
จดหมายข่าว

KU SRC
ปีท่ี 3 ฉบับท่ี 2  เดือน กันยายน - พฤศจิกายน 2562



วิทยาเขตศรีราชา

งานวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ปีที่ 24

และงานเกษตรศรีราชาแฟร์ ครั้งที่ 14 ประจำาปี 2562

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จัดพิธีเปิดงานวันเกษตรศรีราชาแฟร์ 

คร้ังท่ี 14 ประจำาปี 2562 เม่ือวันท่ี 13 กันยายน 2562 โดยมี นายภัครธรณ์  เทียนไชย

ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด ทั้งนี้ รศ.ดร. ธัญญะ เกียรติวัฒน์ 

รองอธิการวิทยาเขตศรีราชา และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ



คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ นำานิสิตแลกเปลี่ยนจาก École Navale (The French 

Naval Academy) จำานวน 2 คน คือ Mr.Guillaume Vial และ Mr.Alexandre Moran 

เข้าพบรองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา เพ่ือทำางานวิจัย ร่วมกับคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ต้ังแต่วันท่ี 25 สิงหาคม – 16 พฤศจิกายน 

2562 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักด์ิ เพ่ิมทรัพย์ทวี เป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาทำาวิจัย

ในหัวข้อ Geometric effect over propulsive performance of Semi-active 

Flapping Foil.

นิสิตแลกเปลี่ยนจาก Ecole Navale (The French Naval Academy) 

วันสถาปนาวิทยาเขตศรีราชา ปีที่ 24 ประจำาปี 2562

อธิการบดีพบผู้บริหารวิทยาเขตศรีราชา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จัดพิธีบวงสรวงพระพิรุณ

ทรงนาค และพิธีทำาบุญ ตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง เนื่องในโอกาส

ครบรอบวันคล้ายวันสถาปนาปีท่ี 24 ประจำาปี 2562 เม่ือวันท่ี 26 สิงหาคม 

2562 โดยมี รศ.ดร.ธัญญะ เกียรติวัฒน์ รองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา

เป็นประธานในพิธี

วันที่ 6 สิงหาคม 2562 ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการอธิการบดี

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เยี่ยมเยือน วิทยาเขตศรีราชา  เพื่อติดตาม

ความก้าวหน้าการดำาเนินงานโครงการด้าน EEC DAT และ 5G  โดยมี 

รศ.ดร. ธัญญะ เกียรติวัฒน์ รองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา และคณะ

ผู้บริหาร ให้การต้อนรับ



คณะวิทยาการจัดการ ได้ให้การต้อนรับนิสิตแลกเปลี ่ยนโครงการ KU-TUA 

ซ่ึงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และ Tokyo University of Agriculture ประเทศญ่ีปุ่น

ได้มีความร่วมมือทางวิชาการ และแลกเปล่ียนนิสิตเพ่ือการพัฒนาทางด้านการเกษตร 

และการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่าง 2 ประเทศ ทั้งยังเป็นการสร้างสัมพันธ์ที่ดี

ระหว่างนิสิตและคณาจารย์ของทั้งสองมหาวิทยาลัย

ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วิทยาเขตศรีราชา ร่วมกับโรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา จัดโครงการ เริ่มต้นง่ายๆ 

ด้วย Infographic เม่ือวันท่ี 12 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลสมิติเวช 

ศรีราชา โดยวิทยากรจากศูนย์วิจัยและบริการวิชาการได้ถ่ายทอดความรู้ กระบวนการ 

และขั้นตอนในการทำา Infographic ขั้นพื้นฐานให้กับบุคลากรภายในโรงพยาบาล

สมิติเวช ศรีราชา เพื่อให้สามารถนำาความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการทำางานต่อไป

ชมรมส่งเสริมการท่องเท่ียวโดยชุมชนบ้านเนินพลับหวาน ผลิตภัณฑ์นมแพะ (สบู่นมแพะ) 

ผลผลิตของชุมชน ความสำาเร็จภายใต้โครงการพัฒนาสินค้าชุมชนตามเกณฑ์มาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์และการออกแบบผลิตภัณฑ์เพ่ือยกระดับสินค้า โครงการในความรับผิดชอบ

ของศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ ร่วมกับชมรมส่งเสริมการ

ท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านเนินพลับหวาน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการ

ประกวดผู้ประกอบการผู้ผลิตดีเด่นและผลิตภัณฑ์เชิงนวัตกรรม

นิสิตสาขาการจัดการโลจิสติกส์ คณะวิทยาการจัดการ ทีมคนมีอนาคต สมาชิกในทีม นางสาวกัลยรัตน์ อู๋เถ่ือน

นางสาวชนิสรา สร้อยมาศ และนางสาวสุทธิดา วงศ์หอย และทีม Amateur สมาชิกในทีม นายกฤตวิทย์ 

บุญชม, นายปรัญ ปิยะมโนธรรม และนายศุภชัย วงศ์เดอรี ได้รางวัลชมเชยจาก “การประกวดผลงาน

นวัตกรรมด้านโลจิสติกส์ จากสถาบันการศึกษา สู่ภาคอุตสาหกรรมไทย ประจำาปี 2562 ซึ่งจัดโดยกอง

โลจิสติกส์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม  มีอาจารย์อภิญญา พงษ์ปรีชา เป็นอาจารย์

ที่ปรึกษาหลักร่วมด้วย และอาจารย์ประจำาสาขาการจัดการโลจิสติกส์ทุกท่าน ร่วมส่งเสริมการเข้าแข่งขัน

และให้กำาลังใจนิสิต  มีผู้เข้าร่วมส่งผลงานเข้าประกวดจำานวนทั้งหมด 40 ทีม โดยมีจำานวนเพียง 7 ทีม 

ท่ีผ่านการคัดเลือกเข้าสู่รอบตัดสิน ซ่ึงนิสิต นักศึกษาต้องนำาเสนอผลงานนวัตกรรมฯ ให้แก่คณะกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิ เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 ณ เมืองทองธานี

คณะวิทยาการจัดการ ต้อนรับนิสิตแลกเปลี่ยนโครงการ KU-TUA 2019

ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
ศรีราชา ร่วมกับโรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา จัดโครงการ เริ่มต้นง่ายๆ ด้วย Infographic

ผลิตภัณฑ์นมแพะ (สบู่นมแพะ) ผลผลิตของชุมชนบ้านเนินพลับหวาน ได้รับรางวัลรองชนะ
เลิศอันดับ 1 ในการประกวดผู้ประกอบการผู้ผลิตดีเด่นและผลิตภัณฑ์เชิงนวัตกรรม

นิสิตสาขาการจัดการโลจิสติกส์ ได้รับรางวัลจาก “การประกวดผลงานนวัตกรรมด้านโลจิสติกส์ 
จากสถาบันการศึกษา สู่ภาคอุตสาหกรรมไทย ประจำาปี 2562”



ทีมของนางสาวขวัญชณก ผูกไมตรี นิสิต วจก.มก. สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ ได้รับ

รางวัลชนะเลิศ จากโครงการ “Krungsri Bright Start Project 2018” การแข่งขันแผน

ธุรกิจด้านการพัฒนาความพึงพอใจของลูกค้าภายใต้งบประมาณ 10 ล้านบาท ซ่ึงเป็นการ

แข่งขันระหว่างนิสิตจากหลากหลายสถาบันที่เข้ารับการฝึกงาน

นางสาวพิมพ์นารา ยมภักดี นิสิตคณะวิทยาการจัดการ สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ ได้เป็น 1 ใน 50 

คนสุดท้ายของโครงการฝึกงาน Singha Biz Course ซึ่งเป็นโครงการที่จัดต่อเนื่องมาอย่างยาวนาน

โดยบริษัท Singha Corporation และนอกจากนี้นางสาวพิมพ์นารา ยมภักดี ยังได้รับรางวัล Best 

Presentation Award จากการฝึกงานในครั้งนี้อีกด้วย Singha Biz Course เป็นโครงการฝึกงาน

รูปแบบพิเศษจากสิงห์ เปิดโอกาสให้นิสิต-นักศึกษาชั้นปีที่ 3-4 (ไม่จำากัดคณะ และสาขาวิชา) 

ได้โชว์ศักยภาพของตนเอง ได้ฝึกงานแบบลงลึกรอบด้าน ด้วยการ “ทำางานจริง” ให้ “ทำางานเป็น” 

ในหลากหลายสาขาวิชา อาทิ การตลาด การบริหารจัดการ การขาย การโฆษณาประชาสัมพันธ์ 

และทรัพยากรบุคคล

นายจิรภัทร กฤษณพุกก์ นิสิต วจก. มก. สาขาการเงินและการลงทุน คณะวิทยาการจัดการ 

ได้รับรางวัลชนะเลิศ KBank Financial Planning Star ท่ีสุดแห่งผู้เช่ียวชาญการวางแผนการเงิน 

และ นางสาวสิริวิมล กี่ดำารงกูล นิสิตสาขาการเงินและการลงทุน คณะวิทยาการจัดการ

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รางวัล PTT Star Team ที่สุดแห่งนักการเงินรุ่นใหม่

สาย Financial Planning จากโครงการ Young Financial Star Competition 2019  

(YFS 2019) ปีที ่ 17 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท ตลาด

สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำากัด 

(มหาชน) บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน) และพันธมิตรในตลาดทุน

ผลงาน ไอโอทีกับการปลูกถั่วงอก ของนิสิตทีม SmartBeans จากการแข่งขัน แข่งขัน Startup 

Thailand League 2019 ผ่านเข้า Demo Day 24-27 กรกฎาคม .2562 ณ True Digital Park 

ทีม SmartBeans สมาชิกในทีมประกอบด้วย นางสาวพัชนิดา บุญสม นิสิตคณะวิทยาการจัดการ 

สาขาการจัดการโลจิสติกส์ นายวรพรต ไทยอารี คณะวิทยาการจัดการ สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ 

นายธนวันต์ สุทธิธรรม คณะวิทยาการจัดการ สาขาการตลาด นายธัญวัฒน์ กำาก่ิง คณะวิทยาการจัดการ 

สาขาการตลาด และนางสาวกฤติพร ดาวพนม นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา สาขาวิทยาการ

คอมพิวเตอร์ ได้พัฒนา “ระบบเซ็นเซอร์ควบคุมอุณหภูมิและรดน้ำาอัตโนมัติ สำาหรับธุรกิจถั่วงอก” 

โดยมีอาจารย์ วรสิทธิ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา อาจารย์ประจำาคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา สาขาวิชา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ

นางสาวพิมพ์นารา ยมภักดี นิสิต วจก.มก. สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ ได้รับรางวัลจาก 
โครงการฝึกงาน Singha Biz Course รุ่นที่ 10 

นิสิตสาขาการเงินและการลงทุน วจก.มก. คว้ารางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ 
โครงการ Young Financial Star Competition 2019 

นางสาวขวัญชณก ผูกไมตรี นิสิต วจก.มก. สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ  
ได้รับรางวัลจาก โครงการ “Krungsri Bright Start Project 2018”

ผลงาน ไอโอทีกับการปลูกถั่วงอก ของนิสิตทีม SmartBeans 
จากการแข่งขัน Startup Thailand League 2019



ศรีราชา

เมื่อวันที่ 1 กรกฏาคม 2562 กลุ่มวิจัย DIDM คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา 

ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงโครงการพัฒนาวิชาการ 2 โครงการ ดังนี้

1) กรอบความร่วมมือระหว่าง DIDM กับ สมาคม MiC-T ในเรื่องของการยกระดับ

    ผู้ประกอบการให้เข้าสู่มาตรฐานทางการแพทย์ และ ISO9001:2015

2) กรอบความร่วมมือที่ 2 ระหว่าง DIDM กับ บริษัท พลัส สตรอง จำากัด 

    ในการพัฒนาระบบจัดการยานพาหนะร่วมใช้

โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สถาพร เชื้อเพ็ง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา 

เป็นประธานในพิธี

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2562 รศ.ดร.สถาพร เชื้อเพ็ง 

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา พร้อม 

ผศ.ดร.สมภพ จรุงธรรมโชติ รองคณบดีฝ่ายพัฒนา

องค์กร และ อ.ดร.จิราภรณ์ ประดับวงษ์ ผู้ช่วยคณบดี

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เดินทางเข้าพบ Mr. Anton Guido 

M. Colpaert และ Mr. Filip Jean M. De Troetsel 

เพื่อร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง

คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา และบริษัท คาทูน นาที 

เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำากัด ในการร่วมมือส่ง

เสริมการเรียนรู้การจัดกิจกรรมนิสิต การปรับปรุง

คุณภาพบัณฑิต และการรับนิสิตเข้าร่วมโครงการ

สหกิจศึกษา

เมื ่อวันที ่ 6 ส.ค.2562 ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทน อธิการบดี

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เดินทางเข้าพบปะผู้บริหารวิทยาเขตศรีราชา โดยมี 

รศ.ดร.ธัญญะ เกียรติวัฒน์ รองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา กล่าวต้อนรับ พร้อมท้ัง

มีการบรรยายสรุปผลการดำาเนินงานโครงการท่ีเก่ียวข้องในพ้ืนท่ี EEC และโครงการ

พัฒนาศูนย์ทดสอบ 5G มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ณ ห้อง

ประชุม 3 ช้ัน 3 อาคาร 1 บริการวิทยาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต

ศรีราชา ต่อมา ได้เข้าเยี ่ยมชมพื้นที่จัดตั ้งศูนย์ทดสอบ 5G Testbed โดยมี 

รศ.ดร.สถาพร เชื้อเพ็ง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา พร้อมผู้บริหาร และ

บุคลากร ให้การต้อนรับ ณ อาคาร 23 ปฏิบัติการวิจัยทางวิศวกรรม

กลุ่มวิจัย DIDM

สรุปผลการดำาเนินงานโครงการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ EEC และโครงการพัฒนาศูนย์ทดสอบ 5G 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 

ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา 
และบริษัท คาทูน นาที เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำากัด



นิสิตสาขาการขนส่งทางทะเล (M04) ทำากิจกรรมบำาเพ็ญประโยชน์ เพื่อสาธารณะ 

โดยเริ่มจากทำาความสะอาดบริเวณรอบตึกคณะพาณิชยนาวีนนานาชาติ (อาคาร 24)



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

www.src.ku.ac.th

ที่ปรึกษา : รศ.ดร.ธัญญะ เกียรติวัฒน์ /นายอุกฤษฏ์ มนูจันทรัถ 
กองบรรณาธิการ : ผศ.กิติยา ทัศนะบรรจง /ผศ.เฉลิมพงษ์ เสนารักษ์ /พัทรนันท์ เศรษฐนันทโภคิน 

สุทธิศักดิ์ ปั้นบำารุงสุข /ธิติ โรจนบวร /จุฑาทิพย์ รำาเรือง /ฉัตริกา นามวงศ์ /สุวรรณา โพธิอ่อน 
/กิตติยาวดี ดาขวา /เมธิสารี เกลื่อนเมฆ /จิรารักษณ์ เปรมสมบัติ 

ออกแบบ : เถลิงเกียรติ์ ตันใจ


