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จดหมายข่าว

ปีท่ี 3 ฉบับที่ 1 เดือน มิถนุ ายน - สิงหาคม 2562

วิทยาเขตศรีราชา

พิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
เมือ่ วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 วิทยาเขตศรีราชา
จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 เนื่องในวันเฉลิม
พระชนมพรรษา 67 พรรษา โดยมี รศ.ดร.ธัญญะ
เกียรติวัฒน์ รองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา
เป็ น ประธานในพิ ธ ี พ ร้ อ มทั ้ ง คณะผู ้ บ ริ ห าร
บุคลากรและนิสิต ร่วมถวายพระพร และพิธี
ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและ
พลังของแผ่นดิน หน้าพระบรมฉายาลักษณ์์
ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคาร 1 บริการวิทยาการ

ภาพบรรยากาศโครงการปฐมนิเทศนิสิต พบผู้ปกครองนิสิตใหม่ นิสิตใหม่พบอาจารย์ที่ปรึกษา
และทำ�บุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ประจำ�ปีการศึกษา 2562
เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2562 คณะวิทยาการจัดการได้จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิต
พบผู้ปกครองนิสิตใหม่ และนิสิตใหม่พบอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำ�ปีการศึกษา 2562
โดยผศ.ดร.พิมพรรณ สุจารินพงค์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต และประธานกรรมการ
คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนานิสิต คณะวิทยาการจัดการ ในฐานะประธานจัด
และดำ�เนินการโครงการ เป็นผู้กล่าวรายงานเชิญ รศ.อำ�นาจ ธีระวนิช คณบดีคณะ
วิทยาการจัดการ ประธานในพิธกี ล่าวเปิดงาน และให้โอวาทต้อนรับกับนิสติ ใหม่ KU 79
MS รุ่น 24

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ SMARTS ครั้งที่ 9 ณ
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562 ดร.ศุภาภาส คำ�โตนด รองคณบดีฝ่ายบริหารความเสี่ยง
และกิ จ การพิ เ ศษ พร้ อ มด้ ว ยคณะกรรมการดำ � เนิ น งาน SMARTS ครั ้ ง ที ่ 9
ตัวแทนคณะวิทยาการจัดการ คณาจารย์ และนิสิต เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการประชุม
วิชาการระดับชาติและนานาชาติ SMARTS ครัง้ ที่ 9 (Asian Identities 2019 : SMARTS IX)
วันที2่ 1-22 มิถนุ ายน 2562 ณ หอดนตรีและการแสดงอโศกมนตรี ชัน้ 4 อาคารนวัตกรรม
ศ ดร.สาโรช บัวศรี และอาคารคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
SMARTS เกิดขึ้นจากความร่วมมือทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา 4 สถาบัน
คือ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และคณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึง่ หน่วยงาน ทัง้ 4 ได้เล็งเห็นความสำ�คัญ
ของการวิจัยและเผยแพร่ผลงานวิจัยของคณาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา และบุคคล
ทั่วไป จึงจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติเป็นปีที่ 9 ติดต่อกัน

บุคคลากรของคณะวิทยาการจัดการ ดร.สิทธิเดช บำ�รุงทรัพย์ ได้รับรางวัล Winner of “Excellent
Paper Award” จาก International Conference on Economics and Business (ICEB 2019), Rome, Italy
คณะวิทยาการจัดการขอแสดงความยินดีกับ ดร.สิทธิเดช บำ�รุงทรัพย์ อาจารย์ สังกัด
สาขาการเงินและการลงทุน ภาควิชาการเงินและการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ
ได้รบั รางวัล Winner of “Excellent Paper Award” จากผลงาน “Crude Oil Price
Behavior: Random Walk, Mean Reversion, and Is There a Presage of Thailand
Inflation?” ในงาน International Conference on Economics and Business
(ICEB 2019) 25 – 26 June 2019, Rome, Italy, Rome, Italy ซึ ่ ง จั ด โดย
The International Society for Engineers and Researchers (ISER)

ศรีราชา
นิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ คว้ารางวัลออกแบบยอดเยี่ยม
นายวันชนะ วงศาธรรมกุล นิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ได้รบั รางวัลออกแบบยอดเยีย่ ม จากการแข่งขันหุน่ ยนต์
โครงการพัฒนาทักษะการออกแบบและสร้างหุ่นยนต์ ปี 2562 (Thailand Robot
Design Contest : RDC 2019) โดยมีการจัดโครงการระหว่าง วันที่ 27 พฤษภาคม
ถึ ง 8 มิ ถ ุ น ายน 2562 ณ จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย โดยมี อ าจารย์ ท ี ่ ป รึ ก ษา
อ.ดร.พงศกร บำ�รุงไทย และ อ. ทรงชัย จิตภักดีบดินทร์ ดูแลนิสิตในการแข่งขัน

นิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์ คว้ารางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศ
การแข่งขัน “สุดยอดฝีมือสายสัญญาณปี 7 Cabling Contest”
นิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์ คว้ารางวัลชนะเลิศ
และรองชนะเลิศการแข่งขัน “สุดยอดฝีมือสายสัญญาณปี 7 Cabling Contest”
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงแรงงาน
สำ � นั ก นายกรั ฐ มนตรี และบริ ษ ั ท อิ น เตอร์ ล ิ ้ ง คอมมิ ว นิ เ คชั ่ น จำ � กั ด (มหาชน)
ได้ก�ำ หนดจัดโครงการแข่งขัน Cabling Contest ปีท่ี 7 โดยจัดการแข่งขันรอบคัดเลือก
ภาคตะวันออก เมื่อวันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562
ผลการแข่งขันปรากฎว่า นายกิตติภฎั คำ�ลือ นิสติ ชัน้ ปีท่ี 1 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
และสารสนเทศศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ และนายญาณพัฒน์ พิษณุวัฒนศักดิ์
นิสิตชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์ ได้รับรางวัล
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 โดยมี ผศ.ดร.ประวิทย์ ชุมชู หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งนิสิตทั้ง 2 คน ได้รับสิทธิ์เข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ
ระดับประเทศ ต่อไป

“บุ๊ค” นพรุจ นักกีฬา TEKKEN ทีมชาติ /รองแชมป์ โลก
นิสิตจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
ในทีส่ ดุ เราก็ได้นกั กีฬาอีสปอร์ตทีมชาติไทยคนแรกสำ�หรับการแข่งขันมหกรรมกีฬาซีเกมส์
ครัง้ ที่ 30 ทีฟ่ ลิ ปิ ปินส์ แล้ว จากเกม Tekken 7 หลัง “บุค๊ ”นพรุจ เหมภมร นิสติ ชัน้ ปีท่ี 3
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
ทีเ่ คยผ่านเวทีระดับโลกมาแล้ว ระเบิดฟอร์มเหนือชั้นสุดๆ คว้าแชมป์ในการคัดตัว
ทีมชาติชุดซีเกมส์ ภายในงาน Thailand Game Expo by AIS eSports ที่ไบเทค
บางนา เรียกได้วา่ อีสปอร์ตกำ�ลังเป็นอีกชนิดกีฬาทีห่ ลายคนจับตามอง เพราะนีค่ อื การ
เข้าชิงชัยแบบชิงเหรียญจริงในมหกรรมกีฬาเทียบเท่ากับกีฬาชนิดอื่นๆ ต้องมา
ติดตามกันว่าบุ๊คและตัวแทนทีมชาติไทยจากเกมอื่นๆ ทั้ง Dota 2, ROV, Mobile
Legends และ Star Craft II จะโชว์ผลงานได้มากน้อยแค่ไหน

เมื่อวันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น. ผศ.ดร.ภัทรวดี สุ่มทอง นาคมี
คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
ระบบบริหารจัดการด้านการศึกษา นำ�โดย นางพิจารณา ศิรชิ านนท์ ผูอ้ �ำ นวยการ
กลุม่ พัฒนาระบบบริหาร สำ�นักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ณ ห้องประชุม 2 ชัน้ 2
คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ทัง้ นี้ ทางคณะฯ ได้น�ำ เสนอโครงการบูรณาการทีเ่ กีย่ วข้อง
กับงานทางด้านสิง่ แวดล้อม และทางสำ�นักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สนใจโครงการฯ
ที่คณะฯ กำ�ลังดำ�เนินการ จำ�นวน ๔ โครงการ คือ
1. โครงการพัฒนาระบบสร้างเสริมขีดความสามารถของอุตสาหกรรม
เพื่อสนับสนุนการพัฒนาภาคตะวั น ออกเป็ น ฐานเศรษฐกิ จ ชั ้ น นำ � ของเอเชี ย
ซึ่งมีนางสาวจำ�นงค์ ธัญญสิทธิ์ เป็นหัวหน้าโครงการ
2. บูรณเกษตรด้วยระบบอัจฉริยะ เพื่อพัฒนาการผลิต พืชไร่และ
พืชสวนผลไม้ ซึ่งมีนางสาวสุกัญญา ยิ้มงาม เป็นหัวหน้าโครงการ
3. โครงการการพัฒนาระบบเครือข่ายเพื่อเสริมกำ�ลังการใช้ประโยชน์
และการสร้างมูลค่าเพิม่ จากขยะมูลฝอยชุมชนเขตภาคตะวันออกและพืน้ ทีเ่ ชือ่ มต่อ
ประจำ�ปีงบประมาณ 2562 ซึ่งมีอาจารย์เมธี จันทโรปกรณ์ เป็นหัวหน้าโครงการ
4. การพัฒนากระบวนการเตรียมวัตถุดบิ สำ�หรับอุตสาหกรรมแปรรูปผัก
และผลไม้ ทีเ่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อมด้วยเทคโนโลยีสะอาด ซึง่ มีอาจารย์ ดร.โสภณัฐ
คงศรีประพันธุ์ เป็นหัวหน้าโครงการ

เมื่อวัน์ที่ 13 กรกฎาคม 2562 ผศ.ดร.ภัทรวดี สุ่มทอง นาคมี คณบดี
คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปฐมนิเทศนิสิต
คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ประจำ�ปีการศึกษา 2562 ณ อาคาร 13 พลศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ซึง่ มีกจิ กรรมการแนะนำ�ภาควิชา
และหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา โดย รศ.ดร.สุนทรี ขุนทอง
รองคณบดีฝา่ ยบริหารและการศึกษา กิจกรรมพูดคุยเสวนาให้ขอ้ มูลแก่นสิ ติ ใหม่
ในหัวเรือ่ ง ระบบสนับสนุนการศึกษา กองทุนเพือ่ การศึกษา และทุนการศึกษา
กิจกรรมของนิสติ สวัสดิภาพและความปลอดภัย หอพักนิสติ และการบริการ
ห้องสมุด และกิจกรรมนิสิตใหม่และผู้ปกครองพบอาจารย์ประจำ�หลักสูตร
และอาจารย์ที่ปรึกษา

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ. ดร.ทองใส จำ�นงการ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
วิเทศสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา กับรางวัลบุคลากรสายวิชาการ
และนักวิจยั ดีเด่นของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำ�ปี 2562 ผลงานนวัตวิจยั
เส้ นใยนาโนคอมโพสิ ต เจ้ า ของผลงานนวั ต กรรมต้ นแบบทางการแพทย์
ผ้าปิดแผลเส้นใยนาโนคอมโพสิตชีวภาพ “เป็นปัญหาผิวบริเวณบาดแผลสีซดี จาง
จากการใช้พลาสเตอร์ปิดแผลเป็นเวลานาน ทำ�ให้ผิวไม่สวยเป็นด่างๆขาวๆ
จะหมดไปเมือ่ คุณได้มาลองใช้ #ผ้าปิดแผลจากเส้นใยนาโน นอกจากซึมซับได้ดี
กันเลือดไหลซึม ยังสามารถทำ�ให้อากาศถ่ายเทได้ดีบริเวณปากแผล ทำ�ให้ไม่
เกิดความอับชื้น สาเหตุหลักทำ�ให้บริเวณผิวปากแผลมีสีด่างๆขาวๆ” สนใจ
ข้อมูลเพิม่ เติมติดต่อได้ทค่ี ณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตศรีราชา

งานปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำ�ปีการศึกษา 2562
คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ได้จดั โครงการปฐมนิเทศนิสติ ใหม่ระดับปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ธรุ กิจ ประจำ�ปีการศึกษา 2562 ขึน้ ในวันอาทิตย์
ที่ 16 มิถุนายน 2562 และจัดงานปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี เพื่อแนะแนวทางการศึกษาในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ และส่งเสริม
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณาจารย์ บุคลากร และนิสิต โดยมี ผศ.ดร.ศุภชาติ สุขารมณ์ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา เป็นประธาน
กล่าวเปิดงาน ดังกล่าว ในวันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2562 ณ อาคาร 13 พลศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

กิจกรรมการติดตามผลงานบริการวิชาการเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ของชุมชน
คณะกรรมการบริการวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ได้จัด
โครงการบริการวิชาการภายใต้ชื่อ “กิจกรรมการติดตามผลงานบริการวิชาการเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ของชุมชน”
ในวั น พุ ธ ที ่ 26 มิ ถ ุ น ายน พ.ศ. 2562 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้ อ งประชุ ม 18102 ชั ้ น 1 อาคาร 18
เศรษฐศาสตร์ ศรีราชา โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ติดตามผลงานการบริการวิชาการเพือ่ ยกระดับผลิตภัณฑ์ชมุ ชนต้นแบบ
ในพื้นที่จังหวัดชลบุรีตามที่ได้เข้าร่วมกับคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2560 โดยติดตามผล
ทั้งในด้านการบริหารงาน การผลิต การจัดจำ�หน่าย การประชาสัมพันธ์ ตลอดจนประเด็นปัญหาที่พบเพื่อนำ�มาใช้
วางแผนพัฒนาและสนับสนุนส่งเสริมการบริการวิชาการในครั้งต่อไป

โครงการฝึกระเบียบวินัยเบื้องต้น
นิสิตคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ชั้นปีที่ 1 ทุกสาขาเข้าร่วมฝึกระเบียบวินัยเบื้องต้น
ณ กองร้อยปฏิบัติการจิตวิทยา หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน (ร้อย ปจว.นย.)
อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี (วันที่ 7-9 กรกฎาคม 2562)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
199 ม.6 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
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