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 รายงานประจำปีของวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพาฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพ่ือ
เป็นการรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีการศึกษา ๒๕๖๒ (วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒ – วันที่ ๓๐ 
มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓) โดยสาระสำคัญของรายงานได้แสดงถึงผลงานเด่นในรอบปีการศึกษา ๒๕๖๒ ประวัติความ
เป็นมาของวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายการดำเนินงาน 
ตลอดจนผลการดำเนินงานตามพันธกิจในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านการบริหาร ด้านการวิจัย ด้านการผลิตบัณฑิต ด้าน
ทำนุบำรุงศิลป และวัฒนธรรม และด้านการบริการวิชาการ  

วิทยาลัยฯ มีความมุ่งมั่นในการบริหารองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และมุ่งพัฒนาการจัดการศึกษา  
การจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือตอบสนองนโยบายและเป้าหมายของวิทยาลัยฯ และดำเนินการให้สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยบูรพา จึงได้จัดทำรายงานประจำปี เพ่ือเป็นเอกสารแสดงผลการดำเนินงานเพ่ือ
ประโยชน์ต่อสาธารณะเป็นประจำทุกปี 
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หน้า ๑ 

ประวัติความเป็นมาของวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา 

 วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยบูรพา 
ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ให้จัดตั้งขึ้นเป็นหน่วยงานระดับคณะวิชา
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา วิจัยและบริการทางด้านวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา ผลิตผลงาน ตอบสนอง
ยุทธศาสตร์ การวิจัยของชาติ ให้บริการวิชาการสู่สังคม และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม ดังนั้น วันที่ ๒๐ มีนาคม 
๒๕๕๑ จึงถือได้ว่าเป็นวันก่อตั้งวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา ในมหาวิทยาลัยบูรพาเป็นครั้งแรก ส่วน
การสถาปนาวิทยาลัยฯ อย่างเป็นทางการ เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพาในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๕ 
ตอนพิเศษ ๗๗ ง วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๑ ซึ่งเป็นสถาบันแห่งแรกของประเทศไทยที่จัดการศึกษาทางด้าน
วิทยาการปัญญา (Cognitive Science) ซึ่งมีลักษณะเป็นพหุสาขาวิชา (Multidisciplinary) ประกอบด้วยสาขาวิชา
หลัก ดังนี้ ประสาทวิทยาศาสตร์ (Neuroscience) จิตวิทยา (Psychology) ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial 
Intelligence) ภาษาศาสตร์ (linguistics) มานุษยวิทยา (Anthropology) การศึกษา (Education) และปรัชญา 
(Philosophy) จึงช่วยสร้างมุมมองใหม่ให้กับนักวิจัยในสาขาวิชาต่าง ๆ และพัฒนาศาสตร์ใหม่ที่มีลักษณะพหุ
สาขาวิชา เช่น Neuro-economics  Neuro-education และ Neuro-marketing เป็นต้น ผู้ดำรงตำแหน่งคณบดีคน
แรกของวิทยาลัยคือ รองศาสตราจารย์ ดร.เสรี ชัดแช้ม ซึ่งเป็นระยะเริ่มต้นมีคณาจารย์ผู้ร่วมก่อตั้ง จำนวน ๖ คน และ
เจ้าหน้าที่ จำนวน ๑ คน ในปัจจุบันวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มีพนักงานมหาวิทยาลัยประเภท 
คณาจารย์ ๑๒ คน และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จำนวน ๘ คน 

วิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการพัฒนาตามภารกิจในทุก ๆ ด้านมาอย่างต่อเนื่อง ดังนี้ 
ด้านการบริหาร วิทยาลัยฯ ได้วิเคราะห์สถานการณ์ต่าง ๆ บนพื้นฐานของความท้าทายและความ

ได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ ตั้งแต่ พ.ศ. 2559 มีความท้าทายเชิงกลยุทธ์จากวิสัยทัศน์ที่ว่า “เป็นสถาบันชั้นนำทางด้าน 
Cognitive Science และ Multidisciplinary Science 1 ใน 5 ของอาเซียน ในปี ค.ศ. 2020” และเมื่อ พ.ศ. 2561 
มีความท้าทายเชิงกลยุทธ์จากวิสัยทัศน์ที่ว่า “ขุมปัญญาด้านวิธีวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา  ร่วมภาคีเครือข่าย 
สร้างสรรค์คุณภาพสู่สากลเพ่ือความมั่นคง  มั่งคั่ง และยั่งยืน”  

ปัจจุบันวิสัยทัศน์ (Vision) ของวิทยาลัยฯ คือ “ผู้นำและผู้สร้างองค์ความรู้ด้านวิทยาการปัญญา สู่การ
สร้างสรรค์เพ่ือพัฒนาสังคม” สะท้อนผลการปฏิบัติงาน ตามนโยบายของวิทยาลัยฯ เพื่อนำมาใช้ในการปรับปรุง
ทิศทางนโยบายการบริหารงานของวิทยาลัยฯ และกระบวนการในการพัฒนาโดยตรง ซึ่งเป็นเครื่องมือตัวสำคัญที่ใช้
ในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตหลาย ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน สภาพ
ความเป็นอยูภ่ายในวิทยาลัย ฯลฯ รวมถึงการปรับปรุงร่างแผนยุทธศาสตร์ แผนบริหารความเสี่ยง และแผนปฏิบัติ
การประจำปี ให้สอดคล้องกับการบริหารงานของวิทยาลัยฯ ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้เกิดข้ึนจากแนวคิดและการร่วมแรง
ร่วมใจของบุคลากรทุกคนของวิทยาลัยฯ เพ่ือให้เป็นองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace) 

ด้านการประกันคุณภาพ วิทยาลัยฯ นำระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษามาใช้ในการปรับปรุง
ผลการดำเนินการ ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ช่วยควบคุม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เริ่ม
ตั้งแต่ การประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาทุก 2 สัปดาห์ จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน จัดทำข่าวเป็นรายไตรมาส 
จัดทำรายงานประจำปี การทำรายงานการประเมินตนเอง การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในทั้งระดับหลักสูตร และ
ระดับส่วนงาน ดังนั้น เพ่ือยกระดับการประเมินคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยฯ จึงเข้ารับการประเมินองค์การด้วย
เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence: EdPEx) 
เพ่ือนำผลการประเมินมาปรับปรุง แก้ไข เพ่ิมเติมให้เป็นกรอบการดำเนินงานบริหารจัดการศึกษาที่มีคุณภาพสูงขึ้น
และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 



หน้า ๒ 

ด้านการวิจัย วิทยาลัยฯ ได้มีนโยบายและทิศทางการพัฒนาการวิจัยของวิทยาลัยฯ โดยกำหนดไว้ในแผน
ยุทธศาสตร์วิทยาลัยฯ และมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการท่ีเข้มแข็ง และผลักดันให้เกิดความร่วมมือ
อย่างต่อเนื่อง เช่น การเชิญผู้เชี่ยวชาญระดับนานาชาติมาสอน บรรยาย หรือทำวิจัยร่วมกับคณาจารย์ประจำทุกปี 
และผลิตผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมทางด้าน Cognitive Science และ Multidisciplinary 
Science โดยนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับชุมชน สังคม และประเทศต่อไป นอกจากนี้ยังมี
ระบบและกลไกในการผลักดันให้อาจารย์ของวิทยาลัยฯ เป็นที่ยอมรับทางวิชาการ และเป็นที่รู้จักในมุมกว้าง รวมถึง
การส่งเสริมให้อาจารย์ และนิสิตยื่นขอทุนวิจัยจากแหล่งทุนสนับสนุนการวิจัยจากหน่วยงานภายนอกทั้งในประเทศ 
และต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง 

ด้านการผลิตบัณฑิต ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ วิทยาลัยฯ เปิดสอนหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก จำนวน ๒ 
สาขาวิชา ได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา และสาขาวิชาการ
วัดและเทคโนโลยีทางวิทยาการปัญญา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา 
และสาขาวิชาการวัดและเทคโนโลยีทางวิทยาการปัญญา เพ่ือตอบสนองจุดมุ่งหมายของหลักสูตร และมีการบริหาร
หลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา และเพ่ือ
เป็นการประกันคุณภาพของบัณฑิตในแต่ละระดับคุณวุฒิและสาขาวิชา โดยจัดการศึกษามุ่งสู่เป้าหมายเดียวกันในการ
ผลิตบัณฑิตได้อย่างมีคุณภาพ 

ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม วิทยาลัยฯ ได้จัดให้มีการบริการวิชาการให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและ
เอกชน รวมทั้งผู้ที่สนใจ เพ่ือให้คณาจารย์มีความเชี่ยวชาญ และพัฒนาเทคนิควิธีการถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจแก่
ผู้บริหาร อาจารย์ ครู บุคลากร นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป รวมถึงการนำผลการประเมินจากการฝึกอบรมมา
พัฒนาและปรับปรุงการให้บริการและเพิ่มเติมหลักสูตรฝึกอบรมใหม่ทุก ๆ ปี นอกจากนี้วิ ทยาลัยฯ ยังได้เล็งเห็น
ความสำคัญของการนำผลการวิจัยของอาจารย์ และนิสิตมาใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยจัดทำโครงการบริการวิชาการแก่
สังคมตลอดทั้งปี เช่น ผ่อนคลายความเครียด วัดไอคิว เสริมสร้างปัญญา พัฒนาสมองด้วยนิวโรแทรกเกอร์ และรู้เท่า
ทันโรคซึมเศร้าด้วยคลื่นไฟฟ้าสมอง เป็นต้น 
  วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา จึงมีปณิธานมุ่งมั่นที่จะผลิตนักวิจัยมืออาชีพ ผลิตงานวิจัยขั้นสูง 
และผลิตนวัตกรรม เพื่อเป็นการสร้างชื่อเสียงและการพัฒนาศักยภาพเพ่ือก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย รวมถึงการ
สร้างความเป็นหนึ่งให้กับมหาวิทยาลัยบูรพา โดยการเป็นผู้นำทางศาสตร์ด้านวิทยาการปัญญาของประเทศไทย    

 
 
 

 

 
 

รองศาสตราจารย์ ดร.ภัทราวดี  มากมี 
คณบดี 
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ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายการดำเนินงาน 

ปรัชญา (Philosophy) 
วิจัยสร้างปัญญา พัฒนาสังคม อุดมนวัตกรรม ก้าวล้ำสู่สากล 

 
วิสัยทัศน์ (Vision)  
“ผู้นำและผู้สร้างองค์ความรู้ด้านวิทยาการปัญญา สู่การสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาสังคม”  

  
            พันธกิจ (Mission) 
 ๑. ผลิตบัณฑิตที่มีทักษะด้านวิทยาการปัญญา 
 ๒. ผลิตงานวิจัยและสร้างองค์ความรู้แบบพหุสาขาวิชาที่มีความหลากหลาย เพื่อการพัฒนาที่สมดุลของ
ประเทศและเป็นที่ยอมรับในระดับมาตรฐานสากลเพ่ือให้เกิดความ “มั่นคง” 
 ๓. ให้บริการวิชาการแก่สังคม ทำให้ชุมชนสังคมเกิดความ “ม่ังคั่ง” และเข้มแข็งข้ึน  
 ๔. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพ่ือสืบสานประเพณีอันดีงามของสังคมไทย  
 ๕. บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล และความสุขขององค์กรเป็นแนวทางหลักเพ่ือให้เกิดความ 
“ยั่งยืน” 
 เป้าหมายการดำเนินงาน (Objectives) 
 ด้านการผลิตบัณฑิต 
 มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถด้านวิทยาการปัญญา สามารถประยุกต์องค์ความรู้ด้านการวิจัยและสถิติขั้น
สูง การวัดและประเมินผล และเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ และสิ่งสร้างสรรค์ใหม่ด้านวิทยาการ
ปัญญา รวมถึงศาสตร์ที่เก่ียวข้องที่ตอบสนองความต้องการของประเทศชาติ 
 ด้านการวิจัย 

มุ่งผลิตผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ สร้างสิ่งสร้างสรรค์ใหม่ 
และนำผลงานวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่สังคม พร้อมทั้งสร้างเครือข่ายด้านการวิจัยระดับชาติ และนานาชาติ 
 ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม 

มุ่งส่งเสริมการให้บริการวิชาการที่เป็นประโยชน์แก่สังคม รวมถึงการบริการให้คำปรึกษาด้านการวิจัย และ
การฝึกอบรมด้านวิทยาการปัญญา รวมถึงการนำองค์ความรู้จากผลงานวิจัยไปให้บริการแก่สังคม 
 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

มุ่งส่งเสริมการจัดกิจกรรม และการเข้าร่วมกิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม สืบสานประเพณี และ
ร่วมพัฒนาอัตลักษณ์ความเป็นไทยของมหาวิทยาลัย และชุมชน รวมถึงการบูรณาการศิลปวัฒนธรรม  
 ด้านบริหารจัดการ 

มุ่งเน้นการบริหารจัดการองค์กรด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเป็นระบบ และยึดหลักธรรมาภิบาลอย่าง
เป็นรูปธรรม ตลอดจนมีการพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพ และสร้างองค์กรแห่งความสุข 
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แผนยุทธศาสตร์วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา  พ.ศ.  ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖ 

 
 

 

วิสัยทัศน์: “ผู้นำด้านวิทยาการปัญญา ร่วมสร้างสรรค์องค์ความรู้สู่สิ่งสร้างสรรค์ใหม่” 

เป้าประสงค ์

พันธกิจ 
ผลิตงานวิจัยและสร้างองค์ความรู้แบบ
พหุสาขาวิชาที่มีความหลากหลาย เพื่อ
การพัฒนาที่สมดุลของประเทศและเป็น
ที่ยอมรับในระดับมาตรฐานสากลเพื่อให้

เกิดความ “มั่นคง” 

ผลิตบัณฑิตที่มีทักษะ 
ด้านวิทยาการปัญญา 

ให้บริการวิชาการแก่สังคม ทำให้ชุมชน
สังคมเกิดความ  

“มั่งคั่ง” และเข้มแข็งข้ึน 

ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อสืบสาน
ประเพณีอันดีงามของสังคมไทย 

บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
และความสุขขององค์กรเป็นแนวทาง

หลักเพื่อให้เกิดความ “ยั่งยืน” 

ยุทธศาสตร ์
ส่งเสริมการใช้ระบบการบริหาร

จัดการองค์กรด้วยเทคโนโลยี

สารสนเทศโดยยึด 

หลักธรรมาภิบาล 

บูรณาการศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณี คุณธรรม จริยธรรม 
และค่านิยมของไทยเข้ากับ   

การเรียนการสอนและการวิจัย
ทางด้านวิทยาการปัญญา 

 

ผลักดันและขยายเครือข่ายนักวิจัย
ทางด้านพหุสาขา 

(Multidisciplinary Approach) ให้
ผลิตผลงานวิจัยและสิ่งสร้างสรรค์

ใหม่ทางด้านวิทยาการปัญญา 

ส่งเสริมและสนับสนุนให้บัณฑิต 
มหาบัณฑิต และ ดุษฎีบัณฑิต  

ผลิตโครงงาน/ผลงานวิจัยที่เน้น
การสร้างสิ่งสร้างสรรค์ใหม่ 
ทางด้านวิทยาการปัญญา 

 

มุ่งเน้นให้บริการวิชาการ
ทางด้านวิทยาการปัญญาใน

รูปแบบต่าง ๆ เพื่อตอบสนอง
ต่อชุมชนและสังคม   

พัฒนาบุคลากรให้มีระสิทธิภาพ 

พร้อมกับสร้างองค์กรแห่ง

ความสุข 

 

เพิ่มจำนวนเงินทุนสนับสนุน 
การทำโครงงาน/ผลงานวิจัย 

ที่เน้นการสร้างสิ่งสร้างสรรค์ใหม่ 
ทางด้านวิทยาการปัญญา 

 

เพิ่มจำนวนโครงงาน/ผลงานวิจัย 
ที่เน้นการสร้างสิ่งสร้างสรรค์ใหม่ 

ทางด้านวิทยาการปัญญา 

เพิ่มจำนวนผลงานสิ่งสร้างสรรค์ใหม่ 
ทางด้านวิทยาการปัญญาที่นำไป 
สู่สังคมและภาคอุตสาหกรรม 

เพิ่มสัดส่วนผลงานวิจัย 
ด้านวิทยาการปัญญา หรือ ด้าน 
Multidisciplinary Science 

ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติต่อจำนวนอาจารย์ประจำ 

เพิ่มจำนวนโครงการบริการ 
วิชาการทางด้านวิทยาการปัญญา 

เพิ่มจำนวนชุมชน/สังคมที่ 
ได้รับบริการวิชาการจาก    วิทยาลัยฯ 

 

เพิ่มจำนวนรายวิชาที่มี 
การบูรณาการศิลปวัฒนธรรม ประเพณี 
คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมของไทย

เข้ากับการเรียนการสอน 
 

เพิ่มจำนวนงานวิจัยที่มี 
การบูรณาการศิลปวัฒนธรรม ประเพณี 
คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมของ

ไทย 

ลดปัญหาการร้องเรียน 
เกี่ยวกับการบริหารจัดการ 

ขององค์กร 

เพิ่มสัดส่วนของบุคลากร 
ที่มีความก้าวหน้าทางวิชาการ/วิชาชีพ 

และมีความสุขในการทำงาน 



ด้านการบริหาร  |  หน้า ๕ 

 
 
   

• โครงสร้างองค์การ 

• บุคลากร 

• งบประมาณ 

• อาคารสถานที่ และห้องปฏิบัติการ 

• ผลการประกันคุณภาพระดับหลังสูตร 

• ผลการประกันคุณภาพระดับส่วนงาน 
 

                                     ด้านการบริหาร 
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โครงสร้างองค์การ  

 
 
 

 
 
โครงสร้างการบริหารงาน  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา 

สำนักงานคณบด ี สำนักงานการศึกษา 
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คณะกรรมการประจำวิทยาลัย  

 

 
ประธานกรรมการ 

 

 
รศ.ดร.ภัทราวดี  มากมี 

 

กรรมการประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

 
รศ.ดร.วีรพงศ์ วุฒิพันธุ์ชัย 

 
ผศ.ดร.ธีระพงษ์  บัวหล้า 

 
ดร.ศราวุธ ยังเจริญยืนยง 

 
กรรมการประเภทประธานสาขาวิชา 

 
 

 
 

ดร.สิริกรานต์ จันทเปรมจิตต์ 

 

 
 
 

 
 

ดร.กนก  พานทอง  
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กรรมการประเภทผู้แทนคณาจารย์เต็มเวลาภายในคณะ 

 

   
ดร.พีร วงศ์อุปราช ดร.ปริญญา เรืองทิพย์ ดร.ยุทธนา  จันทะขิน  

 

 
 

 

กรรมการประจำวิทยาลัยฯ / กรรมการ และเลขานุการ 
 

 
ดร.ปรัชญา  แก้วแก่น 
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คณะผู้บริหารวิทยาลัย 

 

 
รศ.ดร.ภัทราวดี  มากมี 

คณบดีวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา 
 

 
 

ดร.ปรัชญา  แก้วแก่น 
รองคณบดี 

 

 
 

ดร.กนก  พานทอง 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และระบบปฏิบัติการ 

 

 
ดร.ปริญญา  เรืองทิพย์ 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต ศิษย์เก่าสัมพันธ์และ
โครงสร้างพื้นฐาน 

 

 
ดร.พีร วงศ์อุปราช 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และวิเทศสัมพันธ์ 
 

                                             
                  ดร.ยุทธนา  จนัทะขิน                                   ดร.สิริกรานต์ จันทเปรมจิตต์ 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายอำนวยการและกิจการพิเศษ        ผู้ชว่ยคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา 
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บุคลากร 
วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มีบุคลากรจำนวนทั้งสิ้น ๒๐ คน จำแนกเป็น 

คณาจารย์ประจำ ๑๒ คน เจ้าหน้าที่สายสนับสนุน ๗ คน และลูกจ้างมหาวิทยาลัย ๑ คน (ไม่นับรวมอัตราว่าง
ตำแหน่งอาจารย์ ๓ คน และนักเรียนทุน ๓ คน) ดังนี้ 

 
ประเภทคณาจารย์ประจำ 

 
รศ.ดร.ภัทราวดี  มากมี 

 
รศ.ดร.พูลพงศ์  สุขสว่าง 

 
ดร.กนก  พานทอง 

 
ดร.ปริญญา เรืองทิพย์ 

 
ดร.ปิยะทิพย์  ประดุจพรม 

 
ดร.ปรัชญา  แก้วแก่น 

 
 
 
 
 
 

ดร.ศราวิน  เทพสถิตย์ภรณ์  
ดร.พีร  วงศ์อุปราช 

 
ดร.อุทัยพร ไก่แก้ว 

 
ดร.ยุทธนา จันทะขิน 

 
Dr.Poliny Ung 

อาจารย์ชาวต่างประเทศ 

 
ดร.สิริกรานต์ จันทเปรมจิตต์ 
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ประเภทคณาจารย์ประจำ (นักเรียนทุนรัฐบาล) 

 

 
อาจารย์อรดี  อินทร์คง   

(ศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขาวิชา Social Anthropology, Cornell University, USA) 
 
 

 
อาจารย์ลีลา วรวุฒิสุนทร 

(ศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขาวิชา Social Anthropology, Durham University, UK) 
 
 

ประเภทเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนวิชาการ 
 

 
นางระพีพร  พูลสวัสดิ์ 

เจ้าหน้าที่บริหารงานชำนาญการพิเศษ 

 
นางอุไร  โมรา 

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 

 
นางสาววรรณศิริ  สิทธินิสัยสขุ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
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นางสาวสิริจันทร์  พรหมพิทักษ์

นักวิชาการเงินและบัญชี 
 

นางสาวฉัตตรีท์  งามพิพัฒน์ 
นักวิชาการพัสดุ 

 
นางสาวธันยา  เฉลิมวรบุตร

นักวิชาการศึกษา 

 
นายวิทวัส  เพ็ญภู่ 

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 

 

 
นายสัมนา โตขำ 

พนักงานขับรถยนต์ 
 

 
ตารางท่ี ๑ จำนวนคณาจารย์ประจำ จำแนกตามคุณวุฒิและตำแหน่งทางวิชาการ 
 

ป ี
การศึกษา 

คุณวุฒิ รวม 
(คน) 

ตำแหน่งทางวิชาการ รวม 
(คน) เอก โท ศ. รศ. ผศ. อ. 

๒๕๖๒ ๑๒ - ๑๒ - ๒ - ๑๐ ๑๒ 
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งบประมาณ 
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๒  ครอบคลุมระยะเวลา ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒)  มี
รายรับจากงบประมาณเงินรายได้ และงบอุดหนุนรัฐบาล (งบบุคลากร) ที่จัดสรรให้กับวิทยาลัย ฯ ตามกิจกรรมที่
กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ ดังนี้ 
 

รายรับปีงบประมาณ ๒๕๖๒  (๑ ต.ค. ๖๑ – ๓๐ ก.ย. ๖๒)            

ประเภทงบประมาณ เงินรายได้ (บาท) 
เงินอุดหนุนรัฐบาล 

(บาท) 
รวม (บาท) 

งบบุคลากร 3,010,000.00 4,762,404.72 7,777,400.72 
งบดำเนินงาน 2,241,400.00 - 2,241,400.00 
งบลงทุน 16,500.0.00 - 16,500.00 
งบอุดหนุน 1,408,100.00 - 1,408,100.00 
งบกลาง 341,000.00 - 341,000.00 
รายจ่ายอื่น 1,996,600.00 - 1,996,600.00 
โครงการบริการวิชาการ 194,650.00 - 194,650.00 
โครงการวิจัย 517,790.00 - 517,790.00 
รายได้อ่ืนๆ 516,124.00 - 516,124.00 

รวม 10,242,164.00 4,767,404.72 15,009,568.72 
 

รายจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๒  (๑ ต.ค. ๖๑ – ๓๐ ก.ย. ๖๒)   
 

ประเภทงบประมาณ เงินรายได้ (บาท) 
เงินอุดหนุนรัฐบาล 

(บาท) 
รวม (บาท) 

งบบุคลากร 2,989,330.00 4,767,404.72 7,756,734.72 
งบดำเนินงาน 1,956,101.62 - 1,956,101.62 
งบลงทุน 16,500.00 - 16,500.00 
งบอุดหนุน 1,148,818.00 - 1,148,818.00 
งบกลาง - - - 
รายจ่ายอื่น 1,996,600.00 - 1,996,600.00 
โครงการบริการวิชาการ 183,400.00  183,400.00 
โครงการวิจัย 466,011.00 - 466,011.00 
รายได้อ่ืนๆ - - - 

รวม 8,756,760.62 4,767,404.72 13,524,165.34 
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วิทยาลัยฯ มีงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒  (๑  ต.ค. ๖๑ – ๓๐ ก.ย. ๖๒)                 
จำแนกตามพันธกิจ ดังนี้  

 

เป้าหมายตามพันธกิจ 
จำนวนเงิน (บาท) 

รวม (บาท) 
คิดเป็น 
ร้อยละ เงินรายได้ 

เงินงบอุดหนุน
รัฐบาล 

การผลิตบัณฑิต 8,083,349.62 4,767,404.72 12,850,754.34 95.02 
การส่งเสริมการวิจัย 466,001.00 - 466,011.00 3.45 
การบริการวิชาการ 183,400.00 - 183,400.00 1.36 
การทำนุบำรุง                   
   ศิลปวัฒนธรรม                        

 
5,000.00 - 5,000.00 0.04 

การประกันคุณภาพ 
   การศึกษา 19,000.00 - 19,000.00 0.13 

รวม 8,756,760.62 4,767,404.72 13,524,165.34 100.00 
 
ทรัพย์สินอื่น ณ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

๑) เงินสะสม       จำนวน   7,364,369.91 บาท 
๒) กองทุนส่วนงาน    จำนวน      ๔,๘๒๘,๑๐๐.๐๐ บาท 
๓) รายได้จากการบริจาครอการรับรู้ – เพ่ือก่อสร้าง 

อาคารเรียนของวิทยาลัยฯ    จำนวน  1,731,700.00 บาท 
๔) สินทรัพย์ คอนโดมีชัย ๓ ห้อง    จำนวน      1,200,000.00 บาท 

 
รวมทรัพย์สินอื่น ณ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒           จำนวน  ๑๕,๑๒๔,๑๖๙.๙๑  บาท 
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อาคารสถานที่ และห้องปฏิบัติการ 
วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา ตั้งอยู่ที่อาคารวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการ

ปัญญา เป็นอาคาร ๓ ชั้น ภายในมหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน เลขที่ ๑๖๙ ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข  
อ.เมือง จ.ชลบุรี ๒๐๑๓๑ ประกอบด้วยหน่วยงานดังนี้ 

๑. สำนักงานคณบดี (Dean’s Office) ตั้งอยู่ที่อาคารวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา 
ชั้น ๒ ห้อง RMCS ๒๐๓ โทรศัพท์ (๖๖) ๐-๓๘๑๐- ๒๐๗๗ ต่อ ๑๑๓-๑๑๗ , (๖๖) ๐-๓๘๗๔- ๕๘๕๕  
โทรสาร ๐-๓๘๓๙-๓๔๘๔ Homepage: http://www.rmcs.buu.ac.th, E-mail: rmcs@buu.ac.th 
 

 
 

 
๒. หน่วยวิจัยวิทยาการปัญญาและนวัตกรรม ตั้งอยู่ที่อาคารวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและ

วิทยาการปัญญา ชั้น ๒ ห้อง ๒๐๒ โทร. ๒๐๗๗ ต่อ ๑๐๒ 
- งานออกแบบการวิจัยและสถิติ (Research design and statistics services) 
- งานการจัดการนวัตกรรม (Innovation management services) 
- งานฝึกและกระตุ้นสมอง (Brain training and stimulation services) 
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๓. ศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิทยาการปัญญา (Centre of Excellence in Cognitive Science: 

CECoS) ตั้งอยู่ที่อาคารวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา ชั้น ๑ ห้อง RMCS ๑๐๕  
 

 
 

๔. ศูนย์วิเคราะห์สถิติข้ันสูง (Centre for Advanced Statistical Analysis: CASA) ตั้งอยู่ที่อาคาร
วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา ชั้น ๑ ห้อง RMCS ๑๐๔  

 

 
 

๕. ห้องปฏิบัติการสัตว์ทดลองวิทยาการปัญญาระบบประสาท (Animal Cognitive 
NeuroScience Laboratory: ACoN)  ตั้งอยู่ที่อาคารวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา ห้อง RMCS 
๔๐๒ โทรศัพท์ (๖๖) ๐-๓๘๑๐-๒๐๗๗ ต่อ ๑๓๑ 

       
 

 
๖. ห้องประชุม RMCS1 (RMCS Conference Room) ตั้งอยู่ที่อาคารวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและ

วิทยาการปัญญา ชั้น ๑ ห้อง RMCS ๑๐๗  
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๗. ห้องประชุม RMCS2 (RMCS Meeting Conference) ตั้งอยู่ที่อาคารวิทยาลัยวิทยาการวิจัย

และวิทยาการปัญญา ชั้น ๒ ห้อง RMCS ๒๐๗  
 

 
 
๘. ห้อง Visiting Professor  ตั้งอยู่ที่อาคารวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา ชั้น ๓ 

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

 
 

๙. หน่วยวจิัยวิทยาการปัญญาและนวัตกรรม ตั้งอยู่ที่อาคารวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการ
ปัญญา ชั้น ๒ ห้อง ๒๐๒ โทร. ๒๐๗๗ ต่อ ๑๐๒ 

- งานออกแบบการวิจัยและสถิติ (Research design and statistics services) 
- งานการจัดการนวัตกรรม (Innovation management services) 
- งานฝึกและกระตุ้นสมอง (Brain training and stimulation services) 
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งานการจัดการนวัตกรรม 

  
งานออกแบบการวิจัยและสถิติ 

 
 

งานฝึกและกระตุ้นสมอง 
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ผลการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร 
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา เตรียมรับการ

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และ
เกณฑ์ AUN-QA (ภาคภาษาไทย) ในระดับหลักสูตร จำนวน ๔ หลักสูตร ดังนี้ 

๑. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาการวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา   
๒. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาการวัดและเทคโนโลยีทางวิทยาการปัญญา 
๓. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิชาการวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา  
๔. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิชาการวัดและเทคโนโลยีทางวิทยาการปัญญา  
 
การประเมินตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
องค์ประกอบที่ ๑ การกำกับมาตรฐาน จำนวน ๑๑ ข้อ ได้แก่ ๑) จำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตร ๒) 

คุณสมบัติของอาจารย์ประจำหลักสูตร ๓) คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ๔) คุณสมบัติของ
อาจารย์ผู ้สอน ๕) คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ๖) คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ร่วม ๗) คุณสมบัติของอาจารย์ผู ้สอบวิทยานิพนธ์ ๘) การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้สำเร็จ
การศึกษา ๙) ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ๑๐) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ มีผลงานวิจัยต่อเนื่อง 
และ ๑๑) การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กำหนด 

การประเมินตามเกณฑ์ AUN-QA (ภาคภาษาไทย) จำนวน ๑๑ ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 
AUN ๑. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes) 
AUN ๒. รายละเอียดของหลักสูตร (Program Specification) 
AUN ๓. โครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตร (Programmed Structure and Content) 
AUN ๔. วิธีการเรียนการสอน (Teaching and Learning Approach) 
AUN ๕. การประเมินผู้เรียน (Student Assessment) 
AUN ๖. คุณภาพบุคลากรสายวิชาการ (Academic Staff Quality) 
AUN ๗. คุณภาพบุคลากรสายสนับสนุน (Support Staff Quality) 
AUN ๘. คุณภาพและการสนับสนุนผู้เรียน (Student Quality and Support) 
AUN ๙. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทางกายภาพ (Facilities and Infrastructure) 
AUN ๑๐. การส่งเสริมคุณภาพการศึกษา (Quality Enhancement) 
AUN ๑๑. ผลผลิต (Output) 

 
 คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตรวจประเมินใน วันที่  ๒๖
มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยได้รับผลการประเมินในภาพรวมแต่ละหลักสูตร ดังนี้ 
 
 ๑. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาการวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา  มีระดับการ
ประเมินเท่ากับ ๕ 
 ๒. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาการวัดและเทคโนโลยีทางวิทยาการปัญญา มีระดับ
การประเมินเท่ากับ ๔ 
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 ๓. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิชาการวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา มีระดับ
การประเมินเท่ากับ ๕ 
 ๔. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิชาการวัดและเทคโนโลยีทางวิทยาการปัญญา มี
ระดับการประเมินเท่ากับ ๔ 
 
ผลการประกันคุณภาพระดับส่วนงาน 

ปีการศึกษา ๒๕๖๒ วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา ได้เข้ารับการ
ประเมินด้วยเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)  

คณะกรรมการตรวจประเมินด้วยเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการดำเนินการที่เป็นเลิศ จะเข้าตรวจ
ประเมิน วันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมีรายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
มหาวิทยาลัย ระดับส่วนงาน ตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ดังนี้ 

๑. ศาสตราจารย์นายแพทย์ บวรศิลป์  เชาวน์ชื่น            ประธาน 
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี  รอดจากภัย           กรรมการ 
๓. รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์เสถียร  เหลืองอลงกต              กรรมการ 
๔. ดร.ปรัชญา  แก้วแก่น             เลขานุการ 

 
 โดยวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับคะแนนการประเมินเท่ากับ 
198 คะแนน 
 
  Total Points Percentage Score  Score Scoring 
Summary of  Possible 0–100%  (A x B) Band 
Criteria Items Column A Column B Column C Column D  
Category 1 (Process)     
1.1 70 25 18 2 
1.2 50 25 13 2 
Category Total 120  31  

     

Category 2 (Process)    
 

2.1 45 20 9 2 
2.2 40 20 8 2 

Category Total 85  17  

     

Category 3 (Process)    
 

3.1 40 25 10 2 
3.2 45 30 14 2 

Category Total 85  24  

 
 
 
     

 



ด้านการบริหาร  |  หน้า ๒๑ 

 
  Total Points Percentage Score  Score Scoring 
Summary of  Possible 0–100%  (A x B) Band 
Criteria Items Column A Column B Column C Column D  
Category 4 (Process)    

 

4.1 45 20 9 2 
4.2 45 20 9 2 

Category Total 90  18  

     

Category 5 (Process)    
 

5.1 40 30 12 3 
5.2 45 15 7 2 

Category Total 85  19  

     

Category 6 (Process)    
 

6.1 45 25 11 2 
6.2 40 15 6 2 

Category Total 85  17  

    

Process Scoring 
Band  $ 

SUBTOTAL Cat. 1–6 550   126 1  
Category 7 (Results)     
7.1 120 15 18 2 
7.2 85 15 13 2 
7.3 85 15 13 2 
7.4 80 15 12 2 
7.5 80 20 16 2 

    

Results Scoring 
Band  $ 

SUBTOTAL Cat. 7 450   72  1 
     

     
GRAND TOTAL (D)  1,000 TOTAL SCORE 198  
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• โครงการวิจัยจำแนกตามแหล่งทุน 

• การเผยแพร่ผลงานวิจัย 
 

                                       ด้านการวิจัย 
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ด้านการวิจัย 
วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มีพันธกิจ (Mission) สำคัญประการหนึ่ง คือ ผลิต

งานวิจัยและสร้างองค์ความรู้แบบพหุสาขาวิชาที่มีความหลากหลาย เพ่ือการพัฒนาที่สมดุลของประเทศและ
เป็นที่ยอมรับในระดับมาตรฐานสากลเพ่ือให้เกิดความ “มั่นคง”  โดยการมุ่งสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศใหม ่ๆ ในการทำวิจัยเชิงพหุสาขาวิชา (Multidisciplinary) อย่างจริงจังและสามารถนำไปสู่การใช้
ประโยชน์ได ้ 

วิทยาลัยฯ จึงมีปณิธานมุ่งมั่นที่จะสร้างความเป็นหนึ่งให้กับมหาวิทยาลัยบูรพา โดยการเป็นผู้นำ
ทางด้านวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา ผลิตนักวิจัยมืออาชีพและผลิตผลงานวิจัย เพ่ือสร้างชื่อเสียงและ
ศักยภาพการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยให้กับมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาลัยฯ ได้สนับสนุนและส่งเสริมให้คณาจารย์ 
บุคลากร และนิสิตของวิทยาลัยฯ ทำวิจัยเพื่อให้ได้รับประสบการณ์การวิจัย สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม 
และตีพิมพ์ผลงานเผยแพร่ในวารสารวิชาการในระดับชาติและนานาชาติ เพื่อช่วยส่งเสริมสนับสนุนการทำวิจัย
ให้บรรลุเป้าหมายตามแผนของวิทยาลัยฯ มหาวิทยาลัย และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ  
ผลการดำเนินงานที่ประจักษ์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ได้รับเงินทุนสนับสนุน จำนวน 960,640.00 บาท (เก้า
แสนหกหมื่นหกร้อยสี่สิบบาทบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
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โครงการวิจัยจำแนกตามแหล่งทุน 
โครงการวิจัยของวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา ประจำปี 2562 
แหล่งทุนภายใน 

1. การพัฒนาความเข้าใจที่คงทนของคำศัพท์ภาษาอังกฤษในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโดยใช้ชุดฝึก
การจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษด้วยโปรแกรมการเรียนรู้อย่างมีความหมายร่วมกับการฝึกย้ำความจำ: 
การศึกษาคลื่นไฟฟ้าสมองสัมพันธ์กับเหตุการณ์ (หัวหน้าโครงการ: ดร.อุทัยพร ไก่แก้ว งบประมาณ 
75,000 บาท) แหล่งทุนเงินรายได้ส่วนงานวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา 

2. ปัจจัยที่สัมพันธ์กับความสามารถในการทำงานของประชากรวัยแรงงานที่เป็นโรคต่อมไทรอยด์เป็นพิษ
ของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา (ผู้ร่วมโครงการ: ดร.พีร วงศ์อุปราช งบประมาณ 185,350 
บาท) แหล่งทุนเงินรายได้ส่วนคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

 
แหล่งทุนภายนอก 

1. โครงการเพิ่มพูนความสามารถทางวิทยาศาสตร์ด้วยกระบวนการ Revised STEMS ในกลุ่มนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาที่มีความบกพร่องทางการได้ยินจากโรงเรียนโสตศึกษา เขตภาคตะวันออกเพ่ือเพ่ิม
ความสามารถในการแข่งขัน (หัวหน้าโครงการ: ดร.อุทัยพร ไก่แก้ว งบประมาณ 517,790 บาท) 
แหล่งทุนทุนสนับสนุนโดยตรงของสถานฑูตออสเตรเลีย 

2. ผลของสารสกัดจากมันเทศม่วงต่อความจำและการอักเสบของสมองในหนูอ้วนที่ถูกเหนี่ยวนำด้วย
อาหารไขมันสูง (หัวหน้าโครงการ: ดร.ยุทธนา จันทะขิน งบประมาณ 250,000 บาท) แหล่งทุน
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 
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การเผยแพร่ผลงานวิจัย 
 ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ อาจารย์ประจำวิทยาลัย มีผลงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ จำนวน 58 เรื่อง โดย
สัดส่วนของอาจารย์ประจำต่อผลงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เท่ากับ ๑ คน ต่อ 5 เรื่อง 
ผลงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ จำแนกเป็นบทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีอยู่ในฐานข้อมูล
ระดับชาติ จำนวน 56 เรื่อง บทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีอยู่ในฐานข้อมูลระดับ
นานาชาติ จำนวน 2  เรื่อง สว่นข้อมูลจำนวนผลงานวิจัยของอาจารย์ประจำวิทยาลัย ที่ได้รับการเผยแพร่ 
ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๒ มีดังนี ้
 

ข้อมูลผลงานวิจัยของอาจารย์ประจำวิทยาลัย ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๖ – ๒๕๖๒ 
    

ปีท่ีเผยแพร่ 
วารสารวิชาการ นำเสนอในที่ประชุมวิชาการ 

รวมผลงานวิจัย 
ระดับชาติ 

ระดับ
นานาชาต ิ

ระดับชาติ 
ระดับ

นานาชาต ิ
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 69 7 3 8 87 
๒๕๖๒ 56 2 - - 58 
รวม 238 27 16 30 311 
 
ข้อมูลผลงานวิจัยของอาจารย์ประจำวิทยาลัยฯ ที่ได้รับการเผยแพร่ ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ มีดังนี้  
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หมายเหตุ ข้อมูลใน E-research BUU ระบุจำนวนบทความจำนวน 50 ระดับชาติ และ 2 ระดับนานาชาติ 
 
ระดับชาติ 

1. จิรวุฒิ หลอมประโคน, สิริกรานต์ จันทเปรมจิตต์ และพีร วงศ์อุปราช. (2562). อิทธิพลของปัจจัย
ด้านการออกแบบป้ายฉลากบรรจุภัณฑ์ต่อพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค: การศึกษาคลื่นไฟฟ้าสมอง
สัมพันธ์กับเหตุการณ์. วิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา, 17(1), 15-32. 

2. รชมน สุขชุม, เสรี ชัดแช้ม และพีร วงศ์อุปราช. (2562). การพัฒนาระบบคลังข้อความภาษาไทย
บรรทัดฐานด้านอารมณ์ความรู้สึก. วิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา, 16(2), 145-160. 

3. สุวภา บุญอุไร, ปิยทิพย์ ประดุจพรม และพีร วงศ์อุปราช. (2562). การพัฒนามาตรวัดการเข้าใจ
ความรู้สึกของผู้อื่นของเด็กปฐมวัยในจังหวัดชลบุรี. วารสารศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี, 29(3), 55-65.  

4. นิรุติ ผึ่งผล, ปรัชญา แก้วแก่น, ภควรรณ เหล่าบัวดี, พรทิวา สีดายา และยอดมนู สายพรหม. 
(2562). ผลของโปรแกรมการออกกำลังกายแบบผสมฤๅษีดัดตนและโยคะสำหรับเพ่ิมหน้าที่บริหาร
จัดการของสมองในผู้ใหญ่ตอนต้น: การศึกษาคลื่นไฟฟ้าสมอง. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การกีฬา, 19(2), 82-94. 

5. ณัฐธยาน์  วงษ์วาทย์, ปรัชญา  แก้วแก่น และปริญญา  เรืองทิพย์ (2562). ผลของการเล่นเกม
ปริศนาเพนโทมิโนต่อการเพ่ิมความสามารถ ด้านมิติสัมพันธ์ในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น. 
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, 30(3), 42-55.  

6. จันทนา ยิ้มน้อย, เสรี ชัดแช้ม, ปรัชญา แก้วแก่น และสิริกรานต์ จันทเปรมจิตต์. (2562). ผลของ
ความแตกต่างทางเพศและบุคลิกภาพในผู้ใหญ่ตอนต้นที่มีต่อคำภาษาไทยและรูปภาพเร้าอารมณ์ด้าน
ความประทับใจ: การศึกษาคลื่นไฟฟ้าสมองสัมพันธ์กับเหตุการณ์. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีส
เทิร์นเอเชียฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 13(3), 67-79.  

7. สุมาลี สมนึก, ปริญญา เรืองทิพย์ และปรัชญา แก้วแก่น. (2562). การพัฒนาโปรแกรมจีออนส์แจม
สําหรับเพิ่มความสามารถด้านมิติสัมพันธ์และความสามารถทางคณิตศาสตร์ของวัยเด็กตอนต้น. 
วารสารมหาจุฬานาครทรรศน์, 6(8), 3917-3937. 

8. จรัญญา สีพาแลว, ปริญญา เรืองทิพย์ และปรัชญา แก้วแก่น. (2562). การเพิ่มความสามารถด้านมิติ
สัมพันธ์ของนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย  โดยการเล่นหมากเก็บแบบประยุกต์. วิทยาการ
วิจัยและวิทยาการปัญญา, 17(1), 67-85. 

9. ชนัฏฏี  หาญสมศรี และปรัชญา แก้วแก่น. (2562). การเพ่ิมความใส ใจของนักเรียนระดับ
ประถมศึกษาตอนปลายด้วยโปรแกรมการออกกําลังกายผสานกายจิตด้วยไม้พลองแบบประยุกต์. 
วิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา, 17(1), 86-103. 

10. พรพิมล เชวงศักดิ์โสภาคย์, เสรี ชัดแช้ม, ปรัชญา แก้วแก่น และปริญญา เรืองทิพย์. (2562). ผลของ
ความแตกต่างทางเพศและบุคลิกภาพในผู้ใหญ่ตอนต้นที่มีต่อข้อความภาษาไทยและรูปภาพที่เร้า
อารมณ์ด้านการมีอิทธิพล. วารสารวิชาการสถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ, 5(2), 89-102. 

11. ปรัชญา แก้วแก่น. (2562). ผลของสารสกัดมะละกอต่อการต้านอนุมูลอิสระในแบบจำลองภาวะ
สมองขาดเลือดเฉพาะที่ในหนูทดลอง. วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา, 24(1), 92-106.  

https://www.tci-thaijo.org/index.php/RMCS/issue/view/14303
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12. นรากร สารีแหล้, พิชัย กันทะชัย, ปรัชญา แก้วแก่น และยุทธนา จันทะขิน. (2562). เครื่องมือใน
การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพจากการรับสัมผัสสารตัวทำละลาย. วารสารการพยาบาลและการ
ดูแลสุขภาพ, 37(3), 6-12.  

13. จิตรเสน เอ้ือวงศ์ตระกูล, สุชาดา กรเพชรปาณี และปรัชญา แก้วแก่น. (2562). การเพิ่มความจำ
ขณะคิดในผู้สูงอายุด้วยโปรแกรมการนวดโดยการประยุกต์ทฤษฎีเส้นประธานสิบกับการนวดกดจุด
แผนจีน. วิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา, 16(2), 189-206.  

14. จิระนันท์ อนันต์ไทย, สุชาดา กรเพชรปาณี, ปรัชญา แก้วแก่น และสิริกรานต์ จันทเปรมจิตต์. (2562). 
ผลของความแตกต่างทางเพศและบุคลิกภาพในผู้ใหญ่ตอนต้นที่มีต่อรูปภาพที่เร้าอารมณ์ด้านการมี
อิทธิพล. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, 5(1), 52-72. 

15. จุฑารัตน์ รุ่งจำรัส, เสรี ชัดแชม้, ปรัชญา แก้วแก่น และสิริกรานต์ จันทเปรมจิตต์. (2562). อิทธิพลของ
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ทดสอบปรับเหมาะแบบพหุมิติด้วยคอมพิวเตอร์สำหรับทดสอบความรู้ทางไอซีที. วารสารวิชาการครุ
ศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 10(3), 98-109. 

53. เกียรติขร โสภณาภรณ์, ปิยะทิพย์ ประดุจพรม และกนก พานทอง. (2562). การเปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพพารามิเตอร์ของโมเดล M-GRM ระหว่างวิธีการประมาณค่าโมเดลเชิงพยากรณ์แบบ 
Posterior กับวิธี Likelihood ratio โดยการจำลองด้วยวิธีมอนติคาร์โล. วารสารวิทยาศาสตร์ มข, 
47(3), 538-550. 

54. ธีร์นวัช สุขวลิัยหิรัญ, เสรี ชัดแช้ม และปิยะทิพย์ ประดุจพรม. (2562). การพัฒนาโปรแกรมการ
ทดสอบปรับเหมาะแบบพหุมิติด้วยคอมพิวเตอร์สำหรับทดสอบความรู้ทางไอซีที. วารสารวิชาการครุ
ศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 10(3), 98-109. 

55. อนงค์นาถ ติ่งแตง, อัฐพล อัฐนาค, เสรี ชัดแช้ม และสิริกรานต์ จันทเปรมจิตต์. (2562). การ
ประยุกต์กระบวนการลำดับขั้นวิเคราะห์ การพัฒนาเกณฑ์การประเมินความสามารถในการแข่งขัน
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนขององค์การบริหารส่วนตำบล. วารสารศิลปศาสตร์ปริทัศน์, 14(1), 92-
105. 

56. Attanak A., Juntapremjit J., & Chaisuriya A. (2019). The impact on working memory of 
the 4-D mulitiple resource model as embedded in interpretation training. Journal of 
Community Development Research (Humanities and Social Science), 12(4), 125-
135.  
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• จำนวนนิสิต จำแนกตามหลักสูตร 

• จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา จำแนก
ตามหลักสูตร 
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• กิจกรรมพัฒนานิสิต 
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ด้านการผลิตบัณฑิต 
วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดโครงการพัฒนานิสิตในด้าน

ต่าง ๆ เพื่อสนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่ให้สถาบันอุดมศึกษาจัดโครงการเพ่ือเสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพนิสิตในสถาบันอุดมศึกษาให้มีขีดความสามารถที่เพียงพอ และเหมาะสมกับการใช้ชีวิตในยุคโลกาภิวัฒน์ 
โดยเน้นการพัฒนานิสิตเพ่ือตอบสนองความต้องการกำลังคนของประเทศทางด้านวิธีวิทยาการวิจัย (Research 
Methodology) และสถิติประยุกต์ (Applied Statistics) การวัดผลประยุกต์ (Applied Measurement) การ
ประเมิน (Evaluation) และวิทยาการปัญญา (Cognitive Science) ที่มีศักยภาพสูงและมีเอกลักษณ์ด้าน
ความสามารถทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สามารถประยุกต์วิธีวิทยาการวิจัย สถิติ การวัดผล การประเมิน และ
เทคโนโลยี เพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม มุ่งผลิตนักวิจัย และคณาจารย์ที่มีศักยภาพสูงด้านวิธีวิทยาการ
วิจัย สถิติประยุกต์ การวัดผลประยุกต์และวิทยาการปัญญา ตลอดจนสนองตอบต่อการพัฒนานิสิตสู่บัณฑิตที่
พึงประสงค์ 

วิทยาลัยฯ ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตร ตามแนวทางปฏิบัติที่กำหนดโดยคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยเปิดสอนในระดับปริญญาโท (แผน ก) ภาคปกติ 
จำนวน ๒ สาขาวิชา และปริญญาเอก ภาคปกติ จำนวน ๒ สาขาวิชา ดังนี้ 

ระดับปริญญาโท 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)  
Master of Science (M.Sc.) 

๑. สาขาวิชาการวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา 
    (Research and Statistics in Cognitive Science) 
๒. สาขาวิชาการวัดและเทคโนโลยีทางวิทยาการปัญญา 
    (Measurement and Technology in Cognitive Science) 

ระดับปริญญาเอก 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) 
Doctor of Philosophy (Ph.D.) 

๑. สาขาวิชาการวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา 
    (Research and Statistics in Cognitive Science) 
๒. สาขาวิชาการวัดและเทคโนโลยีทางวิทยาการปัญญา 
    (Measurement and Technology in Cognitive Science) 
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จำนวนนิสิตจำแนกตามหลักสตูร 
 ปีการศึกษา ๒๕๖๒ วิทยาลัยฯ รับนิสิตเข้าศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก จำนวน ๑๘ คน 
ประกอบด้วย นิสิตระดับปริญญาโท จำนวน ๔ คน และนิสิตระดับปริญญาเอก จำนวน ๑๔ คน รายละเอียดดัง
ตารางที่ ๑  

ปัจจุบันวิทยาลัยฯ มีนิสิตที่อยู่ระหว่างการศึกษา จำนวน ๘๙ คน ประกอบด้วย นิสิตระดับปริญญาโท
ทั้ง ๒ สาขาวิชา จำนวน ๑๘ คน และนิสิตระดับปริญญาเอกท้ัง ๒ สาขาวิชา จำนวน ๗๑ คน รายละเอียดดัง
ตารางที่ ๒ และ ๓ โดยปีการศึกษา ๒๕๖๑ วิทยาลัยฯ มีบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา จำนวน ๘๕ คน 
ประกอบด้วย มหาบัณฑิตสาขาวิชาการวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา จำนวน ๑๗ คน มหาบัณฑิต
สาขาวิชาการวัดและเทคโนโลยีทางวิทยาการปัญญา จำนวน ๑ คน ดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการวิจัยและสถิติทาง
วิทยาการปัญญา จำนวน ๕๙ คน และดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการวัดและเทคโนโลยีทางวิทยาการปัญญา จำนวน 
๘ คน รายละเอียดดังตารางที่ ๔ 
 
ตารางท่ี ๑  จำนวนนิสิตสาขาวิชาการวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา จำแนกตามปีการศึกษา 
  

ปี
การศึกษา 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (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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ตารางท่ี ๒ จำนวนนิสิตสาขาวิชาการวัดและเทคโนโลยีทางวิทยาการปัญญา จำแนกตามปีการศึกษา 
 

ปี
การศึกษา 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (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 

 
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาจำแนกตามหลักสูตร 
 
ตารางท่ี ๑  จำนวนนิสิตที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๒  จำแนกตามหลักสูตรและสาขาวิชา 
 
สาขาวิชา 

หลักสูตร 
การวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา การวัดและเทคโนโลยีทางวิทยาการปัญญา 

กลุ่ม จ.-ศ. กลุ่ม ส.-อ. รวม (คน) กลุ่ม จ.-ศ. กลุ่ม ส.-อ. รวม (คน) 
วท.ม. 1 6 - - 1 8 
ปร.ด. - 10 - - - 10 
รวม 1 16 - - 1 18 

 

ตางรางที่ ๒ รายชื่อนิสิตที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๒ แยะตามระดับปริญญาเอกและปริญญาโท 
 

ที ่ รหัสนิสิต ชื่อ-นามสกุล วันที่สอบปากเปล่า 
ระดับปริญญาเอก 
1. 56810209 นางสาวนพวรรณ จงสง่ากลาง (รื่นแสง) 2 ตุลาคม 2562 
2. 60810046 นายณัฐพล แย้มฉิม 17 พฤศจิกายน 2562 
3. 60810067 นางสาวพัชนา สุวรรณแสน 17 พฤศจิกายน 2562 
4. 54810240 นางสาวบุญส่ง สร้อยสิงห์   21 พฤศจิกายน 2562 
5. 57810021 นางสาววัฒนารี อัมมวรรธน์ 24 มีนาคม 2563 
6. 57810017 นางสาวปิยธิดา ต.ไชยสุวรรณ 15 พฤษภาคม 2563 
7. 55810035 นายสถิร กิจเพ็ชร 23 พฤษภาคม 2563 
8. 57810199 นายตรัยย์เดช ชุมเดช 28 พฤษภาคม 2563 
9. 55810014 นายอัศวิน เสนีชัย 5 มิถุนายน 2563 

10. 57810001 นายอิทธิพัทธ์ โยธะพันธ์ 8 มิถุนายน 2563 
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ที ่ รหัสนิสิต ชื่อ-นามสกุล วันที่สอบปากเปล่า 

ระดับปริญญาโท   
1.  60910096 Mr.Bounchanh Vongthongkham 6 กันยายน 2562 
2.  57912211 ร้อยตำรวจเอกธนรัช สุขกาย   21 พฤศจิกายน 2562 
3.  57912251 นางวนิดา อุบลศักดิ์ 21 พฤศจิกายน 2562 
4.  57912253 นางสาวสุขุมาภรณ์ จันทนา (สาขาวัดฯ) 26 พฤศจิกายน 2562 
5.  59910284 นายสรวิทย์ สมศรี 26 พฤศจิกายน 2562 
6.  58910311 นายสุปรีชา ชำนาญพุฒิพร 26 พฤษภาคม 2563 
7.  60910083 นางสาวอวัสดา กิจสวน 5 มิถุนายน 2563 
8.  60910115 นางสาววธัญญา วรสายัณห์ 8 มิถุนายน 2563 

 
ข้อมูล ณ วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2563 

 

ทุนการศึกษา 

๑. ทุนการศึกษาให้แก่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ในกลุ่มประเทศอาเซียน 
๑.๑ ทุนพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

ปีการศึกษา ๒๕๖๑ วิทยาลัยฯ ได้ทูลเกล้าถวายทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนในโครงการพระราชทาน
ในราชอาณาจักรกัมพูชาให้มาศึกษา ณ วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา  มหาวิทยาลัยบูรพา ใน
ระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน ๑ สาขา ได้แก่ สาขาวิชาการวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา จำนวน ๑ ทุน 
รายละเอียดดังต่อไปนี้  

 
 ระดับปริญญาโท  
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ปีการศึกษา (พ.ศ.) สาขาวิชา 

๑ Mr. OUSSA EM ๑/๒๕๖๑ การวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา 
 

๒. ทุนวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา  

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ปีการศึกษา (พ.ศ.) หลักสูตร 
๑ นายวิทวัส เพ็ญภู่ ๑/๒๕๖๐ ปร.ด. (การวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา) 
๒ นางสาวฉัตตรีท์ งามพิพัฒน์ ๑/๒๕๖๑ วท.ม. (การวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา) 
๓ MISS CHANMEARDEY CHIV ๑/๒๕๖๒ ปร.ด. (การวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา) 
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ความร่วมมือกับต่างประเทศ 
ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญาได้ร่วมมือกับสถาบัน และองค์กร

ในต่างประเทศ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ การทำวิจัยร่วมกัน ตลอดจน
การถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยีที่ทันสมัย ในแง่มุมต่าง ๆ เช่น ความร่วมมือทางวิชาการ การพัฒนาหลักสูตร 
การผลิตบัณฑิต และทุนการศึกษา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

หน่วยวิจัยวิจัยวิทยาการปัญญาและนวัตกรรม วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา 
มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง "Language Processing: Some Psychological and 
Neuropsychological Aspects" โดย Professor Dr. Remo Job จาก Department of Psychology and 
Cognitive Science University of Trento สาธารณรัฐอิตาลี เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ณ ห้อง rmcs 
207  

 

 
 

 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "Cognitive Ergonomics from the Perspective of 

Engineering Psychology โดย Prof. Dr. Sebastian Pannasch จาก Institute of Work, Organizational, 
and Social Psychology, Technische Universität Dresden ประเทศเยอรมนี  วันที่ 14 -15 มีนาคม พ.ศ. 
2563  

 
ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญาได้ร่วมมือกับสถาบัน และองค์กร

ในต่างประเทศ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ การทำวิจัยร่วมกัน ตลอดจน
การถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยีที่ทันสมัย ในแง่มุมต่าง ๆ เช่น ความร่วมมือทางวิชาการ การพัฒนาหลักสูตร 
การผลิตบัณฑิต และทุนการศึกษา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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ด้านความร่วมมือทางวิชาการ  

การร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ 
 
ชื่อสถาบันการศึกษาต่างประเทศ ความร่วมมือทางวิชาการ  

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

ด้านหลักสูตร การเรียนการสอน การวิจัย แลกเปลี่ยน 
อาจารย์และนักศึกษา 

Seoul National University ด้านการวิจัย 

 
กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ 

โครงการบรรยายพิเศษทางวิชาการ ได้จัดโครงการบรรยายพิเศษทางวิชาการ เรื่อง 
Understanding and assessing the neuropsychological and neuropsychiatric signatures of 
small vessel disease in older adults ณ วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา 
โดยได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงจากศาสตราจารย์ที่มีชื่อเสียงระดับโลก Professor Robin G. Morris, Ph.D., 
FAcSS จาก Institute of Psychiatry, Psychology, and Neuroscience มหาวิทยาลยั King’s College 
London ประเทศอังกฤษ ณ ห้องบรรยาย 207 วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัย
บูรพา 
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กิจกรรมพัฒนานิสิต 
วิทยาลัยฯ มีนโยบายที่ชัดเจนในการพัฒนานิสิตของวิทยาลัยฯ ให้มีคุณภาพ และก้าวสู่การเป็น

บัณฑิตที่สมบูรณ์แบบ มีความพร้อมทั ้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม จิตใจ และสติปัญญา เพื่อให้เป็น
มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตที่สมบูรณ์  วิทยาลัยฯ จึงดำเนินการทั้งด้านการเรียนการสอน เพ่ือเสริมสร้างพัฒนา
ความรู้ทางวิชาการ และวิชาชีพ และสนับสนุนการจัดกิจกรรมของนิสิต เพื่อพัฒนานิสิตให้มีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ มีคุณภาพ และสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ทั้งในรูปของการจัดโครงการ การฝึกอบรม การ
บรรยายพิเศษ และกิจกรรมต่าง ๆ โดยหวังว่าโครงการและกิจกรรมที่จัดขึ้น ดังกล่าวนี้ จะมีส่วนสำคัญในการ
เสริมสร้างศักยภาพ และเพิ่มขีดความสามารถของนิสิตในการพัฒนาตนเองอย่างยั่งยืน เพื่อให้บรรลุตาม
เป้าหมายของวิทยาลัยฯ รวมทั้ง ได้ดำเนินการพัฒนาระบบการเรียนการสอนตามหลักสูตรให้มีความสมบูรณ์
ครบทุกด้านตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ (Domains of Learning) ประกอบด้วยคุณวุฒิ ๕ ด้าน ได้แก่ (๑) 
ด้านคุณธรรม/ จริยธรรม (๒) ด้านความรู้ (๓) ด้านทักษะทางปัญญา (๔) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ และ (๕) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี 
กิจกรรมแบ่งออกเป็น ๒ ด้าน ดังต่อไปนี้ 

 
๑. กิจกรรมด้านวิชาการส่งเสริมความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ

สื่อสารและการใช้เทคโนโลยี  
วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา จัดการประชุมชี้แจง การรับทุนพัฒนาบุคลากรและการ

วิจัยเพื่อฐานทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 2) ประเภททุนพัฒนาบัณฑิตศึกษา จาก 
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เมื่อเสาร์ที่ 7 กันยายน 2562 เวลา 9.00 – 12.00 น. ห้อง 107  

 

 
  
วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยฯ จัดโครงการ "การเขียน

โครงการเพื่อขอรับทุนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน" ให้กับนิสิตและศิษย์เก่าวิทยาลัยฯ โดยมี ผศ.ดร.
สามารถ ดีพิจารณ์ รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยวิจัยนวัตกรรมทางการศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นวิทยากรบรรยาย เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ ห้อง RMCS 
๓๐๐ อาคารวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา 
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  ๒. กิจกรรมด้านเสริมสรา้งคุณธรรม จริยธรรม และด้านทักษะความสัมพันธร์ะหว่าง

บุคคลและความรับผิดชอบ 

การพัฒนานิสิตนอกจากจะต้องพัฒนาความสามารถทางวิชาชีพแล้ว ยังต้องพัฒนาความสามารถ
ด้านคุณธรรม/จริยธรรม และ ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ หรือท่ีเรียกว่า Soft 
Skills ซึ่งเป็นทักษะหรือความชํานาญที่เก่ียวข้องกับคน ที่อาจไม่เกี่ยวข้องกับความชํานาญในงานด้านใดด้าน
หนึ่งโดยตรง แต่เป็นทักษะที่จะช่วยให้การดํารงชีวิต และการทํางานให้ประสบความสําเร็จและก้าวหน้า 
วิทยาลัยฯ จึงได้จัดโครงการ/ กิจกรรมขึ้น เพ่ือช่วยเสริมสร้างความสามารถทางด้านคนและสังคมให้แก่นิสิต 
เป็นผู้ที่มี “คุณธรรม จริยธรรม” “ค่านิยมไทย” และ “จิตสำนึกเพ่ือส่วนรวม” ด้วยความรับผิดชอบทั้งในส่วน
ตนและส่วนรวม การสร้างจิตสำนึกให้รักและผูกพันกับองค์การ ความสามัคคีในหมู่คณะ การแสดงความ
กตัญญูกตเวทีต่อสถานศึกษา และครูอาจารย์ รวมถึงการสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทยไว้  
ดังรายละเอียดต่อไปนี้  

๑. นิสิตใหม่ภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ วิทยาลัยฯ และนักวิชาการศึกษา เข้าร่วมโครงการ
ปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้นปีการศึกษา ๒๕๖๒  เมื่อ  พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้อง PJ ๓๐๑ ชั้น 
๓ อาคาร ๕๐ ปี ศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยบูรพา (จัดโดยบัณฑิต วิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยบูรพา) 

วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา จัดโครงการติดตามความก้าวหน้าของวิทยานิพนธ์/
ดุษฎีนิพนธ์ พร้อมทั้งชี้แจงเกี่ยวกับรายละเอียดการยื่นขอพิจารณาจริยธรรมการวิจัยของมหาวิทยาลัยบูรพา 
โดยมี ดร.ปิยะทิพย์ ประดุจพรม เป็นวิทยากรบรรยาย เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ ห้อง RMCS 
๒๐๗ อาคารวิทยาลัยฯ 
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วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยฯ จัดโครงการ "การ

เขียนโครงการเพ่ือขอรับทุนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน" ให้กับนิสิตและศิษย์เก่าวิทยาลัยฯ โดยมี ผศ.ดร.
สามารถ ดีพิจารณ์ รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยวิจัยนวัตกรรมทางการศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นวิทยากรบรรยาย เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ ห้อง RMCS 
๓๐๐ อาคารวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา 
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เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 9.00 - 12.00 น. วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการ
ปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการเตรียมความพร้อมในการเรียนออนไลน์และติดตามการทำวิทยานิพนธ์/
ดุษฎีนิพนธ์ เพื่อให้คณาจารย์และนิสิตมีความสามารถในการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบสังคม
ออนไลน์ต่างๆ ที่ใช้สำหรับการจัดการเรียนการสอน เพ่ือให้สอดคล้องกับการปรับตัวในช่วงสถานการณ์การ
ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 และยังมีการติดตามความก้าวหน้าของนิสิตที่อยู่ระหว่างการทำวิทยานิพนธ์/
ดุษฎีนิพนธ์ เพื่อเป็นการตรวจสอบปัญหาและรายงานความก้าวหน้าของนิสิตแต่ละคน และในช่วงบ่ายเวลา 
13.00 - 15.00 น. วิทยาลัยฯ จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยวิทยาการวิจัย
และวิทยาการปัญญา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563 เพ่ือเป็นการแนะนำให้นิสิตใหม่ได้รู้จักวิทยาลัยฯ ใน
ด้านต่างๆ เช่น บุคลากร สถานที่รวมถึงห้องปฏิบัติการต่างๆ รายวิชา และการเรียนการสอนของวิทยาลัยฯ 
นอกจากนี้ยังพบปะรุ่นพ่ีทั้งศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันเพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิดและแนวทางในการเรียนให้ประสบ
ความสำเร็จ 
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นิสิตได้รับการคัดเลือกข้อเสนอการวิจัยภายใต้แผนงานเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนานักวิจัย
รุ่นใหม่ 
  
   วิทยาลัยฯ ได้จัดส่งผลงานวิจัยของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมคัดเลือกข้อเสนอการวิจัยภายใต้
แผนงานเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ตามทิศทางยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๓ จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จำนวน ๖ ทุน ดังนี้ 

1. นายตรัยย์เดช ชุมเดช เรื่อง ระยะเวลาการให้แสงสีฟ้าที่เหมาะสมสำหรับการกระตุ้นการตื่นตัว
ของผู้มีอาการง่วงนอน: การศึกษาคลื่นไฟฟ้าสมอง 

2. นางพิชญาภา พิชะยะ เรื่อง การลดการสูบบุหรี่และความอยากบุหรี่ในวัยรุ่นที่ติดบุหรี่ โดยใช้
โปรแกรมการกระตุ้นสมองด้วยกระแสไฟฟ้าอย่างอ่อนร่วมกับสติบำบัด 

3. นางมนัสวี จำปาเทศ เรื่อง การพัฒนากิจกรรมทดสอบทางคอมพิวเตอร์ร่วมกับการติดตามการ
เคลื่อนไหวของดวงตาสำหรับประเมินฟังก์ชันทางสังคมของเด็กออทิสติก 

4. นายวิทยา พยัคฆันตร เรื่อง โปรแกรมการเพ่ิมการเลือกใส่ใจตามทฤษฎีบอรดเบนท์สำหรับ
ผู้สูงอายุ: การศึกษาคลื่นไฟฟ้าสมอง 

5. นายเศรษฐพงษ์ ปุจฉาการ เรื่อง การพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลตามหลักประชารัฐ: ทฤษฎีฐานราก 

6. นายอิทธิพัทธ์ โยธะพันธ์ การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ด้วยโปรแกรมเอเอสคิวทรีอาร์ สำหรับ
การเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านและพัฒนาความจำในนิสิตระดับปริญญาตรี
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• โครงการบริการวิชาการ  

• กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวฒันธรรม 
 

ด้านบริการวชิาการแก่สังคม 
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ด้านบริการวิชาการแก่สังคม 
การบริการทางวิชาการแก่สังคมเป็นภารกิจหลักที่สำคัญอีกประการหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา ซึ่ง

วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา ได้ปฏิบัติภารกิจนี้มาโดยตลอด ตั้งแต่ปีที่เริ่มก่อตั้งวิทยาลัยฯ ถึง
ปัจจุบัน วิทยาลัยฯ ได้ขยายการบริการทางวิชาการแก่สังคมอย่างหลากหลาย มีการริเริ่มโครงการใหม่ ๆ และ
พัฒนารูปแบบการบริการทางวิชาการแก่สังคมให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและทันกับการ
เปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์  เพื่อช่วยพัฒนาทรัพยากรบุคคลของประเทศทุกพ้ืนฐานและทุกระดับการศึกษา  
ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต ฯลฯ อันก่อเกิดประโยชน์อย่างใหญ่หลวงแก่ชาวไทย แก่สังคม
และประเทศชาติ  

การบริการทางวิชาการแก่สังคมของวิทยาลัยฯ เป็นการส่งเสริมให้คณาจารย์ใช้ศักยภาพ ความรู้ 
และความพร้อมที่มีของวิทยาลัยฯ ให้บริการวิชาการแก่สังคม เพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น สังคม 
และประเทศ รวมถึงการเป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ สามารถชี้นำ แก้ปัญหา และให้คำปรึกษาแก่นิสิต/
นักศึกษา ผู้สนใจ นักวิชาการ นักการศึกษา ชุมชน นอกจากนี้ ยังมีความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก
มหาวิทยาลัยในการจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการ จัดกิจกรรมสำคัญ ๆ เพ่ือให้ความรู้โดยมุ่งเน้นประโยชน์ใน
การพัฒนาองค์ความรู้ที่ถูกต้องให้กับนิสิต/นักศึกษา และผู้สนใจอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการให้บริการวิชาการแก่
สังคมมีดังนี้ 
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โครงการบริการวิชาการ  
วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นผู้รับผิดชอบจัดงานพิธีการลง

นามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการบูรณาการจัดการเรียนรู้ร่วมกับการทำงานในสถาน
ประกอบการเขตจังหวัดชลบุรีสำหรับสร้างแรงจูงใจในการเรียนอาชีวศึกษาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 
การจัดงานในครั้งนี้เป็นความร่วมมือจาก ๓ ฝ่าย ได้แก่ มหาวิทยาลัยบูรพา สภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี 
ตัวแทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๑ ๒ ๓ 
และมีการอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับครูผู้สอนในระดับมัธยมศึกษาที่อยู่ในโรงเรียนขยายโอกาสในจังหวัดชลบุรี 
เพ่ือเป็นการรองรับการเปลี่ยนแปลงในพ้ืนที่พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก แก้ปัญหาความต้องการแรงงานด้าน
วิชาชีพ และเป็นการสร้างแรงจูงใจต่อการประกอบอาชีพในการเรียนอาชีวศึกษา 
 

 
 
  



ด้านบริการวิชาการแก่สังคม  |  หน้า ๔๗ 

 

 
 

วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Mojobot รุ่นที่ 
2 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ณ โรงแรมเดอะเซส บางแสน อำเภอเมือง จังหวัด
ชลบุรี โดยผู้เข้าร่วมอบรมเป็นครูจากสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ชลบุรี เขต 2 และเขต 3 
จำนวน 36 คน โดยมีดร.ภู เอ่ียมเจริญยิ่ง และคณะเป็นวิทยากร การอบรมเป็นการใช้สื่อการเรียนรู้ Mojobot 
สำหรับการสอนโค้ดดิ้งแบบบล็อก (Block-based Coding) ที่เหมาะสมสำหรับนักเรียน ทำให้ครูสามารถใช้
จัดการเรียนรู้สำหรับนักเรียนได้ Mojobot เป็นสื่อการเรียนรู้ที่ช่วยสอนแนวคิดของการเขียนโปรแกรมให้กับ
นักเรียน โดยเริ่มตั้งแต่การจัดเรียงลำดับคำสั่ง การควบคุมหุ่นยนต์ให้แสดงออกในแบบทาง ๆ ไปจนถึงการ
ทำงานที่มีเงื่อนไข การทำงานซ้ำ ๆ หรือ Sub-routine ซึ่งเมื่อนักเรียนเข้าใจพ้ืนฐานทั้งหมดนี้แล้ว ก็สามารถ
นำทักษะไปต่อยอดบนแพลตฟอร์มอ่ืน ๆ เช่น การเขียนโค้ดแบบวางบล็อก (Block-based coding) หรืออาจ
เริ่มเรียนรู้ Syntax ของภาษาโปรแกรมม่ิงเลยก็ได้ 
 

 
 

  



ด้านบริการวิชาการแก่สังคม  |  หน้า ๔๘ 

 

 
 

วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Basic IoT รุ่น
ที่ 2 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้อง M802 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา ภายใต้ “โครงการบูรณาการจัดการเรียนรู้ร่วมกับการทำงานในสถานประกอบการเขต
จังหวัดชลบุรีสำหรับสร้างแรงจูงใจในการเรียนอาชีวศึกษาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา” โดยผู้เข้าร่วมอบรม
เป็นครูจากสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ชลบุรี เขต 1 และเขต 2 จำนวน 36 คน โดยมีดร. สัญ
ชัย เอียดปราบและคณะเป็นวิทยากร การอบรมเป็นการใช้สื่อการเรียนรู้ KidBright สำหรับ Internet of 
Things (IoT) "อินเตอร์เน็ตในทุกสิ่ง" เป็นการใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ เชื่อมโยงทุกสิ่งทุกอย่างสู่โลกอินเตอร์เน็ต ทำ
ให้มนุษย์สามารถสั่งการควบคุมการใช้งานอุปกรณ์ต่าง ๆ ผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เช่น การเปิด-ปิด 
อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า รถยนต์ โทรศัพท์มือถือ เครื่องมือสื่อสาร เครื่องมือทางการเกษตร อาคาร บ้านเรือน 
เครื่องใช้ในชีวิตประจำวันต่าง ๆ ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เป็นต้น ที่เหมาะสมสำหรับนักเรียน ทำให้ครู
สามารถใช้จัดการเรียนรู้สำหรับนักเรียนได้ 
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วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นหน่วยงานรับผิดชอบจัด
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "AI and Computational Science" รุ่นที่ ๒ โครงการภายใต้ "โครงการบูรณา
การจัดการเรียนรู้ร่วมกับการทำงานในสถานประกอบการเขตจังหวัดชลบุรีสำหรับสร้างแรงจูงใจในการเรียน
อาชีวศึกษาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา" เมื่อวันที่ ๑๙-๒๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ ณ คณะวิทยาการ
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

 
 
 

วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นหน่วยงานรับผิดชอบจัด
โครงการ "การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Python" รุ่นที่ ๒ โครงการภายใต้ "โครงการบูรณาการจัดการ
เรียนรู้ร่วมกับการทำงานในสถานประกอบการเขตจังหวัดชลบุรีสำหรับสร้างแรงจูงใจในการเรียนอาชีวศึกษา
ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา" เมื่อวันที่ ๑๙-๒๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ณ โรงแรมบางแสน เฮอริเทจ จังหวัด
ชลบุร ี
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โครงการบูรณาการจัดการเรียนรู้ร่วมกับการทำงานในสถานประกอบการ เขตจังหวัดชลบุรี สำหรับ
สร้างแรงจูงใจในการเรียนอาชีวศึกษาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สุวรรณา รัศมี
ขวัญ รองอธิการบดี ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ภายในงานมี 
การเสวนา เรื่อง การบูรณาการจัดเรียนรู้ร่วมกับการทำงานในสถานประกอบการ และการประกวดโครงงาน
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โดยใช้ Mojobot, Basic IoT, AI and Computation Science และ 
Python เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ โรงเแรมบางแสนเฮอริเทจ จังหวัดชลบุรี 
 

 
 

รศ.ดร.ภัทราวดี มากมี คณบดี วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา และ ดร.ปรัชญา แก้ว
แก่น รักษาการรองคณบดี ได้ไปร่วมเปิดงาน “The 4th International Behavioral and Mental Health 
Conference : Brain, Mind & Learning” เมื่อ 13 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 9.00 น. ณ ห้อง 601 
อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งมีหน่วยงานร่วมจัด 5 ส่วนงาน ได้แก่ 
คณะแพทยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะสาธารณสุขศาสตร์ และวิทยาลัย
วิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา 
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รศ.ดร.ภัทราวดี มากมี คณบดีวิทยาลัยฯ และ Dr.Poliny UNG ร่วมจัดรายการวิทยุ "คุยข่าวชาว 
ม.บู" ณ สถานนีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดชลบุรี เพ่ือประชาสัมพันธ์วิทยาลัยวิทยาการวิจัย
และวิทยาการปัญญา เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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ดร.ปรัชญา แก้วแก่น รองคณบดีวิทยาลัยฯ และ ดร.ยุทธนา จันทะขิน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายอำนวยการ
และกิจการพิเศษ ร่วมจัดรายการวิทยุคุยข่าวชาว ม.บู ตอน COVID-19 & The Brain ออกอากาศ เมื่อวันที่ 
30 มีนาคม พ.ศ. 2563 ทางสถานีวิทยุแห่งประเทศไทย จ.ชลบุรี 99.75 Mz. 
 

 
 

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทราวดี มากมี คณบดีวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา 

มหาวิทยาลัยบูรพา พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พูลพงศ์ สุขสว่าง ดร.กนก พานทอง ดร.ปรัชญา แก้ว
แก่น ดร.ปริญญา เรืองทิพย์ และ ดร.ยุทธนา จันทะขิน เป็นวิทยากรอบรมให้กับข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา จำนวน ๘๐ คน ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการทำวิจัย ในชั้นเรียนของครู 
ในระหว่างวันที่ ๗-๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐–๑๖.๐๐ น. ณ อาคารหอประชุมโรงเรียน
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 
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อาจารย์ ดร.พีร วงศ์อุปราช ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและวิเทศสัมพันธ์ วิทยาลัยวิทยาการ
วิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับการแต่งตั้งและเข้าร่วมประชุมคณะทำงานส่งเสริมสุขภาพ 
ศูนย์พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองแสนสุข เพ่ือเป็นการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองแสนสุข เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2563  

 

 
 
 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "Cognitive Ergonomics from the Perspective of 
Engineering Psychology" หน่วยวิจัยวิทยาการปัญญาและนวัตกรรม วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการ
ปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการฯ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร. Sebastian Pannasch จาก
ผู้อำนวยการ Institute of Work, Organizational, and Social Psychology มหาวิทยาลัย Technische 
Universität Dresden ประเทศเยอรมนี เมื่อวันเสาร์ที่ 14 และ 15 มีนาคม พ.ศ. 2563  
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ผู้บริหาร และคณาจารย์ วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา เข้า
ร่วมงานมหกรรมรวมพลคนบางแสน"รักษ์สุขภาพ" พร้อมเปิดศูนย์พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ในวันที่ ๓๐ 
มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ ศูนย์พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี เพ่ือฟ้ืนฟูและพัฒนา
ศักยภาพผู้สูงอายุให้มีสุขภาพแข็งแรง พร้อมทั้งพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุให้ดีขึ้น โดยหน่วยวิจัยวิทยาการ
ปัญญาและนวัตกรรม วิทยาลัยวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา ได้นำนวัตกรรมการประเมินภาวะสมอง
เสื่อม นวัตกรรมการฟ้ืนฟูสมอง เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ และมีการให้ความรู้เกี่ยวกับสมองของผู้สูงอายุ เมื่อ
วันที่ ๓๐ - ๓๑ มกราคม พ.ศ ๒๕๖๓ 
 

 
 

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาปริญญาเอก จาก XI’AN Traffic Engineering Institute 
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้เยี่ยมชม วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาบูรพา 
เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๐๐ น. โดยมี รศ.ดร.ภัทราวดี มากมี คณบดี และคณะให้การ
ต้อนรับ ณ ห้องประชุม RMCS-107 พร้อมทั้งได้เยี่ยมชมศูนย์ความเป็นเลิศทางวิทยาการปัญญา (CECoS) 
และห้องปฏิบัติการฝึกและกระตุ้นสมอง (Brain Stimulation) 
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ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา ให้การต้อนรับ

คณาจารย์และบุคลากรภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เข้า
ศึกษาดูงาน ณ วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพของ
คณาจารย์ด้านกระบวนการเรียนรู้ วิจัยและนวัตกรรมเชิงจิตวิทยาประยุกต์ ตลอดจนเสริมสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือเพ่ือช่วยเหลือรับใช้สังคมต่อไป เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒  

 
 

 
 

ผู้บริหารของวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา ต้อนรับผู้บริหารหลักสูตรสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา สาขาวิชาร่วมบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยการ
เดินทางมาศึกษาดูงานครั้งนี้ประกอบไปด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.นฤมล ลีลายุวัฒน์ ภาควิชาสรีรวิทยา คณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และรองศาสตราจารย์ เบญจา มุกตพันธุ์ ภาควิชาโภชนวิทยา คณะ
สาธารณสุขศาสตร์การเดินทางมาศึกษาดูงานในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสร้าง
ความร่วมมือในด้านการเรียนการสอนและการวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษา ตลอดจนการดูสถานที่ปฏิบัติงานจริง
ในการตวรจและวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าสมองรวมถึงนวัตกรรมในการพัฒนาสมองระบบ Neurotracker 
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กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 
ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจา้หน้าที่ วทิยาลัยวิทยาการวจิัยและวทิยาการปัญญา เขา้ร่วมงาน 

"ครบรอบ ๑๐๐ ปี ชาตกาลวันศาสตราจารย ์ดร.ธำรง บัวศรี" เมื่อวันที ่๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ 
หอประชุมธำรง บัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

 
 

 ดร.ปริญญา เรืองทิพย์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต ศิษย์เก่าสัมพันธ์และโครงสร้างพ้ืนฐาน และนิสิต
วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา เข้าร่วมกิจกรรมเวียนเทียนวันมาฆบูชาเพ่ือถวายเป็นพุทธบูชา ใน
วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 เมื่อวันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 ณ บริเวณลานธรรม มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

 
 
 

วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา จัดโครงการถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2563 โดยมี
คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต และศิษย์เก่า ของวิทยาลัยฯ เข้าร่วมโครงการ เมื่อวันที่  กรกฎาคม 
พ.ศ. 2563 ณ วัดเก่าโบราณ อ.เมือง จ.ชลบุรี 
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คณาจารย์ และ เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา เข้าร่วมงาน "เกียรติภูมิแห่ง
บูรพา ๒๕๖๒" เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ โภชนาคาร มหาวิทยาลัยบูรพา 
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                                   ด้านการพัฒนาบุคลากร 



ด้านการพัฒนาบุคลากร  |  หน้า ๕๙ 

 

 
 

การพัฒนาบุคลากร  
 วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การใช้ระบบ
ประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) และระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และจัดเก็บเอกสาร (e-Document)" 
ให้กับคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน จำนวน ๒๐ คน เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้อง 
๑๐๓ อาคารวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

 
 
 รศ.ดร.ภัทราวดี มากมี คณบดีวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา เข้า
ร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ สัญจรขานรับนโยบาย BUU the one Family ณ มหาวิทยาลัยบูรพา 
วิทยาเขตสระแก้ว เมื่อวันที่ ๑ - ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว เพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ ร่วมกับผู้บริหารคณะ ผู้ปฏิบัติงานในสังกัดคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ โครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ 
รวมทั้งผู้ปฏิบัติงานในสังกัดกองบริหารวิทยาเขตสระแก้ว 
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 ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา ร่วมโครงการ  
"เติมดิน...เติมใจ ให้สวนนันฯ มหาวิทยาลัยบูรพา" เมื่อเวลา ๑๕.๐๐ น. โดยวิทยาลัยฯ ได้ร่วมวิทยาลัยฯ  
ได้ร่วมสมทบดินในครั้งนี้ด้วย ณ บริเวณศาลาไทยออยล์ สวนนันทนาการ มหาวิทยาลัยบูรพา และเมื่อเวลา 
๑๗.๐๐ น. ได้เข้าร่วมกิจกรรม "มหาวิทยาลัยแห่งความรัก" ณ สนามกีฬากลางเชาวน์ มณีวงษ์ มหาวิทยาลัย
บูรพา โดยภายในงานวิทยาลัยฯ ได้ร่วมจัดซุ้ม Happy Brain ซึ่งเก่ียวกับการฝึกและประเมินสมอง และยังได้
ร่วมจัดซุ้มอาหาร โดยวิทยาลัยฯ ได้สนับสนุนเป็นลูกตาลนมสดให้กับผู้ที่เข้ามาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 
๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

 
 

วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา จัดโครงการอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยและ
ฝึกซ้อมดับเพลิงและหนีไฟ โดยได้หน่วยดับเพลิงจากเทศบาลเมืองแสนสุข เป็นผู้ให้ความรู้และฝึกซ้อมวิธีการ
ป้องกันอัคคีภัยให้กับบุคลากรของวิทยาลัยฯ เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ ณ วิทยาลัยวิทยาการวิจัย
และวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา 
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วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ระบบสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส์และจัดเก็บเอกสาร (e-Document)” ให้กับบุคลากรของวิทยาลัยฯ โดยมี ดร.ปิติ โรจน์
วรรณสินธุ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์การ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นวิทยากร
บรรยาย เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ ห้อง RMCS ๑๐๓ อาคารวิทยาลัยฯ 

 
วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา จัดโครงการอบรมเขิงปฏิบัติการ เรื่อง "การเรียนรู้เชิง

รุก (Active Learning) และการปฏิบัติงานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ" เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2563 
โดยมี ดร.ณฐาภพ สมคิด อาจารย์ประจำภาควิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นวิทยากรบรรยาย เนื้อหาการบรรยายประกอบด้วยการใช้งานโปรแกรม Zoom 
โปรแกรม Google Classroom และโปรแกรม Google Meet  
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วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา จัดโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ “การเรียนรู้เชิงรุก 
(Active Learning) และการปฏิบัติงานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ” ให้กับบุคลากรของวิทยาลัยฯ โดยมี
วัตถุประสงค์ เพ่ือให้อาจารย์มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning และการ
ปฏิบัติงานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้ และ เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการปฏิบัติงานได้ โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวยุวธิดา ยะนินทร จากสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
เป็นวิทยากรบรรยาย เมื่อวันศุกร์ที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้อง rmcs 103 อาคารวิทยาลัยฯ 
 
 

 




