยวิชำกำร 
 

 
คณะผู้บริหำรวิทยำลัย (ช่วงเดือนกันยำยน 2561 – กรกฎำคม 2562) 

  
 

 
ผศ.ดร.ภัทรำวดี  มำกมี 

คณบดีวิทยำลัยวิทยำกำรวิจัยและวิทยำกำรปัญญำ 
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ดร.กนก  พำนทอง 

รองคณบดีฝ่ำยบริหำรและวำงแผนพัฒนำ 
 

 
ดร.ปิยะทิพย์  ประดุจพรม 

รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำรและประกันคุณภำพ 
 

 

 
ดร.ปริญญำ  เรืองทิพย์ 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยกิจกำรนิสิต ศิษย์เก่ำสัมพันธ์  
และส่ือสำรองค์กร 

 

 
ดร.ปรัชญำ แก้วแก่น 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยบริหำรและกิจกำรพิเศษ 

 

 
ดร.พีร วงศ์อุปรำช 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยวิจัย นวัตกรรม และวิเทศสัมพันธ์ 
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บุคลำกร 
วิทยำลัยวิทยำกำรวิจัยและวิทยำกำรปัญญำ มีบุคลำกรจ ำนวนท้ังส้ิน ๒๔ คน จ ำแนกเป็น พนักงำน

มหำวิทยำลัย (ประเภทผู้บริหำร) ๑ คน ผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถเป็นคณำจำรย์ ๑ คน คณำจำรย์ประจ ำ ๑๔ 
คน เจ้ำหน้ำท่ีสำยสนับสนุน ๗ คน และลูกจ้ำงมหำวิทยำลัย ๑ คน (ไม่นับรวมอัตรำว่ำงต ำแหน่งอำจำรย์ ๓ คน 
และนักเรียนทุน ๓ คน) ดังนี้ 

ประเภทคณำจำรย์ประจ ำ 

 
ผศ.ดร.ภัทรำวดี  มำกมี 

 
ผศ.ดร.พูลพงศ์  สุขสว่ำง 

 
ดร.กนก  พำนทอง 

 
ดร.ปริญญำ เรืองทิพย ์

 
ดร.ปิยะทิพย์  ประดุจพรม 

 
ดร.ปรัชญำ  แก้วแก่น 

 
 
 
 
 
 

ดร.ศรำวิน  เทพสถิตย์ภรณ์ 
 

ดร.พีร  วงศ์อุปรำช 

 
ดร.อุทัยพร ไก่แก้ว 

 
ดร.ยุทธนำ จันทะขิน 

 
Dr.Poliny Ung 

อำจำรย์ชำวต่ำงประเทศ 

 
ดร.สิริกรำนต์ จันทเปรมจิตต์ 



ด้ำนกำรบริหำร  |  หน้ำ ๒๒ 
 

 
 
 
 
 

ผศ.ดร.สุชำดำ  กรเพชรปำณี* 
 

 
รศ.ดร.เสรี  ชัดแช้ม** 

  หมำยเหตุ  * ผศ.ดร.สุชำดำ กรเพชรปำณี หมดวำระเมื่อ 30 ก.ย. 61  
                 ** รศ.ดร.เสรี ชัดแช้ม ลำออกเมื่อ 31 ธันวำคม 2561 

 
 

ประเภทคณำจำรย์ประจ ำ (นักเรียนทุนรัฐบำล) 

 
 อำจำรย์อรดี  อินทร์คง 

(ศึกษำต่อระดับปริญญำเอก สำขำวิชำ Social Anthropology,  
Cornell University, USA) 

 
อำจำรย์ปิยะรัตน์  ปั้นล้ี 

(ศึกษำต่อระดับปริญญำเอก สำขำวิชำ Urban Studies, 
University of Sussex, UK) 

 
อำจำรย์ลีลำ วรวุฒิสุนทร 

(ศึกษำต่อระดับปริญญำเอก สำขำวิชำ Social 
Anthropology, Durham University, UK) 
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ประเภทเจ้ำหน้ำที่สำยสนับสนนุวิชำกำร 
 

 
นำงระพีพร  พูลสวัสด์ิ 

ผู้รักษำกำรแทนหัวหน้ำส ำนักงำนคณบดี 

 
นำงอุไร  โมรำ 

นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร 

 
นำงสำววรรณศิริ  สิทธินิสัยสุข

เจ้ำหน้ำท่ีบริหำรงำนท่ัวไป 

 
นำงสำวสิริจันทร์  พรหมพิทักษ์

นักวิชำกำรเงินและบัญชี 
 

นำงสำวฉัตตรีท์  งำมพิพัฒน์ 
นักวิชำกำรพัสดุ 

 
นำงสำวธันยำ  เฉลิมวรบุตร

นักวิชำกำรศึกษำ 

   
นำยวิทวัส  เพ็ญภู่                         

นักวิชำกำรโสตทัศนศึกษำ 

       
นำยสัมนำ โตข ำ 

พนักงำนขับรถยนต์ 
 

 
 
 
 
 
 

นำยธวัชชัย รอดส ำอำงค์ 
คนงำนประจ ำวิทยำลัย 

(ลำออกเดือน มีนำคม ๒๕๖๒) 
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ตำรำงที่ ๑ จ ำนวนบุคลำกรจ ำแนกตำมสถำนภำพ 
 

ปีกำรศึกษำ 

ข้ำรำชกำร (คน) ผู้มีควำมรู้ 
ควำมสำมำรถ
เป็นคณำจำรย์

พิเศษ 

(คน) 

พนักงำน
มหำวิทยำลัย 

ประเภท
ผู้บริหำร 

(คน) 

พนักงำนมหำวิทยำลัย (คน) อำจำรย์
ชำวต่ำง 
ประเทศ 

(คน) 

ลูกจ้ำง
มหำวิทยำลัย 

(คน) 

อัตรำ
ว่ำง 
(คน) 

นักเรียน
ทุน 

(คน) 
รวม 
(คน)   สำย

วิชำกำร 
สำย

สนับสนุน 
วิชำกำร 

งบประมำณ 
แผ่นดิน 

งบประมำณ 
เงินรำยได้ 

๒๕๖๑ - ๑ ๑ ๑ ๑๒ ๕ ๑ ๒ ๓ ๓ ๒๙ 
 
ตำรำงที่ ๒ จ ำนวนคณำจำรย์ประจ ำ จ ำแนกตำมคุณวุฒิและต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
 

ปี 
กำรศึกษำ 

คุณวุฒิ รวม 
(คน) 

ต ำแหน่งทำงวิชำกำร รวม 
(คน) เอก โท ศ. รศ. ผศ. อ. 

๒๕๖๑ ๑๔ - ๑๔ - ๑ ๒ ๑๑ ๑๔ 
 

งบประมำณ 
 ปีงบประมำณ ๒๕๖๑  ครอบคลุมระยะเวลำ ๑๒ เดือน (๑ ตุลำคม ๒๕๖๐ – ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๑)  มี
รำยรับจำกงบประมำณเงินรำยได้ และงบอุดหนุนรัฐบำล (งบบุคลำกร) ท่ีจัดสรรให้กับวิทยำลัย ฯ ตำมกิจกรรมท่ี
ก ำหนดไว้ในแผนกำรด ำเนินงำนในปีงบประมำณ ดังนี้ 

 
รำยรับปีงบประมำณ ๒๕๖๑ (๑ ต.ค. ๖๐ – ๓๐ ก.ย. ๖๑)           

ประเภทงบประมำณ เงินรำยได้ (บำท) 
เงินอุดหนุนรัฐบำล 

(บำท) 
รวม (บำท) 

งบบุคลำกร ๓,๓๕๒,๘๐๐.๐๐ ๔,๕๘๔,๐๔๓.๐๐ ๗,๙๓๖,๘๔๓.๐๐ 
งบด ำเนินงำน ๒,๘๓๖,๔๐๐.๐๐ - ๒,๘๓๖,๔๐๐.๐๐ 
งบลงทุน ๑,๖๐๐,๐๐๐.๐๐ - ๑,๖๐๐,๐๐๐.๐๐ 
งบอุดหนุน ๑,๙๓๖,๔๐๐.๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๒,๙๓๖,๔๐๐.๐๐ 
งบกลำง ๔๕๒,๔๐๐.๐๐ - ๔๕๒,๔๐๐.๐๐ 
รำยจ่ำยอื่น ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ - ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ 
โครงกำรบริกำรวิชำกำร ๒๑๙,๘๐๐.๐๐ ๑๗๑,๒๐๐.๐๐ ๓๙๑,๐๐๐.๐๐ 
โครงกำรวิจัย - - ๐.๐๐ 
รำยได้อื่นๆ ๘๕๑,๐๘๔.๐๐ - ๘๕๑,๐๘๔.๐๐ 

รวม ๑๑,๓๔๘,๘๘๔.๐๐ ๕,๗๕๕,๒๔๓.๐๐ ๑๗,๑๐๔,๑๒๗.๐๐ 
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รำยจ่ำยปีงบประมำณ ๒๕๖๑  (๑ ต.ค. ๖๐ – ๓๐ ก.ย. ๖๑)   
 

ประเภทงบประมำณ เงินรำยได้ (บำท) 
เงินอุดหนุนรัฐบำล 

(บำท) 
รวม (บำท) 

งบบุคลำกร ๓,๗๓๖,๕๗๗.๔๒ ๔,๕๘๔,๐๔๓.๐๐ ๘,๓๒๐,๖๒๐.๔๒ 
งบด ำเนินงำน ๒,๘๘๘,๖๐๖.๓๘ - ๒,๘๘๘,๖๐๖.๓๘ 
งบลงทุน ๑๕๕,๓๔๖.๐๐ - ๑๕๕,๓๔๖.๐๐ 
งบอุดหนุน ๑,๔๒๘,๖๔๗.๑๓ ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑,๙๒๘,๖๔๗.๑๓ 
งบกลำง ๙๓,๒๘๐.๐๐ - ๙๓,๒๘๐.๐๐ 
รำยจ่ำยอื่น ๘๔,๒๒๒.๐๘ - ๘๔,๒๒๒.๐๘ 
โครงกำรบริกำรวิชำกำร ๑๙๐,๗๖๐.๐๐ ๑๗๑,๒๐๐.๐๐ ๓๖๑,๙๖๐ 
โครงกำรวิจัย -            - ๐.๐๐ 
รำยได้อื่นๆ - - ๐.๐๐ 

รวม ๘,๕๗๗,๔๓๙.๐๑ ๕,๒๕๕,๒๔๓.๐๐ ๑๓,๘๓๒,๖๘๒.๐๑ 
 

งบประมำณเงินอุดหนุนรัฐบำล งบประมำณเงินรำยได้

๑๑,๓๔๘,๘๘๔.๐๐ (๖๖%) 

๕,๗๕๕,๒๔๓.๐๐ (๓๔%) 
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วิทยำลัยฯ มีงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๑  (๑  ต.ค. ๖๐ – ๓๐ ก.ย. ๖๑)                 
จ ำแนกตำมพันธกิจ ดังนี้  
 
 

งบประมำณเงินอุดหนุนรัฐบำล งบประมำณเงินรำยได้

รำยรับ ปีงบประมำณ 2561 รำยจ่ำย ปีงบประมำณ 2561

๘,๕๗๗,๔๓๙.๐๑ (๖๒%) 
๕,๒๕๕,๒๔๓.๐๐ (๓๘%) 

๑๗,๑๐๔,๑๒๗.๐๐ (๕๕%) 

๑๓,๘๓๒,๖๘๒.๐๑ (๔๕%) 
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เป้ำหมำยตำมพันธกิจ 
จ ำนวนเงิน (บำท) 

รวม (บำท) 
คิดเป็น 
ร้อยละ เงินรำยได้ 

เงินงบอุดหนุน
รัฐบำล 

กำรผลิตบัณฑิต ๘,๓๓๖,๑๗๙.๐๑ ๓,๙๔๐,๒๔๓.๐๐ ๑๒,๒๗๖,๔๒๒.๐๑ ๘๘.๗๕ 
กำรส่งเสริมกำรวิจัย -   ๑,๑๔๓,๘๐๐.๐๐     ๑,๑๔๓,๘๐๐.๐๐ ๘.๒๗ 
กำรบริกำรวิชำกำร ๑๙๐,๗๖๐.๐๐     ๑๗๑,๒๐๐.๐๐ ๓๖๑,๙๖๐.๐๐ ๒.๖๒ 
กำรท ำนุบ ำรุง  
   ศิลปวัฒนธรรม ๒๙,๕๐๐.๐๐ - ๒๙,๕๐๐.๐๐ ๐.๒๑ 
กำรประกันคุณภำพ 
   กำรศึกษำ ๒๑,๐๐๐.๐๐ - ๒๑,๐๐๐.๐๐ ๐.๑๕ 

รวม ๘,๕๗๗,๔๓๙.๐๑ ๕,๒๕๕,๒๔๓.๐๐ ๑๓,๘๓๒,๖๘๒.๐๑ ๑๐๐.๐๐ 
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กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ

กำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม

กำรบริกำรวิชำกำร

กำรส่งเสริมกำรวิจัย

กำรผลิตบัณฑิต

งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๑ จ ำแนกตำมพันธกิจ
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ทรัพย์สินอื่น ณ ปีงบประมำณ ๒๕๖๑ 
๑) เงินสะสม       จ ำนวน   ๙,๗๘๒,๑๘๘.๙๐ บำท 
๒) กองทุนส่วนงำน    จ ำนวน   ๔,๖๒๓,๕๐๐.๐๐ บำท 
๓) รำยได้จำกกำรบริจำครอกำรรับรู้ – เพื่อก่อสร้ำง 

อำคำรเรียนของวิทยำลัยฯ    จ ำนวน   ๑,๗๓๑,๗๐๐.๐๐ บำท 
๔) เงินร่วมลงทุน (หอพักเทำ-ทอง)   จ ำนวน   ๑,๑๕๐,๐๐๐.๐๐ บำท 
๕) สินทรัพย์ คอนโดมีชัย ๓ ห้อง    จ ำนวน   ๑,๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บำท 

 
รวมทรัพย์สินอื่น ณ ปีงบประมำณ ๒๕๖๑  จ ำนวน   ๑๘,๔๘๗,๓๘๘.๙๐ บำท 

 

อำคำรสถำนที่ และห้องปฏิบตัิกำร 
 
วิทยำลัยวิทยำกำรวิจัยและวิทยำกำรปัญญำ ต้ังอยู่ท่ีอำคำรวิทยำลัยวิทยำกำรวิจัยและวิทยำกำร

ปัญญำ เป็นอำคำร ๓ ช้ัน ภำยในมหำวิทยำลัยบูรพำ บำงแสน เลขท่ี ๑๖๙ ถนนลงหำดบำงแสน ต.แสนสุข  
อ.เมือง จ.ชลบุรี ๒๐๑๓๑ ประกอบด้วยหน่วยงำนดังนี้ 

๑. ส ำนักงำนคณบดี (Dean’s Office) ต้ังอยู่ท่ีอำคำรวิทยำลัยวิทยำกำรวิจัยและวิทยำกำรปัญญำ 
ช้ัน ๒ ห้อง RMCS ๒๐๓ โทรศัพท์ (๖๖) ๐-๓๘๑๐- ๒๐๗๗ ต่อ ๑๑๓-๑๑๗ , (๖๖) ๐-๓๘๗๔- ๕๘๕๕  
โทรสำร ๐-๓๘๓๙-๓๔๘๔ Homepage: http://www.rmcs.buu.ac.th, E-mail: rmcs@buu.ac.th 
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๒. กองบรรณำธิกำรวำรสำรวิทยำกำรวิจัยและวิทยำกำรปัญญำ (RMCS Publication Department) 
ต้ังอยู่ท่ีอำคำรวิทยำลัยวิทยำกำรวิจัยและวิทยำกำรปัญญำ ช้ัน ๒ ห้อง RMCS ๒๐๐ โทรศัพท์ (๖๖) ๐-๓๘๑๐-
๒๐๗๗ ต่อ ๑๑๐, ๑๑๔ โทรสำร (๖๖) ๐-๓๘๓๙-๓๔๘๔ 
 

 
 
 

๓. ศูนย์ควำมเป็นเลิศด้ำนวิทยำกำรปัญญำ (Centre of Excellence in cognitive Science: 
CECoS) ต้ังอยู่ท่ีอำคำรวิทยำลัยวิทยำกำรวิจัยและวิทยำกำรปัญญำ ช้ัน ๑ ห้อง RMCS ๑๐๕  

 

 
 
 

๔. ศูนย์วิเครำะห์สถิติขั้นสูง (Centre for Advanced Statistical Analysis: CASA) ต้ังอยู่ท่ีอำคำร
วิทยำลัยวิทยำกำรวิจัยและวิทยำกำรปัญญำ ช้ัน ๑ ห้อง RMCS ๑๐๔  
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๕. ศูนย์กำรวัดผลประยุกต์ (Centre for Applied Measurement: CAM) ต้ังอยู่ท่ีอำคำรวิทยำลัย
วิทยำกำรวิจัยและวิทยำกำรปัญญำ ช้ัน ๑ ห้อง RMCS ๑๐๖ 

 

 
 
 
๖. ห้องปฏิบัติกำรสัตว์ทดลองวิทยำกำรปัญญำระบบประสำท (Animal Cognitive 

NeuroScience Laboratory: ACoN)  ต้ังอยู่ท่ีอำคำรวิทยำลัยวิทยำกำรวิจัยและวิทยำกำรปัญญำ ห้อง RMCS 
๔๐๒ โทรศัพท์ (๖๖) ๐-๓๘๑๐-๒๐๗๗ ต่อ ๑๓๑ 

       
 
๗. ศูนย์วิจัยเฉพำะทำง จ ำนวน ๒ ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์วิจัยวิธีวิทยำกำรวิจัย สถิติ และกำรวัดทำงสห

วิทยำกำร และศูนย์วิจัยวิทยำกำรปัญญำและนวัตกรรม ต้ังอยู่ท่ีอำคำรวิทยำลัยวิทยำกำรวิจัยและวิทยำกำร
ปัญญำ ช้ัน ๑  
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๘. ห้องประชุม RMCS1 (RMCS Conference Room) ต้ังอยู่ท่ีอำคำรวิทยำลัยวิทยำกำรวิจัยและ
วิทยำกำรปัญญำ ช้ัน ๑ ห้อง RMCS ๑๐๗  

 

 
 
๙. ห้องประชุม RMCS2 (RMCS Meeting Conference) ต้ังอยู่ท่ีอำคำรวิทยำลัยวิทยำกำรวิจัยและ

วิทยำกำรปัญญำ ช้ัน ๒ ห้อง RMCS ๒๐๗  
 

 
 
๑๐. ห้อง Visiting Professor  ต้ังอยู่ท่ีอำคำรวิทยำลัยวิทยำกำรวิจัยและวิทยำกำรปัญญำ ช้ัน ๓ 

ห้อง RMCS ๓๐๕/๑  โทรศัพท์ (๖๖) ๐-๓๘๑๐-๒๐๗๗ ต่อ ๑๒๗-๑๒๘ 
 

 
 
 

๑๑. หน่วยวิจัยวิทยำกำรปัญญำและนวัตกรรม ตั้งอยู่ที่อำคำรวิทยำลัยวิทยำกำรวิจัยและ
วิทยำกำรปัญญำ ชั้น ๒ ห้อง ๒๐๒ โทร. ๒๐๗๗ ต่อ ๑๐๒ 

- งำนออกแบบกำรวิจัยและสถิติ (Research design and statistics services) 
- งำนกำรจัดกำรนวัตกรรม (Innovation management services) 
- งำนฝึกและกระตุ้นสมอง (Brain training and stimulation services) 
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บรรยำกำศโดยรอบตัวอำคำรวิทยำลัยวิทยำกำรวิจัยและวิทยำกำรปัญญำ 
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ด้ำนกำรประกันคุณภำพ 

• ผลกำรประกันคุณภำพระดับหลักสูตร 

• ผลกำรประกันคุณภำพระดับส่วนงำน 
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ผลกำรประกันคุณภำพระดับหลักสูตร 

ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ วิทยำลัยวิทยำกำรวิจัยและวิทยำกำรปัญญำ มหำวิทยำลัยบูรพำ เตรียมรับกำร
ตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ตำมเกณฑ์ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (สกอ.) และ
เกณฑ์ AUN-QA (ภำคภำษำไทย) ในระดับหลักสูตร จ ำนวน ๔ หลักสูตร ดังนี้ 

๑. หลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สำขำวิชำกำรวิจัยและสถิติทำงวิทยำกำรปัญญำ   
๒. หลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สำขำวิชำกำรวัดและเทคโนโลยีทำงวิทยำกำรปัญญำ 
๓. หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต (วท.ม.) สำขำวิชำกำรวิจัยและสถิติทำงวิทยำกำรปัญญำ  
๔. หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต (วท.ม.) สำขำวิชำกำรวัดและเทคโนโลยีทำงวิทยำกำรปัญญำ  
 
กำรประเมินตำมเกณฑ์ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (สกอ.) 
องค์ประกอบท่ี ๑ กำรก ำกับมำตรฐำน จ ำนวน ๑๑ ข้อ ได้แก่ ๑) จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร ๒) 

คุณสมบัติของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร ๓) คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ๔) คุณสมบัติของ
อำจำรย์ผู้สอน ๕) คุณสมบัติของอำจำรย์ท่ีปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลัก ๖) คุณสมบัติของอำจำรย์ท่ีปรึกษำ
วิทยำนิพนธ์ร่วม ๗) คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ ๘) กำรตีพิมพ์เผยแพร่ผลงำนของผู้ส ำเร็จ
กำรศึกษำ ๙) ภำระงำนอำจำรย์ท่ีปรึกษำวิทยำนิพนธ์ ๑๐) อำจำรย์ท่ีปรึกษำวิทยำนิพนธ์ มีผลงำนวิจัยต่อเนื่อง 
และ ๑๑) กำรปรับปรุงหลักสูตรตำมรอบระยะเวลำท่ีก ำหนด 

กำรประเมินตำมเกณฑ์ AUN-QA (ภำคภำษำไทย) จ ำนวน ๑๑ ตัวบ่งช้ี ดังนี้ 
AUN.๑ ผลกำรเรียนรู้ท่ีคำดหวัง (Expected Learning Outcomes) 
AUN.๒ รำยละเอียดของหลักสูตร (Program Specification) 
AUN.๓ โครงสร้ำงและเนื้อหำของหลักสูตร (Programmed Structure and Content) 
AUN.๔ วิธีกำรเรียนกำรสอน (Teaching and Learning Approach) 
AUN.๕ กำรประเมินผู้เรียน (Student Assessment) 
AUN.๖ คุณภำพบุคลำกรสำยวิชำกำร (Academic Staff Quality) 
AUN.๗ คุณภำพบุคลำกรสำยสนับสนุน (Support Staff Quality) 
AUN.๘ คุณภำพและกำรสนับสนุนผู้เรียน (Student Quality and Support) 
AUN.๙ ส่ิงสนับสนุนกำรเรียนรู้ทำงกำยภำพ (Facilities and Infrastructure) 
AUN.๑๐ กำรส่งเสริมคุณภำพกำรศึกษำ (Quality Enhancement) 
AUN.๑๑ ผลผลิต (Output) 

 
 คณะกรรมกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร ตรวจประเมินใน วันท่ี ๒๕ 
กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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ผลกำรประกันคุณภำพระดับส่วนงำน 

ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ วิทยำลัยวิทยำกำรวิจัยและวิทยำกำรปัญญำ มหำวิทยำลัยบูรพำ ได้เข้ำรับกำร
ประเมินด้วยเกณฑ์คุณภำพกำรศึกษำเพื่อกำรด ำเนินกำรท่ีเป็นเลิศ (EdPEx)  
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คณะกรรมกำรตรวจประเมินด้วยเกณฑ์คุณภำพกำรศึกษำเพื่อกำรด ำเนินกำรท่ีเป็นเลิศ จะเข้ำตรวจ

ประเมิน วันท่ี ๒๐ กันยำยน พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีรำยช่ือคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 
มหำวิทยำลัย ระดับส่วนงำน ตำมเกณฑ์ EdPEx ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ ดังนี้ 

๑. ศำสตรำจำรย์นำยแพทย์ บวรศิลป์  เชำวน์ช่ืน           ประธำน 
๒. รองศำสตรำจำรย์ ดร.ยุวดี  รอดจำกภัย           กรรมกำร 
๓. ดร.นุจรี  ภำคำสัตย์     กรรมกำร 
๔. ดร.ปรัชญำ  แก้วแก่น             เลขำนุกำร 
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ด้ำนกำรวิจัย 

• โครงกำรวิจัยจ ำแนกตำมแหล่งทุน 

• กำรเผยแพร่ผลงำนวิจัย 

• กำรจดทรัพย์สินทำงปัญญำ 
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ด้ำนกำรวิจัย 
วิทยำลัยวิทยำกำรวิจัยและวิทยำกำรปัญญำ ได้ปรับยุทธศำสตร์กำรสร้ำงก ำลังคนและงำนวิจัยให้

สนองต่อนโยบำยของรัฐบำลในเรื่อง “ยุทธศำสตร์ไทยแลนด์ ๔.๐” และกำรเป็นส่วนหนึ่งของเขตพัฒนำพิเศษ
ภำคตะวันออก (Eastern Special Development Zone หรือ EEC เดิม) โดยกำรมุ่งสร้ำงนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศใหม่ ๆ ในกำรท ำวิจัยเชิงพหุสำขำวิชำ (Multidisciplinary) อย่ำงจริงจังและสำมำรถ
น ำไปสู่กำรใช้ประโยชน์ได้ วิทยำลัยฯ จึงมีปณิธำนมุ่งมั่นท่ีจะสร้ำงควำมเป็นหนึ่งให้กับมหำวิทยำลัยบูรพำ โดย
กำรเป็นผู้น ำทำงด้ำนวิทยำกำรวิจัยและวิทยำกำรปัญญำ ผลิตนักวิจัยมืออำชีพและผลิตผลงำนวิจัย เพื่อสร้ำง
ช่ือเสียงและศักยภำพกำรเป็นมหำวิทยำลัยวิจัยให้กับมหำวิทยำลัยบูรพำ วิทยำลัยฯ ได้สนับสนุนและส่งเสริม
ให้คณำจำรย์ บุคลำกร และนิสิตของวิทยำลัยฯ ท ำวิจัยเพื่อให้ได้รับประสบกำรณ์กำรวิจัย สร้ำงองค์ควำมรู้และ
นวัตกรรม และตีพิมพ์ผลงำนเผยแพร่ในวำรสำรวิชำกำรในระดับชำติและนำนำชำติ เพื่อช่วยส่งเสริมสนับสนุน
กำรท ำวิจัยให้บรรลุเป้ำหมำยตำมแผนของวิทยำลัยฯ มหำวิทยำลัย และสอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรวิจัยของชำติ  
ผลกำรด ำเนินงำนท่ีประจักษ์ ปีงบประมำณ ๒๕๖๒ ได้รับเงินทุนสนับสนุน จ ำนวน ๗,๘๐๘,๖๔๐ บำท (เจ็ด
ล้ำนแปดแสนแปดพันหกร้อยส่ีสิบบำทถ้วน) โดยมีรำยละเอียด ดังนี้ 
 

โครงกำรวิจัยจ ำแนกตำมแหล่งทุน 
 

ล ำดับ ชื่อแผนงำน/โครงกำร แหล่งทุน ผู้วิจัย จ ำนวนเงิน 

1 กำรปกป้องระบบประสำทของสำรสกัด
ขม้ินชันสำยพันธุ์ภำคตะวันออกของประทศ
ไทยแบบจ ำลองโรคสมองเส่ือมจำกหลอด
เลือดสมองสัตว์ทดลอง 

ส ำนักงำน
คณะกรรมกำร
วิจัยแห่งชำติ 
(วช.) 

ดร.ปรัชญำ แก้ว
แก่น 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 

๒ กำรพัฒนำเกณฑ์กำรประเมินทักษะกำร
เรียนรู้และนวัตกรรมของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษำตอนปลำย: กำรวิเครำะห์โมเดล
พหุระดับแบบผสำนวิธี 

เงินรำยได้ส่วน
งำน 

ผศ.ดร.ภัทรำวดี 
มำกมี 

๑๙๓,๐๐๐ 

3 ผลกำรรักษำด้วยยำเมไทรำปอนต่อกำร
บกพร่องของควำมจ ำ กำรอักเสบของสมอง
และระดับน้ ำตำลในเลือดในหนูอ้วน 

เงินรำยได้ส่วน
งำน 

ดร.ยุทธนำ จัน
ทะขิน 

๑๘๗,๐๐๐ 

4 ผลของมะขำมป้อมท่ีมีต่อควำมบกพร่องด้ำน
ควำมจ ำในหนูภำวะอ้วน 

เงินรำยได้ส่วน
งำน 

ดร.สิริกรำนต์ 
จันทเปรมจิตต์ 

๑๙๓,๐๐๐ 



ด้ำนกำรวิจัย  |  หน้ำ ๓๙ 

 

 
 

ล ำดับ ชื่อแผนงำน/โครงกำร แหล่งทุน ผู้วิจัย จ ำนวนเงิน 

5 กำรพัฒนำมำตรวัดควำมเจริญงอกงำมแบบ
ออนไลน์ ส ำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษำ
ตอนปลำย 

ส ำนักงำนกองทุน
สนับสนุนกำรวิจัย 
(สกว.) 

ดร.ปิยะทิพย์ 
ประดุจพรม 

๗๑๗,๐๙๐ 

6 กำรทดสอบสมรรถภำพทำงกำยและสุขภำพ
ทำงกำยของผู้สูงอำยุไทย 

สถำบันวิจัยระบบ
สำธำรณสุข 
(สวรส.) 

ดร.ศรำวิน เทพ
สถิตย์ภรณ์ 

๒,๓๗๕,๘๕๐ 

7 อุปกรณ์ตรวจสอบผู้ด่ืมแอลกอฮอล์และผู้มี
อำกำรง่วงนอนขณะขับรถ 

โครงกำร 
Innovation 
Hubs เพื่อสร้ำง
เศรษฐกิจฐำน
นวัตกรรมของ
ประเทศตำม
นโยบำยประเทศ
ไทย 4.0 (Smart 
City Startup 
Development) 

ดร.ศรำวิน เทพ
สถิตย์ภรณ์ 

๖๘๐,๐๐๐ 

8 อิทธิพลของปัจจัยด้ำนกำรออกแบบป้ำย
ฉลำกบรรจุภัณฑ์ต่อกำรตัดสินใจซื้อของ
ผู้บริโภค: กำรศึกษำคล่ืนไฟฟ้ำสมองสัมพันธ์
กับเหตุกำรณ์ 

ส ำนักงำน
คณะกรรมกำร
วิจัยแห่งชำติ 
(วช.) 

จิรวุฒิ หลอม
ประโคม 
ผศ.ดร.สุชำดำ 
กรเพชรปำณี 

๑๒๐,๐๐๐ 

9 กำรส่งเสริมอำรมณ์ด้ำนบวกของวัยรุ่นด้วย
ผลงำนศิลปะสร้ำงสรรค์ประเภทจิตกรรมท่ี
บูรณำกำรแนวคิดตะวันออกกับตะวันตก: 
กำรศึกษำคล่ืนไฟฟ้ำสมอง 

ส ำนักงำน
คณะกรรมกำร
วิจัยแห่งชำติ 
(วช.) 

รศ.เสกสรรค์ 
ตันยำภิรมย์ 
ผศ.ดร.สุชำดำ 
กรเพชรปำณี 

๑๐๙,๕๐๐ 

10 กำรออกแบบกิจกรรมกำรท่องเท่ียวในเขต
ลุ่มแม่น้ ำบำงปะกง 

ส ำนักงำน
คณะกรรมกำร
วิจัยแห่งชำติ 
(วช.) 

นนลณีย์ วรจรัส
วิทย ์
ผศ.ดร.สุชำดำ 
กรเพชรปำณี 

๑๓๒,๙๐๐ 
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ล ำดับ ชื่อแผนงำน/โครงกำร แหล่งทุน ผู้วิจัย จ ำนวนเงิน 
12 กำรพัฒนำกรอบกำรประเมิน 

กำรจัดกำรโซ่อุปทำนกำรท่องเท่ียวเชิง
สุขภำพส ำหรับผู้ประกอบกำรกิจกำรสปำ
ไทย 

ส ำนักงำน
คณะกรรมกำร
วิจัยแห่งชำติ 
(วช.) 

ณัฐชัย วงศ์ศุภ
ลักษณ์ 
ผศ.ดร.พูลพงศ์ 
สุขสว่ำง 

๑๓๕,๕๐๐ 

13 กำรเพิ่มเชำวน์ปัญญำด้ำนมิติสัมพันธ์ของ
นักเรียนระดับประถมศึกษำด้วยกำรฝึก
กระบวนกำรทำงปัญญำเสมือนจริง: 
กำรศึกษำเชิงพฤติกรรมและคล่ืนไฟฟ้ำสมอง 

ส ำนักงำน
คณะกรรมกำร
วิจัยแห่งชำติ 
(วช.) 

สดใส ดุลยำ 
ผศ.ดร.สุชำดำ 
กรเพชรปำณี 

๑๒๐,๐๐๐ 

14 กำรเพิ่มเชำวน์ปัญญำด้ำนภำษำศำสตร์ของ
นักเรียนระดับประถมศึกษำด้วยโปรแกรมฝึก
ควำมสำมำรถด้ำนกำรใช้ภำษำ: กำรศึกษำ
เชิงพฤติกรรมและคล่ืนไฟฟ้ำสมอง 

ส ำนักงำน
คณะกรรมกำร
วิจัยแห่งชำติ 
(วช.) 

สุวำรินทร์ ถิ่น
ทวี 
ผศ.ดร.สุชำดำ 
กรเพชรปำณี 

๑๒๐,๐๐๐ 

15 กำรเพิ่มเชำวน์ปัญญำด้ำนกำรคงอยู่ของชีวิต
ส ำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษำด้วยกำร
ชมภำพยนตร์ส้ันร่วมกับกำรฝึกจิตตปัญญำ: 
กำรศึกษำเชิงพฤติกรรมและคล่ืนไฟฟ้ำสมอง 

ส ำนักงำน
คณะกรรมกำร
วิจัยแห่งชำติ 
(วช.) 

รัชภร รุ่งต้ังธนำ
บุญ 
ผศ.ดร.สุชำดำ 
กรเพชรปำณี 

๑๒๐,๐๐๐ 

16 ผลของโปรแกรมกำรฝึกล่ำมด้วยตนเองต่อ
ควำมจ ำขณะคิด เชำวน์ปัญญำเชิงเล่ือน 
ไหลและกำรฟังภำษำอังกฤษเพื่อควำมเข้ำใจ
ของนักศึกษำปริญญำตร ี

ส ำนักงำน
คณะกรรมกำร
วิจัยแห่งชำติ 
(วช.) 

อัฐพล อัฐนำค 
ผศ.ดร.สุชำดำ 
กรเพชรปำณี 

๑๐๘,๘๐๐ 

17 กำรเพิ่มเชำวน์ปัญญำด้ำนกำรรู้จักและเข้ำใจ
ตนเองของนักเรียนระดับประถมศึกษำด้วย
แอพพลิเคชันฝึกกำรรู้จักและเข้ำใจตนเอง: 
กำรศึกษำเชิงพฤติกรรมและคล่ืนไฟฟ้ำสมอง 

ส ำนักงำน
คณะกรรมกำร
วิจัยแห่งชำติ 
(วช.) 

จุฑำทิพย์ โพธิ์ทิ 
รศ.ดร.เสรี 
ชัดแช้ม 

๑๑๙,๙๐๐ 

18 กำรพัฒนำวิธีกำรควบคุมกำรใช้ข้อสอบ
ร่วมกับกำรควบคุมสมดุลเนื้อหำโดยใช้ 
วิธีโหลดบำลำนซ์ซิ่ง ส ำหรับทดสอบควำมรู้
ทำงไอซีที: กำรทดสอบปรับเหมำะแบบพหุ
มิติด้วยคอมพิวเตอร์ 

ส ำนักงำน
คณะกรรมกำร
วิจัยแห่งชำติ 
(วช.) 

ธีร์นวัช สุขวิลัย
หิรัญ 
รศ.ดร.เสรี 
ชัดแช้ม 

๑๓๓,๑๐๐ 
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ล ำดับ ชื่อแผนงำน/โครงกำร แหล่งทุน ผู้วิจัย จ ำนวนเงิน 
19 กำรพัฒนำวิธีกำรให้คะแนนผังงำนส ำหรับ

กำรประเมินผลกำรเรียนรู้ของนักเรียน 
ส ำนักงำน
คณะกรรมกำร
วิจัยแห่งชำติ 
(วช.) 

วิจิตร ชะโลป
ภัมถ์ 
ผศ.ดร.พูลพงศ์ 
สุขสว่ำง 

๑๑๕,๘๐๐ 

20 กำรเพิ่มหน้ำท่ีกำรบริหำรจัดกำรของสมอง
ในเด็กสมำธิส้ันด้วย VISUO ควำมเป็นจริง
เสมือน 

ส ำนักงำน
คณะกรรมกำร
วิจัยแห่งชำติ 
(วช.) 

วรัญญภรณ์ ชำ
ลีรักษ์ 
ผศ.ดร.ภัทรำวดี 
มำกมี 

๑๓๔,๙๐๐ 

21 กำรเพิ่มควำมใส่ใจด้ำนภำพด้วยกิจกรรม
ติดตำมกำรเคล่ือนท่ีแบบระบุและจ ำแนก
วัตถุของเด็กปฐมวัยที่มีควำมเส่ียงต่อควำม
บกพร่องด้ำนกำรอ่ำน 

ส ำนักงำน
คณะกรรมกำร
วิจัยแห่งชำติ 
(วช.) 

วัฒนำรี 
อัมมวรรธน ์
ผศ.ดร.สุชำดำ 
กรเพชรปำณี 

๑๓๔,๖๐๐ 

22 กำรพัฒนำกรอบกำรประเมินกำรจัดกำร
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศอย่ำงยั่งยืนในเขตลุ่ม
แม่น้ ำบำงปะกง 

ส ำนักงำน
คณะกรรมกำร
วิจัยแห่งชำติ 
(วช.) 

นุชนำฎ เล้ียง
อ ำนวย 
ผศ.ดร.สุชำดำ 
กรเพชรปำณี 

๑๒๐,๐๐๐ 

23 
 

กำรพัฒนำโปรแกรมคอมพิวเตอร์บ ำบัดฟื้นฟู
กำรรู้คิดเสริมแรงจูงใจต่อเนื่องส ำหรับเพิ่ม
ควำมสำมำรถด้ำนกำรรู้คิดของผู้ป่วยจิตเภท 

ส ำนักงำน
คณะกรรมกำร
วิจัยแห่งชำติ 
(วช.) 

พุฒิชำดำ จันทะ
คุณ 
รศ.ดร.เสรี 
ชัดแช้ม 

๑๓๒,๙๐๐ 

24 กำรเปรียบเทียบผลกำรเพิ่มควำมใส่ใจของ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษำด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ฝึกกำรเคล่ือนไหวของ 
ตำแบบติดตำมวัตถุ 

ส ำนักงำน
คณะกรรมกำร
วิจัยแห่งชำติ 
(วช.) 

เพ็ญประภำ นำ
เคน 
ดร.สิริกรำนต์ 
จันทเปรมจิตต์ 

๒๙,๕๐๐ 

25 ผลกำรใช้โปรแกรมกำรฝึกสติเพื่อเพิ่มควำม
ใส่ใจ และควำมจ ำขณะคิดของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษำปีท่ี ๕ 

ส ำนักงำน
คณะกรรมกำร
วิจัยแห่งชำติ 
(วช.) 

ชลิดำ วรรณ
โพธิ์กลำง 
ผศ.ดร.ภัทรำวดี 
มำกมี 

๕๖,๓๐๐ 
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ล ำดับ ชื่อแผนงำน/โครงกำร แหล่งทุน ผู้วิจัย จ ำนวนเงิน 
26 กำรเปรียบเทียบผลกำรเพิ่มควำมจ ำขณะ

ท ำงำนของนักเรียนระดับประถมศึกษำ
ระหว่ำงเพศ และระยะเวลำฝึกด้วย
โปรแกรมกำรฝึกเลขคณิตตำมโมเดลทริป
เพิลโคด 

ส ำนักงำน
คณะกรรมกำร
วิจัยแห่งชำติ 
(วช.) 

วนิดำ อุบลศักด์ิ 
ดร.สิริกรำนต์ 
จันทเปรมจิตต์ 

๓๙,๗๐๐ 

27 กำรเปรียบเทียบผลกำรเพิ่มควำมจ ำขณะคิด
และกำรควบคุมอำรมณ์ด้วยตนเองของ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษำตอนต้นระหว่ำง
กำรฟังเพลงไทยลูกทุ่งท่ีมีเนื้อร้องกับไม่ม ี
เนื้อร้อง 

ส ำนักงำน
คณะกรรมกำร
วิจัยแห่งชำติ 
(วช.) 

จริยำพร อุตร
วิเชียร 
ดร.สิริกรำนต์ 
จันทเปรมจิตต์ 

๓๑,๖๐๐ 

28 ผลของกำรเล่นเกมปริศนำเพนโทมิโนต่อกำร
เพิ่มควำมสำมำรถด้ำนมิติสัมพันธ์ในนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษำตอนต้น 

ส ำนักงำน
คณะกรรมกำร
วิจัยแห่งชำติ 
(วช.) 

ณัฐธยำน์ วงษ์
วำทย์ 
ดร.ปรัชญำ แก้ว
แก่น 

๖๐,๐๐๐ 

29 ผลของกำรฝึกด้วยเกมกำร์ดต่อโมเลกุลเคมี
ร่วมกับกำรใช้แบบจ ำลองโมเลกุลสำมมิติ
ส ำหรับเพิ่มควำมสำมำรถด้ำนมิติสัมพันธ์
ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย 

ส ำนักงำน
คณะกรรมกำร
วิจัยแห่งชำติ 
(วช.) 

ศิริพร นันท์ชัย 
ดร.สิริกรำนต์ 
จันทเปรมจิตต์ 

๕๙,๙๐๐ 

30 กำรพัฒนำกิจกรรมกำรเรียนรู้เชิง
ประสบกำรณ์ ส ำหรับส่งเสริมกรอบควำมคิด
ด้ำนเชำวน์ปัญญำของนักศึกษำระดับ
อำชีวศึกษำ 

ส ำนักงำน
คณะกรรมกำร
วิจัยแห่งชำติ 
(วช.) 

สุจิตรำ ตรีรัตน
นุกูล 
ดร.ปริญญำ 
เรืองทิพย์ 

๖๗,๓๐๐ 

31 กำรพัฒนำควำมคิดสร้ำงสรรค์ 
ทำงคณิตศำสตร์ตำม Model-Eliciting 
Activities ส ำหรับนักเรียนมัธยมศึกษำตอน
ปลำยท่ีมีควำมสำมำรถพิเศษด้ำน
วิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์ 

ส ำนักงำน
คณะกรรมกำร
วิจัยแห่งชำติ 
(วช.) 

วุฒิพงษ์ ประ
ทุมมำ 
ผศ.ดร.พูลพงศ์ 
สุขสว่ำง 

๕๑,๕๐๐ 

32 กำรเปรียบเทียบทักษะชีวิตของนักศึกษำ
อำชีวศึกษำในเขตพัฒนำพิเศษพัฒนำพิเศษ
ภำคตะวันออกระหว่ำงเพศและรูปแบบกำร
เรียนรู ้

ส ำนักงำน
คณะกรรมกำร
วิจัยแห่งชำติ 
(วช.) 

สุรศักดิ์ อิ่ม
เอี่ยม 
ผศ.ดร.ภัทรำวดี 
มำกมี 

๖๐,๐๐๐ 
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ล ำดับ ชื่อแผนงำน/โครงกำร แหล่งทุน ผู้วิจัย จ ำนวนเงิน 
33 ผลกำรฝึกเล่นเกมคอมพิวเตอร์ส ำหรับเพิ่ม

ควำมจ ำขณะคิด และกำรเลือกใส่ใจของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 3 

ส ำนักงำน
คณะกรรมกำร
วิจัยแห่งชำติ 
(วช.) 

กิตติคุณ รส
แก่น 
ดร.กนก พำน
ทอง 

๕๑,๔๐๐ 

34 กำรพัฒนำตัวชี้วัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของนักศึกษำอำชีวศึกษำสู่กำรเป็นแรงงำน
ในเขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก 

ส ำนักงำน
คณะกรรมกำร
วิจัยแห่งชำติ 
(วช.) 

สรวิทย์ สมศรี 
ดร.ปิยะทิพย์ 
ประดุจพรม 

๓๗,๖๐๐ 

35 กำรพัฒนำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฝึกสมอง
ด้ำนควำมใส่ใจ ควำมจ ำ กำรรับรู้มิติสัมพันธ์
และกำรบริหำรจัดกำรของสมอง ส ำหรับ
ฟื้นฟูทำงปัญญำของผู้ป่วยโรคหลอดเลือด
สมอง 

ส ำนักงำน
คณะกรรมกำร
วิจัยแห่งชำติ 
(วช.) 

กรศิริ สร้อยสูง
เนิน 
ดร.ศรำวิน เทพ
สถิตย์ภรณ์ 

๖๐,๐๐๐ 
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กำรเผยแพร่ผลงำนวิจยั 
 ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ อำจำรย์ประจ ำวิทยำลัย มีผลงำนวิจัยท่ีได้รับกำรเผยแพร่ จ ำนวน ๘๗ เรื่อง โดย
สัดส่วนของอำจำรย์ประจ ำต่อผลงำนวิจัยท่ีได้รับกำรเผยแพร่ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เท่ำกับ ๑ คน ต่อ ๗.๒๕ เรื่อง 
ผลงำนวิจัยท่ีได้รับกำรเผยแพร่ จ ำแนกเป็นบทควำมวิจัยท่ีได้รับกำรตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรท่ีอยู่ในฐำนข้อมูล
ระดับชำติ จ ำนวน ๖๙ เรื่อง บทควำมวิจัยท่ีได้รับกำรตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรท่ีอยู่ในฐำนข้อมูลระดับ
นำนำชำติ จ ำนวน ๗ เรื่อง บทควำมวิจัยท่ีได้น ำเสนอในท่ีประชุมวิชำกำรระดับชำติ จ ำนวน ๓ เรื่องและระดับ
นำนำชำติจ ำนวน ๘ เรื่อง ส่วนข้อมูลจ ำนวนผลงำนวิจัยของอำจำรย์ประจ ำวิทยำลัย ท่ีได้รับกำรเผยแพร่ ต้ังแต่
ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๑ มีดังนี้ 
 

ข้อมูลผลงำนวิจัยของอำจำรย์ประจ ำวิทยำลัย ต้ังแต่ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๖ – ๒๕๖๑ 
    

ปีที่เผยแพร่ 
วำรสำรวิชำกำร น ำเสนอในที่ประชุมวิชำกำร 

รวมผลงำนวิจัย 
ระดับชำติ 

ระดับ
นำนำชำติ 

ระดับชำติ 
ระดับ

นำนำชำติ 
๒๕๕๖ ๑๕ ๑ - ๗ ๒๓ 
๒๕๕๗ ๑๑ ๒ ๗ ๖ ๒๖ 
๒๕๕๘ ๒๒ ๕ ๑ ๗ ๓๕ 
๒๕๕๙ ๓๔ ๔ ๒ ๒ ๔๒ 
๒๕๖๐ ๓๑ ๖ ๓ - ๔๐ 
๒๕๖๑ ๖๙ ๗ ๓ ๘ ๘๗ 
รวม ๑๘๒ ๒๕ ๑๖ ๓๐ ๒๕๓ 
 
ข้อมูลผลงำนวิจัยของอำจำรย์ประจ ำวิทยำลัยฯ ท่ีได้รับกำรเผยแพร่ ในปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ มีดังนี้  
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  ๑. บทควำมวิจัยที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรที่อยู่ในฐำนข้อมูลระดับชำติ 
 

ล ำดับ
ท่ี 

ชื่อบทควำมวิจัย ชื่อผู้วิจัย ชื่อวำรสำรที่ตีพิมพ์ 

๑ Effect of Thai-Eastern 
Indigenous Curcuma longa L. 
Extract on Brain-derived 
Neurotrophic Factor and 
Oxidative Stress Markers in 
Cerebral Ischemia Rat 

Kaewkaen, K. วารสารวิจัยมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก, 
๑๒(๑), ๙๙-๑๐๗. 

๒ Test-retest Reliability of the 
Five Times Sit-to-Stand Test 
measured using the Kinect in 
older adults 

Kaewkaen, K., Uttama, S., 
Ruengsirarak, W., & 
Kaewkaen, P. 

Journal of Associated 
Medical Sciences, ๕๒(๒), 
๑๓๘-๑๔๔. 

๓ Development of Automatic 
Decision System in The Next 
Item Selection for 
Computerized Adaptive Testing 

Tanapattanadol, R., 
Chadcham, S., & 
Pradujprom, P. 

Information Technology 
Journal, ๑๔(๒), ๑๘-๒๕. 

๔ กำรพัฒนำระบบตรวจสอบคุณภำพ
ทำงฟิโนไทป์ของเมล็ดข้ำวโดยใช้กำร
เรียนรู้ของเครื่องจักร 

กุลวดี เถนว้อง, พูลพงศ์ สุข
สว่ำง และยรรยง พันธ์สวัสด์ิ 

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัย
อิสเทิร์นเอเชีย, ๑๓(๑), ๗๖–
๙๔. 

๕ นูโทรปิกส์และผลิตภัณฑ์เสริมอำหำร
จำกธรรมชำติส ำหรับกำรเรียนรู้และ
ควำมจ ำ 

ปรัชญำ  แก้วแก่น วารสารวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี หัวเฉียวเฉลิมพระ
เกียรต,ิ ๔(๒), ๙๒-๑๐๑. 

๖ กำรพัฒนำวิธีกำรคัดเลือกข้อสอบข้อ
ถัดไป โดยใช้วิธีอำณำนิคมมด 
ส ำหรับกำรทดสอบแบบปรับเหมำะ
ด้วยคอมพิวเตอร์ 

รัชกฤช ธนพัฒนดล, เสรี 
ชัดแช้ม และปิยะทิพย์ 
ประดุจพรม 

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัย
อีสเทิร์นเอเชีย ฉบับ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 
๑๒(๒),๑๕๓-๑๖๘. 

๗ กำรหำค่ำท่ีเหมำะสมในกำรท ำแห้ง
มะละกอแบบออสโมซิสด้วยวิธีกำร
ค้นหำแบบนกกำเหว่ำและอัลกอลิทึม
ผสมผสำน CSGA 

วีระ พุ่มเกิด, พูลพงศ์ สุข
สว่ำง และเสรี ชัดแช้ม 

วารสารวิจัยมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก, 
๑๑(๑), ๔๒-๕๒. 
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ล ำดับ
ท่ี 

ชื่อบทควำมวิจัย ชื่อผู้วิจัย ชื่อวำรสำรที่ตีพิมพ์ 

๘ กำรพัฒนำมำตรวัดบุคลิกภำพของ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย
ในโรงเรียนเขตพัฒนำพิเศษภำค
ตะวันออก 

Chanmeardey Chiv 
และภัทรำวดี มำกมี 

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัย
ธนบุรี, ๑๒(พิเศษ), ๗๑–๘๑. 

๙ Multilevel Causal Factors 
Influencing Organizational 
Effectiveness for Universities in 
Thailand, Laos and Cambodia 

Makmee, P. Rajabhat J. Sci. Humanit. 
Soc. Sci, 20(1), 49-58. 

๑๐ กำรเปรียบเทียบคล่ืนไฟฟ้ำสมองของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี ๑ ขณะ
ท ำแบบทดสอบด้ำนเลขคณิต 

กนก พำนทอง และปิยะทิพย์ 
ประดุจพรม 

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ธนบุรี, ๑๓(๑), ๓๔-๕๐. 

11 กำรเปรียบเทียบควำมตรงร่วมสมัย
และควำมตรงเชิงลู่ออกของมำตรวัด
ควำมสุขของคนไทยตำมทฤษฎี 
PERMA 

จุฑำวรรณ หันทะยุง และกนก 
พำนทอง 

วารสารเทคโนโลยีภาคใต้, ๑๒
(๑), ๖๓-๗๑. 

12 กำรพัฒนำมำตรวัดเจตคติต่อวิชำชีพ
ครูตำมโมเดลกำรตอบสนองข้อสอบ
แบบพหุมิติ: กำรทดสอบปรับเหมำะ
แบบพหุมิติด้วยคอมพิวเตอร์ 

ชญำรัตน์ บุญพุฒิกร, เสรี 
ชัดแช้ม และปิยะทิพย์ 
ประดุจพรม 

วารสารวิชาการสถาบันเทคโนโลยี
แห่งสุวรรณภูมิ (สาขา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์), ๕
(๑), ๑๘๗-๒๐๔. 

13 กำรพัฒนำโปรแกรมจ ำแนกประเภท
กรอบควำมคิดด้ำนเชำว์ปัญญำ โดยใช้
กำรทดสอบด้วยคอมพิวเตอร์แบบ
ปรับควำมยำว 

ชนิตำ รุ่งเรือง, เสรี ชัดแช้ม 
และปิยะทิพย์ ประดุจพรม 

วิทยาการวิจัยและวิทยาการ
ปัญญา, ๑๖(๑), ๕๓-๖๗. 

14 กำรสร้ำงข้อเสนอแนะกำรด ำเนินกำร
มีส่วนร่วมของประชำชนในกำร
ชดเชยผลกระทบส่ิงแวดล้อมใน
แหล่งท่องเท่ียวจำกกรณีน้ ำมันดิบ
รั่วไหลท่ีเกำะเสม็ดเพื่อสร้ำงเป็น
รูปแบบสมกำรโครงสร้ำง (SEM และ
ทดสอบด้วยโปรแกรมทำงสถิติลิสเรล 

ดนัย บวรเกียรติกุล, วัลลภ ใจ
ดี และพูลพงศ์ สุขสว่ำง 

วารสารวิชาการและวิจัย
สังคมศาสตร์, ๑๓(๓๗), ๓๑-
๔๖. 
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ล ำดับ
ท่ี 

ชื่อบทควำมวิจัย ชื่อผู้วิจัย ชื่อวำรสำรที่ตีพิมพ์ 

15 กำรศึกษำพฤติกรรมกำรใช้เครือข่ำย
สังคมออนไลน์และผลกระทบต่อ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษำในจังหวัด
ชลบุรี 

ดวงรัตน์ เหลืองอ่อน, พิทักษ์ 
ทองสุข, ภำสกรณ์ วัฒนพ
ฤกษ,์ สุกัญญำ โพยนอก, สุว
ภำ บุญอุไร, ประวิทย์ ทอง
ไชย และปริญญำ เรืองทิพย์ 

วารสารศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ๔๔(๑), 
๓๑-๔๔. 

16 กำรศึกษำสภำพควำมร่วมมือกับ
ชุมชนในด้ำนกำรส่งเสริมกีฬำเพื่อ
สุขภำพของมหำวิทยำลัยรำชภัฏ
เชียงรำย 

ด ำเกิง วัฒนวีร์, ศักดิ์ชำย 
พิทักษ์วงศ์, นฤพนธ์ วงศ์จตุร
ภัทร และพูลพงศ์ สุขสว่ำง 

วารสารสุขศึกษา พลศึกษา และ
สันทนาการ, ๔๔(๑), ๑๔๒-
๑๕๘. 

17 อิทธิพลของควำมแตกต่ำงระหว่ำง
เพศและบุคลิกภำพท่ีมีต่อค ำ
ภำษำไทยและเสียงดิจิทัลท่ีเร้ำ
อำรมณ์ด้ำนกำรมีอิทธิพลในผู้ใหญ่
ตอนต้น: กำรศึกษำเชิงพฤติกรรม 

นิภำพร อำงควนิช, เสรี 
ชัดแช้ม, พีร วงศ์อุปรำช และ
กนก พำนทอง 

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัย
กรุงเทพธนบุรี, ๗(๒), ๒๐๓-
๒๑๖. 

18 กำรพัฒนำกิจกรรมกำรเรียนรู้วิชำ
คณิตศำสตร์ส ำหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษำปีท่ี ๑โดยใช้กระบวนกำร
ประเมินเพื่อพัฒนำผู้เรียน 

บุญน้อม นำมดำ, ปิยะทิพย์ 
ประดุจพรม และปริญญำ 
เรืองทิพย ์

วิจัยและประเมินผล
อุบลราชธานี, ๗(๒), ๖๙-๗๘. 

19 กำรเพิ่มควำมสำมำรถด้ำนมิติ
สัมพันธ์ของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษำตอนปลำยโดยใช้
โปรแกรมกำรเคล่ือนไหวตำอย่ำง
รวดเร็ว: กำรศึกษำคล่ืนไฟฟ้ำสมอง 

ปริญญำ  เรืองทิพย์ วารสารสังคมศาสตร์บูรณาการ, 
๕(๒), ๑๐๘-๑๓๖. 

20 กำรพัฒนำทักษะชีวิตด้ำนทักษะทำง
สังคมและอำรมณ์ของนักศึกษำระดับ
อำชีวศึกษำ 

ปริญญำ เรืองทิพย์, ภัทรำวดี  
มำกมี, กนก พำนทอง, ประ
วิทย์ ทองไชย และปิยะทิพย์ 
ประดุจพรม 

วารสารมหาจุฬานาครทรรศน์, 
๕(๓), ๗๐๖–๗๒๙. 

21 อิทธิพลของควำมแตกต่ำงระหว่ำง
เพศและบุคลิกภำพท่ีมีต่อข้อควำม
ภำษำไทยและเสียงดิจิทัลท่ีเร้ำ

ปิยธิดำ รัตนคุณ, เสรี ชัดแช้ม, 
ศรำวิน เทพสถิตย์ภรณ์ และ
อุทัยพร ไก่แก้ว 

วารสารวิจัยมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก, 
๑๒(๑), ๓๐-๓๙. 
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ล ำดับ
ท่ี 

ชื่อบทควำมวิจัย ชื่อผู้วิจัย ชื่อวำรสำรที่ตีพิมพ์ 

อำรมณ์ด้ำนกำรตื่นตัวในวัยผู้ใหญ่
ตอนต้น 

22 กำรพัฒนำและกำรตรวจสอบ
คุณสมบัติทำงกำรวัดของมำตรวัด
ควำมเจริญงอกงำม ส ำหรับนิสิต
ระดับปริญญำตร ี

ปิยะทิพย์ ประดุจพรม, 
สุชำดำ สกลกิจรุ่งโรจน์, พัชรำ 
สิริวัฒนเกตุ, วิระญำ กิจรัตน์, 
มำณวิกำ ศรีวรรณำและชัยยำ 
น้อยนำรถ 

วารสารเทคโนโลยีภาคใต้, ๑๑
(๑), ๒๑-๒๙. 

23 อิทธิพลของควำมแตกต่ำงระหว่ำง
เพศและบุคลิกภำพท่ีมีต่อค ำ
ภำษำไทยและเสียงดิจิทัลท่ีเร้ำ
อำรมณ์ด้ำนกำรตื่นตัวในผู้ใหญ่
ตอนต้น: กำรศึกษำเชิงพฤติกรรม
และคล่ืนไฟฟ้ำสมองสัมพันธ์กับ
เหตุกำรณ์. 

พนิดำ กิตติธ ำรงกุล, เสรี 
ชัดแช้ม, พีร วงศ์อุปรำช และ
กนก พำนทอง 

วารสารมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏอุดรธานี, ๗(๒), ๕๓-๗๐. 

24 กำรปรับควำมคิดอย่ำงมีสติเพื่อลด
กำรดื่มเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์สำหรับ
นักเรียนอำชีวศึกษำท่ีด่ืมแบบเส่ียง: 
กำรศึกษำคล่ืนไฟฟ้ำสมอง 

พรรณปพร ลีวิโรจน์, เสรี 
ชัดแช้ม และกนก พำนทอง 

วารสารวิชาการสถาบัน
เทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ, ๕(๑), 
๒๒๔-๒๔๒. 

25 กำรเพิ่มควำมสำมำรถด้ำนมิติ
สัมพันธ์ของนักเรียนอำชีวศึกษำโดย
ใช้โปรแกรมกำรฝึกทักษะทำงปัญญำ
อย่ำงมีวิจำรณญำณ 

พัชรำ สิริวัฒนเกตุ, กนก  
พำนทอง และภัทรำวดี มำก
มี 

วารสารโรงพยาบาลเจริญกรุง
ประชารักษ์, ๑๔(๑), ๔๐–๕๖. 

26 ผลของควำมแตกต่ำงระหว่ำงเพศ
และบุคลิกภำพท่ีมีต่อค ำภำษำไทย
และเสียงดิจิทัลท่ีเร้ำอำรมณ์ด้ำน
ควำมประทับใจในผู้ใหญ่ตอนต้น 

พัชรำภัณฑ์ ไชยสังข์, เสรี 
ชัดแช้ม, พีร วงศ์อุปรำช และ
กนก พำนทอง 

วารสารการพยาบาลและ
การศึกษา, ๑๑(๔), ๖๖-๘๐. 

27 อิทธิพลของควำมแตกต่ำงระหว่ำง
เพศและบุคลิกภำพท่ีมีต่อเสียง
ดิจิตอลท่ีเร้ำอำรมณ์ด้ำนกำร มี

พันธุ์ธัช ศรีทิพันธ์, เสรี 
ชัดแช้ม, พูลพงศ์ สุขสว่ำง 
และศรำวิน เทพสถิตย์ภรณ์ 

Veridian E-Journal, 
Silpakorn University ฉบับ
ภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร์ 
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อิทธิพลในผู้ใหญ่ตอนต้น: กำรศึกษำ
เชิงพฤติกรรม 

สังคมศาสตร์ และศิลปะ, ๑๑
(๓), ๓๑๕๗-๓๑๗๕. 

28 กำรเปรียบเทียบผลกำรวิเครำะห์
กำรท ำหน้ำท่ีต่ำงกันของข้อสอบใน
แบบทดสอบ O-NET ช้ัน
มัธยมศึกษำปีท่ี ๖ ระหว่ำงวิธี IRT-
LR กับวิธี SIBTEST 

พิจักษณำ กำวี และปิยะทิพย์ 
ประดุจพรม 

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนคร, ๙(๒), ๒๒๔-
๒๔๑. 

29 กำรพัฒนำทักษะชีวิตของนักศึกษำ
ระดับอำชีวศึกษำตำม
มำตรฐำนสำกล 

ภัทรำวดี  มำกมี, กนก พำน
ทอง และปริญญำ เรืองทิพย์ 

วารสารสุโขทัยธรรมาธิราช, ๓๑
(๒), ๑๖๒–๑๗๗. 

30 โมเดลกำรวัดทักษะชีวิตของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษำยุคไทยแลนด์ 4.0 ใน
จังหวัดสระแก้ว 

ภัทรำวดี มำกมี, กิติคุณ รส
แก่น, จริยำพร อุตรวิเชียร, 
ชลิดำ วรรณโพธิ์กลำง, นุชจรี 
อุทธจิตร์, ปภำวดี ทิพอุทัย, 
พินิต ชินสร้อย และอัญชลิกำ 
เฟื่องฟุ้ง 

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ยะลา, ๑๔(๓), ๓๓๘–๓๔๕.  

31 พฤติกรรมแบบควำมคิดก้ำวหน้ำของ
ครูในภำคตะวันออก: กำรวิเครำะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยันพหุระดับ 

ภัทรำวดี มำกมี, วัฒนำรี 
อัมมวรรธน์, ชำมิภำ ภำณุดุล
กิตติ และณัฏฐพัชร์ ธรรมสิทธิ
เวช 

วารสารสุโขทัยธรรมาธิราช, ๓๐
(๒), ๙๐-๑๐๖. 

32 กำรพัฒนำเกณฑ์กำรประเมินทักษะ
ชีวิตส ำหรับนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษำตอนปลำยในภำค
ตะวันออก: กำรวิเครำะห์โมเดลพหุ
ระดับแบบผสำนวิธี 

ภัทรำวดี มำกมี วารสารวิชาการมหาวิทยาลัย
ธนบุรี, ๑๓(๓๑), ๒๔–๓๔. 

33 ปัจจัยท่ีส่งผลต่อกำรพัฒนำศักยภำพ
บุคลำกรแบบชุมชนกำรเรียนรู้ทำง
วิชำชีพในยุคไทยแลนด์ ๔.๐ ของ
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร

วรัญญภรณ์ ชำลีรักษ์, พันธุ์ธัช 
ศรีทิพันธุ์, ไพศำล อนุตรำ
นุสรณ์, วสันต์ ฉำยรัศมีกุล 
และภัทรำวดี มำกมี 

วารสารวิชาการศรีปทุมชลบุรี, 
๑๕(๒), ๑๘๓–๑๙๒. 
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ชื่อบทควำมวิจัย ชื่อผู้วิจัย ชื่อวำรสำรที่ตีพิมพ์ 

ศึกษำ ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต ๗ 

34 กำรพัฒนำเกณฑ์กำรประเมินทักษะ
ชีวิตส ำหรับนักศึกษำอำชีวศึกษำ: 
กำรวิเครำะห์พหุระดับแบบผสำนวิธี 

วิระญำ กิจรัตน์, ภัทรำวดี 
มำกมี และปิยะทิพย์ ประดุจ
พรม 

วารสารเทคโนโลยีภาคใต้, ๑๑
(๑), ๔๑-๕๐. 

35 กำรพัฒนำโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ประเมินภำวะซึมเศร้ำแบบพหุ
กิจกรรมกับกำรวัดคล่ืนไฟฟ้ำสมอง 
ส ำหรับวัยรุ่นไทย 

ศรำวุธ รำชมณี, สุชำดำ กร
เพชรปำณี และพีร วงศ์
อุปรำช 

วิทยาการวิจัยและวิทยาการ
ปัญญา, ๑๖(๑), ๑๒๒-๑๓๗. 

36 โมเดลควำมสัมพันธ์เชิงสำเหตุของ
บุคลิกภำพห้ำองค์ประกอบต่อกำร
รับรู้ควำมสำมำรถของตนเองด้ำน
คอมพิวเตอร์ของนักศึกษำ วิทยำลัย
กำรสำธำรณสุขสิรินธร: กำร
วิเครำะห์กลุ่มพหุ 

ศศิภำ จันทรำ, มรว. สมพร สุ
ทัศนีย์ และภัทรำวดี  มำกมี 

วารสารวิจัยและพัฒนาระบบ
สุขภาพ, ๑๑(๑), ๕๖๓–๕๗๖. 

37 กำรพัฒนำกิจกรรมกำรเรียนรู้เชิง
ประสบกำรณ์ส ำหรับส่งเสริมกรอบ
ควำมคิดด้ำนเชำวน์ปัญญำของ
นักศึกษำระดับอำชีวศึกษำ 

สุจิตรำ ตรีรัตนนุกูล, ปริญญำ 
เรืองทิพย์ และปิยะทิพย์ 
ประดุจพรม 

วารสารบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน
ทา, ๑๒(๑), ๑๐๑-๑๑๕. 

38 กระบวนกำรเปล่ียนแปลงวัฒนธรรม
กำรเรียนรู้ในช้ันเรียน ตำมแนวกำร
ประเมินเพื่อพัฒนำผู้เรียน 

เทพ แปลงทับ, สุชำดำ กร
เพชรปำณี และปิยะทิพย์ 
ประดุจพรม 

วารสารวิทยาการวิจัยและ
วิทยาการปัญญา, ๑๖(๑), ๑๐๕-
๑๒๑. 

39 กำรเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอำยุใน
ชุมชนหำดวอนนภำ ต ำบลแสนสุข 
อ ำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 

สุปรำณี พิมพ์ตรำ กัลยำกร 
ฝูงวำนิช ประวิทย์ ทองไชย 
และกนก พำนทอง 

วารสารศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๙(๒), 
๑๗๕-๑๘๗. 

40 กำรวิเครำะห์ทักษะกระบวนกำร
ประเมินเพื่อพัฒนำผู้เรียนของครูใน
จังหวัดสระแก้ว 

สุภำวดี ประเสริฐสรรค์, ภัท
รำวดี มำกมีและอุทัยพร ไก่
แก้ว 

วารสารการวัดผลการศึกษา  
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ๒๔
(๒), ๒๖๗–๒๘๐. 
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ชื่อบทควำมวิจัย ชื่อผู้วิจัย ชื่อวำรสำรที่ตีพิมพ์ 

41 กำรพัฒนำมำตรวัดกำรเข้ำใจ
ควำมรู้สึกของผู้อื่นของเด็กปฐมวัยใน
จังหวัดชลบุรี 

สุวภำ บุญอุไร, ชัยยำ น้อยนำ
รถ, ปิยะทิพย์ ประดุจพรม 
และพีร วงศ์อุปรำช 

วารสารศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตปัตตานี, ๒๙(๓). ๕๖-
๖๕. 

42 โมเดลควำมสัมพันธ์เชิงสำเหตุของ
กำรกินตำมอำรมณ์ของผู้ปกครองท่ีมี
ต่อกำรกินตำมอำรมณ์ของเด็ก
ปฐมวัย โดยมีกำรก ำกับตนเองของ
เด็กเป็นตัวแปรก ำกับ 

สุวภำ บุญอุไร, สุชำดำ สกล
กิจรุ่งโรจน์ และพูลพงศ์ สุข
สว่ำง 

วารสารเทคโนโลยีภาคใต้, ๑๑
(๑), ๕๙-๖๖. 

43 กำรพัฒนำเกณฑ์กำรประเมิน
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันกำร
ท่องเท่ียวอย่ำงยั่งยืนขององค์กำร
บริหำรส่วนต ำบล 

อนงค์นำถ ต่ิงแตง, เสรี 
ชัดแช้ม และสิริกรำนต์ จันท
เปรมจิตต์ 

วิทยาการวิจัยและวิทยาการ
ปัญญา, ๑๖(๑), ๑๖๓-๑๗๘. 

44 กำรประยุกต์กระบวนกำรล ำดับข้ัน
วิเครำะห์ กำรพัฒนำเกณฑ์กำร
ประเมินควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
กำรท่องเท่ียวอย่ำงยั่งยืนขององค์กำร
บริหำรส่วนต ำบล 

อนงค์นำถ ต่ิงแตง, อัฐพล อัฐ
นำค, เสรี ชัดแช้ม และสิริ
กรำนต์ จันทเปรมจิตต์ 

ต ำบล. วารสารศิลปศาสตร์
ปริทัศน์, ๑๔(๑), ๙๒-๑๐๕. 

45 อิทธิพลของควำมแตกต่ำงระหว่ำง
เพศและบุคลิกภำพท่ีมีต่อรูปภำพท่ี
เร้ำอำรมณ์ด้ำนควำมต่ืนตัวในผู้ใหญ่
ตอนต้น 

อัญชลี ชุ่มบัวทอง, เสรี 
ชัดแช้ม, ปรัชญำ แก้วแก่น 
และสิริกรำนต์ จันทเปรม
จิตต์ 

วารสารวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีหัวเฉียวเฉลิมพระ
เกียรต,ิ ๔(๑), ๒๙-๔๓. 

46 กำรเพิ่มควำมจ ำตำมแผนของ
ผู้สูงอำยุโดยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ฝึกสมองท่ีบูรณำกำร
กำรฝึกกระบวนกำรร่วมกับกำรฝึก
กลยุทธ์ทำงปัญญำ 

อเนก พุทธิเดช, สุชำดำ กร
เพชรปำณี และพีร วงศ์
อุปรำช 

วารสารบรรณศาสตร์ มศว. ๑๑
(๑), ๑๕๙-๑๗๕. 

47 กำรศึกษำคุณสมบัติทำงจิตมิติของ
แบบวัดควำมหุนหันพลันแล่นในเด็ก
วัยรุ่นไทย 

อมร สุดแสวง, ภัทรำวดี มำก
มี และกนก พำนทอง 

วารสารการวัดผลการศึกษา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ๒๕
(๑), ๒๖๘-๒๘๖. 
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ชื่อบทควำมวิจัย ชื่อผู้วิจัย ชื่อวำรสำรที่ตีพิมพ์ 

48 อิทธิพลของควำมแตกต่ำงระหว่ำง
เพศและบุคลิกภำพท่ีมีต่อรูปภำพท่ี
เร้ำอำรมณ์ด้ำนควำมต่ืนตัวในผู้ใหญ่
ตอนต้น 

อัญชลี ชุ่มบัวทอง, เสรี 
ชัดแช้ม, ปรัชญำ แก้วแก่น 
และสิริกรำนต์ จันทเปรม
จิตต์ 

วารสารวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีหัวเฉียวเฉลิมพระ
เกียรต,ิ ๔(๑), ๒๙-๔๓. 

49 ผลของโปรแกรมกำรดูภำพท่ี
ประทับใจร่วมกับกำรฟังเสียงดนตรี
ไทยเดิมท่ีสอดแทรกคล่ืนเสียง
แบบไบนอรำลบีตส์ต่อควำมปวดและ
สัญญำณชีพ ในระยะท่ี ๑ของกำร
คลอดของผู้คลอดครรภ์แรก 

อำทิตยำ เพิ่มสุข, สุชำดำ กร
เพชรปำณี และยุทธนำ จัน
ทะขิน 

วิทยาการวิจัยและวิทยาการ
ปัญญา,๑๖(๑), ๒๖-๔๐. 

50 ผลกำรใช้บทเรียนกำรศึกษำนอก
สถำนท่ีเสมือนจริงท่ีมีต่อผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียนของนิสิตระดับปริญญำ
ตรี สำขำวิชำเทคโนโลยีกำรศึกษำท่ีมี
บุคลิกภำพแตกต่ำงกัน 

วิช นนทบุตร, สมสิทธิ์ จิตร
สถำพร และพูลพงศ์ สุขสว่ำง 

วารสารศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยทักษิณ, ๑๘(๑), 
๑๗๒-๑๗๙. 

51 อิทธิพลของปัจจัยด้ำนกำรออกแบบ
ป้ำยฉลำกบรรจุภัณฑ์ต่อพฤติกรรม
กำรซื้อของผู้บริโภค: กำรศึกษำ
คล่ืนไฟฟ้ำสมองสัมพันธ์กับ
เหตุกำรณ์ 

จิรวุฒิ หลอมประโคน, สิริ
กรำนต์ จันทเปรมจิตต์, และ
พีร วงศ์อุปรำช 

วิทยาการวิจัยและวิทยาการ
ปัญญา, ๑๗(๑), ๑๕-๓๒. 

52 กำรเพิ่มเชำวน์ปัญญำด้ำนมิติสัมพันธ์
ของนักเรียนระดับประถมศึกษำด้วย
โปรแกรมกำรฝึกกระบวนกำรทำง
ปัญญำเสมือนจริง: กำรศึกษำ
คล่ืนไฟฟ้ำสมอง 

สดใส ดุลยำ, สุมำลี สมนึก, 
ปริญญำ เรืองทิพย์, และปิยะ
ทิพย์ ประดุจพรม 

วิทยาการวิจัยและวิทยาการ
ปัญญา, ๑๗(๑), ๓๓-๔๗. 

53 กำรเพิ่มเชำวน์ปัญญำด้ำนกำรรู้จัก
และเข้ำใจตนเองของนักเรียนระดับ
ประถมศึกษำด้วยแอปพลิเคชันฝึก
กำรรู้จักและเข้ำใจตนเอง 

วชิรำ แสนโกศิก, ภัทรำวดี 
มำกมี, และพีร วงศ์อุปรำช 

วิทยาการวิจัยและวิทยาการ
ปัญญา, ๑๗(๑), ๔๘-๖๖. 
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ล ำดับ
ท่ี 

ชื่อบทควำมวิจัย ชื่อผู้วิจัย ชื่อวำรสำรที่ตีพิมพ์ 

54 กำรเพิ่มควำมสำมำรถด้ำนมิติ
สัมพันธ์ของนักเรียนระดับ
ประถมศึกษำตอนปลำยโดยกำรเล่น
หมำกเก็บแบบประยุกต์ 

จรัญญำ สีพำแลว, ปริญญำ 
เร่ืองทิพย์, และปรัชญำ แก้ว
แก่น 

วิทยาการวิจัยและวิทยาการ
ปัญญา, ๑๗(๑), ๖๗-๘๕. 

55 กำรเพิ่มควำมใส่ใจของนักเรียระดับ
ประถมศึกษำตอนปลำยด้วย
โปรแกรมกำรออกก ำลังกำยผสำน
กำยจิตด้วยไม้พลองแบบประยุกต์ 

ชนัฏฏี หำญสมศรี และ
ปรัชญำ แก้วแก่น 

วิทยาการวิจัยและวิทยาการ
ปัญญา, ๑๗(๑), ๘๖-๑๐๓. 

56 กำรพัฒนำแอปพลิเคชันเพื่อเลือกท่ี
พักโฮมสเตย์โดยใช้วิธีกำรตัดสินใจ
แบบหลำยหลักเกณฑ์ปรับใหม่ 

ชัยยำ น้อยนำรถ, ปริญญำ 
เรืองทิพย์, และครรชิต เชื้อ
ข ำ 

วิทยาการวิจัยและวิทยาการ
ปัญญา, ๑๗(๑), ๑๒๖-๑๔๐. 

57 กำรออกแบบกิจกรรมกำรท่องเท่ียว
ในเขตลุ่มแม่น้ ำบำงปะกง 

นนลณีย์ วรจรัสวิทย์, ภัท
รำวดี มำกมี, และพูลพงศ์ 
สุขสว่ำง 

วิทยาการวิจัยและวิทยาการ
ปัญญา, ๑๗(๑), ๑๔๐-๑๕๗. 

59 กำรเปรียบเทียบทักษะชีวิตของ
นักศึกษำอำชีวะศึกษำในเขตพัฒนำ
พิเศษภำคตะวันออกระหว่ำงเพศ
และรูปแบบกำรเรียนรู้ 

สุรศักด์ิ อิ่มเอี่ยม และภัทรำว
ดี มำกมี 

วิทยาการวิจัยและวิทยาการ
ปัญญา, ๑๗(๑), ๑๙๑-๒๐๓. 

59 กำรเพิ่มควำมใส่ใจของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษำตอนปลำยโดยใช้
โปรแกรมฟังดนตรีท่ีแทรกสอดคล่ืน
เสียงแบบ Binaural Beat: 
กำรศึกษำศักย์ไฟฟ้ำสมองสัมพันธ์กับ
เหตุกำรณ์ 

ศศิวิมล พรำหมณี, สุชำดำ กร
เพชรปำณี, และปริญญำ 
เรืองทิพย ์

วิทยาการวิจัยและวิทยาการ
ปัญญา, ๑๖(๒), ๑-๑๘. 

60 กำรเปรียบเทียบผลกำรเพิ่มควำมจ ำ
ขณะคิดในผู้สูงอำยุระหว่ำงกำรฟัง
เพลงไทยลูกทุ่งท่ีมีเนื้อร้องท่ีพึงพอใจ
กับเพลงไทยบรรเลงท่ีพึงพอใจ: 
กำรศึกษำคล่ืนไฟฟ้ำสมอง 

คมพล พันธ์ยำง, สุชำดำ กร
เพชรปำณี, และยุทธนำ จัน
ทะขิน 

วิทยาการวิจัยและวิทยาการ
ปัญญา, ๑๖(๒), ๑๙-๓๒. 
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ล ำดับ
ท่ี 

ชื่อบทควำมวิจัย ชื่อผู้วิจัย ชื่อวำรสำรที่ตีพิมพ์ 

61 ผลของโฆษณำต่อต้ำนกำรสูบบุหรี่ท่ี
มีเนื้อหำเชิงบวกต่อควำมจ ำระยะ
กลำงและควำมจ ำระยะยำวของ
นักศึกษำระดับปริญญำตรี: 
กำรศึกษำคล่ืนไฟฟ้ำสมองสัมพันธ์กับ
เหตุกำรณ์ 

ชูชำติ ศิริปัญจนะ, สุชำดำ กร
เพชรปำณี, และศรำวิน เทพ
สถิตย์ภรณ์ 

วิทยาการวิจัยและวิทยาการ
ปัญญา, ๑๖(๒), ๕๐-๖๘. 

62 กำรเปรียบเทียบระดับสมำธิตำมแนว
พุทธศำสนำของพระภิกษุสงฆ์ไทย
จ ำแนกตำมระดับพรรษำ: กำรศึกษำ
คล่ืนไฟฟ้ำสมอง 

พระสรณ์สิริ โททอง, สุชำดำ 
กรเพชรปำณี, และศรำวิน 
เทพสถิตย์ภรณ์ 

วิทยาการวิจัยและวิทยาการ
ปัญญา, ๑๖(๒), ๖๙-๘๒. 

63 กำรพัฒนำเกณฑ์กำรประเมินกำร
จัดกำรคุณภำพสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 

บัณฑิตพงษ์ ศรีอ ำนวย,       
พูลพงศ์ สุขสว่ำง, และเสรี 
ชัดแช้ม 

วิทยาการวิจัยและวิทยาการ
ปัญญา, ๑๖(๒), ๙๗-๑๐๘. 

64 กำรพัฒนำวิธีกำรจัดคลังข้อสอบตำม
ค่ำอ ำนำจจ ำแนกของข้อสอบแบบ
เป็นช่วงของแต่ละระดับช้ันร่วมกับ
กำรจัดสมดุลเนื้อหำ 

ศักดิ์ชัย จันทะแสง, เสรี 
ชัดแช้ม, และปิยะทิพย์ 
ประดุจพรม 

วิทยาการวิจัยและวิทยาการ
ปัญญา, ๑๖(๒), ๑๐๙-๑๒๕. 

65 กำรพัฒนำระบบคลังเสียงดิจิทัลด้ำน
อำรมณ์ควำมรู้สึกในบริบทของ
สังคมไทย 

ธนปพน ภูสุวรรณ,          
เสรี ชัดแช้ม, และศรำวิน 
เทพสถิตย์ภรณ์ 

วิทยาการวิจัยและวิทยาการ
ปัญญา, ๑๖(๒), ๑๒๖-๑๔๔. 

66 กำรพัฒนำระบบคลังข้อควำม
ภำษำไทยบรรทัดฐำนด้ำนอำรมณ์
ควำมรู้สึก 

รชมน สุขชุม, เสรี ชัดแช้ม, 
และพีร วงศ์อุปรำช 

วิทยาการวิจัยและวิทยาการ
ปัญญา, ๑๖(๒), ๑๔๕-๑๖๐. 

67 กำรพัฒนำมำตรวัดควำมเส่ียงส ำหรับ
ผู้ลงทุนหุ้นสำมัญประเภทบุคคล 

พงษ์ศักดิ์ ศรุติปกรณ์, เสรี 
ชัดแช้ม, และปิยะทิพย์ 
ประดุจพรม 

วิทยาการวิจัยและวิทยาการ
ปัญญา, ๑๖(๒), ๑๖๑-๑๗๕. 

68 กำรพัฒนำโปรแกรมนวดผสมผสำน
กำรนวดไทยแบบรำชส ำนักกับกำร
นวดกดจุดแบบจีน ส ำหรับผ่อนคลำย
ควำมเครียดและเพิ่มคุณภำพกำร

ขวัญเรียม นิมสุวรรณ์, สุชำดำ 
กรเพชรปำณี, และ ศรำวิน 
เทพสถิตย์ภรณ์ 

วิทยาการวิจัยและวิทยาการ
ปัญญา, ๑๖(๒), ๑๗๖-๑๘๘. 
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ล ำดับ
ท่ี 

ชื่อบทควำมวิจัย ชื่อผู้วิจัย ชื่อวำรสำรที่ตีพิมพ์ 

นอนหลับในผู้ท่ีอำกำรนอนไม่หลับ
ชนิดปฐมภูมิ 

69 กำรเพิ่มควำมจ ำขณะคิดในผู้สูงอำยุ
ด้วยโปรแกรมกำรนวดโดยกำร
ประยุกต์ทฤษฎีเส้นประธำนสิบกับ
กำรนวดกดจุดแผนจีน 

จิตรเสน เอื้อวงศ์ตระกูล, 
สุชำดำ กรเพชรปำณี, และ
ปรัชญำ แก้วแก่น 

วิทยาการวิจัยและวิทยาการ
ปัญญา, ๑๖(๒), ๑๘๙-๒๐๖. 

 
 

๒. บทควำมวิจัยที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรที่อยู่ในฐำนข้อมูลระดับนำนำชำติ 
 

ล ำดับ
ท่ี 

ชื่อบทควำมวิจัย ชื่อผู้วิจัย ชื่อวำรสำรที่ตีพิมพ์ 

๑ Individual differences in 
working memory and general 
intelligence indexed by P200 
and P300: A latent variable 
model 

Wongupparaj, P., 
Sumich, A., Wickens, M., 
Kumari, V., & Morris, R. G. 

Biological Psychology, 139, 
96-105.  
 

๒ Electricity Consumption 
Forecasting in Thailand using 
Hybrid Model SARIMA and 
Gaussian Process with 
Combine Kernel Function 
Technique 

Suksawang, P., 
Suphachan, S., & 
Kaewnuch, K. 

International Journal of 
Energy Economics and 
Policy, 8(4), 98-109. 

3 Contributions of the 
Hydrophobic Helix 2 of the 
Bordetella pertussis CyaA-
hemolysin to Membrane 
Permeabilization 

Prangkio, 
P., Juntapremjit, 
S., Koehler, 
M., Hinterdorfer, P., & 
Angsuthanasombat, C. 

Protein & Peptide Letters, 
25(3), 67-74. 

4 Carica papaya Fruit 
Attenuates Apoptotic 

Kaewkaen, P. American Journal of 
Biochemistry and 
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ล ำดับ
ท่ี 

ชื่อบทควำมวิจัย ชื่อผู้วิจัย ชื่อวำรสำรที่ตีพิมพ์ 

Degeneration After Permanent 
Cerebral Ischemia Rat 

Biotechnology, 14(4), 255-
261 

5 The Influence of Audio-Visual 
Cueing (Traffic Light) on Dual 
Task Walking in Healthy Older 
Adults and Older Adults with 
Balance Impairments 

Kaewkaen, 
K., Wongsamud, 
P., Ngaothanyaphat, 
J., Supawarapong, 
P., Uthama, 
S., Ruengsirarak, 
W., Chanabun, S. 
& Kaewkaen, P. 

The Malaysian Journal of 
Medical Sciences, 25(1), 
67-74. 

6 Deep approach to learning of 
pharmacy students: A 
multilevel analysis 

Phanudulkitti, C., , Farris, 
K. B., Makmee, P., & 
Kittisopee, T 

Pharmacy Education, 18(1), 
99-109. 

7 Effect of Carica papaya L. 
Extract Protect Against 
Oxidative Stress in Rat Model 
in Focal Cerebral Ischemia 

Kaewkaen, P. วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา, 
24(2), 92-106. ASIAN 
Citation Index (ACI) 

 
 
          ๓. บทควำมวิจัยที่น ำเสนอในที่ประชุมวิชำกำรระดับชำติ 
 

ล ำดับ
ท่ี 

ชื่อบทควำมวิจัย ชื่อผู้วิจัย สถำนที่ประชุมวิชำกำร 

๑ กำรพัฒนำโปรแกรมประเมินควำม
เป็นผู้น ำทำงวิชำกำรของ
ศึกษำนิเทศก์แบบออนไลน์ 

กรรณิกำร์ ปำนนุช, พูลพงศ์ 
สุขสว่ำง และปิยะทิพย์ 
ประดุจพรม 

การประชุมการประชุมวิชาการ
เสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้ง
ท่ี ๒ (หน้า ๒๗-๓๖) 

๒ กำรพยำกรณ์ปริมำณกำรใช้ไฟฟ้ำ
ของโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยำโดย
ใช้ตัวแบบ SARIMA 

จักภัทสรัณย์ จุฑำธิปไตย และ
พูลพงศ์ สุขสว่ำง 

การประชุมการประชุมวิชาการ
บัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งท่ี 
๑๓ (หน้า ๘๘-๙๗) 
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ล ำดับ
ท่ี 

ชื่อบทควำมวิจัย ชื่อผู้วิจัย สถำนที่ประชุมวิชำกำร 

๓ กำรพัฒนำแบบทดสอบเชำวน์ปัญญำ
ด้ำนมิติสัมพันธ์ส ำหรับนักเรียนระดับ
ประถมศึกษำ 

สดใส ดุลยำ ดร.ปริญญำ 
เรืองทิพย์ และ ดร.ปิยะทิพย์ 
ประดุจพรม 

ประชุมวิชาการระดับชาติด้าน
นวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้และ
ส่ิงประดิษฐ์ ครั้งท่ี ๓ (ILI 2019) 
เมื่อวันท่ี 
๒๘ มิถุนำยน พ.ศ.๒๕๖๒ ณ 
ศูนย์นวัตกรรมและควำมรู้ 
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำช
มงคลธัญบุรี 

 
 
๔. บทควำมวิจัยที่ได้น ำเสนอในที่ประชุมวิชำกำรระดับนำนำชำติ 

ดับที่ บทควำมวิจัย ชื่อผู้วิจัย สถำนที่จัดประชุมวิชำกำร 

๑ Cognitive neuroscience of 
people with depression 

Wongupparaj, P. The 18th Annual 
International Mental 
Health Conference, 24-26 
July 2019, Chieng Mai, 
Thailand. 

๒ Examining Differences between 
low- and high-attention 
performance on a pre-reading 
skills in preschoolers 

Umawat, W., 
Wongupparaj, P. & 
Jantakin, Y. 

The 12th International 
Conference on Cognitive 
Science (ICCS 2019), 22-24 
August 2019, Seoul, 
Republic of Korea. 

3. The comparison of learning and 
innovation skills of 
undergraduate student at 
Burapha University 

Om, U. et al. The 4th International 
Conference on Innovation 
Education and Technology  
(ICIET 2019) 11-13 July 
2019, Pattaya, Thailand. 
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ดับที่ บทควำมวิจัย ชื่อผู้วิจัย สถานที่จัดประชุมวิชาการ 
4 Neuroprotective Effect of 

Diplazium esculentum Extract in 
Animal Model of Parkinson’s 
Disease 

Kaewkaen, P. The 15th Meeting of the 
Asian-Pacific Society for 
Neurochemistry (APSN 
2018) 26-29 August 2018, 
Macau, Republic of China. 

5 In silico characterisation and 
structural analysis of bacterial 
chitinases 
 

Kaikaew, A. the 13th 
International Symposium of 
the Protein Society of 
Thailand (PST 2018), 7-9 
August 2018, Convention 
Center, Chulabhorn 
Research Institute, Bangkok, 
Thailand.  

6 Development of criteria for 
assessing academic leadership 
capability of educational 
supervisor with expert’s 
consensus of rough set theory in 
e-Delphi technique 

Pannuch, K., 
Suksawang, P., 
Pradujprom, P., & 
Dhoppupa, K.. 

SRU international 
conference 2018: 
International conference 
on innovations in 
interdisciplinary research 
(ICIIR) (pp.227-234), 13-14 
December 2018, Research 
Institute, Suratthani 
Rajabhat University, 
Suratthani, Thailand.  

7 Using digital image to classify 
phenotype of the rice grain 
quality under agricultural 
standards 

Tanwong, K., 
Suksawang, P., & 
Punsawad, Y. 

The 22nd International 
Computer Science and 
Engineering Conference 
(ICSEC) (pp.79-82), 21-24  
November 2018, Chiang 
Mai, Thailand. 
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ดับที่ บทควำมวิจัย ชื่อผู้วิจัย สถานที่จัดประชุมวิชาการ 
8 Neurochemical and 

Neurobehavioral Effect of 
Curcumin Protect Against 
Cerebral Ischemai 

Kaewkaen, P. The Pure and Applied 
Chemistry International 
Conference 2019 (PACCON 
2019) 7-8 February 2019, | 
Bangkok, Thailand Bangkok 
International Trade & 
Exhibition Centre (BITEC). 

 
กำรจดทะเบียนทรัพยส์ินทำงปัญญำ 
 วิทยำลัยวิทยำกำรวิจัยและวิทยำกำรปัญญำ มหำวิทยำลัยบูรพำ ด ำเนินกำรจัดกำรจดทะเบียน
ทรัพย์สินทำงปัญญำท่ีเกิดจำกผลงำนวิจัยของคณำจำรย์และนิสิตอย่ำงต่อเนื่อง โดยมี ดร.ปรัชญำ แก้วแก่น 
เป็นผู้รับผิดชอบด ำเนินกำร และในปีกำรศึกษำ ๒๕๖1 มีผลงำนท่ีอยู่ระหว่ำงกำรยื่นขอจดทรัพย์สินทำงปัญญำ 
จ ำนวน 3 เรื่อง ดังนี้  

 
๑. ชื่อภำษำไทย:  โปรแกรมควบคุมจินตภำพกำรเคล่ือนไหวร่วมกับกำรออกก ำลังกำยในผู้สูงอำยุเพื่อ

เพิ่มควำมแข็งแรงของกล้ำมเนื้อขำและควำมเร็วในกำรลุกขึ้น 
ชื่อภำษำอังกฤษ: A MOTOR IMAGERY CONTROL COMBINED WITH EXERCISE PROGRAM IN 
OLDER ADULTS FOR INCREASING LOWER EXTREMITY MUSCLE STRENGTH AND SPEED 
OF SIT-TO-STAND 
ประเภทของกำรยื่นขอจดทะเบียน: อนุสิทธิบัตร (กระบวนกำร) 
ชื่อเจ้ำของผลงำน: ดร.บุญรัตน์ โง้วตระกูล รศ.ดร.เสรี ชัดแช้ม และ ดร.ปรัชญำ แก้วแก่น 
รำยละเอียดเก่ียวกับกำรสร้ำงสรรค์ผลงำนโดยย่อ:  
โปรแกรมควบคุมจินตภำพกำรเคล่ือนไหวร่วมกับกำรออกก ำลังกำย ใช้เวลำท้ังหมด ๕๐ นำที ๓ ครั้ง

ต่อสัปดำห์ เป็นเวลำ ๔ สัปดำห์ ประกอบด้วย ๑) กำรหำยใจแบบลึก ๒) กำรหมุนภำพในใจ ๓) กำรจินตภำพกำร
ลุกขึ้นยืน ๔) กำรอบอุ่นร่ำงกำย ๕) กำรออกก ำลังกำยแบบมีแรงต้ำนแบบก้ำวหน้ำ ๖) กำรคลำยอุ่น เมื่อ
เปรียบเทียบผลกำรทดลองหลังกำรฝึกช้ีให้เห็นว่ำ กลุ่มทดลองท่ีใช้โปรแกรมท่ีพัฒนำขึ้น มีควำมแข็งแรงของ
กล้ำมเนื้อขำเพิ่มขึ้น กำรลุกขึ้นยืน ๕ ครั้งเร็วขึ้น ควำมสูงของคล่ืนไฟฟ้ำกล้ำมเนื้อทิเบียลิส แอนทีเรียลดลง
ในขณะลุกขึ้นยืน และเปอร์เซ็นต์ อีอำร์ดี ของคล่ืนแอลฟำ ท่ีต ำแหน่ง Fz, Cz และ C4 ในกำรจินตภำพกำรลุก
ขึ้นยืนสูงกว่ำกลุ่มควบคุม 
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ด้ำนกำรผลิตบัณฑิต   

• จ ำนวนนิสิต จ ำแนกตำมหลักสูตร 

• จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ จ ำแนกตำมหลักสูตร 

• ทุนกำรศึกษำ 

• ควำมร่วมมือกับต่ำงประเทศ 

• กิจกรรมพัฒนำนิสิต 
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ด้ำนกำรผลิตบัณฑิต 
วิทยำลัยวิทยำกำรวิจัยและวิทยำกำรปัญญำ มหำวิทยำลัยบูรพำ ได้จัดโครงกำรพัฒนำนิสิตในด้ำน

ต่ำง ๆ เพื่อสนองนโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำรท่ีให้สถำบันอุดมศึกษำจัดโครงกำรเพื่อเสริมสร้ำงและพัฒนำ
ศักยภำพนิสิตในสถำบันอุดมศึกษำให้มีขีดควำมสำมำรถท่ีเพียงพอ และเหมำะสมกับกำรใช้ชีวิตในยุคโลกำภิวัฒน์ 
โดยเน้นกำรพัฒนำนิสิตเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรก ำลังคนของประเทศทำงด้ำนวิธีวิทยำกำรวิจัย (Research 
Methodology) และสถิติประยุกต์ (Applied Statistics) กำรวัดผลประยุกต์ (Applied Measurement) กำร
ประเมิน (Evaluation) และวิทยำกำรปัญญำ (Cognitive Science) ท่ีมีศักยภำพสูงและมีเอกลักษณ์ด้ำน
ควำมสำมำรถทำงเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สำมำรถประยุกต์วิธีวิทยำกำรวิจัย สถิติ กำรวัดผล กำรประเมิน และ
เทคโนโลยี เพื่อสร้ำงองค์ควำมรู้และนวัตกรรม มุ่งผลิตนักวิจัย และคณำจำรย์ท่ีมีศักยภำพสูงด้ำนวิธีวิทยำกำร
วิจัย สถิติประยุกต์ กำรวัดผลประยุกต์และวิทยำกำรปัญญำ ตลอดจนสนองตอบต่อกำรพัฒนำนิสิตสู่บัณฑิตท่ี
พึงประสงค์ 

วิทยำลัยฯ ด ำเนินกำรปรับปรุงหลักสูตร ตำมแนวทำงปฏิบัติท่ีก ำหนดโดยคณะกรรมกำรกำร
อุดมศึกษำ เพื่อให้เป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรระดับอุดมศึกษำ และกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยเปิดสอนในระดับปริญญำโท (แผน ก) ภำคปกติ 
จ ำนวน ๒ สำขำวิชำ และปริญญำเอก ภำคปกติ จ ำนวน ๒ สำขำวิชำ ดังนี้ 

ระดับปริญญำโท 
หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต (วท.ม.)  
Master of Science (M.Sc.) 

๑. สำขำวิชำกำรวิจัยและสถิติทำงวิทยำกำรปัญญำ 
    (Research and Statistics in Cognitive Science) 
๒. สำขำวิชำกำรวัดและเทคโนโลยีทำงวิทยำกำรปัญญำ 
    (Measurement and Technology in Cognitive Science) 

ระดับปริญญำเอก 
หลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) 
Doctor of Philosophy (Ph.D.) 

๑. สำขำวิชำกำรวิจัยและสถิติทำงวิทยำกำรปัญญำ 
    (Research and Statistics in Cognitive Science) 
๒. สำขำวิชำกำรวัดและเทคโนโลยีทำงวิทยำกำรปัญญำ 
    (Measurement and Technology in Cognitive Science) 
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จ ำนวนนิสิตจ ำแนกตำมหลักสตูร 
 ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ วิทยำลัยฯ รับนิสิตเข้ำศึกษำในระดับปริญญำโทและปริญญำเอก จ ำนวน ๒๒ คน 
ประกอบด้วย นิสิตระดับปริญญำโท จ ำนวน ๕ คน และนิสิตระดับปริญญำเอก จ ำนวน ๑๗ คน รำยละเอียด 
ดังตำรำงท่ี ๑  

ปัจจุบันวิทยำลัยฯ มีนิสิตท่ีอยู่ระหว่ำงกำรศึกษำ จ ำนวน ๘๙ คน ประกอบด้วยนิสิตระดับปริญญำโท
ท้ัง ๒ สำขำวิชำ จ ำนวน ๑๘ คน และนิสิตระดับปริญญำเอกท้ัง ๒ สำขำวิชำ จ ำนวน ๗๑ คน รำยละเอียดดัง
ตำรำงท่ี ๒ และ ๓ โดยปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ วิทยำลัยฯ มีบัณฑิตท่ีส ำเร็จกำรศึกษำ จ ำนวน ๘๕ คน 
ประกอบด้วย มหำบัณฑิตสำขำวิชำกำรวิจัยและสถิติทำงวิทยำกำรปัญญำ จ ำนวน ๑๗ คน มหำบัณฑิต
สำขำวิชำกำรวัดและเทคโนโลยีทำงวิทยำกำรปัญญำ จ ำนวน ๑ คน ดุษฎีบัณฑิตสำขำวิชำกำรวิจัยและสถิติทำง
วิทยำกำรปัญญำ จ ำนวน ๕๙ คน และดุษฎีบัณฑิตสำขำวิชำกำรวัดและเทคโนโลยีทำงวิทยำกำรปัญญำ จ ำนวน 
๘ คน รำยละเอียดดังตำรำงท่ี ๔ 
 
ตำรำงที่ ๑ จ ำนวนนิสิตรับเข้ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ จ ำแนกตำมหลักสูตรและสำขำวิชำ 
 
สำขำวิชำ 

หลักสูตร 
กำรวิจัยและสถิติทำงวิทยำกำรปัญญำ กำรวัดและเทคโนโลยีทำงวิทยำกำรปัญญำ 

รวม (คน) 
กลุ่ม จ.-ศ. กลุ่ม ส.-อ. รวม (คน) กลุ่ม จ.-ศ. กลุ่ม ส.-อ. รวม (คน) 

วท.ม. ๑ ๓ ๔ - ๑ ๑ ๕ 
ปร.ด. - ๑๗ ๑๗ - - - ๑๗ 
รวม ๑ ๒๐ ๒๑ - ๑ ๑ ๒๒ 

 
ตำรำงที่ ๒  จ ำนวนนิสิตสำขำวิชำกำรวิจัยและสถิติทำงวิทยำกำรปัญญำ จ ำแนกตำมปีกำรศึกษำ 
  

ปี
กำรศึกษำ 

หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต (วท.ม.) หลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) 
กลุ่ม จ.-ศ. กลุ่ม ส.-อ. รวม (คน) กลุ่ม จ.-ศ. กลุ่ม ส.-อ. รวม (คน) 

๒๕๕๖ - - - - ๑ ๑ 
๒๕๕๗ - ๒ ๒ ๑ ๒ ๓ 
๒๕๕๘ - ๒ ๒ ๓ ๑๐ ๑๓ 
๒๕๕๙ - ๒ ๒ ๓ ๑๔ ๑๗ 
๒๕๖๐ - ๔ ๔ - ๙ ๙ 
๒๕๖๑  ๕ ๕ - ๑๗ ๑๗ 
๒๕๖๒  ๒ ๒ - ๗ ๗ 
รวม  ๑๗ ๑๗ ๗ ๖๐ ๖๗ 
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ตำรำงที่ ๓ จ ำนวนนิสิตสำขำวิชำกำรวัดและเทคโนโลยีทำงวิทยำกำรปัญญำ จ ำแนกตำมปีกำรศึกษำ 
 

ปี
กำรศึกษำ 

หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต (วท.ม.) หลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) 
กลุ่ม จ.-ศ. กลุ่ม ส.-อ. รวม (คน) กลุ่ม จ.-ศ. กลุ่ม ส.-อ. รวม (คน) 

๒๕๕๖ - - - - - - 
๒๕๕๗ - ๑ - - ๒ ๒ 
๒๕๕๘ - - - - - - 
๒๕๕๙ - - - - ๒ ๒ 
๒๕๖๐ - - - - - - 
๒๕๖๑ - - - - - - 
๒๕๖๒ - - - - - - 
รวม - ๑ - - ๔ ๔ 

 
จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำจ ำแนกตำมหลักสูตร 
 
ตำรำงที่ ๔  จ ำนวนนิสิตท่ีส ำเร็จกำรศึกษำในปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ จ ำแนกตำมหลักสูตรและสำขำวิชำ 
 
สำขำวิชำ 

หลักสูตร 
กำรวิจัยและสถิติทำงวิทยำกำรปัญญำ กำรวัดและเทคโนโลยีทำงวิทยำกำรปัญญำ 

กลุ่ม จ.-ศ. กลุ่ม ส.-อ. รวม (คน) กลุ่ม จ.-ศ. กลุ่ม ส.-อ. รวม (คน) 
วท.ม. ๑ ๑๖ ๑๗ - ๑ ๑ 
ปร.ด. - ๕๙ ๕๙ - ๘ ๘ 
รวม ๑ ๗๕ ๗๖ - ๙ ๙ 

 

ทุนกำรศึกษำ  
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๑. ทุนกำรศึกษำให้แก่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษำ ในกลุ่มประเทศอำเซียน 
๑.๑ ทุนพระรำชทำนสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี  

ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ วิทยำลัยฯ ได้ทูลเกล้ำถวำยทุนกำรศึกษำให้แก่นักเรียนในโครงกำรพระรำชทำน
ในรำชอำณำจักรกัมพูชำให้มำศึกษำ ณ วิทยำลัยวิทยำกำรวิจัยและวิทยำกำรปัญญำ  มหำวิทยำลัยบูรพำ ใน
ระดับบัณฑิตศึกษำ จ ำนวน ๑ สำขำ ได้แก่ สำขำวิชำกำรวิจัยและสถิติทำงวิทยำกำรปัญญำ จ ำนวน ๑ ทุน 
รำยละเอียดดังต่อไปนี้  

 
 ระดับปริญญำโท  
ล ำดับที่ ชื่อ-สกุล ปีกำรศึกษำ (พ.ศ.) สำขำวิชำ 

๑ Mr. OUSSA EM ๒๕๖๑ กำรวิจัยและสถิติทำงวิทยำกำรปัญญำ 
 

๑.๒ ทุน Champasak University 
    วิทยำลัยฯ ได้ส่งเสริมควำมสัมพันธ์อันดีในกลุ่มประเทศอำเซียน ระหว่ำงมหำวิทยำลัยบูรพำกับ

Champasak University ประเทศสำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว โดยให้ทุนกำรศึกษำ จ ำนวน ๑ ทุน            
ดังรำยละเอียดต่อไปนี้ 

 
          ระดับปริญญำโท 

ล ำดับที่ ชื่อ-สกุล ปีกำรศึกษำ (พ.ศ.) สำขำวิชำ 
๑ Mr. BOUNCHANH VONGTHONGKHAM ๒๕๖๐ กำรวิจัยและสถิติทำงวิทยำกำรปัญญำ 

 
 

๒. ทุนวิทยำลัยวิทยำกำรวิจัยและวิทยำกำรปัญญำ  

ล ำดับที่ ชื่อ-สกุล ปีกำรศึกษำ (พ.ศ.) หลักสูตร 
๑ นำยวิทวัส เพ็ญภู่ ๑/๒๕๖๐ ปร.ด. (กำรวิจัยและสถิติทำงวิทยำกำรปัญญำ) 
๒ นำงสำวฉัตตรีท์ งำมพิพัฒน์ ๑/๒๕๖๑ วท.ม. (กำรวิจัยและสถิติทำงวิทยำกำรปัญญำ) 
๓ MISS CHANMEARDEY CHIV ๑/๒๕๖๒ ปร.ด. (กำรวิจัยและสถิติทำงวิทยำกำรปัญญำ) 
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ควำมร่วมมือกับต่ำงประเทศ 

ในปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ วิทยำลัยวิทยำกำรวิจัยและวิทยำกำรปัญญำได้ร่วมมือกับสถำบัน และองค์กร
ในต่ำงประเทศ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกำรแลกเปล่ียนควำมรู้ ประสบกำรณ์ กำรท ำวิจัยร่วมกัน ตลอดจน
กำรถ่ำยทอดควำมรู้ เทคโนโลยีท่ีทันสมัย ในแง่มุมต่ำง ๆ เช่น ควำมร่วมมือทำงวิชำกำร กำรพัฒนำหลักสูตร 
กำรผลิตบัณฑิต และทุนกำรศึกษำ โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 

วิทยำลัยวิทยำกำรวิจัยและวิทยำกำรปัญญำ จัดกำรบรรยำยพิเศษ เรื่อง “Bring internationalisation 
to you: The postgraduate certifcate in social science research method – Distance learning ” โดย 
Prof. Dr. Robin Humphrey Director of Postgraduate Research Training Programme, University of 
Newcastle, UK เมื่อ วันท่ี ๑๘ พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้อง ประชุม RMCS ๑๐๗ อำคำรวิทยำลัยฯ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ในปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ วิทยำลัยวิทยำกำรวิจัยและวิทยำกำรปัญญำได้ร่วมมือกับสถำบัน และองค์กร

ในต่ำงประเทศ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกำรแลกเปล่ียนควำมรู้ ประสบกำรณ์ กำรท ำวิจัยร่วมกัน ตลอดจน
กำรถ่ำยทอดควำมรู้ เทคโนโลยีท่ีทันสมัย ในแง่มุมต่ำง ๆ เช่น ควำมร่วมมือทำงวิชำกำร กำรพัฒนำหลักสูตร 
กำรผลิตบัณฑิต และทุนกำรศึกษำ โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 

สถำนทูตออสเตรเลีย ประจ ำประเทศไทย (Australia Embassy Thailand) ได้ให้ทุนสนับสนุน
โดยตรง (Direct Aid Program – DAP) แก่ ดร.อุทัยพร ไก่แก้ว และคณะ เพื่อด ำเนินโครงกำรเพิ่มพูน
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ควำมสำมำรถทำงวิทยำศำสตร์ด้วยกระบวนกำร Revised STEMS ในกลุ่มนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำท่ีมีควำม
บกพร่องทำงกำรได้ยินจำกโรงเรียนโสตศึกษำ เขตภำคตะวันออก เพื่อเพิ่มควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน  โดย
โครงกำรให้ทุนสนับสนุนนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ควำมช่วยเหลือแก่กลุ่มบุคคล อง ค์กร หรือชุมชน ท่ีมุ่งท ำ
กิจกรรมเกี่ยวกับกำรพัฒนำต่ำง ๆ ในประเทศไทย โดยไม่แสวงหำผลก ำไร และไม่เป็นองค์กรท่ีด ำเนินงำนใน
เชิงพำณิชย์  

นอกจำกนี้ โครงกำรเพิ่มพูนควำมสำมำรถทำงวิทยำศำสตร์ด้วยกระบวนกำร Revised STEMS ฯ ซึ่ง 
ดร.อุทัยพร ไก่แก้ว และคณะ ได้ด ำเนินกำรนั้น เป็นโครงกำรท่ีสำมำรถส่งผลอย่ำงเป็นรูปธรรมในด้ำน
มนุษยธรรม และกำรพัฒนำทักษะของบุคคล และเป็นโครงกำรท่ีมีส่วนในกำรช่วยสร้ำงเสริมศักยภำพแก่ผู้ท่ี
ได้รับประโยชน์ ซึ่งมีควำมสอดคล้อง และเหมำะสมตำมเกณฑ์ภำคส่วนของผู้มีสิทธิ์ได้รับควำมช่วยเหลือเพื่อ
กำรพัฒนำอย่ำงเป็นทำงกำร เน้นกำรส่งเสริมให้ผู้ทุพพลภำพสำมำรถเข้ำถึงโอกำสต่ำง ๆ อย่ำงเท่ำเทียม และ
เสริมสร้ำงสิทธิมนุษยชน โดยโครงกำรฯ นี้ ได้รับเงินทุนสนับสนุนเป็นจ ำนวนเงินท้ังส้ิน ๕๑๗,๗๙๐ บำท 

  
 

 
วิทยำลัยวิทยำกำรวิจัยและวิทยำกำรปัญญำ ได้ส่งอำจำรย์ไปฝึกอบรม (วิจัย) เพื่อพัฒนำโครงร่ำง   

กำรวิจัยเรื่อง “กำรพัฒนำระบบประเมินส ำหรับกำรตรวจหำภำวะสมองเส่ือมระยะเริ่มแรกในผู้สูงอำยุไทยด้วย
กิจกรรมทดสอบทำงปัญญำกระตุ้นคล่ืนไฟฟ้ำสมองและกำรเรียนรู้ของเครื่อง” ณ ศูนย์วิจัย Research Center 
for Overcoming Dementia ( SNU- ReCoDe)  โ ร ง พ ย ำบ ำล  Seoul National University Bundang 
Hospital มหำวิทยำลัยแห่งชำติโซล สำธำรณรัฐเกำหลี ภำยใต้กำรดูแลของ ศำสตรำจำรย์ ดร. นำยแพทย์     
Ki Woong Kim ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนงบประมำณจำกส ำนักงำนกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.) และมูลนิธิวิจัยแห่ง
สำธำรณรัฐเกำหลี (National Research Foundation of Korea, NRF) ประจ ำปี 2562 
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ด้ำนควำมร่วมมือทำงวิชำกำร  

กำรร่วมมือทำงวิชำกำรกับสถำบันกำรศึกษำต่ำงประเทศ 
 
ชื่อสถำบันกำรศึกษำต่ำงประเทศ ควำมร่วมมือทำงวิชำกำร  

Faculty of Psychology and Educational 
Science, University of Porto, Portuguese 
Republic 

ด้ำนหลักสูตร กำรเรียนกำรสอน กำรวิจัย แลกเปล่ียน 
อำจำรย์และนักศึกษำ 

Seoul National University ด้ำนกำรวิจัย 

 
กิจกรรมพัฒนำนิสิต 

วิทยำลัยฯ มีนโยบำยท่ีชัดเจนในกำรพัฒนำนิสิตของวิทยำลัยฯ ให้มีคุณภำพ และก้ำวสู่กำรเป็น
บัณฑิตท่ีสมบูรณ์แบบ ได้รับกำรพัฒนำรอบด้ำน (The Whole Person) เพียบพร้อมท้ังทำงด้ำนร่ำงกำย 
อำรมณ์ สังคม จิตใจ และสติปัญญำ เพื่อให้สอดรับกับค่ำนิยมไทย ๑๒ ประกำรของรัฐบำล วิทยำลัยฯ จึง
ด ำเนินกำรท้ังด้ำนกำรเรียนกำรสอน เพื่อเสริมสร้ำงพัฒนำควำมรู้ทำงวิชำกำร และวิชำชีพ และสนับสนุนกำร
จัดกิจกรรมของนิสิต เพื่อพัฒนำนิสิตให้มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ มีคุณภำพ และสำมำรถอยู่ในสังคมได้อย่ำง
มีควำมสุข ท้ังในรูปของกำรจัดโครงกำร กำรฝึกอบรม กำรบรรยำยพิเศษ และกิจกรรมต่ำง ๆ โดยหวังว่ำ
โครงกำรและกิจกรรมท่ีจัดขึ้น ดังกล่ำวนี้ จะมีส่วนส ำคัญในกำรเสริมสร้ำงศักยภำพ และเพิ่มขีดควำมสำมำรถ
ของนิสิตในกำรพัฒนำตนเองอย่ำงยั่งยืน เพื่อให้บรรลุตำมเป้ำหมำยของวิทยำลัยฯ รวมทั้ง ได้ด ำเนินกำรพัฒนำ
ระบบกำรเรียนกำรสอนตำมหลักสูตรให้มีควำมสมบูรณ์ครบทุกด้ำนตำมมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ (Domains of 
Learning) ประกอบด้วยคุณวุฒิ ๕ ด้ำน ได้แก่ (๑) ด้ำนคุณธรรม/ จริยธรรม (๒) ด้ำนควำมรู้ (๓) ด้ำนทักษะ
ทำงปัญญำ (๔) ด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ และ (๕) ด้ำนทักษะกำรวิเครำะห์
เชิงตัวเลข กำรส่ือสำรและกำรใช้เทคโนโลยี กิจกรรมแบ่งออกเป็น ๒ ด้ำน ดังต่อไปนี้ 

 

๑. กิจกรรมด้ำนวิชำกำรส่งเสริมควำมรู้ ทักษะทำงปัญญำ ทักษะกำรวิเครำะห์เชิง
ตัวเลข กำรสื่อสำรและกำรใช้เทคโนโลยี   

วิทยำลัยฯ ได้ส่งเสริมและพัฒนำนิสิตให้มีควำมรู้ ทักษะทำงปัญญำ ทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำร
ส่ือสำรและกำรใช้เทคโนโลยี สำมำรถน ำควำมรู้และทักษะไปประกอบอำชีพในสังคมและสำมำรถด ำรงชีวิตได้
อย่ำงมีควำมสุข ซึ่งกำรพัฒนำคุณภำพของนิสิตส่วนใหญ่เน้นกำรพัฒนำด้ำนวิชำกำรและวิชำชีพตำมมำตรฐำน
ผลกำรเรียนรู้ ด้ำนควำมรู้ ด้ำนทักษะทำงปัญญำ และ ด้ำนทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรส่ือสำร และกำร
ใช้เทคโนโลยี หรือท่ีเรียกว่ำ “Hard Skills” นอกจำกกำรจัดกำรเรียนตำมหลักสูตรแล้ว วิทยำลัยฯ ยังจัด
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โครงกำร/กิจกรรมอื่น ๆ ขึ้น เพื่อช่วยส่งเสริมให้นิสิตและบัณฑิตของวิทยำลัยฯ มี Hard Skills และคุณภำพ
ชีวิตท่ีดี (Well-being) ดังรำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรมต่อไปนี้ 

๑. นิสิตใหม่ภำคปลำย ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ วิทยำลัยฯ และนักวิชำกำรศึกษำ เข้ำร่วมโครงกำร
ปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษำ ประจ ำภำคปลำย ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ เมื่อวันเสำร์ท่ี ๒๒ ธันวำคม พ.ศ. 
๒๕๖๑ ณ ห้อง PJ ๓๐๑ ช้ัน ๓ อำคำร ๕๐ ปี ศำสตรำจำรย์ประยูร จินดำประดิษฐ์ มหำวิทยำลัยบูรพำ (จัด
โดยบัณฑิต วิทยำลัย มหำวิทยำลัยบูรพำ) 

๒. โครงกำรบรรยำยให้ควำมรู้ เรื่อง “กำรเตรียมบทควำมวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับชำติ
และนำนำชำติ” ให้แก่คณำจำรย์และนิสิตระดับปริญญำโทและเอก โดยมี ดร.พีร วงศ์อุปรำช เป็นวิทยำกร
บรรยำย เมื่อวันท่ี ๑๖ มีนำคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ วิทยำลัยวิทยำกำรวิจัยและวิทยำกำรปัญญำ มหำวิทยำลัย
บูรพำ 

 
 
๓. โครงกำรบริกำรวิชำกำร เรื่อง "กระบวนกำรวิจัยส ำหรับนิสิตปริญญำตรี" มีวัตถุประสงค์ของ

โครงกำร เพื่อสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ในกำรท ำวิจัยให้แก่นิสิตระดับปริญญำตรี เพื่อแนะน ำแนวทำงกำรบูร
ณำกำรกำรวิจัย ส ำหรับใช้ในชีวิตประจ ำวัน และ เพื่อพัฒนำทัศนคติท่ีดีเกี่ยวกับกำรวิจัยของนิสิตระดับ
ปริญญำตรี ซึ่งเป็นโครงกำร Open House RMCS ครั้งแรก โดยมีกำรจัดบรรยำยเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง "วิจัย 
สนุก ชีวิตด๊ีดี" โดย ดร.ปริญญำ เรืองทิพย์ เป็นวิทยำกรบรรยำย และคณำจำรย์ของวิทยำลัยฯ และให้นิสิตท่ี
เข้ำร่วมงำนชมห้องปฏิบัติกำรวิจัยต่ำง ๆ ของวิทยำลัยฯ เมื่อวันท่ี ๑๖ มีนำคม ๒๕๖๒ ณ อำคำรวิทยำลัย
วิทยำกำรวิจัยและวิทยำกำรปัญญำ มหำวิทยำลัยบูรพำ 

 
 
๔. วิทยำลัยวิทยำกำรวิจัยและวิทยำกำรปัญญำ จัดกำรบรรยำยพิเศษ เรื่อง "ฐำนข้อมูลวิชำกำรเพื่อ

กำรวิจัย" โดย ดร. เกวลิน ธนสำรสมบัติ ต ำแหน่ง Customer Consultant บริษัท Elsevier ประเทศไทยและ
สิงคโปร์ เป็นวิทยำกรบรรยำย เมื่อวันท่ี ๓๐ มีนำคม ๒๕๖๒ ณ อำคำรวิทยำลัยวิทยำกำรวิจัยและวิทยำกำร
ปัญญำ มหำวิทยำลัยบูรพำ 
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๕. โครงกำรบรรยำยพิเศษ เรื่อง “Bring internationalisation to you: The postgraduate 

certificate in social science research method – Distance learning ” โดย Prof. Dr. Robin 
Humphrey Director of Postgraduate Research Training Programme, University of Newcastle, 
UK เมื่อ วันท่ี ๑๘ พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้อง ประชุม RMCS ๑๐๗ อำคำรวิทยำลัยฯ 

 

 
 
๖. วิทยำลัยวิทยำกำรวิจัยและวิทยำกำรปัญญำ จัดโครงกำร "พัฒนำเครือข่ำยกำรท ำวิจัยทำงด้ำน

วิทยำกำรปัญญำ วิทยำลัยวิทยำกำรวิจัยและวิทยำกำรปัญญำ มหำวิทยำลัยบูรพำ ประจ ำปี ๒๕๖๒ โดยจัดกำร
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บรรยำยโครงกำรวิจัยต่ำงๆ ของวิทยำลัยฯ ให้กับนิสิตระดับปริญญำเอก เมื่อวันท่ี ๒๕ พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ณ อำคำรวิทยำลัยฯ 

 
 
๗. วิทยำลัยฯ น ำนิสิตและผู้ท่ีสนใจ เข้ำศึกษำดูงำน “ฟิตเนสฝึกสมองผู้สูงอำยุ” เมื่อวันท่ี ๒๙ 

เมษำยน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ศูนย์ฝึกสมอง (Cognitive Fitness Center) ภำควิชำจิตเวชศำสตร์ คณะ
แพทยศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 

๘. วิทยำกำรวิจัยและวิทยำกำรปัญญำ น ำนิสิต เข้ำร่วมกิจกรรม "เท่ียววัดท่ำอิฐไหว้พระศักดิ์สิทธิ์ทำง
สำยน้ ำ" จัดโดยจังหวัดฉะเชิงเทรำร่วมกับบริษัท วัชร มำรีน จ ำกัด เมื่อวันท่ี ๗ เมษำยน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ วัดท่ำ
อิฐ และบริเวณลุ่มแม่น้ ำบำงประกง จังหวัดฉะเชิงเทรำ 

 

  ๒. กิจกรรมด้ำนเสริมสร้ำงคุณธรรม จรยิธรรม และด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำง
บุคคลและควำมรับผิดชอบ 

กำรพัฒนำนิสิตนอกจำกจะต้องพัฒนำควำมสำมำรถทำงวิชำชีพแล้ว ยังต้องพัฒนำควำมสำมำรถ
ด้ำนคุณธรรม/จริยธรรม และ ด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ หรือท่ีเรียกว่ำ Soft 
Skills ซึ่งเป็นทักษะหรือควำมช ำนำญท่ีเกี่ยวข้องกับคน ท่ีอำจไม่เกี่ยวข้องกับควำมช ำนำญในงำนด้ำนใดด้ำน
หนึ่งโดยตรง แต่เป็นทักษะท่ีจะช่วยให้กำรด ำรงชีวิต และกำรท ำงำนให้ประสบควำมส ำเร็จและก้ำวหน้ำ 
วิทยำลัยฯ จึงได้จัดโครงกำร/ กิจกรรมขึ้น เพื่อช่วยเสริมสร้ำงควำมสำมำรถทำงด้ำนคนและสังคมให้แก่นิสิต 
เป็นผู้ท่ีมี “คุณธรรม จริยธรรม” “ค่ำนิยมไทย” และ “จิตส ำนึกเพื่อส่วนรวม” ด้วยควำมรับผิดชอบท้ังในส่วน
ตนและส่วนรวม กำรสร้ำงจิตส ำนึกให้รักและผูกพันกับองค์กำร ควำมสำมัคคีในหมู่คณะ กำรแสดงควำมกตัญญู
กตเวทีต่อสถำนศึกษำ และครูอำจำรย์ รวมถึงกำรสืบสำนขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงำมของไทยไว้  
ดังรำยละเอียดต่อไปนี้  

๑. นิสิตใหม่ภำคปลำย ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ วิทยำลัยฯ และนักวิชำกำรศึกษำ เข้ำร่วมโครงกำร
ปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษำ ประจ ำภำคปลำย ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ เมื่อวันเสำร์ท่ี ๒๒ ธันวำคม พ.ศ. 
๒๕๖๑ ณ ห้อง PJ ๓๐๑ ช้ัน ๓ อำคำร ๕๐ ปี ศำสตรำจำรย์ประยูร จินดำประดิษฐ์ มหำวิทยำลัยบูรพำ (จัด
โดยบัณฑิต วิทยำลัย มหำวิทยำลัยบูรพำ) 
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๒. คณบดี ผู้บริหำร คณำจำรย์ เจ้ำหน้ำ และนิสิตวิทยำลัยวิทยำกำรวิจัยและวิทยำกำรปัญญำ 
ร่วมงำนฉลองปีใหม่ ๒๕๖๒ โดยได้รับเกียรติจำกผู้ปฏิบัติหน้ำท่ีอธิกำรบดีมหำวิทยำลัยบูรพำ เข้ำร่วมงำน เมื่อ
วันท่ี ๒๒ ธันวำคม พ.ศ.๒๕๖๑ ณ ห้อง RMCS๑๐๐ อำคำรวิทยำลัยวิทยำกำรวิจัยและวิทยำกำรปัญญำ 

 
 

 ๓. คณบดี คณำจำรย์ และนิสิต วิทยำลัยฯ เข้ำร่วมกิจกรรมท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม "เวียนเทียน 
เนื่องในวันมำฆบูชำ" เมื่อวันท่ี ๑๙ กุมภำพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ บริเวณลำนธรรม มหำวิทยำลัยบูรพำ 

 
 
๔. วิทยำลัยวิทยำกำรวิจัยและวิทยำกำรปัญญำ จัดงำนท ำบุญวันคล้ำยวันสถำปนำวิทยำลัยฯ 

ครบรอบ ๑๑ ปี โดยมี ผศ.ดร.ภัทรำวดี มำกมี คณบดีวิทยำลัยฯ เป็นประธำนในพิธี และได้รับเกียรติจำกคณะ
ผู้บริหำรมหำวิทยำลัย รศ.ชำรี มณีศรี อดีตรองอธิกำรบดีฝ่ำยบริหำร ผศ.ดร.วิมลรัตน์ จตุรำนนท์ รอง
อธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำร อำจำรย์เสถียร ปุรณะวิทย์ รองอธิกำรบดีฝ่ำยกิจกำรนิสิต ผศ.ดร.นฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร 
คณบดีคณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ พร้อมท้ังนิสิตและบุคลำกร เข้ำร่วมงำนในครั้งนี้ เมื่อวันท่ี ๑๖ มีนำคม พ.ศ. 
๒๕๖๒ ณ อำคำรวิทยำลัยวิทยำกำรวิจัยและวิทยำกำรปัญญำ มหำวิทยำลัยบูรพำ 
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๕. สมำคมศิษย์เก่ำวิทยำลัยวิทยำกำรวิจัยและวิทยำกำรปัญญำ มหำวิทยำลัยบูรพำ จัดงำน RMCS 
Mini Marathon 2019 "เดิน-วิ่ง สร้ำงพลังกำย พลังใจ และพลังปัญญำ" โดยมีวัตถุประสงค์กำรจัดกำร ดังนี้ 

   ๑) เพื่อจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองวันคล้ำยวันสถำปนำวิทยำลัยวิทยำกำรวิจัยและวิทยำกำรปัญญำ 
มหำวิทยำลัยบูรพำ ครบรอบ ๑๑ ปี 

   ๒) เพื่อส่งเสริมกำรออกก ำลังกำยและสร้ำงเสริมสุขภำพท่ีดีให้กับนิสิต บุคลำกร และประชำชน 
ร่วมสร้ำงพลังกำย พลังใจ และพลังปัญญำ ในกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตของประชำชนในท้องถิ่น 

   ๓) เพื่อน ำรำยได้หลังหักค่ำใช้จ่ำย ไปใช้ในกำรด ำเนินกิจกรรมของวิทยำลัย เพื่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อนิสิต วิทยำลัย มหำวิทยำลัย ชุมชน และผู้ด้อยโอกำสในท้องถิ่นต่อไปกำรจัดงำนในครั้งนี้ได้รับเกียรติ
จำก รศ.ดร.วัชรินทร์กำสลัก รองอธิกำรบดีฝ่ำยบริหำร มหำวิทยำลัยบูรพำ เป็นประธำนเปิดงำน และได้รับ
เกียรติจำก นำยกิตติไชย คุณปล้ืม และ นำยสวัสด์ิ หอมปล้ืม รองนำยกเทศมนตรีเมืองแสนสุขตลอดจนคณะ
ผู้บริหำรมหำวิทยำลัยบูรพำเข้ำร่วมงำน โดยมีนักวิ่งท่ีเข้ำร่วมงำนจ ำนวนกว่ำ ๓,๕๐๐ คน และงำนนี้ยังเปิด
โอกำสให้ผู้พิกำรได้เข้ำร่วมวิ่งกว่ำ ๕๐ คน มีกำรดูแลควำมปลอดภัยจำกทีมงำนมืออำชีพตลอดงำน ส่งผลให้
กำรจัดงำน RMCS Mini Marathon 2019 เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและได้รับควำมประทับใจจำกนักวิ่งท่ีเข้ำ
ร่วมงำนในครั้งนี้ 

 
 
๖. วิทยำลัยวิทยำกำรวิจัยและวิทยำกำรปัญญำ จัดโครงกำรแสดงควำมยินดีกับมหำบัณฑิตและ

ดุษฎีบัณฑิต ประจ ำปี ๒๕๖๒ "เหลืองอร่ำม ๑๑ ปี RMCS" และกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ "RMCS อยู่ยั่ง ยืนยง 
(RMCS Never Die)" เมื่อวันท่ี ๒๕ พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ บริเวณลำนจอดรถหน้ำวิทยำลัยฯ 
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๗. ผศ.ดร.ภัทรำวดี มำกมี คณบดีวิทยำลัยวิทยำกำรวิจัยและวิทยำกำรปัญญำ พร้อมด้วยคณำจำรย์ 
เจ้ำหน้ำท่ี และนิสิต เข้ำร่วมกิจกรรม"เท่ียววัดท่ำอิฐไหว้พระศักดิ์สิทธิ์ทำงสำยน้ ำ" จัดโดยจังหวัดฉะเทริงเทรำ
ร่วมกับบริษัท วัชร มำรีน จ ำกัด เมื่อวันท่ี ๗ เมษำยน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ วัดท่ำอิฐ และบริเวณลุ่มแม่น้ ำบำงประ
กง จังหวัดฉะเชิงเทรำ 

 
 
 ๘. ดร.ศรำวิน เทพสถิตย์ภรณ์ และ ดร.อุทัยพร ไก่แก้ว อำจำรย์ประจ ำวิทยำลัยฯ น ำนิสิตและผู้ท่ี
สนใจ เข้ำศึกษำดูงำน “ฟิตเนสฝึกสมองผู้สูงอำยุ” เมื่อวันท่ี ๒๙ เมษำยน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ศูนย์ฝึกสมอง 
(Cognitive fitness center) ภำควิชำจิตเวชศำสตร์ คณะแพทยศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 

 
 
๙. ผู้บริหำร คณำจำรย์ ร่วมถ่ำยภำพรวมกับมหำบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต ประจ ำปี ๒๕๖๐ เมื่อวันท่ี 

๒๗ พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ บริเวณอำคำรศำสตรำจำรย์ประยูร จินดำประดิษฐ์ มหำวิทยำลัยบูรพำ 
  ๑๐. วิทยำลัยวิทยำกำรวิจัยและวิทยำกำรปัญญำ จัดโครงกำรถวำยเทียนพรรษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 
๒๕๖๒ เมื่อวันท่ี ๑๐ กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๖๒  ณ วัดเก่ำโบรำณ ต ำบลแสนสุข อ ำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 
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นิสิตดีเด่น 
 วิทยำลัยฯ มีนโยบำยอย่ำงชัดเจน ในกำรพัฒนำนิสิตให้มีคุณลักษณะควำมเป็นบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ 
เพื่อให้นิสิตมีค่ำนิยมท่ีดี ในด้ำนกำรประพฤติปฏิบัติ และมีผลงำนในกำรสร้ำงช่ือเสียงและเกียรติคุณให้แก่
วิทยำลัยฯ รวมทั้งมีก ำลังใจ และมีควำมมั่นใจในกำรประพฤติปฏิบัติ เสริมทักษะทำงวิชำชีพ ตลอดจนกำรสร้ำง
ควำมพร้อมก่อนส ำเร็จกำรศึกษำ โดยปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ 

คณะผู้บริหำร คณำจำรย์ เจ้ำหน้ำท่ี วิทยำลัยฯ เข้ำร่วมงำนวันคล้ำยวันสถำปนำมหำวิทยำลัยบูรพำ 
ครบรอบ ๖๔ ปี โดยในปีนี้มีนิสิตของวิทยำลัยฯ ได้รับรำงวัลค ำประกำศเกียรติคุณนิสิตดีเด่น ได้แก่ นำงสุกัญญำ 
โพยนอก และผู้มีอุปกำรคุณต่อมหำวิทยำลัยบูรพำ ได้รำงวัลโล่เกียรติคุณชนิดสีทองแดง ได้แก่ สมำคมศิษย์เก่ำ
วิทยำลัยวิทยำกำรวิจัยและวิทยำกำรปัญญำ มหำวิทยำลัยบูรพำ และ ดร.ไพศำล อนุตรำนุสรณ์ เมื่อวันท่ี ๘ 
กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ หอประชุมธ ำรง บัวศรี มหำวิทยำลัยบูรพำ 

 
 
 
 
 
 

 
   วิทยำลัยฯ ได้จัดส่งผลงำนวิจัยของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษำ เข้ำร่วมคัดเลือกข้อเสนอกำรวิจัยภำยใต้
แผนงำนเสริมสร้ำงศักยภำพและพัฒนำนักวิจัยรุ่นใหม่ ตำมทิศทำงยุทธศำสตร์กำรวิจัยและนวัตกรรม ประจ ำปี
งบประมำณ ๒๕๖๒ จำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.) จ ำนวน ๒๘ ทุน และได้รับเกียรติบัตร 
เมื่อวันท่ี ๒๗ กันยำยน พ.ศ.๒๕๖๑ ณ โรงแรมมำรวยกำร์เด้นส์ กรุงเทพมหำนคร ดังนี้ 
 

ผู้รับรำงวัล ช่ือรำงวัลท่ีรับ องค์กรท่ีให้รำงวัล 
ระดับปริญญำโท จ ำนวน ๑๒ ทุน 

๑. นำงสำวเพ็ญประภำ  นำเคน 

 

กำรเปรียบเทียบผลกำรเพิ่มควำมใส่ใจของนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษำด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฝึก
กำรเคล่ือนไหวของตำแบบติดตำมวัตถุ 

ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรวิจัย
แห่งชำติ (วช.) 
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ผู้รับรำงวัล ช่ือรำงวัลท่ีรับ องค์กรท่ีให้รำงวัล 
๒. นำงสำวจริยำพร  อุตรวิเชียร 

 

กำรเปรียบเทียบผลกำรเพิ่มควำมจ ำขณะคิดและ
กำรควบคุมอำรมณ์ด้วยตนเองของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษำตอนต้นระหว่ำงกำรฟงัเพลงไทยลูกทุ่ง  
ท่ีมีเนื้อร้องกับไม่มีเนื้อร้อง 

ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรวิจัย
แห่งชำติ (วช.) 

๓. นำงสำวชลิดำ วรรณโพธิ์กลำง 

 

ผลกำรใช้โปรแกรมกำรฝึกสติเพื่อเพิ่มควำมใส่ใจ 
และควำมจ ำขณะคิดของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปี
ท่ี 5 

ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรวิจัย
แห่งชำติ (วช.) 

๔. นำงสำวณัฐธยำน์ วงษ์วำทย์ 

 

ผลของกำรเล่นเกมปริศนำเพนโทมิโนต่อกำรเพิ่ม
ควำมสำมำรถด้ำนมิติสัมพันธ์ในนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษำตอนต้น 

ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรวิจัย
แห่งชำติ (วช.) 

๕. นำงวนิดำ อุบลศักดิ์ 

 

กำรเปรียบเทียบผลกำรเพิ่มควำมจ ำขณะท ำงำน
ของนักเรียนระดับประถมศึกษำระหว่ำงเพศ และ
ระยะเวลำฝึกด้วยโปรแกรมกำรฝึกเลขคณิตตำม
โมเดลทริปเพิลโคด 

ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรวิจัย
แห่งชำติ (วช.) 

๖. นำงสำวศิริพร นันท์ชัย 

 

ผลของกำรฝึกด้วยเกมกำร์ดต่อโมเลกุลเคมีร่วมกับ
กำรใช้แบบจ ำลองโมเลกุลสำมมิติส ำหรับเพิ่ม
ควำมสำมำรถด้ำนมิติสัมพันธ์ของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษำตอนปลำย 

ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรวิจัย
แห่งชำติ (วช.) 
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ผู้รับรำงวัล ช่ือรำงวัลท่ีรับ องค์กรท่ีให้รำงวัล 
๗. นำงสำวสุจิตรำ ตรีรัตนนุกูล 

 

กำรพัฒนำกิจกรรมกำรเรียนรู้เชิงประสบกำรณ์ 
ส ำหรับส่งเสริมกรอบควำมคิดด้ำนเชำวน์ปัญญำ
ของนักศึกษำระดับอำชีวศึกษำ 

ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรวิจัย
แห่งชำติ (วช.) 

๘. นำยกิติคุณ  รสแก่น 

 

ผลกำรฝึกเล่นเกมคอมพิวเตอร์ส ำหรับเพิ่มควำมจ ำ
ขณะคิดและกำรเลือกใส่ใจของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษำปีท่ี 3 

ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรวิจัย
แห่งชำติ (วช.) 

๙. นำยวุฒิพงษ์  ประทุมมำ 

 

กำรพัฒนำควำมคิดสร้ำงสรรค์ทำงคณิตศำสตร์
ตำม Model-Eliciting Activities ส ำหรับนักเรียน
มัธยมศึกษำตอนปลำยท่ีมีควำมสำมำรถพิเศษด้ำน
วิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์ 

ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรวิจัย
แห่งชำติ (วช.) 

๑๐. นำยสรวิทย์ สมศรี 

 

กำรพัฒนำตัวชี้วัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
นักศึกษำอำชีวศึกษำสู่กำรเป็นแรงงำนในเขต
พัฒนำพิเศษภำคตะวันออก 

ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรวิจัย
แห่งชำติ (วช.) 

๑๑. นำยสุรศักดิ์ อิ่มเอี่ยม 

 

กำรเปรียบเทียบทักษะชีวิตของนักศึกษำ
อำชีวศึกษำในเขตพัฒนำพิเศษพัฒนำพิเศษ ภำค
ตะวันออกระหว่ำงเพศและรูปแบบกำรเรียนรู้ 

ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรวิจัย
แห่งชำติ (วช.) 
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ผู้รับรำงวัล ช่ือรำงวัลท่ีรับ องค์กรท่ีให้รำงวัล 
๑๒. นำงสำวกรศิริ สร้อยสูงเนิน 

 

กำรพัฒนำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฝึกสมองด้ำน
ควำมใส่ใจ ควำมจ ำ กำรรับรู้มิติสัมพันธ์ และกำร
บริหำรจัดกำรของสมอง ส ำหรับฟื้นฟูทำงปัญญำ
ของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 

ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรวิจัย
แห่งชำติ (วช.) 

ระดับปริญญำเอก จ ำนวน ๑๖ ทุน 
๑. นำยจิรวุฒิ หลอมประโคน 

 

ได้รับทุนอุดหนุนกำรวิจัย เรื่อง “อิทธิพลของ
ปัจจัยด้ำนกำรออกแบบป้ำยฉลำกบรรจุภัณฑ์ต่อ
กำรตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค: กำรศึกษำ
คล่ืนไฟฟ้ำสมองสัมพันธ์กับเหตุกำรณ์” 

ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรวิจัย
แห่งชำติ (วช.) 

๒. นำงจุฑำทิพย์ โพธิ์ทิ 

 

ได้รับทุนอุดหนุนกำรวิจัย เรื่อง “กำรพฒันำ
โปรแกรมฝึกควำมจ ำขณะท ำงำนตำมหลักกำร
วิเครำะห์กำรเคล่ือนไหวร่ำงกำยแบบลำบำน
ส ำหรับเพิ่มควำมสำมำรถในกำรก ำกับอำรมณ์
ของวัยรุ่น: กำรศึกษำเชิงพฤติกรรมและ
คล่ืนไฟฟ้ำสมอง” 

ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรวิจัย
แห่งชำติ (วช.) 

๓. นำงวชิรำ แสนโกศิก 

 

ได้รับทุนอุดหนุนกำรวิจัย เรื่อง “กำรเพิ่มเชำวน์
ปัญญำด้ำนกำรรู้จักและเข้ำใจตนเองของนักเรียน
ระดับประถมศึกษำด้วยแอพพลิเคชันฝึกกำรรู้จัก
และเข้ำใจตนเอง: กำรศึกษำเชิงพฤติกรรมและ
คล่ืนไฟฟ้ำสมอง” 

ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรวิจัย
แห่งชำติ (วช.) 

๔. นำงวรัญญภรณ์ ชำลีรักษ์ 

 

ได้รับทุนอุดหนุนกำรวิจัย เรื่อง “กำรเพิ่มหน้ำท่ี
กำรบริหำรจัดกำรของสมองในเด็กสมำธิส้ันด้วย 
VISUO ควำมเป็นจริงเสมือน” 

ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรวิจัย
แห่งชำติ (วช.) 
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ผู้รับรำงวัล ช่ือรำงวัลท่ีรับ องค์กรท่ีให้รำงวัล 
๕. นำงสดใส ดุลยำ 

 

ได้รับทุนอุดหนุนกำรวิจัย เรื่อง “กำรเพิ่มเชำวน์
ปัญญำด้ำนมิติสัมพันธ์ของนักเรียนระดับ
ประถมศึกษำด้วยกำรฝึกกระบวนกำรทำงปัญญำ
เสมือนจริง: กำรศึกษำเชิงพฤติกรรมและ
คล่ืนไฟฟ้ำสมอง” 

ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรวิจัย
แห่งชำติ (วช.) 

๖. นำงสำวพุฒิชำดำ จันทะคุณ 

 

ได้รับทุนอุดหนุนกำรวิจัย เรื่อง “กำรพฒันำ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์บ ำบัดฟื้นฟูกำรรู้คิดเสริม
แรงจูงใจต่อเนื่องส ำหรับเพิ่มควำมสำมำรถด้ำน
กำรรู้คิดของผู้ป่วยจิตเภท” 

ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรวิจัย
แห่งชำติ (วช.) 

๗. นำงสำวรัชภร รุ่งต้ังธนำบุญ 

 

ได้รับทุนอุดหนุนกำรวิจัย เรื่อง “กำรเพิ่มเชำวน์
ปัญญำด้ำนกำรคงอยู่ของชีวิตส ำหรับนักเรียน
ระดับประถมศึกษำด้วยกำรชมภำพยนตร์ส้ัน
ร่วมกับกำรฝึกจิตตปัญญำ: กำรศึกษำเชิง
พฤติกรรมและคล่ืนไฟฟ้ำสมอง” 

ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรวิจัย
แห่งชำติ (วช.) 

๘. นำงสำววัฒนำรี อัมมวรรธน ์

 

ได้รับทุนอุดหนุนกำรวิจัย เรื่อง “กำรเพิ่มควำมใส่
ใจด้ำนภำพด้วยกิจกรรมติดตำมกำรเคล่ือนท่ีแบบ
ระบุและจ ำแนกวัตถุ ของเด็กปฐมวัยท่ีมีควำม
เส่ียงต่อควำมบกพร่องด้ำนกำรอ่ำน” 

ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรวิจัย
แห่งชำติ (วช.) 

๙. นำงสำวสุวำรินทร์ ถิ่นทวี 

 

ได้รับทุนอุดหนุนกำรวิจัย เรื่อง “กำรเพิ่มเชำวน์
ปัญญำด้ำนภำษำศำสตร์ของนักเรียนระดับ
ประถมศึกษำด้วยโปรแกรมฝึกควำมสำมำรถด้ำน
กำรใช้ภำษำ : กำรศึกษำเชิงพฤติกรรมและ
คล่ืนไฟฟ้ำสมอง” 

ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรวิจัย
แห่งชำติ (วช.) 
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ผู้รับรำงวัล ช่ือรำงวัลท่ีรับ องค์กรท่ีให้รำงวัล 
๑๐. นำยเสกสรรค์ ตันยำภิรมย์ 

 

ได้รับทุนอุดหนุนกำรวิจัย เรื่อง “กำรส่งเสริม
อำรมณ์ด้ำนบวกของวัยรุ่นด้วยผลงำนศิลปะ
สร้ำงสรรค์ประเภทจิตรกรรมท่ีบูรณำกำรแนวคิด
ตะวันออกกับตะวนัตก : กำรศึกษำคล่ืนไฟฟ้ำ
สมอง” 

ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรวิจัย
แห่งชำติ (วช.) 

๑๑. นำยธีร์นวัช สุขวิลัยหิรัญ 

 

ได้รับทุนอุดหนุนกำรวิจัย เรื่อง “กำรพฒันำ
วิธีกำรควบคุม 
กำรใช้ข้อสอบร่วมกับกำรควบคุมสมดุลเนื้อหำ
โดยใช้วิธีโหลดบำลำนซ์ซิ่ง ส ำหรับทดสอบควำมรู้
ทำงไอซีที: กำรทดสอบปรับเหมำะแบบพหุมิติ
ด้วยคอมพิวเตอร์” 

ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรวิจัย
แห่งชำติ (วช.) 

๑๒. นำยวิจิตร ชะโลปถัมภ์ 

 

ได้รับทุนอุดหนุนกำรวิจัย เรื่อง “กำรพฒันำ
วิธีกำรให้คะแนนผังงำนส ำหรับกำรประเมินผล
กำรเรียนรู้ของนกัเรียน” 

ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรวิจัย
แห่งชำติ (วช.) 

๑๓. นำยอัฐพล อัฐนำค 

 

ได้รับทุนอุดหนุนกำรวิจัย เรื่อง “ผลของ
โปรแกรมกำรฝึกล่ำมด้วยตนเองต่อควำมจ ำขณะ
คิด เชำวน์ปัญญำเชิงเล่ือนไหล และกำรฟัง
ภำษำอังกฤษเพื่อควำมเข้ำใจของนักศึกษำ
ปริญญำตรี” 

ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรวิจัย
แห่งชำติ (วช.) 

๑๔. นำงสำวนนลณีย์ วรจรัสวิทย์ 

 

ได้รับทุนอุดหนุนกำรวิจัย เรื่อง “กำรออกแบบ
กิจกรรมกำรท่องเท่ียวในเขตลุ่มแม่น้ ำบำงปะกง” 

ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรวิจัย
แห่งชำติ (วช.) 
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ผู้รับรำงวัล ช่ือรำงวัลท่ีรับ องค์กรท่ีให้รำงวัล 
๑๕. นำงสำวนุชนำฎ  เล้ียงอ ำนวย 

 

ได้รับทุนอุดหนุนกำรวิจัย เรื่อง “กำรพฒันำกรอบ
กำรประเมินกำรจัดกำรท่องเท่ียวเชิงนิเวศอย่ำง
ยั่งยืนในเขตลุ่มแม่น้ ำบำงปะกง” 

ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรวิจัย
แห่งชำติ (วช.) 

๑๖. นำยณัฐชัย วงศ์ศุภลักษณ์ 

 

ได้รับทุนอุดหนุนกำรวิจัย เรื่อง “กำรพฒันำกรอบ
กำรประเมินกำรจัดกำรโซ่อุปทำนกำรท่องเท่ียว
เชิงสุขภำพส ำหรับผู้ประกอบกำรกิจกำรสปำ
ไทย” 

ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรวิจัย
แห่งชำติ (วช.) 
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ด้ำนบริกำรวิชำกำรแก่สังคม 

• โครงกำรบริกำรวิชำกำร  

• กิจกรรมท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 
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ด้ำนบริกำรวิชำกำรแก่สังคม 
กำรบริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคมเป็นภำรกิจหลักท่ีส ำคัญอีกประกำรหนึ่งของสถำบันอุดมศึกษำ ซึ่ง

วิทยำลัยวิทยำกำรวิจัยและวิทยำกำรปัญญำ ได้ปฏิบัติภำรกิจนี้มำโดยตลอด ต้ังแต่ปีท่ีเริ่มก่อต้ังวิทยำลัยฯ ถึง
ปัจจุบัน วิทยำลัยฯ ได้ขยำยกำรบริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคมอย่ำงหลำกหลำย มีกำรริเริ่มโครงกำรใหม่ ๆ และ
พัฒนำรูปแบบกำรบริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคมให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของสังคมและทันกับกำร
เปล่ียนแปลงในยุคโลกำภิวัตน์  เพื่อช่วยพัฒนำทรัพยำกรบุคคลของประเทศทุกพื้นฐำนและทุกระดับกำรศึกษำ  
ซึ่งเป็นกำรส่งเสริมให้มีกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต ฯลฯ อันก่อเกิดประโยชน์อย่ำงใหญ่หลวงแก่ชำวไทย แก่สังคม
และประเทศชำติ  

กำรบริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคมของวิทยำลัยฯ เป็นกำรส่งเสริมให้คณำจำรย์ใช้ศักยภำพ ควำมรู้ 
และควำมพร้อมท่ีมีของวิทยำลัยฯ ให้บริกำรวิชำกำรแก่สังคม เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของท้องถิ่น สังคม 
และประเทศ รวมถึงกำรเป็นแหล่งอ้ำงอิงทำงวิชำกำร สำมำรถช้ีน ำ แก้ปัญหำ และให้ค ำปรึกษำแก่นิสิต/
นักศึกษำ ผู้สนใจ นักวิชำกำร นักกำรศึกษำ ชุมชน นอกจำกนี้ ยังมีควำมร่วมมือกับหน่วยงำนภำยนอก
มหำวิทยำลัยในกำรจัดประชุมสัมมนำทำงวิชำกำร จัดกิจกรรมส ำคัญ ๆ เพื่อให้ควำมรู้โดยมุ่งเน้นประโยชน์ใน
กำรพัฒนำองค์ควำมรู้ท่ีถูกต้องให้กับนิสิต/นักศึกษำ และผู้สนใจอย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งกำรให้บริกำรวิชำกำรแก่
สังคมมีดังนี้ 

 

โครงกำรบริกำรวชิำกำรจ ำแนตำมแหล่งทุน  
 โครงกำรบริกำรวิชำกำรที่ได้รับทุนสนับสนนุจำกคณะกรรมกำรนโยบำยกำรพัฒนำพิเศษภำค
ตะวันออก (EEC) 

๑) โครงกำรเรื่อง “กำรบูรณำกำรจัดเรียนรู้ร่วมกบักำรท ำงำนในสถำนประกอบกำร เขตจังหวัด
ชลบุรีส ำหรับสร้ำงแรงจูงใจในกำรเรียนอำชีวศึกษำของนักเรียนระดับมัธยมศึกษำ” ได้รับงบประมำณสนับสนุน 
จ ำนวน ๑๑,๖๐๖,๔๐๐ บำท โดยมีผู้วิจัย ดังนี้ ดร.ปริญญำ เรืองทิพย์ และ ดร.ศรำวิน เทพสถิตย์ภรณ์  

๒) โครงกำรเรื่อง “เพิ่มพูนควำมสำมำรถภำษำอังกฤษด้วยกระบวนกำร STAR STEMS ในกลุ่ม
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษำตอนปลำยและอำชีวศึกษำเพื่อรองรับกำรเติบโตด้ำนกำรท่องเท่ียวและอุตสำหกรรมใน
เขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก” ได้รับงบประมำณสนับสนุน จ ำนวน ๑๑,๗๙๕,๗๐๐ บำท โดยมีผู้วิจัย ดังนี้ 
ผศ.ดร.พูลพงศ์ สุขสว่ำง Dr. Poliny Ung ดร.ศรำวิน เทพสถิตย์ภรณ์ ดร.ปริญญำ เรืองทิพย์ ดร.กนก พำนทอง 
และ ผศ.ดร.ภัทรำวดี มำกมี 
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กำรเป็นวิทยำกร 
๑) โครงกำร “กำรวิเครำะห์โมเดลสมกำรโครงสร้ำงโดยใช้โปรแกรม AMOS”(Structural 

Equation Modeling Analysis Using AMOS) วันท่ี ๘-๑๐ มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ วิทยำลัยวิทยำกำรวิจัย
และวิทยำกำรปัญญำ 
วิทยำกร ผศ.ดร.พูลพงศ์ สุขสว่ำง ดร.โปลินี อึง  
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๒) โครงกำร “กำรเรียนรู้ในช้ันเรียนโดยใช้สมองเป็นฐำนและสะเต็มศึกษำ”  (Learning 
Management in Classroom by Brain Based Learning and STEM : BBL & STEM) วันท่ี ๗-๘ มิถุนำยน 
พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ วิทยำลัยวิทยำกำรวิจัยและวิทยำกำรปัญญำ 
วิทยำกร ดร.ปรัชญำ  แก้วแก่น และ ดร.ศรำวิน  เทพสถิตย์ภรณ์  
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๓) โครงกำร “กำรเขียนบทควำมวิชำกำรเพื่อตีพิมพ์ในวำรสำรและงำนประชุมวิชำกำรนำนำชำติ 
(Academic Writing for Publication in The International Journal and Conference)” วันท่ี ๗-๘ 
มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ วิทยำลัยวิทยำกำรวิจัยและวิทยำกำรปัญญำ 
วิทยำกร  ดร.พีร  วงศ์อุปรำช ดร.สิริกรำนต์ จันทเปรมจิตต์ และ ดร.ยุทธนำ  จันทะขิน  
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๔) โครงกำร “กำรวิจัยเชิงคุณภำพ (Qualitative Research)” วันท่ี ๘-๙ มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ 
วิทยำลัยวิทยำกำรวิจัยและวิทยำกำรปัญญำ 
วิทยำกร ดร.กนก  พำนทอง และ ดร.ปริญญำ เรืองทิพย์  
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๕) โครงกำร กำรแก้ปัญหำเชิงสร้ำงสรรค์ส ำหรับนวัตกรรม Creative Problem-Solving for 
Innovation โดย ดร.ศรำวิน เทพสถิตย์ภรณ์ และคณะ เมื่อวันท่ี 17-18 สิงหำคม พ.ศ. 2562 ณ ห้อง 300 
อำคำรวิทยำลัยวิทยำกำรวิจัยและวิทยำกำรปัญญำ มหำวิทยำลัยบูรพำ 
วิทยำกร ดร.ศรำวิน  เทพสถิตย์ภรณ์ และ ดร.อุทัยพร  ไก่แก้ว  
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๖) โครงกำรอบรม เรื่อง “กำรพัฒนำกระบวนกำรวิจัยและกำรจัดกำรควำมรู้” ให้กับนักเรียน
ระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี ๑/๑, ๒/๑, ๔/๑, ๔/๒, ๕/๑, ๕/๒ โรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย ฉะเชิงเทรำ เมื่อ
วันท่ี ๓๑ กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้องโสตทัศนศึกษำ และห้องประชุม ๑ โรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย 
ฉะเชิงเทรำ จ.ฉะเชิงเทรำ 
วิทยำกร ดร.ปริญญำ เรืองทิพย์ ดร.ปรัชญำ แก้วแก่น ดร.พีร วงศ์อุปรำช ดร.สิริกรำนต์ จันทเปรมจิตต์ และ 
ดร.ยุทธนำ จันทะขิน 
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๗) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ภัทรำวดี มำกมี คณบดีวิทยำลัยวิทยำกำรวิจัยและวิทยำกำรปัญญำ 
มหำวิทยำลัยบูรพำ ได้รับเชิญเป็นวิทยำกรบรรยำยในกิจกรรม Research Zone หัวข้อเรื่อง “กำรเลือกใช้สถิติ
และโปรแกรม Mplus ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล และกำรใช้โปรแกรม Mplus ในกำรวิเครำะห์ข้อมูลเพื่อพัฒนำ
งำนวิจัย” เมื่อวันอังคำรท่ี ๒๓ กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ส ำนักงำนกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.) กรุงเทพมหำนคร 
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๘) ผศ.ดร.ภัทรำวดี มำกมี คณบดี ดร.พีร วงศ์อุปรำช ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยวิจัย นวัตกรรม และ วิเทศน์
สัมพันธ์ ดร.ปรัชญำ แก้วแก่น ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยวิชำกำรและกิจกำรพิเศษ ร่วมบันทึกเทปรำยกำร "คนไทยไม่ท้ิง
กัน" ทำงช่อง TNN เพื่อประชำสัมพันธ์วิทยำลัยวิทยำกำรวิจัยและวิทยำกำรปัญญำ มหำวิทยำลัยบูรพำ เมื่อ
วันท่ี ๑๓มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ สถำนีข่ำว TNN24 อำคำรทิปโก้ ถนนพระรำม ๖ กรุงเทพมหำนคร 
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กิจกรรมท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 
วิทยำลัยวิทยำกำรวิจัยและวิทยำกำรปัญญำ จัดโครงกำรถวำยเทียนพรรษำ ประจ ำปี 2562 โดยมีคณะ
ผู้บริหำร คณำจำรย์ เจ้ำหน้ำท่ี นิสิต และศิษย์เก่ำ ของวิทยำลัยฯ เข้ำร่วมโครงกำร เมื่อวันท่ี 10 กรกฎำคม 
พ.ศ. 2562 ณ วัดเก่ำโบรำณ จ.ชลบุรี 

 

 

 
 



ด้ำนกำรผลิตบัณฑิต  |  หน้ำ ๙๗ 

 

 
 

ด้ำนกำรพัฒนำบุคลำกร 
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กำรพัฒนำบุคลำกร 
 วิทยำลัยวิทยำกำรวิจัยและวิทยำกำรปัญญำส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลำกรทุกคนได้พัฒนำ
ศักยภำพของตนเองตำมสมรรถนะท่ีจ ำเป็นของสำยงำน และสมรรถนะอื่น ๆ ท่ีสนใจ โดยปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ 
มีบุคลำกรของวิทยำลัยฯ ท่ีได้รับกำรพัฒนำ ดังนี้ อำจำรย์ประจ ำ ได้รับกำรพัฒนำ จ ำนวน ๑๒ คน จำกจ ำนวน
ท้ังหมด ๑๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ เจ้ำหน้ำท่ีสำยสนับสนุน ได้รับกำรพัฒนำ จ ำนวน ๗ คน จำกจ ำนวน
ท้ังหมด ๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ และลูกจ้ำงมหำวิทยำลัย ได้รับกำรพัฒนำ จ ำนวน ๑ คน จำกจ ำนวน
ท้ังหมด ๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ โดยรำยละเอียดกิจกรรมกำรพัฒนำบุคลำกรในรอบปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ มี
ดังนี ้
  ๑. ดร.ปิยะทิพย์ ประดุจพรม เข้ำร่วมโครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง "AUN-QA Assessor 
training (Apprentice-C) ระหว่ำงวันท่ี ๑ - ๓ สิงหำคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ศูนย์ปฏิบัติกำรโรงแรม เทำ –ทอง 
มหำวิทยำลัยบูรพำ 
  ๒. ดร.สิริกรำนต์ จันทเปรมจิตต์ และ นำงสำววรรณศิริ สิทธินิสัยสุข เข้ำร่วมโครงกำรอบรมเรื่อง 
“แนวทำงกำรเสริมสร้ำงจิตบริกำร (Service mind) เพื่อสร้ำงควำมประทับใจในองค์กร” เมื่อวันท่ี ๒๓ 
สิงหำคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ อำคำรศำสตรำจำรย์ประยูร จินดำประดิษฐ์ มหำวิทยำลัยบูรพำ 
  ๓. ดร.ปริญญำ เรืองทิพย์ เข้ำร่วมอบรมเชิงปฏิบัติกำร หลักสูตร “กำรสร้ำงคลังข้อสอบด้วย BUU 
LMS” เมื่อวันท่ี ๓๐ สิงหำคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ส ำนักคอมพิวเตอร์ มหำวิทยำลัยบูรพำ 
  ๔. น.ส.ฉัตตรีท์ งำมพิพัฒน์ ต ำแหน่งนักวิชำกำรพัสดุ เข้ำร่วมโครงกำรเสวนำงำนพัฒนำระบบบัญชี
สำมมิติ และงำนบัญชี เมื่อวันท่ี ๓ กันยำยน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ อำคำรศำสตรำจำรย์ประยูร จินดำประดิษฐ์ 
มหำวิทยำลัยบูรพำ 
  ๕. นำงระพพีร พูลสวัสด์ิ น.ส.ธันยำ เฉลิมวรบุตร น.ส.สิริจันทร์ พรหมพิทักษ์ และน.ส.ฉัตตรีท์ งำม
พิพัฒน์ เข้ำร่วมโครงส่งเสริมจรรยำบรรณ เรื่อง “จรรยำบรรณของบุคลำกรในมหำวิทยำลัย: จรรยำบรรณ 
4.0” เมื่อวันท่ี ๔ กันยำยน พ.ศ.๒๕๖๑ คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยบูรพำ 
  ๖. ดร.ปริญญำ เรืองทิพย์ เข้ำรับกำรอบรมโครงกำรส่งเสริมกำรใช้นวัตกรรมเชิงพื้นท่ีในรูปแบบ 5D 
Simulation เพื่อวิเครำะห์และพัฒนำศักยภำพพื้นท่ี ระหว่ำงวันท่ี ๕ - ๖ กันยำยน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ อำคำร
ส ำนักคอมพิวเตอร์ มหำวิทยำลัยบูรพำ 
  ๗. ผศ.ดร.พูลพงศ์ สุขสว่ำง ดร.กนก พำนทอง และ ดร.ปิยะทิพย์ ประดุจพรม เข้ำร่วมอบรมเชิง
ปฏิบัติกำร หลักสูตร “กำรสร้ำงแบบฟอร์มออนไลน์ด้วย Google Forms”รุ่นท่ี ๒ เมื่อวันท่ี กันยำยน พ.ศ. 
๒๕๖๑ ณ อำคำรส ำนักคอมพิวเตอร์ มหำวิทยำลัยบูรพำ 
  ๘. ดร.อุทัยพร ไก่แก้ว และดร.ศรำวิน เทพสถิตย์ภรณ์ เข้ำร่วมโครงกำรอบรม เรื่อง แนวทำงปฏิบัติ
เพื่อควำมปลอดภัยทำงชีวภำพ หลักสูตรขั้นต้นและปฏิบัติกำร ระหว่ำงวันท่ี ๑๑ - ๑๒ กันยำยน พ.ศ.๒๕๖๑ 
ณ อำคำรสิริวิทยลักษณ์ คณะวิทยำกำรเรียนรู้และศึกษำศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ศูนย์รังสิต 
ดร.ศรำวิน เทพสถิตย์ภรณ์ ดร.อุทัยพร ไก่แก้ว และนิสิตวิทยำลัยฯ เข้ำศึกษำดูงำน “เทคนิคกำรตรวจสุขภำพ
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กำรนอนหลับ (Sleep test)” เพื่อให้มีประสบกำรณ์กำรเรียนรู้จำกกำรสำธิตเทคนิคกำรตรวจสุขภำพกำรนอน
หลับ (Sleep test) เมื่อวันท่ี ๒๑ กันยำยน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ โรงพยำบำลมหำวิทยำลัยบูรพำ 
  ๙. ดร.ปรัชญำ แก้วแก่น ดร.พีร วงศ์อุปรำช ดร.ปริญญำ เรืองทิพย์ ผศ.ดร.พูลพงศ์ สุขสว่ำง และ
ดร.อุทัยพร ไก่แก้ว รับเข้ำร่วมโครงกำรอบรม “กำรสร้ำงควำมตระหนักด้ำนทรัพย์สินทำงปัญญำให้กับ
บุคลำกรมหำวิทยำลัยบูรพำและสถำบันกำรศึกษำในเครือข่ำยภำคตะวันออก” เมื่อวันท่ี ๒๙ พฤศจิกำยน พ.ศ. 
๒๕๖๑ ณ อำคำรศำสตรำจำรย์ประยูร จินดำประดิษฐ์ มหำวิทยำลัยบูรพำ 
  ๑๐. ดร.พีร วงศ์อุปรำช ดร.ยุทธนำ จันทะขิน และ นำยสัมมนำ โตข ำ เข้ำร่วมโครงกำรปฐมนิเทศ
พนักงำนและลูกจ้ำงมหำวิทยำลัยบูรพำ ประจ ำปีงบประมำณพ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อวันท่ี ๑๙ ธันวำคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ณ ห้องประชุมเทำ-ทอง ๑ ช้ัน ๒ ศูนย์ปฏิบัติกำรโรงแรม มหำวิทยำลัยบูรพำ 
  ๑๑. ดร.สิริกรำนต์ จันทเปรมจิตต์ ดร.อุทัยพร ไก่แก้ว ดร.ยุทธนำ จันทะขิน และ Dr.Poliny Ung 
เข้ำร่วมโครงกำร “อบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรเขียนโครงกำรวิจัยแบบบูรณำกำร” โดยวิทยำกรจำกส ำนักงำน
คณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.) ระหว่ำงวันท่ี ๑๑ – ๑๒ มกรำคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ อำคำรศำสตรำจำรย์
ประยูร จินดำประดิษฐ์ มหำวิทยำลัยบูรพำ 
  ๑๒. ดร.ปิยะทิพย์ ประดุจพรม ดร.กนก พำนทอง ดร.ปริญญำ เรืองทิพย์ ดร.สิริกรำนต์ จันทเปรม
จิตต์ และ ดร.อุทัยพร ไก่แก้ว เข้ำร่วมฟังบรรยำยพิเศษ “ท ำวิจัยให้สนุก ตีพิมพ์ผลงำนไม่ยำก” เมื่อวันท่ี ๑๔ 
มกรำคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ อำคำรศำสตรำจำรย์ ประยูร จินดำประดิษฐ์ มหำวิทยำลัยบูรพำ 
  ๑๓. ดร.กนก พำนทอง และ ดร.ปริญญำ เรืองทิพย์ ผู้เข้ำร่วมโครงกำรศึกษำดูงำนอำคำรประหยัด
พลังงำน เมื่อวันท่ี ๒๒ มกรำคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ อำคำรอนุรักษ์พลังงำนเฉลิมพระเกียรติ อ ำเภอคลองหลวง 
จังหวัดปทุมธำนี 
  ๑๔. นำงสำววรรณศิริ สิทธินิสัยสุข และ นำงสำวธันยำ เฉลิมวรบุตร เข้ำร่วมโครงกำรอบรมเชิง
ปฏิบัติกำร หลักสูตร “ครบเครื่องกำรจัดเก็บข้อมูลและเอกสำรออนไลน์ส ำหรับงำนส ำนักงำนด้วย OneDrive 
และ Google Drive” เพื่อมีควำมรู้และทักษะในกำรสร้ำงพื้นท่ีจัดเก็บข้อมูลและกำรท ำงำนในรูปแบบเอกสำร
ออนไลน์ รวมถึงสำมำรถน ำเครื่องมือ OneDrive และ Google Drive ไปประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำนได้อย่ำง
มีประสิทธิภำพ เมื่อวันท่ี ๒๓ มกรำคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ส ำนักคอมพิวเตอร์ มหำวิทยำลัยบูรพำ 
  ๑๕. ดร.กนก พำนทอง รองคณบดีฝ่ำยบริหำรและวำงแผนพัฒนำ และบุคลำกรสำยสนับสนุน ร่วม
ศึกษำดูงำนและแลกเปล่ียนเรียนรู้เกี่ยวกับกำรบริหำรงำนของบุคลำกรสำยสนับสนุน โดยได้รับเกียรติจำก ผศ.
ดร.ระพีพร ศรีจ ำปำ คณบดีวิทยำลัยพำนิชยศำสตร์ และ บุคลำกรสำยสนับสนุนของวิทยำลัยพำนิชยศำสตร์ 
ได้แลกเปล่ียนแนวคิดกำรบริหำรงำนในครั้งนี้ เมื่อวันท่ี ๒๖ มกรำคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ วิทยำลัยพำนิชยศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยบูรพำ 
  ๑๖. คณบดีพร้อมคณำจำรย์ เข้ำร่วมโครงกำรอบรม “กำรเขียนค ำขอรับสิทธิบัตร ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ ลิขสิทธิ์ และเครื่องหมำยกำรค้ำให้กับบุคลำกรมหำวิทยำลัยบูรพำ และในมหำวิทยำลัย เครือข่ำย
ภำคตะวันออก” เมื่อวันท่ี ๒๘ มกรำคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้อง PJ ๓๐๓ อำคำรศำสตรำจำรย์ประยูร จินดำ
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ประดิษฐ์ มหำวิทยำลัยบูรพำ 
  ๑๗. คณบดี พร้อมด้วยรองคณบดีฝ่ำยวิชำกำรและประกันคุณภำพกำรศึกษำ และ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำย
วิชำกำรและกิจกำรพิเศษเข้ำร่วมโครงกำรอบรมกำรใช้งำน Thai MOOC ส ำหรับกำรเรียนกำรสอนออนไลน์ 
มหำวิทยำลัยบูรพำ และเครือข่ำยอุดมศึกษำภำคตะวันออก ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๒ เมื่อวันท่ี ๑
กุมภำพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม PJ ๓๐๑ อำคำร ๕๐ ปี มหำวิทยำลัยบูรพำ (ศำสตรำจำรย์ประยูร 
จินดำประดิษฐ์) 
  ๑๘. คณบดี พร้อมด้วยรองคณบดีฝ่ำยวิชำกำรและประกันคุณภำพกำรศึกษำ และผู้ช่วยคณบดีฝ่ำย
วิจัย นวัตกรรม และวิเทศสัมพันธ์ เข้ำร่วมโครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง “เกณฑ์คุณภำพกำรศึกษำเพื่อ
กำรด ำเนินกำรท่ีเป็นเลิศ (EdPEx)” ส ำหรับผู้บริหำร เมื่อวันท่ี ๗ กุมภำพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมคณะ
ศึกษำศำสตร์ (QS1206) อำคำร ๖๐ พรรษำมหำรำชินี ๑ คณะ 
ศึกษำศำสตร์ มหำวิทยำลัยบูรพำ 
  ๑๙. ดร.พีร วงศ์อุปรำช ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยวิจัย นวัตกรรม และวิเทศสัมพันธ์ เข้ำร่วมโครงกำร
เสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนด้ำนวิเทศสัมพันธ์ เมื่อวันท่ี ๒๐ กุมภำพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ณ อำคำรศำสตรำจำรย์ประยูร จินดำประดิษฐ์มหำวิทยำลัยบูรพำ 
  ๒๐. นำงสำวสิริจันทร์ พรหมพิทักษ์ และนำงสำวฉัตตรีท์ งำมพิพัฒน์เข้ำร่วมโครงกำรแลกเปล่ียน
เรียนรู้ “กำรตีควำมกฎหมำย” เมื่อวันท่ี ๒๐ กุมภำพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม PJ ๓๐๑ อำคำร
ศำสตรำจำรย์ประยูร จินดำประดิษฐ์ มหำวิทยำลัยบูรพำ 
  ๒๑. คณำจำรย์ เจ้ำหน้ำท่ี และนิสิต เข้ำร่วมโครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรระบบ i-Thesis และ
อบรมจริยธรรมเพื่อกำรวิจัยประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ เมื่อวันท่ี ๒๓ กุมภำพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ อำคำร
ปฏิบัติกำรพื้นฐำนและศูนย์เครื่องมือวิทยำศำสตร์ คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยบูรพำ 
  ๒๒. ดร.ยุทธนำ จันทะขิน เข้ำร่วมโครงกำรอบรม เรื่อง “ผู้ขอรับใบอนุญำตใช้สัตว์เพื่องำนทำง
วิทยำศำสตร์” จัดโดยสถำบันพัฒนำกำรด ำเนินกำรต่อสัตว์เพื่องำนทำงวิทยำศำสตร์ (สพสว.) ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.) ระหว่ำงวันท่ี ๗-๘ มีนำคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้องเจ้ำพระยำบอลรูม ช้ัน ๒ 
โรงแรมเจ้ำพระยำปำร์ค เขตดินแดง กรุงเทพมหำนคร 
  ๒๓. คณำจำรย์ และนิสิต เข้ำร่วมโครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรระบบ i-Thesis ส ำหรับนิสิตระดับ 
บัณฑิตศึกษำ เมื่อวันท่ี ๒๓ มีนำคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ อำคำรศำสตรำจำรย์ประยูร จินดำประดิษฐ์ 
มหำวิทยำลัยบูรพำ 
  ๒๔. นำงสำวธันยำ เฉลิมวรบุตร และนำงสำวฉัตตรีท์ งำมพิพัฒน์ เข้ำร่วมโครงกำรฝึกอบรมแนว
ทำงกำรเสริมสร้ำงจิตบริกำร (Service mind) เพื่อสร้ำงควำมประทับใจให้มหำวิทยำลัยบูรพำ ให้กับ
ผู้ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรบริกำรกับผู้มำติดต่องำนจำกส่วนงำน เมื่อวันท่ี ๒๕ มีนำคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้อง
ประชุมเทำ-ทอง ๕ ช้ัน ๓ ศูนย์ปฏิบัติกำรโรงแรม มหำวิทยำลัยบูรพำ 
  ๒๕. คณำจำรย์ และเจ้ำหน้ำท่ี เข้ำร่วมโครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรระบบ i-Thesis ส ำหรับ
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อำจำรย์และเจ้ำหน้ำท่ี เมื่อวันท่ี ๒๙ มีนำคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ อำคำรปฏิบัติกำรพื้นฐำนและศูนย์เครื่องมือ
วิทยำศำสตร์ คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยบูรพำวิทยำลัยวิทยำกำรวิจัยและวิทยำกำรปัญญำ จัดกิจกรรม 
Smart Cafe' ประจ ำเดือนกุมภำพันธ์ เมื่อวันท่ี ๒๒ กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยได้รับเกียรติจำก ผศ.ดร.มำรุต 
ต้ังวัฒนำชุลีพร คณบดีคณะสหเวชศำสตร์ มหำวิทยำลัยบูรพำ และ ดร.กนกพร ศรีสุจริตพำนิช ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ำยกิจกำรพิเศษ เข้ำร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ ห้อง ๑๐๐ อำคำรวิทยำลัยวิทยำกำรวิจัยและวิทยำกำรปัญญำ 
มหำวิทยำลัยบูรพำ วิทยำลัยวิทยำกำรวิจัยและวิทยำกำรปัญญำ จัดกิจกรรม Smart Cafe' ประจ ำเดือน
มีนำคม โดยได้รับเกียรติจำก ผศ.ดร.พรชัย จูลเมตต์ คณบดีคณะพยำบำลศำสตร์ และ ผศ.ดร.อำภำ หวังสุข
ไพศำล ประธำนคณะกรรมกำรบริหำรส ำนักงำนคณบดี คณะพยำบำลศำสตร์ เข้ำร่วมงำนในครั้งนี้ เมื่อวันท่ี 
๒๙ มีนำคม พ.ศ.๒๕๖๒ ณ อำคำรวิทยำลัยวิทยำกำรวิจัยและวิทยำกำรปัญญำ 
  ๒๖. ดร.ปรัชญำ แก้วแก่น และ ดร.ปิยะทิพย์ ประดุจพรม เข้ำร่วมอบรมสัมมนำอบรมเชิง
ปฏิบัติกำร หลักสูตร “ผู้ประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ตำมเกณฑ์ EdPEx ครั้งท่ี ๑” ประจ ำปีกำรศึกษำ 
๒๕๖๑ จัดโดยกองบริกำรกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยบูรพำ ระหว่ำงวันท่ี ๒๒ - ๒๖ เมษำยน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ 
คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยบูรพำ 
  ๒๗. นำงระพพีร พูลสวัสด์ิ เข้ำร่วมอบรมกำรใช้งำนระบบกำรควบคุมภำยใน เมื่อวันท่ี ๑๓ 
พฤษภำคม พ.ศ.๒๕๖๒ ณ อำคำรส ำนักคอมพิวเตอร์ มหำวิทยำลัยบูรพำ 
  ๒๘. ผศ.ดร.ภัทรำวดี มำกมี ดร.ปิยะทิพย์ ประดุจพรม ดร.กนก พำนทอง และ ดร.ปริญญำ เรือง
ทิพย์ เข้ำร่วมโครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง กำรขอต ำแหน่งทำงวิชำกำร เมื่อวันท่ี ๔ มิถนุำยน พ.ศ. 
๒๕๖๒ ณ หอประชุมธ ำรง บัวศรี มหำวิทยำลัยบูรพำ 
  ๒๙. คณบดีวิทยำลัยฯ เข้ำร่วมกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง “กำรจัดท ำโครงร่ำงองค์กร : OP 
(Organizational Profile)” มหำวิทยำลัยบูรพำ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ เมื่อวันท่ี ๑๐ มิถุนำยน พ.ศ. 
๒๕๖๒ ณ หอประชุมธ ำรง บัวศรี มหำวิทยำลัยบูรพำ 
  ๓๐. Dr.Poliny Ung เข้ำร่วมโครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร เรื่องกำรเสริมสร้ำงควำมรู้และทักษะ
ของคณำจำรย์ในกำรจัดกำรเรียนรู้แบบ Active Learning ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๒ หัวข้อเรื่อง Active 
Learning Digital Learners: Are you ready? ระหว่ำงวันท่ี ๑๓ - ๑๔ มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ อำคำร
ศำสตรำจำรย์ประยูร จินดำประดิษฐ์ มหำวิทยำลัยบูรพำ 
  ๓๑. นำงสำวธันยำ เฉลิมวรบุตร เข้ำอบรมหลักสูตร กำรบริหำรจัดกำรองค์ควำมรู้สู่ควำมสุขในกำร
ท ำงำน (R2H) ส ำหรับนักสร้ำงสุขมหำวิทยำลัยบูรพำ เมื่อวันท่ี ๑๗ มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม
โรงแรม เดอะไทด์ รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี 
  ๓๒. ดร.กนก พำนทอง ดร.ปรัชญำ แก้วแก่น และ ดร.ปริญญำ เรืองทิพย์ เข้ำร่วมกำรอบรมเชิง
ปฏิบัติกำร “ควำมเป็นตัวตนโครงร่ำงองค์กร (OP)” ระดับส่วนงำน ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ ส ำหรับกลุ่ม
สำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ระหว่ำงเมื่อวันท่ี ๒๑ มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ คณะแพทยศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยบูรพำ 
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  ๓๓. ดร.ปรัชญำ  แก้วแก่น ดร.สิริกรำนต์  จันทเปรมจิตต์ และ ดร.ยุทธนำ  จันทะขิน เรื่อง “แนว
ทำงกำรด ำเนินกำรวิจัยให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติสัตว์เพื่องำนทำงวิทยำศำสตร์” เมื่อวันท่ี 3 กรกฎำคม 
พ.ศ. 2562 ณ  ห้องประชุมเทำทอง ศูนย์ปฏิบัติกำรโรงแรมเทำทอง มหำวิทยำลัยบูรพำ 
  ๓๔. คณบดีวิทยำลัยฯ พร้อมด้วย ดร.ปิยะทิพย์ ประดุจพรม เข้ำร่วมอบรมเชิงปฏิบัติกำร หลักสูตร 
“ผู้ประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ตำมเกณฑ์ EdPEx” ครั้งท่ี ๒ เมื่อวันท่ี ๕ กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ 
ห้องประชุม PJ อำคำรศำสตรำจำรย์ประยูร จินดำประดิษฐ์ มหำวิทยำลัยบูรพำ  
  ๓๕. นำงสำวสิริจันทร์  พรหมพิทักษ์ และ นำงสำวฉัตตรีท์  งำมพิพัฒน์ เข้ำร่วมโครงกำรสัมมนำ
ด้ำนกำรเงินและพัสดุมหำวิทยำลัยบูรพำ เพื่อเพิ่มพูนควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ในกำรปฏิบัติงำนให้เป็นไปตำม
ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง ระหว่ำงวันท่ี 5 – 7 กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ โรงแรมแคนทำรี โครำช จังหวัด
นครรำชสีมำ  
  ๓๖. คณบดีวิทยำลัย เข้ำร่วมโครงกำรอบรมผู้บริหำรมหำวิทยำลัยบูรพำ เรื่อง ธรรมำภิบำล 
คุณธรรม และควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของมหำวิทยำลัย ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๒  เมื่อวันท่ี ๘ กรกฎำคม 
พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม PJ ๓01 ช้ัน ๓ อำคำรศำสตรำจำรย์ประยูร จินดำประดิษฐ์ มหำวิทยำลัยบูรพำ 
  ๓๗. นำยวิทวัส  เพ็ญภู่ เข้ำร่วมโครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร หลักสูตร "เพิ่มทักษะและ
ประสบกำรณ์ด้ำนระบบเครือข่ำย"  จัดโดย ส ำนักคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ผู้ดูแลระบบเครือข่ำยเครือข่ำยของส่วน
งำนมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ในกำรบริหำรจัดกำรและแก้ไขปัญหำระบบเครือข่ำยของส่วนงำนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ และแลกเปล่ียนเรียนรู้เทคนิคกำรดูแลระบบในกลุ่มผู้ดูแลระบบของมหำวิทยำลัย เพื่อให้เกิดกำร
พัฒนำคุณภำพกำรให้บริกำรเครือข่ำยของมหำวิทยำลัย เมื่อวันท่ี 9 กรกฎำคม พ.ศ. 2562 ณ ส ำนัก
คอมพิวเตอร์  มหำวิทยำลัยบูรพำ  
  ๓๘. นำยวิทวัส  เพ็ญภู่ เข้ำร่วมโครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง กำรจัดท ำรำยงำนกำรวิเครำะห์
ข้อมูลภำวะกำรมีงำนท ำของบัณฑิตด้วย Microsoft Power BI  เพื่อให้กำรสรุปผลและวิเครำะห์ผลกำรส ำรวจ
ภำวะกำรมีงำนท ำสำมำรถน ำไปใช้ได้ตรงตำมมิติท่ีสนใจท้ังในภำพรวมของคณะ และหลักสูตร จัดโดยกอง
แผนงำน เมื่อวันท่ี ๑๐ กรกฎำคม พ.ศ. 2562 ณ ส ำนักคอมพิวเตอร์  มหำวิทยำลัยบูรพำ      
  ๓๙. ดร.ยุทธนำ  จันทะขิน  และ Dr.Poliny Ung เข้ำร่วมโครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร “พัฒนำ
นักวิจัยรุ่นใหม่ มหำวิทยำลัยบูรพำ” ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จัดโดย กองบริหำรกำรวิจัยและ
นวัตกรรม ระหว่ำงวันท่ี ๑๑-๑๒ กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ำรับฝึกอบรมมีควำมรู้ 
ควำมเข้ำใจ และเรียนรู้ประสบกำรณ์เกี่ยวกับกำรวิจัยเพื่อพัฒนำประเทศ และเพื่อให้ผู้เข้ำอบรม สำมำรถจัดท ำ
ข้อเสนอกำรวิจัยได้  และเพื่อบูรณำกำรเครือข่ำยนักวิจัยจำกหน่วยรำชกำร องค์กรกำรวิจัยต่ำงๆ ให้เข้มแข็ง
และยั่งยืนต่อไป  ณ ห้องประชุม เทำทอง ๕ ช้ัน ๓ ศูนย์ปฏิบัติกำรโรงแรม มหำวิทยำลัยบูรพำ 
  ๔๐. นำงระพพีร  พูลสวัสด์ิ เข้ำร่วมกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง EdPEx Implementation and 
Gap Analysis ระดับส่วนงำน ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑  ในหมวด ๑ หมวด๒ และ หมวด ๗ จัดโดย งำน
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ประกันคุณภำพกำรศึกษำ เมื่อวันท่ี ๑๒ กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๖๒  ณ ห้องประชุม PJ ๓๐๑ ช้ัน ๓ อำคำร
ศำสตรำจำรย์ประยูร  จินดำประดิษฐ์ มหำวิทยำลัยบูรพำ 
  ๔๑. ดร.อุทัยพร ไก่แก้ว และนิสิตวิทยำลัยฯ เข้ำร่วมกำรประชุมวิชำกำรนำนำชำติด้ำนนวัตกรรม
ทำงกำรศึกษำและเทคโนโลยี The 4th International Conference on Innovative Education and 
Technology (ICIET 2019)  
เมื่อวันท่ี ๑๒ กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ โรงแรมไอยรำ  แกรนด์ พัทยำ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี  
  ๔๒. ดร.กนก พำนทอง ดร.ปรัชญำ แก้วแก่น และ นำงระพีพร พูลสวัสด์ิ เข้ำร่วมกำรอบรมเชิง
ปฏิบัติกำร เรื่อง EdPEx Implementation and Gap Analysis ระดับส่วนงำน ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑  
ในหมวด ๓ หมวด ๕ และ หมวด ๗ จัดโดยงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ เมื่อวันท่ี ๑๙ กรกฎำคม พ.ศ. 
๒๕๖๒  ณ ห้องประชุม PJ ๓๐๑ ช้ัน ๓ อำคำรศำสตรำจำรย์ประยูร  จินดำประดิษฐ์ มหำวิทยำลัยบูรพำ 
  ๔๓. นำงระพพีร  พูลสวัสด์ิ  และ นำงสำวธันยำ เฉลิมวรบุตร โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง 
หลักจริยธรรมกำรวิจัยในมนุษย์ (Human Subject Protection Course) ระหว่ำงวันท่ี ๒๒-๒๓ กรกฎำคม 
พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้อง CL 101 อำคำรปฏิบัติกำรพื้นฐำนและศูนย์เครื่องมือวิทยำศำสตร์ คณะวิทยำศำสตร์  
  ๔๔. ดร.ปริญญำ เรืองทิพย์  ดร.สิริกรำนต์  จันทเปรมจิตต์ ดร.ยุทธนำ  จันทะขิน เข้ำร่วมจัด
โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรเรื่อง AUN-QA Assessor training ระหว่ำงวันท่ี ๒๓ - ๒๕ กรกฎำคม พ.ศ. 
๒๕๖๒ จัดโดยงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ กองบริกำรกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยบูรพำ  ณ ห้องประชุม MD 
๖๐๑ ช้ัน ๖ อำคำรสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยบูรพำ  
  ๔๕. ดร.ปรัชญำ  แก้วแก่น เข้ำร่วมโครงกำร “สู่เส้นทำงกำรได้รับทุนระดับชำติในกำรท ำวิจัยระดับ
บัณฑิตศึกษำ” เมื่อวันท่ี ๓๐ กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ห้องประชุม ๓๐๑ ช้ัน ๓ อำคำร ๕๐ ปี มหำวิทยำลัย
บูรพำ (ศำสตรำจำรย์ประยูร จินดำประดิษฐ์) 
  ๔๖. ดร.ปิยะทิพย์ ประดุจพรม และ นำงสำวธันยำ เฉลิมวรบุตร เข้ำร่วมโครงกำรประชุมเชิง
ปฏิบัติกำร เรื่อง กำรใช้งำนระบบสำรสนเทศเพื่อพิจำรณำควำมสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษำ (CHE 
Curriculum Online : CHECO) เมื่อวันพุธที่ ๓๑ กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ห้อง IF-11M280 ช้ัน ๑๑ อำคำร
คณะวิทยำกำรสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยบูรพำ   

 




