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16 ๖๗ ปี วันสถาปนามหาวิทยาลัยบูรพา 17๖๗ ปี วันสถาปนามหาวิทยาลัยบูรพา

	 ดร.นรีลักษณ์	สุวรรณโนบล	ส�าเร็จการศกึษาได้รับประกาศนยีบตัรพยาบาลศาสตร์และผดงุครรภ์ขัน้สูง	วทิยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์	 อุบลราชธานี	 ระดับปริญญาตรี	 สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต	 (บริหารโรงพยาบาล) 
จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช	 ระดับปริญญาโท	 พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต	 (การพยาบาลมารดาและทารกแรกเกิด)	
จากมหาวิทยาลัยมหิดล	และระดับปริญญาเอก	ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	(พยาบาลศาสตร์)	รุ่นที่	๔	มหาวิทยาลัยบูรพา	ปัจจุบัน
เป็นอาจารย์พยาบาล	 รักษาการแทนหัวหน้าสาขาการพยาบาลครอบครัวและผดุงครรภ์	 หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการ 
ทางการพยาบาล	 รวมทั้งยังด�ารงต�าแหน่ง	 รักษาการแทนรองผู้อ�านวยการกลุ่มงานการพยาบาล	 และรองผู้อ�านวยการ 
กลุ่มงานบริหารงาน	โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี			
	 ดร.นรีลักษณ์	 สุวรรณโนบล	 รับราชการเป็นพยาบาลที่โรงพยาบาลด่านขุนทด	 ตั้งแต่ปี	 พ.ศ.	 ๒๕๒๕	 -	 ๒๕๕๑ 
ตลอดระยะเวลาในการปฏบิตังิานด้วยความมุง่มัน่และทุม่เท	ท�าให้สามารถส่ังสมความรู้และประสบการณ์ในการพัฒนาคณุภาพ
ของโรงพยาบาล	 จนท�าให้เป็นผู ้มีบทบาทส�าคัญในการจัดตั้งศูนย์ความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล 
เขตนครชัยบุรินทร์	 ต้ังแต่ปี	 พ.ศ.	 ๒๕๔๘	 จนถึงปัจจุบัน	 ผลงานที่ส�าคัญ	 อาทิ	 เป็นหัวหน้าโครงการการสร้างเครือข่าย 
การเรียนรู้กับบุคลากรสาธารณสุขในระดับเขต	 ระดับจังหวัด	 โครงการการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพระบบบริการ	 รวมทั้ง 
ยังเป็นแกนหลักในการพัฒนาคุณภาพสนับสนุนวิชาชีพพยาบาลอีกหลายโครงการ	 รวมทั้งเป็นที่ปรึกษากระบวนการ 
พัฒนาคุณภาพ	สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล	(องค์การมหาชน)	:	สรพ.
	 ดร.นรีลักษณ์	สุวรรณโนบล	ได้ปรับเปลี่ยนบทบาทเป็นอาจารย์พยาบาลในปี	พ.ศ.	๒๕๕๑	-	ปัจจุบัน	โดยเป็นบุคลากร
กลุ่มแรกที่ด�าเนินการเร่ืองการจัดการหลักสูตรสาขาพยาบาลศาสตร์	 จนสามารถเปิดหลักสูตรและจัดการเรียนการสอน 
ให้นักศึกษาพยาบาลรุ่นแรกในปีการศึกษา	 ๒๕๕๒	 และสามารถผ่านการประเมินรับรองหลักสูตรจากสภาการพยาบาล 
มาอย่างต่อเนื่องสูงสุด	 (๕	 ปี)	 นอกจากนี้	 ดร.นรีลักษณ์	 	 สุวรรณโนบล	 ยังเป็นรองผู้อ�านวยการกลุ่มการพยาบาลคนแรก 
ของโรงพยาบาลที่ได้จัดระบบองค์กรพยาบาลให้เข้มแข็งมากยิ่งขึ้น	 โดยการปรับโครงสร้างองค์กรพยาบาล	 เพ่ือให้เอื้อ 
ต่อการเป็นโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	 และได้รับมอบหมายให้เป็นรองผู้อ�านวยกลุ่มงานบริหาร	 รวมทั้ง 
มีบทบาทเป็นผู ้จัดระบบการสอบ	 GAT/PAT	 และวิชาสามัญทั่วไปปี	 ๒๕๖๕	 ส�าหรับนักเรียนกลุ่มเส่ียงสูงติดเช้ือ 
ณ	สนามสอบพิเศษ	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	ตลอดจนยังเป็นกรรมการอ�านวยการสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ	
สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ด�ารงต�าแหน่งประธานฝ่ายวิชาการเขตนครราชสีมา	๒	วาระต่อเนื่องกัน	(๒๕๕๙	-	๒๕๖๑,	
๒๕๖๒	 -	 ๒๕๖๔)	 และด�ารงต�าแหน่ง	 ประธานร่วมฝ่ายวิจัย	 เขตนครราชสีมา	 วาระที่	 ๓	 (๒๕๖๕	 -	 ๒๕๖๗) 
ซึ่งล้วนมีส่วนต่อการพัฒนาองค์กรวิชาชีพพยาบาลให้เข้มแข็งมากยิ่งขึ้น	
	 ด้วยเกียรติประวัติ	 ความรู้	 ความสามารถ	 และความเสียสละอุทิศตนในการปฏิบัติราชการอันก่อให้เกิดประโยชน์ 
ต่อการพัฒนาวิชาชีพและสังคมอย่างต่อเนื่อง	 มหาวิทยาลัยบูรพาจึงมีมติประกาศให้	 ดร.นรีลักษณ์	 สุวรรณโนบล 
เป็น	 “ศษิย์เก่าดเีด่น”	 มหาวทิยาลัยบรูพา	 ประจ�าปีพุทธศกัราช	 ๒๕๖๕	 ด้านราชการ/รัฐวสิาหกจิ/องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป

ดร.นรีลักษณ์ สุวรรณโนบล
.....................................................................................
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รองศาสตราจารย์ ดร.ยุทธพร อสิรชยั
.....................................................................................

	 รองศาสตราจารย์	 ดร.ยุทธพร	 อิสรชัย	 ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี	 รัฐศาสตรบัณฑิต	 (การปกครอง) 
จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	นติศิาสตรบณัฑติ	(นติิศาสตร์)	จากมหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์	ระดบัปริญญาโท	รัฐศาสตรมหาบณัฑติ 
(การปกครอง)	 จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 และระดับปริญญาเอก	 รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต	 (เศรษฐศาสตร์การเมืองและ 
การบริหารจัดการ)	(แบบท�าดษุฎนีพินธ์โดยไม่มีรายวชิาเรียน)	จากมหาวทิยาลัยบรูพา	เมือ่ปีการศกึษา	๒๕๖๑	และผ่านการอบรม 
หลักสูตรการเมอืงการปกครองในระบอบประชาธิปไตยส�าหรับนกับริหารระดบัสูง	(ปปร.)	รุ่นที	่๒๑	สถาบนัพระปกเกล้า	หลักสูตร
พัฒนาพรรคการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง	(พดสง)	รุ่นที่	๑๐	ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง	ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่ง
รองศาสตราจารย์ประจ�าสาขาวิชารัฐศาสตร์	มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช	
	 รองศาสตราจารย์	ดร.ยุทธพร	อิสรชัย	เริ่มปฏิบัติงานเป็นปลัดอ�าเภอ	กรมการปกครอง	กระทรวงมหาดไทย	จากนั้น
ได้ปฏิบัติงานที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช	และเจริญก้าวหน้ามาโดยล�าดับ	ด้วยความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญ
ท�าให้ได้รับการแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งทางวิชาการ	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 โดยวิธีพิเศษ	 เมื่ออายุ	 ๓๑	 ปี	 รองศาสตราจารย์ 
โดยวิธีพิเศษ	 เม่ืออายุ	 ๓๒	 ปี	 ด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการประจ�าสาขาวิชารัฐศาสตร์	 (คณบดี)	 เมื่ออายุ	 ๓๕	 ปี 
ด�ารงต�าแหน่งรองอธิการบดี	 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช	 เม่ืออายุ	 ๓๙	 ปี	 รองศาสตราจารย์	 ดร.ยุทธพร	 อิสรชัย 
เป็นผู้มีบทบาทส�าคัญทางวิชาการด้านรัฐศาสตร์	เป็นผู้ทรงคุณวุฒิและที่ปรึกษาให้แก่หน่วยงานภาครัฐและภาคประชาสังคมต่าง	ๆ 
เช่น	เป็นกรรมการวชิาการ	สถาบนัพระปกเกล้า	เป็นทีป่รึกษารองนายกรัฐมนตรี	เป็นทีป่รึกษารัฐมนตรีประจ�าส�านกันายกรัฐมนตรี	
เป็นที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการการกระจายอ�านาจการปกครองส่วนท้องถิ่น	 และการบริหารราชการรูปแบบพิเศษ 
สภาผูแ้ทนราษฎร	เป็นรองประธานคณะท�างานศกึษาแนวทางการจัดการปัญหาความขดัแย้งทางการเมอืงระดบัชาต	ิเป็นทีป่รึกษา
คณะอนุกรรมาธิการศึกษาวิเคราะห์บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ	 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ	 และกฎหมายอื่น 
ในคณะกรรมาธิการวสิามัญพิจารณาศกึษาปัญหา	หลักเกณฑ์	และแนวทางการแก้ไขเพ่ิมเตมิ	รัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช	 ๒๕๖๐	 เป็นกรรมการบริหารสมาคมรัฐศาสตร์แห่งประเทศไทย	 รวมทั้งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิให้แก่ส�านักงาน 
คณะกรรมการการเลือกต้ัง	 ส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา	 ส�านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	 ส�านักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน	และองค์การระหว่างประเทศ
	 นอกจากนี้ยังเป็นอาจารย์พิเศษและวิทยากรในสถาบันวิชาการ	 ทั้งในระดับปริญญาตรี	 ปริญญาโท	 ปริญญาเอก 
หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง	 และส่ือมวลชนแขนงต่าง	 ๆ	 จากความเช่ียวชาญด้านวิชาการและผลงานเป็นที่ปรากฏเด่นชัด 
ท�าให้ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติหลายรางวัล	ที่ส�าคัญคือ	ได้รับการคัดเลือกงานวิจัยเรื่องการก�ากับดูแลเนื้อหาอินเทอร์เน็ตของรัฐ 
ให้น�าเสนอในการประชุมวิชาการนานาชาติของสมาคมรัฐศาสตร์อเมริกัน	 The	 117th	 American	 Political	 Science 
Association’s	 Annual	 Meeting	 (2021	 APSA	 Annual	 Meeting)	 รางวัล	 Talented	 People	 ด้านการวิจัย 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช	พ.ศ.	๒๕๕๖	เป็นต้น
	 ด้วยเกียรติประวัติ	 ความรู้	 ความเช่ียวชาญในด้านวิชาการ	 รวมทั้งการอุทิศตนปฏิบัติงานเพ่ือสาธารณประโยชน ์
อย่างเต็มที่เป็นเวลาต่อเนื่องยาวนาน	มหาวิทยาลัยบูรพาจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ยกย่องให้รองศาสตราจารย์	ดร.ยุทธพร	อิสรชัย	
เป็น	“ศิษย์เก่าดีเด่น”	มหาวิทยาลัยบูรพา	ประจ�าปีพุทธศักราช	๒๕๖๕	ด้านวิชาการ	เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป
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	 นายปวีย์ภัทร	 วัฒนศิริเศรษฐ	 กรรมการผู้จัดการ	 บริษัท	 ควอลิวูด	 จ�ากัด	 ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	 (วิศวกรรมอุตสาหการ)	จากมหาวิทยาลัยบูรพา	และระดับปริญญาโท	วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต	
(การจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี)	จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์		
	 หลังส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี	 นายปวีย์ภัทร	 วัฒนศิริเศรษฐ	 ได้เร่ิมต้นท�างานในต�าแหน่งวิศวกร 
กระบวนการผลิตที่บริษัท	ไทย	เอ็นโอเค	จ�ากัด	หลังจากนั้นได้ตัดสินใจน�าความรู้และประสบการณ์จากการท�างานภาคเอกชน
มาสู่ภาคการศึกษา	 โดยกลับมาเป็นอาจารย์ประจ�าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ	 คณะวิศวกรรมศาสตร์	 มหาวิทยาลัยบูรพา	
สถาบนัทีต่นเองได้ส�าเร็จการศึกษามา	อย่างไรกต็ามเพ่ือเดินตามความฝันจึงได้ผนัตวัออกมาสู่ภาคธุรกจิ	ก่อร่างสร้างตวัจากศนูย์ 
ริเริ่มก่อตั้งบริษัท	ด�าเนินธุรกิจหลากหลายประเภท	จนประสบความส�าเร็จ	สามารถน�าพาบริษัท	ควอลิวูด	 จ�ากัด	 ให้เติบโต
อย่างต่อเนื่องและมีการบริหารจัดการดีเด่น	 ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นจากท่านนายกรัฐมนตรี	 (The	Prime	Minister’s	
Industry	 Award)	 สาขาการบริหารจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	 ในปี	 ๒๕๖๓	 และได้รับคัดเลือกเป็น	 ๑ 
ในที่ปรึกษาธุรกิจ	(Mentor)	ส�าหรับผู้ประกอบการ	SME	จากธนาคารไทยพาณิชย์	จ�ากัด	(มหาชน)
	 นอกจากความสามารถในการบริหารธุรกิจแล้ว	 นายปวีย์ภัทร	 วัฒนศิริเศรษฐ	 ยังเป็นผู้มีจิตสาธารณะ	 ใช้ความรู้ 
ความสามารถของตนเพ่ือตอบแทนสังคมและมหาวิทยาลัยบูรพาอย่างต่อเนื่อง	 ไม่ว่าจะเป็นในฐานะผู้ร่วมก่อตั้งและอุปนายก
สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์	 มหาวิทยาลัยบูรพา	 คณะกรรมการบริหารงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออก	
มหาวิทยาลัยบูรพา	 รองเลขาธิการหอการค้าจังหวัดชลบุรี	 ฝ่ายอุตสาหกรรม	 รองประธาน	 YEC	 หอการค้าจังหวัดชลบุรี 
ฝ่ายวิชาการ	 อนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์	 จังหวัดชลบุรี	 ที่ปรึกษาต�ารวจภูธรภาค	 ๒	 อุปนายก 
สมาคมส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบการไทย	จังหวัดชลบุรี	(ATED)	และอื่น	ๆ	อีกมากมาย	
	 ด้วยเกียรติประวัติ	 ความรู้	 ความสามารถ	 ความเสียสละ	 และผลงานอันเป็นที่ประจักษ์ทั้งในด้านการบริหารธุรกิจ 
และการท�าคุณประโยชน์เพื่อสังคม	มหาวิทยาลัยบูรพาจึงมีมติประกาศให้	นายปวีย์ภัทร	วัฒนศิริเศรษฐ	เป็น	“ศิษย์เก่าดีเด่น”		
มหาวิทยาลัยบูรพา	ประจ�าปีพุทธศักราช	๒๕๖๕	ด้านบริหารธุรกิจ	เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป

นายปวีย์ภัทร วัฒนศิริเศรษฐ
.....................................................................................



18 ๖๗ ปี วันสถาปนามหาวิทยาลัยบูรพา 19๖๗ ปี วันสถาปนามหาวิทยาลัยบูรพา

	 นายไพรัตน์	 ตันติศิริกุล	 ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี	 วิทยาศาสตรบัณฑิต	 จากมหาวิทยาลัยบูรพา 
เมื่อปีการศึกษา	๒๕๓๐	รุ่นที่	๓๐	ศฤคาล	และระดับปริญญาโท	การตลาดมหาบัณฑิต	(ภาคภาษาอังกฤษ)	จากมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์	ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่งกรรมการผู้จัดการกลุ่มประเทศอินโดจีน	บริษัท	โครด้า	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	
	 นายไพรัตน์	ตันติศิริกุล	เริ่มเข้าท�างานเมื่อปี	พ.ศ.	๒๕๓๐	ในต�าแหน่ง	วิศวกรฝ่ายผลิต	บริษัท	Eternal	Chemical	
ด้วยความรู้ความสามารถและความอุตสาหะในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องท�าให้เจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานมาโดยตลอด 
ทั้งนี้	 มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ในด้านการควบคุมการติดตั้งอุปกรณ์และเคร่ืองจักรการผลิต	 Polybutadiene	 Rubber 
จากนั้นจึงพัฒนาตนเองไปรับงานขายและการตลาด	 โดยสร้างยอดขายให้บริษัท	 Croda	 จนสามารถตั้งบริษัทในประเทศไทย	
และเป็นผู้จดทะเบียนบริษัทให้แก่	 Croda	 Thailand	 พร้อมได้รับต�าแหน่งกรรมการผู้จัดการคนแรกของบริษัทตั้งแต่ 
ปี	 พ.ศ.	 ๒๕๕๐	 จนถึงปัจจุบัน	 ปัจจุบันได้รับมอบหมายให้ดูแลกิจการของบริษัทในกลุ่มประเทศอินโดจีน	 ด้วยความมุ่งม่ัน	
พยายามในการท�างานท�าให้ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติจากบริษัทอย่างต่อเนื่องหลายรางวัล
	 นอกจากความสามารถทางวิชาชีพแล้ว	นายไพรัตน์	ตันติศิริกุล	ยังเป็นผู้มีจิตอาสาสร้างประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม
ปรากฏได้จากการท�ากิจกรรมเพ่ือสาธารณประโยชน์	 อาทิ	 ได้ท�างานร่วมกับฝ่ายวิชาการโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 
ในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและท�างานร่วมกับสมาคมผู้ปกครองและครูในการสนับสนุน 
งบประมาณการพัฒนาครูและการเรียนการสอนของโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง	 ได้รับรางวัล	 “ศิษย์เก่าดีเด่น”	 โรงเรียนมัธยม 
วัดนายโรงในปี	 พ.ศ.	 ๒๕๕๗	 เคยด�ารงต�าแหน่งนายกสมาคมศิษย์เก่า	 และปัจจุบันด�ารงต�าแหน่งกรรมการคณะกรรมการ 
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง	 นอกจากนี้	 นายไพรัตน์	 ตันติศิริกุล	 ยังเคยด�ารงต�าแหน่งนายกสมาคม 
ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัยบูรพา	 (๒๕๕๗	–	๒๕๖๐)	และเคยด�ารงต�าแหน่งคณะกรรมการคณะวิทยาศาสตร์	
มหาวิทยาลัยบูรพา	 (๒๕๕๘	 -	 เมษายน	 ๒๕๖๕)	 ผลงานดีเด่นที่กล่าวมาแล้วเป็นที่น่าภาคภูมิใจและเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง 
กับชุมชนและสังคม
	 ด้วยเกียรติประวัติ	 ความรู้	 ความสามารถ	 เสียสละอุทิศตนและเวลาในการปฏิบัติงานเพ่ือสังคมอย่างต่อเนื่อง	
มหาวิทยาลัยบูรพาจึงมีมติประกาศให้	นายไพรัตน์	ตันติศิริกุล	เป็น	“ศิษย์เก่าดีเด่น”	มหาวิทยาลัยบูรพา	ประจ�าปีพุทธศักราช	
๒๕๖๕	ด้านพัฒนาชุมชน	/	สังคมหรือมีจิตอาสา	สร้างประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม	เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป

นายไพรัตน์ ตันติศิริกุล
.....................................................................................



20 ๖๗ ปี วันสถาปนามหาวิทยาลัยบูรพา 21๖๗ ปี วันสถาปนามหาวิทยาลัยบูรพา

นางสาววาริส แก้วภักดี
.....................................................................................

	 นางสาววาริส	แก้วภกัด	ีส�าเร็จการศกึษาระดบัปริญญาตรี	 วทิยาศาสตรบณัฑติ	สาขาวชิาชีวเคม	ี ปีการศกึษา	๒๕๕๕ 
รุ่นที่	 ๕๕	 กษิรชาด	 ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่ง	 เจ้าของกิจการ	 “กรีนวิลล์	 ฟาร์มคาเฟ่”	 ร้านอาหารในฟาร์มผัก	 แห่งแรก 
และแห่งเดียวในจังหวัดฉะเชิงเทรา	
	 นางสาววาริส	 แก้วภักดี	 ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว	 เคยก่อตั้งและจัดจ�าหน่ายศูนย์รวมเคสมือถือน�าเข้าจาก 
UK	ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย	ดูแลและจัดท�า	Content	Marketing	ให้กับบริษัท	NEXT	Solution	Systems	Co.,	Ltd.	
ปัจจุบันได้ร่วมก่อตั้งและดูแลธุรกิจฟาร์มคาเฟ่ในชื่อ	“กรีนวิลล์”	ภายใต้คอนเซ็ปต์	Farm	to	Table	จากฟาร์มสู่โต๊ะอาหาร	
และเป็นแหล่งรวบรวมสินค้าเกษตรจากเกษตรกรในจังหวัดฉะเชิงเทรา	 รวมถึงตั้งใจพัฒนาให้พ้ืนที่แห่งนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยว 
และเรียนรู้เชิงเกษตรรุ่นใหม่	 นอกจากนั้นยังเป็นผู้เรียนรู้และพัฒนาตนเองเสมอ	 ด้วยการเข้าอบรมหลักสูตรต่าง	 ๆ	 อาท ิ
การจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตร	 “เปล่ียนพ้ืนที่เกษตร	 ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว”	 การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินแบบครบวงจร 
และการตลาดส�าหรับการสร้างแบรนด์	ในส่วนบริการชุมชนได้สละเวลาเป็นวทิยากรบรรยายและสร้างแรงบนัดาลใจให้กบัเยาวชน
ในโครงการต่าง	 ๆ	 ของสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนภายใต้แนวคิดการเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่	 ท�าธุรกิจ 
ด้วยแรงบันดาลใจเร่ิมจากส่ิงที่รัก	 เป็นฟาร์มต้นแบบจากต้นน�้าสู่ปลายน�้า	 ส่งเสริมความรู้ด้านเทคโนโลยีการเกษตร 
สนับสนุนให้เกษตรกรในพื้นที่มีที่จัดจ�าหน่ายสินค้า	และกระจายรายได้สู่ชุมชน	เป็นต้น
	 ผลงานเป็นที่ประจักษ์ได้รับรางวัลสุดยอด	 SME	 Start	 up	 Awards	 แห่งชาติ	 คร้ังที่	 ๔	 ปี	 ๒๕๖๓	 ในกลุ่ม 
ธุรกิจโรงแรม	ท่องเที่ยว	และภัตตาคาร	ได้รับยกย่องเป็น	๑	ใน	๖	สุดยอด	SME	จังหวัดฉะเชิงเทรา	SME	Provincial	
Champions	ปี	๒๕๖๒	ตลอดจนเป็นที่สนใจของสื่อต่าง	ๆ 	และได้รับเชิญให้สัมภาษณ์เรื่อง	“คาเฟ่แนวใหม่	ปลูก	ปรุง	เสิร์ฟ”	
“แนวคิดการเพิ่มมูลค่า	และต่อยอดธุรกิจการเกษตร”	เป็นต้น
	 ด้วยเกียรติประวัติการน�าความรู้มาพัฒนาธุรกิจและอุทิศตนบริการชุมชน	 มหาวิทยาลัยบูรพาจึงมีมติประกาศให ้
นางสาววาริส	แก้วภักดี	เป็น	“ศิษย์เก่าดีเด่น”	มหาวิทยาลัยบูรพา	ประจ�าปีพุทธศักราช	๒๕๖๕	ด้านรุ่นใหม่	(Yong	Smart)	
หรือผู้สร้างแรงบันดาลใจ	เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป


