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 รายงานประจำปีของวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพาฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพ่ือ
เป็นการรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีการศึกษา ๒๕๖๓ (วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓– วันที่ ๓๑ กรกฎาคม
พ.ศ. ๒๕๖๔) โดยแสดงถึงผลงานเด่นในรอบปีการศึกษา ๒๕๖๓ ประวัติความเป็นมาของวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและ
วิทยาการปัญญา ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายการดำเนินงาน ตลอดจนผลการดำเนินงานตามพันธกิจใน
ด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านการบริหาร ด้านการประกันคุณภาพ ด้านการวิจัย ด้านการผลิตบัณฑิต และด้านการบริการ
วิชาการแก่สังคม  ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา วิทยาลัยฯ มีความมุ่งมั่นในการบริหารองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และ
มุ่งพัฒนาการจัดการศึกษา การจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อตอบสนองนโยบายและเป้าหมายของวิทยาลัยฯ และดำเนินการ
ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยบูรพา จึงได้จัดทำรายงานประจำปี เพื่อเป็นเอกสารแสดงผลการ
ดำเนินงานเพ่ือประโยชน์ต่อสาธารณะเป็นประจำทุกป ี
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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 และพัฒนาศาสตร์ใหม่ที่มีลักษณะ 
พหุสาขาวิชา เช่น Neuro-economics  Neuro-education และ Neuro-marketing เป็นต้น ผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี
คนแรกของวิทยาลัยคือ รองศาสตราจารย์ ดร.เสรี ชัดแช้ม ซึ่งเป็นระยะเริ่มต้นมีคณาจารย์ผู้ร่วมก่อตั้ง จำนวน ๖ คน 
และเจ้าหน้าที่ จำนวน ๑ คน ในปัจจุบันปีการศึกษา ๒๕๖๓ วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มีบุคลากร 
๑๙ คน แบ่งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประเภท คณาจารย์ ๑๑ คน และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จำนวน ๘ 
คน 

วิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการพัฒนาตามภารกิจในทุก ๆ ด้านมาอย่างต่อเนื่อง ดังนี้ 
ด้านการบริหาร วิทยาลัยฯ ได้วิเคราะห์สถานการณ์ต่าง ๆ บนพื้นฐานของความท้าทายและความได้เปรียบ

เชิงกลยุทธ์ ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๙ มีความท้าทายเชิงกลยุทธ์จากวิสัยทัศน์ที่ว่า “เป็นสถาบันชั้นนำทางด้าน Cognitive 
Science และ Multidisciplinary Science ๑ ใน ๕ ของอาเซียน ในปี ค.ศ. ๒๐๒๐” และเมื่อ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีความท้า
ทายเชิงกลยุทธ์จากวิสัยทัศน์ที่ว่า “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
ความเป็นอยู่ภายในวิทยาลัย ฯลฯ รวมถึงการปรับปรุงร่างแผนยุทธศาสตร์ แผนบริหารความเสี่ยง และแผนปฏิบัติ
การประจำปี ให้สอดคล้องกับการบริหารงานของวิทยาลัยฯ ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้เกิดข้ึนจากแนวคิดและการร่วมแรง
ร่วมใจของบุคลากรทุกคนของวิทยาลัยฯ เพ่ือให้เป็นองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace) 
 ด้านการประกันคุณภาพ วิทยาลัยฯ นำระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษามาใช้ในการปรับปรุง
ผลการดำเนินการ ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ช่วยควบคุม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เริ่ม
ตั้งแต่การประชุมบริหารของวิทยาลัยฯ ทุก ๒ สัปดาห์ และการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาทุก ๒ สัปดาห์ เพ่ือ
ดำเนินการจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน จัดทำข่าวเป็นรายไตรมาส จัดทำรายงานประจำปี การทำรายงานการ
ประเมินตนเอง การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในทั้งระดับหลักสูตร และระดับส่วนงาน ดังนั้น เพ่ือยกระดับการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยฯ จึงเข้ารับการประเมินองค์การด้วยเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการดำเนินการ
ที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence: EdPEx) เพ่ือนำผลการประเมินมาปรับปรุง แก้ไข 



๒ 

 

 
 

เพ่ิมเติมให้เป็นกรอบการดำเนินงานบริหารจัดการศึกษาที่มีคุณภาพสูงขึ้นและพัฒนา  สู่ความเป็นเลิศได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

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 ๑ 
สาขาวิชา ใน ๒ หลักสูตร  ได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา 
เพ่ือตอบสนองจุดมุ่งหมายของหลักสูตร และมีการบริหารหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา และเพ่ือเป็นการประกันคุณภาพของบัณฑิตในแต่ละ
ระดับคุณวุฒิและสาขาวิชา โดยจัดการศึกษามุ่งสู่เป้าหมายเดียวกันในการผลิตบัณฑิตได้อย่างมีคุณภาพ 

ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม วิทยาลัยฯ ได้จัดให้มีการบริการวิชาการให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 
รวมทั้งผู้ที่สนใจ เพ่ือให้คณาจารย์มีความเชี่ยวชาญ และพัฒนาเทคนิควิธีการถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้บริหาร 
อาจารย์ ครู บุคลากร นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป รวมถึงการนำผลการประเมินจากการฝึกอบรมมาพัฒนาและ
ปรับปรุงการให้บริการและเพ่ิมเติมหลักสูตรฝึกอบรมใหม่ทุก ๆ ปี นอกจากนี้วิทยาลัยฯ ยังได้เล็งเห็นความสำคัญของ
การนำผลการวิจัยของอาจารย์ และนิสิตมาใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยจัดทำโครงการบริการวิชาการแก่สังคมตลอดทั้งปี 
เช่น ผ่อนคลายความเครียด วัดไอคิว เสริมสร้างปัญญา พัฒนาสมองด้วยนิวโรแทรกเกอร์ และรู้เท่าทันโรคซึมเศร้า
ด้วยคลื่นไฟฟ้าสมอง เป็นต้น 
 วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา จึงมีปณิธานมุ่งมั่นที่จะผลิตนักวิจัยมืออาชีพ ผลิตงานวิจัยขั้นสูง 
และผลิตนวัตกรรม เพ่ือเป็นการสร้างชื่อเสียงและการพัฒนาศักยภาพเพ่ือก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย รวมถึงการ
สร้างความเป็นหนึ่งให้กับมหาวิทยาลัยบูรพา โดยการเป็นผู้นำทางศาสตร์ด้านวิทยาการปัญญาของประเทศไทย   
โดยปัจุบันมีคณบดี คือ รองศาสตราจารย์ ดร.ภัทราวดี มากมี ดำรงตำแหน่งเมื่อ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑  - ปัจจุบัน 
 

 
 

 
 

รองศาสตราจารย์ ดร.ภัทราวดี  มากมี 
คณบดี 



๓ 

 

 
 

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 สามารถประยุกต์องค์ความรู้ด้านการวิจัยและสถิติ
ขั้นสูง 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 



 

 
 

  ๔ 

แผนยุทธศาสตร์วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา  พ.ศ.  ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖ 

 

 

วิสัยทัศน์: “ผู้นำด้านวิทยาการปัญญา ร่วมสร้างสรรค์องค์ความรู้สู่สิ่งสร้างสรรค์ใหม่” 

เป้าประสงค์ 

พันธกิจ 

ผลิตงานวิจัยและสร้าง
องค์ความรู้แบบพหุ
สาขาวิชาที่มีความ

ผลิตบัณฑิตที่มีทักษะ 
ด้านวิทยาการปัญญา 

ให้บริการวิชาการแก่สังคม 
ทำให้ชุมชนสังคมเกิดความ 
“มั่งคั่ง” และเข้มแข็งขึ้น 

ทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม เพ่ือสืบ
สานประเพณีอันดีงาม

บริหารจัดการโดยยึด
หลักธรรมาภิบาล และ
ความสุขขององค์กรเป็น

ยุทธศาสตร์ 

ส่งเสริมการใช้ระบบ

การบริหารจัดการ

องค์กรด้วย

เทคโนโลยี

บูรณาการ
ศิลปวัฒนธรรม 

ประเพณี คุณธรรม 
จริยธรรม และ

ผลักดันและขยาย
เครือข่ายนักวิจัย
ทางด้านพหุสาขา 

(Multidisciplinary 

ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้บัณฑิต 
มหาบัณฑิต และ 

ดุษฎีบัณฑิต  

มุ่งเน้นให้บริการ
วิชาการทางด้าน

วิทยาการปัญญาใน
รูปแบบต่าง ๆ เพื่อ

พัฒนาบุคลากรให้มี

ระสิทธิภาพ พร้อม

กับสร้างองค์กรแห่ง

ความสุข 

เพิ่มจำนวนเงินทุนสนับสนนุ 
การทำโครงงาน/ผลงานวจิัย 

ที่เนน้การสร้างสิ่งสร้างสรรค์ใหม ่
ทางด้านวิทยาการปัญญา 

 

เพิ่มจำนวนโครงงาน/ผลงานวิจยั 
ที่เนน้การสร้างสิ่งสร้างสรรค์ใหม ่

ทางด้านวิทยาการปัญญา 

เพิ่มจำนวนผลงานสิ่งสร้างสรรค์ใหม ่
ทางด้านวิทยาการปัญญาทีน่ำไป 
สู่สังคมและภาคอุตสาหกรรม 

เพิ่มสัดส่วนผลงานวิจยั 
ด้านวทิยาการปัญญา หรือ ด้าน 
Multidisciplinary Science 

ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาตติ่อจำนวนอาจารย์ประจำ 

เพิ่มจำนวนโครงการบริการ 
วิชาการทางด้านวทิยาการปัญญา 

เพิ่มจำนวนชุมชน/สังคมที ่
ได้รับบริการวิชาการจาก    

วิทยาลัยฯ 

 

เพิ่มจำนวนรายวิชาที่มี 
การบูรณาการศิลปวัฒนธรรม 

ประเพณี คณุธรรม จรยิธรรมและ
ค่านิยมของไทยเข้ากับ 

การเรยีนการสอน 
 

เพิ่มจำนวนงานวจิัยที่ม ี
การบูรณาการศิลปวัฒนธรรม 

ประเพณี คณุธรรม จรยิธรรม และ
ค่านิยมของไทย 

ลดปัญหาการร้องเรยีน 
เกีย่วกับการบริหารจดัการ 

ขององคก์ร 

เพิ่มสัดส่วนของบุคลากร 
ที่มีความก้าวหน้าทางวิชาการ/

วิชาชีพ และมีความสุข 
ในการทำงาน 



๕ 
 

 
 

ด้านการบริหาร 
 

• โครงสร้างองค์การ 
• บุคลากร 
• งบประมาณ 
• อาคารสถานที่ และห้องปฏิบัติการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖ 
 

 
 

 
 

 
โครงสร้างองค์การ  
 
 
 

 
 
 
 
 
โครงสร้างการบริหารงาน  
 

 
 

 
 
 

วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา 

สำนักงานคณบด ี สำนักงานการศึกษา 



๗ 
 

 
 

 
 

คณะกรรมการประจำวทิยาลัย  
 

ประธานกรรมการ 
 

 
รศ.ดร.ภัทราวดี  มากมี 

 

กรรมการประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

 
 

รศ.ดร.วีรพงศ์ วุฒิพันธุ์ชัย 

 
 

รศ.ดร.จินตนาวัชรสินธ ์

 
 

ผศ.ดร.อรรัมภา  ไวยมุกข์ 
 
 

 
 

ดร.จิระนันท์  อนันต์ไทย 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
กรรมการประเภทประธาน

สาขาวิชา 

   
 

 
ดร.วีระ ศิลปรัตนาภรณ์ 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

ดร.สิริกรานต์ จันทเปรมจิตต์ 



๘ 
 

 
 

 
 

กรรมการประเภทผู้แทนคณาจารย์เต็มเวลาภายในคณะ 
 

  

 

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

 
 

 

กรรมการประจำวิทยาลัยฯ / กรรมการ และเลขานุการ 
 
  

 
 
 

                                                      ผศ.ดร.ปรชัญา  แก้วแก่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙ 
 

 
 

 
 

คณะผู้บริหารวิทยาลัย 
 

 
รศ.ดร.ภัทราวดี  มากมี 

คณบดีวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา 
 

 
 

ดร.ปรัชญา  แก้วแก่น 
รองคณบดี 

 

 
 

ดร.ปริญญา  เรืองทิพย์ 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต ศิษย์เก่าสัมพันธ์  

และสื่อสารองค์กร 
 

 
ดร.พีร วงศ์อุปราช 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และวิเทศสัมพันธ 
 

 

 
ดร.ศราวิน เทพสถิตย์ภรณ์ 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร 
 

 

                                             
                                                     ดร.สิริกรานต์ จันทเปรมจิตต์ 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา 
 



๑๐ 
 

 
 

 
 

บุคลากร 
วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มีบุคลากรจำนวนทั ้งสิ ้น ๑๙ คน จำแนกเป็น 

คณาจารย์ประจำ ๑๑ คน เจ้าหน้าที่สายสนับสนุน ๗ คน และลูกจ้างมหาวิทยาลัย ๑ คน (ไม่นับรวมอัตราว่าง
ตำแหน่งอาจารย์ ๓ คน และนักเรียนทุน ๓ คน) ดังนี้ 

ประเภทคณาจารย์ประจำ 

 
รศ.ดร.ภัทราวดี  มากมี 

 
รศ.ดร.พูลพงศ์  สุขสว่าง 

 
ผศ.ดร.กนก  พานทอง 

 
ผศ.ดร.ปริญญา เรืองทิพย์ 

 
ผศ.ดร.ปิยะทิพย์  ประดุจพรม 

 
ผศ.ดร.ปรัชญา  แก้วแก่น 

 
 
 
 
 
 

ดร.ศราวิน  เทพสถิตย์ภรณ์  
ดร.พีร  วงศ์อุปราช 

 
ดร.อุทัยพร ไก่แก้ว 

 
ดร.ยุทธนา จันทะขิน 

 
 

 
ดร.สิริกรานต์ จันทเปรมจิตต์ 

 



๑๑ 
 

 
 

ประเภทคณาจารย์ประจำ (นักเรียนทุนรัฐบาล) 
 

 
                                                     อาจารย์อรดี  อินทร์คง   
       (ศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขาวิชา Social Anthropology, Cornell University, USA) 
 

 
                                               อาจารย์ลีลา วรวุฒสิุนทร 
        (ศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขาวิชา Social Anthropology, Durham University, UK) 
 

 
                                                           อาจารย์พิมพ์วิภา จารุธำรง 

                       (ทำสัญญาทุนเรียบร้อยแล้ว รอรายละเอียดศึกษาต่อระดับปริญญาเอก) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒ 
 

 
 

 
 

ประเภทเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนวิชาการ 
 

 
นางระพีพร  พูลสวัสดิ์ 

เจ้าหน้าที่บริหารงานชำนาญการพิเศษ 

 
นางอุไร  โมรา 

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 

 
นางสาววรรณศิริ  สิทธินิสัยสขุ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

 
นางสาวสิริจันทร์  พรหมพิทักษ์

นักวิชาการเงินและบัญชี 
 

นางสาวฉัตตรีท์  งามพิพัฒน์ 
นักวิชาการพัสดุ 

 
นางสาวธันยา  เฉลิมวรบุตร

นักวิชาการศึกษา 

 
นายวิทวัส  เพ็ญภู่ 

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 

 

 
นายสัมนา โตขำ 

พนักงานขับรถยนต์ 
 

รายละเอียดดังตาราง  
ตาราง  จำนวนคณาจารย์ประจำ จำแนกตามคุณวุฒิและตำแหน่งทางวิชาการ 
 

ป ี
การศึกษา 

คุณวุฒิ รวม 
(คน) 

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

๒๕๖๓ ๑๑ - ๑๑ - ๒ ๔ ๕ ๑๑ 



๑๓ 
 

 
 

  งบประมาณ 
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๔  ครอบคลุมระยะเวลา ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)  มี
รายรับจากงบประมาณเงินรายได้ และงบอุดหนุนรัฐบาล (งบบุคลากร)  ที่จัดสรรให้กับวิทยาลัย ฯ ตามกิจกรรมที่
กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ ดังนี้ 
 
รายรับปีงบประมาณ ๒๕๖๔  (๑ ต.ค. ๖๓ – ๓๐ ก.ย. ๖๔)            
ประเภทงบประมาณ เงินรายได้ (บาท) เงินอุดหนุนรัฐบาล (บาท) รวม (บาท) 
งบบุคลากร ๒,๖๓๘,๙๐๐ ๗,๑๐๑,๖๘๑.๒๙ ๙,๗๔๐,๕๘๑.๒๙ 
งบดำเนินงาน ๒,๖๑๙,๕๐๐ - ๒,๖๑๙,๕๐๐ 
งบลงทุน - - - 
งบอุดหนุน ๕๗๑,๖๐๐ - ๕๗๑,๖๐๐ 
งบกลาง ๗๑๙,๓๐๐ - ๗๑๙,๓๐๐ 
รายจ่ายอ่ืน - - - 
โครงการบริการวิชาการ ๑,๙๗๑,๒๕๒ - ๑,๙๗๑,๒๕๒ 
โครงการวิจัย ๒,๑๐๑,๘๗๕ - ๒,๑๐๑,๘๗๕ 
รายได้อ่ืน ๆ ๓๐๑,๗๑๒.๕๐ - ๓๐๑,๗๑๒.๕๐ 
รวม ๑๐,๙๒๔,๑๓๙.๕๐ ๗,๑๐๑,๖๘๑.๒๙ ๑๘,๐๒๕,๘๒๐.๗๙ 

 
 
รายจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๔  (๑ ต.ค. ๖๓ – ๓๐ ก.ย. ๖๔)   

ประเภทงบประมาณ เงินรายได้ (บาท) 
เง ิ นอ ุ ดหน ุ นร ั ฐบาล 
(บาท) 

รวม (บาท) 

งบบุคลากร ๒,๖๓๕,๗๓๓.๓๓ ๗,๑๐๑,๖๘๑.๒๙ ๙,๗๓๗,๔๑๔.๖๒ 
งบดำเนินงาน ๑,๔๗๖,๐๔๙.๔๖ - ๑,๔๗๖,๐๔๙.๔๖ 
งบลงทุน - - - 
งบอุดหนุน ๕๖๑,๘๐๐ - ๕๖๑,๘๐๐ 
งบกลาง ๒๐๐,๐๐๐ - ๒๐๐,๐๐๐ 
รายจ่ายอ่ืน - - - 
โครงการบริการวิชาการ ๘๐๖,๕๒๗ - ๘๐๖,๕๒๗ 
โครงการวิจัย ๒,๐๑๓,๖๙๐ - ๒,๐๑๓,๖๙๐ 
รายได้อ่ืน ๆ - - - 
รวม ๗,๖๙๓,๗๙๙.๗๙ ๗,๑๐๑,๖๘๑.๒๙ ๑๔,๗๙๕,๔๘๑.๐๘ 

 
 
 
 
 



๑๔ 
 

 
 

 
วิทยาลัยฯ มีงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔  (๑  ต.ค. ๖๓ – ๓๐ ก.ย. ๖๔)                 
จำแนกตามพันธกิจ ดังนี้  

เป้าหมายตามพันธกิจ 
จำนวนเงิน (บาท) 

รวม (บาท) 
ค ิ ด เ ป็ น 
ร้อยละ เงินรายได้ 

เ ง ิ น งบอ ุ ด ห นุ น
รัฐบาล 

การผลิตบัณฑิต ๔,๘๕๓,๕๘๒.๗๙ ๗,๑๐๑,๖๘๑.๒๙ ๑๑,๙๕๕,๒๖๔.๐๘ ๘๐.๘๐ 
การส่งเสริมการวิจัย ๒,๐๑๓,๖๙๐ - ๒,๐๑๓,๖๙๐ ๑๓.๖๑ 
การบริการวิชาการ ๘๐๖,๕๒๗ - ๘๐๖,๕๒๗ ๕.๔๕ 
การทำนุบำรุง             
ศิลปวัฒนธรรม                    

- - - - 

การประกันคุณภาพ 
การศึกษา 

๒๐,๐๐๐ - ๒๐,๐๐๐ ๐.๑๔ 

รวม ๗,๖๙๓,๗๙๙.๗๙ ๗,๑๐๑,๖๘๑.๒๙ ๑๔,๗๙๕,๔๘๑.๐๘  
 
 
ทรัพย์สินอ่ืน ณ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

๑) กองทุนส่วนงาน จำนวน ๕,๑๑๙,๑๐๐.00 บาท                                   
๒) ดอกผลเงินทุน – กองทุนส่วนงาน จำนวน  ๔๑๑,๔๖๐.๗๕ บาท 
๓) รายได้จากการบริจาครอการรับรู้ – เพ่ือก่อสร้าง จำนวน ๑,๗๓๑,๗๐๐.๐๐ บาท 

อาคารเรียนของวิทยาลัยฯ   
๔) รายได้จากการบริจาครอการรับรู้ – เพ่ือใช้ใน  จำนวน ๑,๕๕๑,๙๐๑.๐๐ บาท 

กิจการของวิทยาลัยฯ  
๕) สินทรัพย์ คอนโดมีชัย ๓ ห้อง  จำนวน     ๑,๒๐๐,๐๐๐.๐๐  บาท 

 
รวมทรัพย์สินอ่ืน ณ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน   ๑๐,๐๑๔,๑๖๑.๗๕  บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕ 
 

 
 

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) 

 

 
 

 
 
๓. ศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิทยาการปัญญา (Centre of Excellence in cognitive Science: 

CECoS) ตั้งอยู่ที่อาคารวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา ชั้น ๑ ห้อง RMCS ๑๐๕  



๑๖ 
 

 
 

 

 
 
 

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

 

 
 

๕. ศูนย์การวัดผลประยุกต์ (Centre for Applied Measurement: CAM) ตั้งอยู่ที่อาคารวิทยาลัย
วิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา ชั้น ๑ ห้อง RMCS ๑๐๖ 

 

 
 
 
๖. ห้องปฏิบัติการสัตว์ทดลองวิทยาการปัญญาระบบประสาท (Animal Cognitive 

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

       
 



๑๗ 
 

 
 

๗. ห้องประชุม RMCS1 (RMCS Conference Room) ตั้งอยู่ที่อาคารวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและ
วิทยาการปัญญา ชั้น ๑ ห้อง RMCS ๑๐๗  

 

 
 
๘. ห้องประชุม RMCS2 (RMCS Meeting Conference) ตั้งอยู่ที่อาคารวิทยาลัยวิทยาการวิจัย

และวิทยาการปัญญา ชั้น ๒ ห้อง RMCS ๒๐๗  
 

 
 
๙. ห้อง Visiting Professor  ตั้งอยู่ที่อาคารวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา ชั้น ๓ 

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

 
 
 

๑๐. หน่วยวิจัยวิทยาการปัญญาและนวัตกรรม 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) 

 



๑๘ 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 



๑๙ 
 

 
 

ด้านการประกันคุณภาพ 
• ผลการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร 
• ผลการประกันคุณภาพระดับส่วนงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๐ 
 

 
 

 
ผลการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร 

ปีการศึกษา ๒๕๖๓ วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา เตรียมรับการ
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และ
เกณฑ์ AUN-QA (ภาคภาษาไทย) ในระดับหลักสูตร จำนวน ๒ หลักสูตร ดังนี้ 

๑. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาการวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา   
๒. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิชาการวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา  
 
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 ระดับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) 
สาขาวิชาการวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา   ตรวจประเมินใน วันที่  ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔  

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
(วท.ม) สาขาวิชาการวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา   ตรวจประเมินใน วันที่  ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 
 
 
 



๒๑ 
 

 
 

ผลการประกันคุณภาพระดับส่วนงาน 
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา ได้เข้ารับการ

ประเมินด้วยเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)  
คณะกรรมการตรวจประเมินด้วยเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการดำเนินการที่เป็นเลิศ เข้าตรวจ

ประเมิน วันที่   ๒๙ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๖๔  โดยมีรายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
มหาวิทยาลัย ระดับส่วนงาน ตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓  ดังนี้ 

 
๑. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ พันตำรวจโท ดร.ภก.นภดล ทองนพเนื้อ ประธานกรรมการ 
 ๒. ดร.ปิติ โรจน์วรรณสินธุ ์     กรรมการ 
 ๓. ดร.นงนุช ศรีสุข        กรรมการ 
 ๔. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.นริมล ธรรมวิริยสติ   กรรมการฝึกประสบการณ์ 
 ๕. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ปรชัญา  แก้วแก่น    เลขานุการ 

 
 



 
 

 
 

ด้านการวิจัย 
• โครงการวิจัยจำแนกตามแหล่งทุน 
• การเผยแพร่ผลงานวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๓ 
 

 
 

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 ๒๕๖๓ ได้รับเงินทุนสนับสนุน แหล่งทุนภายใน 60,000 บาท 
หกหมื่นบาทถ้วน) จำนวน 2,581,000.00 บาท (สองล้านห้าแสนแปดหมื่นหนึ่งบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียด 
ดังนี้ 
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โครงการวิจัยจำแนกตามแหล่งทุน 
โครงการวิจัยของวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา ประจำปี 2563 
 
แหล่งทุนภายใน 
การพัฒนาตัวชี้วัดการกลั่นแกล้งใน โรงเรียนของ นักเรียนสังกัดส านักงาน เขตพ้ืนที่การศึกษา มัธยมศึกษา 
เขต 18 
โดย ผศ.ดร.ปริญญา เรืองทิพย์  
 
แหล่งทุนภายนอก 
การพัฒนาโปรแกรมความเป็นจริง เสมือนสำหรับการเพ่ิมหน้าที่การบริหารจัดการสมองในผู้สูงอายุ 
โดย รศ.ดร.ภัทราวดี มากมี (หัวหน้าโครงการวิจัย) ดร.พีร วงศ์อุปราช (ผู้ร่วมวิจัย) 
 
การเพ่ิมทักษะทางวิทยาศาสตร์ของ นักเรียนชั้น มัธยมศึกษา และนักเรียน อาชีวศึกษา โดยใช้สื่อการเรียนรู้ 
แสดงผลเสมือนจริงแบบเคลื่อนที่ได้ เพ่ือรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจใน เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก: 
การศึกษาเชิงพฤติกรรมและคลื่นไฟฟ้า สมองสัมพันธ์กับเหตุการณ์ 
โดย ดร.อุทัยพร ไก่แก้ว (หัวหน้าโครงการ) 
 
การพัฒนาแบบคัดกรองภาวะสมอง เสื่อมระยะเริ่มแรกแบบรวดเร็วและ บูรณาการพหุประสาทในผู้สูงอายุใน
ชุมชนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ด้วยคลื่นไฟฟ้าสมองและการเรียนรู้ ของเครื่อง 
โดย ดร.พีร วงศ์อุปราช (หัวหน้าโครงการ) 
 
การศึกษาสารสกัดใบบัวบกใน ภาวะการบกพร่อง ของความจำและ การลดระดับน้ำตาลในเลือดของหนูที่ เป็น
โรคเบาหวานชนิดที่ 2 
โดย ดร.ยุทธนา จันทะขิน (หัวหน้าโครงการ) ดร.สิริกรานต์ จันทเปรมจิตต์ (ผู้ร่วมวิจัย) 
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การเผยแพร่ผลงานวิจัย 
 ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ อาจารย์ประจำวิทยาลัย มีผลงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ จำนวน ๖๑ เรื่อง โดย
สัดส่วนของอาจารย์ประจำต่อผลงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เท่ากับ ๑ คน ต่อ 5.๕๕ เรื่อง 
ผลงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ จำแนกเป็นบทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล
ระดับชาติ จำนวน ๔๖ เรื ่อง บทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที ่อยู่ในฐานข้อมูลระดับ
นานาชาติ จำนวน ๕  เรื่อง การนำเสนอในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ จำนวน ๔ เรื่อง และระดับนานาชาติ 
จำนวน ๖ เรื่อง  ส่วนข้อมูลจำนวนผลงานวิจัยของอาจารย์ประจำวิทยาลัย ที่ได้รับการเผยแพร่ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 
๒๕๕๖ – ๒๕๖๓  มีดังนี ้
 

ข้อมูลผลงานวิจัยของอาจารย์ประจำวิทยาลัย ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๖ – ๒๕๖๓ 
    

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 
๒๕๖๓ ๔๖ ๕ ๔ ๖ ๖๑ 
รวม 2๘๔ ๓๒ ๒๐ 3๖ 3๗๒ 
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ด้านการผลิตบัณฑิต   
• จำนวนนิสิต จำแนกตามหลักสูตร 
• จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา จำแนกตามหลักสูตร 
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• ความร่วมมือกับต่างประเทศ 
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ด้านการผลิตบัณฑิต 
วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดโครงการพัฒนานิสิตในด้าน

ต่าง ๆ เพ่ือสนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่ให้สถาบันอุดมศึกษาจัดโครงการเพ่ือเสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพนิสิตในสถาบันอุดมศึกษาให้มีขีดความสามารถที่เพียงพอ และเหมาะสมกับการใช้ชีวิตในยุคโลกาภิวัฒน์ 
โดยเน้นการพัฒนานิสิตเพื่อตอบสนองความต้องการกำลังคนของประเทศทางด้านวิธีวิทยาการวิจัย (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
พึงประสงค ์

วิทยาลัยฯ ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตร ตามแนวทางปฏิบัติที ่กำหนดโดยคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เพื ่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยเปิดสอนในระดับปริญญาโท (แผน ก) ภาคปกติ 
จำนวน ๑ สาขาวิชา และปริญญาเอก ภาคปกติ จำนวน ๑ สาขาวิชา ดังนี้ 

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

๑. สาขาวิชาการวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา 
    (Research and Statistics in Cognitive Science) 

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

๑. สาขาวิชาการวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา 
    (Research and Statistics in Cognitive Science) 

 
จำนวนนิสิตจำแนกตามหลักสตูร 
 ปีการศึกษา ๒๕๖๓ วิทยาลัยฯ รับนิสิตเข้าศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก จำนวน ๑๘
คน ประกอบด้วย นิสิตระดับปริญญาโท จำนวน ๔ คน และนิสิตระดับปริญญาเอก จำนวน ๑๔ คน 
รายละเอียดดังตารางที่ ๑  

ปัจจุบันวิทยาลัยฯ มีนิสิตที่อยู่ระหว่างการศึกษา จำนวน ๑๐๑ คน ประกอบด้วยนิสิตระดับปริญญาโท 
จำนวน ๒๐ คน และนิสิตระดับปริญญาเอก  จำนวน ๘๑ คน รายละเอียดดังตาราง  

 
 
 

 
 



๓๔ 
 

 
 

ตาราง  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 ๕ 
๒๕๕๘ - ๒ ๒ ๓ ๑๐ ๑๕ 
๒๕๕๙ - ๒ ๒ ๓ ๑๔ ๑๙ 
๒๕๖๐ - ๔ ๔ - ๙ ๑๓ 
๒๕๖๑  ๕ ๕ - ๑๗ ๒๒ 
๒๕๖๒  ๒ ๒ - ๗ ๙ 
๒๕๖๓  ๓ ๓ ๑ ๑๓ ๑๗ 
รวม  ๒๐ ๒๐ ๘ ๗๓ ๑๐๑ 

 
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาจำแนกตามหลักสูตร 

โดยปีการศึกษา ๒๕๖๓ วิทยาลัยฯ มีบัณฑิตที ่สำเร็จการศึกษา จำนวน ๑๑ คน ประกอบด้วย 
มหาบัณฑิตสาขาวิชาการวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา จำนวน ๓ คน และดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการวิจัย
และสถิติทางวิทยาการปัญญา จำนวน ๘ คน รายละเอียดดังตาราง  
ตาราง   จำนวนนิสิตที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๓  จำแนกตามหลักสูตรและสาขาวิชา 
 

สาขาวิชา 
หลักสูตร 

การวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา 

กลุ่ม จ.-ศ. กลุ่ม ส.-อ. รวม (คน) 

วท.ม. - 3 3 

ปร.ด. - ๘ ๘ 

รวม - ๑๑ ๑๑ 

ข้อมูลจากระบบ https://reg.buu.ac.th/registrar/studentByProgram.asp 

 
 
 
 
 

https://reg.buu.ac.th/registrar/studentByProgram.asp


๓๕ 
 

 
 

ทุนการศึกษา 

 
๑. 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) 
 
  



๓๖ 
 

 
 

ความร่วมมือกับต่างประเทศ 
ในปีการศึกษา ๒๕๖๓  วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญาได้ร่วมมือกับสถาบัน และ

องค์กรในต่างประเทศ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ การทำวิจัยร่วมกัน 
ตลอดจนการถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยีที่ทันสมัย ในแง่มุมต่าง ๆ เช่น ความร่วมมือทางวิชาการ การพัฒนา
หลักสูตร การผลิตบัณฑิต และทุนการศึกษา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
โครงการการบรรยายพิเศษในรูปแบบออนไลน์สำหรับคณาจารย์และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาของวิทยาลัยฯ 
เรื่อง Preparing manuscripts and publishing in international journals โดยวิทยากร ได้แก่ Asst. Prof. 
Kanu Priya Mohan บรรณาธิการวารสาร Journal of Behavior Science (SCOPUS) เมื่อวันที่ 17 
กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 – 12.00 น. มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 17 คน 
 
 

 

 
 
 
 
 
 



๓๗ 
 

 
 

24 มีนาคม 2564 วิทยาลัยฯ ร่วมกับหน่วยวิจัยวิทยาการปัญญาและนวัตกรรมได้จัดสัมมนาระดับปริญญา
เอกทางออนไลน์ระหว่างนิสิตระดับปริญญาเอกของวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา และ PhD 
students ของ Department of Psychology, Laboratory of Neuropsychophysiology, University of 
Porto ประเทศโปรตุเกส 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



๓๘ 
 

 
 

 
  วิทยาลัยฯ ร่วมกับหน่วยวิจัยวทิยาการปัญญาและนวัตกรรมได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ออนไลน์ เรื่อง "Blending theories and techniques in brain functioning and imaging: Some 
examples from ongoing studies"  เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 
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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 
 
 
การร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาภายในประเทศ  
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 สถาบันวิจัยพฤติกรรม
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้มีการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและวิจัยระหว่าง
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ดุษฎี โยเหลา 
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมกับ วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและ
วิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ภัทราวดี มากมี คณบดีวิทยาลัยวิทยาการวิจัย
และวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา ผู้รับมอบอำนาจจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา 
 

 
 
 



๔๐ 
 

 
 

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 9.00 น. ณ หอ้งประชุมชั้น 4 คณะศึกษาศาตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา โดย รอง
ศาสตราจารย์ ดร.ภัทราวดี มากมี คณบดีวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา ผู้รับ
มอบอำนาจจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๑ 
 

 
 

กิจกรรมพัฒนานิสิต 
 

วิทยาลัยฯ มีนโยบายที่ชัดเจนในการพัฒนานิสิตของวิทยาลัยฯ ให้มีคุณภาพ และก้าวสู่การเป็น
บัณฑิตที่สมบูรณ์แบบ มีความพร้อมทั้งทางด้านร่างกาย 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 ทักษะการวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี  
 

วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการติดตามความก้าวหน้าในการเรียน 
มีวัตถุประสงค์ให้นิสิตของวิทยาลัยฯ ทุกคนได้รายงานความก้าวหน้าในการเรียนและปัญหาที่พบ เพ่ือดูแลและ
ช่วยเหลือนิสิตให้สำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด ระหว่างวันที่ 15 - 16 พฤษภาคม พ.ศ. 
2564 ณ ห้องประชุมออนไลน์ 
 

 

 
 
 



๔๒ 
 

 
 

 
 

  ๒. กิจกรรมด้านเสริมสรา้งคุณธรรม จริยธรรม และด้านทักษะความสัมพันธร์ะหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

     วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพาจัดโครงการ "การติดตามผลผู้สมเร็จ
การศึกษา" ผ่านระบบออนไลน์ในวันเสาร์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 9.00 - 16.00 น. 
โดยมีกิจกรรมบรรยายพิเศษเก่ียวกับผลงานวิจัยทาง Cognitive Scienceและกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ 
 

 
 
 
 
นิสิตได้รับการคัดเลือกข้อเสนอการวิจัยภายใต้แผนงานเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนานักวิจัย
รุ่นใหม่ 
  
   วิทยาลัยฯ ได้จัดส่งผลงานวิจัยของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมคัดเลือกข้อเสนอการวิจัยภายใต้
แผนงานเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ตามทิศทางยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๓ จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จำนวน ๖ ทุน ดังนี้ 

1. นายตรัยย์เดช ชุมเดช เรื่อง ระยะเวลาการให้แสงสีฟ้าที่เหมาะสมสำหรับการกระตุ้นการตื่นตัว
ของผู้มีอาการง่วงนอน: การศึกษาคลื่นไฟฟ้าสมอง 

2.นายพิชญาภา พิชะยะ เรื่อง การลดการสูบบุหรี่และความอยากบุหรี่ในวัยรุ่นที่ติดบุหรี่ โดยใช้
โปรแกรมการกระตุ้นสมองด้วยกระแสไฟฟ้าอย่างอ่อนร่วมกับสติบำบัด 

3.นางนัสวี จำปาเทศ เรื่อง การพัฒนากิจกรรมทดสอบทางคอมพิวเตอร์ร่วมกับการติดตามการ
เคลื่อนไหวของดวงตาสำหรับประเมินฟังก์ชันทางสังคมของเด็กออทิสติก 

4.นายวิทยา พยัคฆันตร เรื ่อง โปรแกรมการเพิ่มการเลือกใส่ใจตามทฤษฎีบอรดเบนท์สำหรับ
ผู้สูงอายุ: การศึกษาคลื่นไฟฟ้าสมอง 



๔๓ 
 

 
 

5.นายเศรษฐพงษ์ ปุจฉาการ เรื่อง การพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลตามหลักประชารัฐ: ทฤษฎีฐานราก 

6.นายอิทธิพัทธ์ โยธะพันธ์ การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ด้วยโปรแกรมเอเอสคิวทรีอาร์ สำหรับ
การเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านและพัฒนาความจำในนิสิตระดับปริญญาตรี 

 
วิทยาลัยฯ ได้จัดส่งผลงานวิจัยของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมคัดเลือกข้อเสนอการวิจัยภายใต้

แผนงานเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ตามทิศทางยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๔ จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จำนวน ๙ ทุน ดังนี้ 
  ระดับปริญญาโท 1 ทุน ได้แก่ 
  ๑. นางสาวอมรา ผดุงทรัพย์ เรื่อง การพัฒนามาตรวัดทักษะการคิดเชิงบวกสำหรับนิสิตระดับ
ปริญญาตรีในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

ระดับปริญญาเอก 8 ทุน ได้แก่ 
๑.นายนฤนาท กาญจนคลอด  เรื ่อง ผลของการรับรู้อันตรายชนิดต่างๆ จากการขับรถยนต์ต่อ

พฤติกรรมและติดตามการเคลื่อนไหวของดวงตา 
๒.นายณัฐพงศ์ ศรีภูงา เรื่อง การพัฒนาแอปพลิเคชันฝึกการวาดเส้นด้วยกระบวนการควบคู่สำหรับ

เพ่ิมความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนระดับประถมศึกษา: การศึกษาคลื่นไฟฟ้าสมอง 
๓.นายวิทวัส เพ็ญภู่ เรื ่อง การเพิ่มทักษะการแก้ปัญหาที่ซับซ้อนของวัยรุ่นโดยประยุกต์ทฤษฎี

ประมวลสารสนเทศร่วมกับการกำกับตนเองในการเรียนรู้: การศึกษาคลื่นไฟฟ้าสมอง 
๔.นายอนุรักษ์ ทองขาว เรื่อง การเพิ่มหน้าที่บริหารจัดการสมองในเด็กปฐมวัยโดยใช้โปรแกรม

การบูรณาการทางสังคม ปัญญา และแรงจูงใจ 
๕.นางสาวสัมปตี สงวนพวก เรื่อง  การพัฒนารูปแบบการจัดการท่องเที่ยว แบบวิถีกิน วิถีถิ่น เพ่ือ

รองรับนักท่องเที่ยวในจังหวัดชลบุรี 
๖.นางสาวทิวาวรรณ ศรีสวัสดิ์ เรื่อง การพัฒนากรอบการประเมินความสำเร็จทางธุรกิจอย่างยั่งยืน

แบบออนไลน์ของผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ OTOP 
๗.นางสาวพิกุลทอง นักทำนา เรื่อง  การเพิ่มความสามารถในการอ่านโดยใช้โปรแกรมฝึกแบบโฟ

โน-ออร์โธกราฟฟิกสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องด้านการอ่าน: การศึกษาคลื่นไฟฟ้าสมองสัมพันธ์กับเหตุการณ์ 
๘.นางสาวสุปราณี พิมพ์ตรา เรื่อง  การพัฒนาวิธีการกระตุ้นความจำเชิกบวกด้วยสิ่งเร้าพหุสำหรับ

ลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคซึมเศร้าในผู้ที่มีภาวะซึมเศร้า: การศึกษาเชิงพฤติกรรมและคลื่นไฟฟ้าสมอง 
 



๔๔ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๕ 
 

 
 

ด้านบริการวิชาการแก่สังคม 
• โครงการบริการวิชาการ  
• กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวฒันธรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



๔๖ 
 

 
 

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 เพื่อให้ความรู้โดยมุ่งเน้นประโยชนใ์น
การพัฒนาองค์ความรู้ที่ถูกต้องให้กับนิสิต/นักศึกษา และผู้สนใจอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการให้บริการวิชาการแก่
สังคมมีดังนี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๔๗ 
 

 
 

โครงการบริการวิชาการ  
 
  วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการอบรมระยะสั้น 
หลักสูตร “การวัดและวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าสมองเพ่ือการวิจัย (EEG measurement and analysis for 
research) ระหว่างวันที่ 6-9 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ณ ห้อง 107 และ ห้องปฏิบัติการ CECoS อาคาร
วิทยาลัยฯ มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้และความเข้าใจในการวัดและวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้า
สมองเพ่ือประยุกใช้ในการทำวิจัย โดยมี ดร.พีร วงศ์อุปราช ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและวิเทศสัมพันธ์ 
วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา เป็นวิทยากรบรรยาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดโครงการอบรมระยะสั้น 
หลักสูตร “การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานเพ่ือการพัฒนาทางปัญญา” (Brain-Based Learning for 
Cognitive Development) โดยจัดวันที่ 7-8 มิถุนายน พ.ศ. 2564 (ระบบออนไลน์) โดยมีวัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดและหลักการการจัดกระบวนการเรียนรู้โดย
ใช้สมองเป็นฐาน สามารถนำเทคนิคการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานไปใช้พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 

 
 



๔๘ 
 

 
 

  วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการอบรมระยะสั้น 
หลักสูตร "การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติข้ันสูงด้วยโปรแกรม AMOS" โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.พูลพงศ์ สุข
สว่าง อาจารย์ประจำวิทยาลัยฯ เป็นวิทยากรบรรยาย ระหว่างวันที่ 19 - 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ณ ห้อง
ประชุมออนไลน์ 
 
 

 
 
 
  วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพาจัดโครงการอบรมระยะสั้น 
หลักสูตร "การเขียนบทความวิชาการเพ่ือตีพิมพ์ในวารสารและงานประชุมวิชาการนานาชาติ " โดยมี ผศ.ดร.
ปรัชญา แก้วแก่น รองคณบดีวิทยาลัยฯ และ ดร.พีร อุปราช ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและวิเทศสัมพันธ์ 
เป็นวิทยากรบรรยาย ระหว่างวันที่ 16 - 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมออนไลน์ 
 

https://web.facebook.com/RMCSBUU/photos/pcb.3842101142567568/3842099712567711/?__cft__%5b0%5d=AZXF_Xm9w4VKRPuyyyVzkGagl8ClY2hINTX3SCRo9B8FC1KFyu3Izk-b1o5iNvy_HOWQZV5QpcSSBFAYS5zFfTW6Ply83lGeX_PM02hzYYQ3FjdzmxgXha1EO6wgFJDvmG_TlqToyk6Y3tszud1dhc0S&__tn__=*bH-R
https://web.facebook.com/RMCSBUU/photos/pcb.3842101142567568/3842099712567711/?__cft__%5b0%5d=AZXF_Xm9w4VKRPuyyyVzkGagl8ClY2hINTX3SCRo9B8FC1KFyu3Izk-b1o5iNvy_HOWQZV5QpcSSBFAYS5zFfTW6Ply83lGeX_PM02hzYYQ3FjdzmxgXha1EO6wgFJDvmG_TlqToyk6Y3tszud1dhc0S&__tn__=*bH-R
https://web.facebook.com/RMCSBUU/photos/pcb.3842101142567568/3842100362567646/?__cft__%5b0%5d=AZXF_Xm9w4VKRPuyyyVzkGagl8ClY2hINTX3SCRo9B8FC1KFyu3Izk-b1o5iNvy_HOWQZV5QpcSSBFAYS5zFfTW6Ply83lGeX_PM02hzYYQ3FjdzmxgXha1EO6wgFJDvmG_TlqToyk6Y3tszud1dhc0S&__tn__=*bH-R
https://web.facebook.com/RMCSBUU/photos/pcb.3842101142567568/3842100362567646/?__cft__%5b0%5d=AZXF_Xm9w4VKRPuyyyVzkGagl8ClY2hINTX3SCRo9B8FC1KFyu3Izk-b1o5iNvy_HOWQZV5QpcSSBFAYS5zFfTW6Ply83lGeX_PM02hzYYQ3FjdzmxgXha1EO6wgFJDvmG_TlqToyk6Y3tszud1dhc0S&__tn__=*bH-R


๔๙ 
 

 
 

 
 
 
  วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการอบรมระยะสั้น 
หลักสูตร "เทคนิคการสื่อด้วยภาพ" โดยมี ดร.ศราวิน เทพสถิตย์ภรณ์ และ ดร.อุทัยพร ไก่แก้ว อาจารย์ประจำ
วิทยาลัยฯ เป็นวิทยากรบรรยาย ระหว่างวันที่ 15 - 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมออนไลน์ 
 

 
 
 
 

https://web.facebook.com/RMCSBUU/photos/pcb.3842101142567568/3842100329234316/?__cft__%5b0%5d=AZXF_Xm9w4VKRPuyyyVzkGagl8ClY2hINTX3SCRo9B8FC1KFyu3Izk-b1o5iNvy_HOWQZV5QpcSSBFAYS5zFfTW6Ply83lGeX_PM02hzYYQ3FjdzmxgXha1EO6wgFJDvmG_TlqToyk6Y3tszud1dhc0S&__tn__=*bH-R
https://web.facebook.com/RMCSBUU/photos/pcb.3842101142567568/3842100329234316/?__cft__%5b0%5d=AZXF_Xm9w4VKRPuyyyVzkGagl8ClY2hINTX3SCRo9B8FC1KFyu3Izk-b1o5iNvy_HOWQZV5QpcSSBFAYS5zFfTW6Ply83lGeX_PM02hzYYQ3FjdzmxgXha1EO6wgFJDvmG_TlqToyk6Y3tszud1dhc0S&__tn__=*bH-R


๕๐ 
 

 
 

    วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพาจัดโครงการอบรมระยะสั้น 
หลักสูตร "การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติข้ันสูงด้วยโปรแกรม LISREL" โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.พูลพงศ์ สุข
สว่าง อาจารย์ประจำวิทยาลัยฯ เป็นวิทยากรบรรยาย ระหว่างวันที่ 11 - 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ณ ห้อง
ประชุมออนไลน์ 
 

 
 
 
  รศ.ดร.ภัทราวดี มากมี คณบดีวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา ม.บูรพา ได้รับเชิญให้
เป็นวิทยากรบรรยายในโครงการ Research Zone ของศูนย์จัดการความรู้และถ่ายทอดผลงานวิจัย ในหัวข้อ
เรื่อง "การเลือกใช้สถิติและโปรแกรม Mplus ในการวิเคราะห์ข้อมูล และ การใช้โปรแกรม Mplus ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือพัฒนางานวิจัย" จัดโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. 
๒๕๖๔ ณ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กรุงเทพมหานครฯ 
 

 
 
 



๕๑ 
 

 
 

 
  รองศาสตราจารย์ ดร.ภัทราวดี มากมี คณบดีวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา พร้อม
ด้วย ดร.ปรัชญา แก้วแก่น รองคณบดีวิทยาลัยฯ และ ดร.กนก พานทอง อาจารย์ประจำวิทยาลัยฯ ได้รับเชิญ
เป็นวิทยากรบรรยาย ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวิชาการ (กระบวนการวิจัย) 
ตามโครงการพัฒนาบุคลากรด้านวิชาการ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ใน
ระหว่างวันที่ ๑ - ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัด
สระแก้ว 

 
 
  รศ.ดร.พูลพงศ์ สุขสว่าง อาจารย์ประจำวิทยาลัยฯ ได้รับเชิญจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
บูรพา ให้เป็นวิทยากรบรรยายโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "สถิติระดับพ้ืนฐานสำหรับการวิจัย" ผ่าน
ระบบออนไลน์ Hangout Meet มีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องการให้นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาได้รับความรู้ด้านการใช้
สถิติเพ่ือการวิจัยตั้งแต่ระดับพ้ืนฐานสำหรับผู้ที่ไม่มีความรู้เข้าใจเกี่ยวกับการวิจัยเชิงปริมาณ หรือผู้ที่ต้องการ
ปรับพื้นฐานด้านการใช้สถิติสำหรับการวิจัย เพื่อทำการวิจัยให้ได้ผลจริงอย่างถูกต้องเหมาะสม ทั้งนี้มีผู้บริหาร 
คณาจารย์ และนิสิต ให้ความสนใจเข้ารับฟังจำนวน ๖๕ คน 
 

 
   



๕๒ 
 

 
 

 

• กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวฒันธรรม 
 
   วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา จัดงานทำบุญ
วันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา ครบรอบ 13 ปี เมื่อวันที่ 
20 มีนาคม พ.ศ. 2563 ณ อาคารวิทยาลัยวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา 
มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 



๕๓ 
 

 
 

 
    วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวทิยาการปญัญา มหาวิทยาลยับูรพา จดักิจกรรมถวาย
เทียนพรรษา ประจำป ี2564 เนื่องในโอกาสวนัเข้าพรรษา เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 
2564 ณ วดัปาลไิลยวนั ต.บางพระ จ.ชลบรุี โดยม ีผศ.ดร.ปริญญา เรืองทิพย์ ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายกิจการนิสิต ศิษย์เก่าสัมพันธ์และโครงสร้างพ้ืนฐาน เป็นตัวแทนถวายเทียนพรรษา และได้มี
การถา่ยทอดสดออนไลน์ผ่านโปรแกรม google meet เพื่อให้บุคลากร และนิสิต ได้มีส่วนรว่ม
ในกิจกรรมในครั้งนี ้
 
 




