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คณะเทคโนโลยีจัดงานมุทิตาคารวะ เกษียณอายุราชการ ประจ าปี 2562
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2562 คณะเทคโนโลยีได้จัดงานมุทิตาคารวะ เกษียณอายุราชการ ประจ าปี 2562 ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก รอง

ศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ ถนนแก้ว คณบดี เป็นประธานกล่าวเปิดงานและกล่าวมุทิตาคารวะในนามคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาปัจจุบัน 
ในปีนี้มีผู้เกษียณอายุราชการทั้งสิ้น 10 ท่าน ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.สิรินดา ยุ่นฉลาด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ลีลาวัชรมาศ อาจารย์
ประจ าสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ รองศาสตราจารย์ ดร.รุ่งเรือง เลิศศิริวรกุล อาจารย์ประจ าสาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี นางอาภร พลเยี่ยม 
นายศุภชัย ดรเสนา นางสุดชาดา ภูบุญอบ นางบัวสี แสนสีมนต์ บุคลากรสายสนับสนุนสังกัดกองบริหารงานคณะ นายพนมยง ทองบ้านทุ่ม 
นางบุญเรือง ค าบึงกลาง บุคลากรสายสนับสนุนสังกัดสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร และบุคลากรที่หมดอายุสัญญาจ้าง 1 ท่าน คือ นางสาว
จิรฐา โสดาสี สังกัดห้องปฏิบัติการเบเกอรี่ สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร 

ภายในงานดังกล่าวมีการแสดงร าอวยพรจากนักศึกษาคณะเทคโนโลยี และพิธีบายศรีสู่ขวัญเพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับผู้เกษียณทุกท่าน 
นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากผู้บริหาร อดีตผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร และครอบครัวผู้เกษียณอายุราชการเข้าร่วมแสดงมุทิตาจิตในวัน
ดังกล่าวกว่า 140 ท่าน
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คณะเทคโนโลยีร่วมแสดงความยินดีกับคณะแพทยศาสตร์ ในวาระโอกาสครบรอบ 47 ปีแห่งการก่อตั้ง

แวดวงอาจารย์-บุคลากร

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ ถนนแก้ว คณบดี พร้อม
ด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พลฤทธิ์ จุลมนต์ รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ด้านบุคคลและ
สื่อสารองค์กร นายสมคิด พลตื้อ ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะ และบุคลากร มอบ
ช่อดอกไม้แก่ รองศาสตราจารย์ . ดร.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล คณบดีคณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวาระโอกาสครบรอบ 47 ปีแห่งการก่อตั้ง 

คณะเทคโนโลยีร่วมแสดงความยินดีกับวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ ในวาระโอกาสครบรอบ 26 ปีแห่งการก่อตั้ง
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ ถนนแก้ว คณบดี พร้อม

ด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พลฤทธิ์ จุลมนต์ รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ด้านบุคคลและ
สื่อสารองค์กร นายสมคิด พลตื้อ ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะ และบุคลากร มอบ
ช่อดอกไม้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร. ล าปาง แม่นมาตย์ คณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษา
การจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (MBA) ในวาระโอกาสครบรอบ 26 ปีแห่งการก่อตั้ง 
ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ หน้าห้องประชุม พล.ต.อ.เภา สารสิน อาคารสุนทร –
อารยา อรุณานนท์ชัย

คณะเทคโนโลยีร่วมแสดงความยินดีกับคณะศึกษาศาสตร์ ในวาระโอกาสครบรอบ 51 ปีแห่งการก่อตั้ง
เมื่อวันที่  13 กันยายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พลฤทธิ์ จุลมนต์ รองคณบดีฝ่าย

ยุทธศาสตร์ด้านบุคคลและสื่อสารองค์กร พร้อมด้วย นายสมคิด พลตื้อ ผู้อ านวยการกอง
บริหารงานคณะ และบุคลากร มอบช่อดอกไม้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร. สุมาลี ชัยเจริญ 
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวาระโอกาสครบรอบ 51 ปีแห่งการก่อตั้ง 
ณ บริเวณลานจอดรถด้านทิศเหนือ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะเทคโนโลยีร่วมแสดงความยินดีกับคณะศิลปกรรมศาสตร์ ในวาระโอกาสครบรอบ 25 ปีแห่งการก่อตั้ง
เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พลฤทธิ์ จุลมนต์ รองคณบดีฝ่าย

ยุทธศาสตร์ด้านบุคคลและสื่อสารองค์กร พร้อมด้วย นายสมคิด พลตื้อ ผู้อ านวยการกอง
บริหารงานคณะ และบุคลากร มอบช่อดอกไม้แก่ อาจารย์ ดร.ปรีชาวุฒิ อภิระติง รักษาการ
แทนคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวาระโอกาสครบรอบ 25 ปี
แห่งการก่อตั้ง ณ บริเวณลานพระพิฆเนศ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะเทคโนโลยีร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันมหิดล ประจ าปี พ.ศ. 2562
เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ ถนนแก้ว คณบดี พร้อมด้วย 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พลฤทธิ์ จุลมนต์ รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ด้านบุคคลและสื่อสาร
องค์กร อาจารย์ ดร. ณัฐวิโรจน์ ศิลารัตน์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่า
สัมพันธ์ นายสมคิด พลตื้อ ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะ และบุคลากร ร่วมพิธีวางพวง
มาลาเพื่อถวายสักการะ แด่องค์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลเดชวิกรม พระบรมราชชนก 
ด้วยระลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงได้รับการยกย่องเป็น พระบิดาแห่ง
การแพทย์แผนปัจจุบันของไทย จัดโดยคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ บริเวณ
ลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณีจัดเสวนาวิชาการด้านธรณีวิทยาและอุทกธรณี
เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2562 รองศาสตราจารย์ ดร. พรเทพ ถนนแก้ว คณบดี ได้รับเชิญเป็นเกียรติเข้าร่วมงานเสวนาวิชาการด้าน

ธรณีวิทยาและอุทกธรณี โดยมี นายวิสันต์ ตัณติกุล ประธานมูลนิธิภักดี ธันวารชร เป็นประธานกล่าวเปิดงานเสวนาวิชาการฯ โดยภายในงาน
เสวนาครั้งนี้ มีการบรรยายในหัวข้อต่างๆ ดังนี้ หัวข้อ “การก าหนดวิชาชีพธรณีวิทยาเป็นวิชาชีพควบคุมภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริม
วิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2551” โดย นายปรีชา สายทอง นักธรณีวิทยาช านาญการ กรมทรัพยากรธรณี หัวข้อ “สถานการณ์
น  าแล้ง น  าท่วม ของประเทศไทย” โดยนายมงคล หลักเมือง ผู้อ านวยการศูนย์วิกฤตน้ า กรมทรัพยากรน้ า หัวข้อ “ประสบการณ์ของ จี เอ็ม 
GM’s Experience โดยนักธรณี” โดยนายโอวาส จิโนรส อดีตผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ ากัด 
(มหาชน) หัวข้อ “ธรณีวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับงานอุทกธรณีวิทยา” โดยนายนเรศ สัตยารักษ์ นักธรณีวิทยา และการบรรยายทาง
วิชาการครั้งสุดท้าย The Last Lecture ของ รองศาสตราจารย์ ดร. รุ่งเรือง เลิศศิริวรกุล อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี เป็นล าดับสุดท้าย 
นอกจากนี้ ภายในงานเสวนาพิเศษครั้งนี้ ยังมีกิจกรรม “มหกรรมจิตอาสาผ้าป่าการกุศลสมทบทุนจัดหารถเพื่อรุ่นน้อง” จ านวนเงินกว่า 1.5 
ล้านบาท เพื่อสมทบทุนจัดซื้อรถหกล้อคันใหม่ ส าหรับใช้ในการศึกษาดูงาน ทัศนศึกษา และการออกภาคสนามของนักศึกษาต่อไป 
คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

สาขาวิชาเทคโนโลยธีรณีเข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561
เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี

ธรณี และ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี ได้รับการตรวจ
ประเมินคุณภาพและก ากับคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานของส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน 
ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยุวรัตน์ เงินเย็น ประธานกรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร. อารยา  เชาว์เรืองฤทธิ์ กรรมการ และ อาจารย์ ดร. วรรณา ศริแสงตระกูล 
กรรมการ 

และได้รับการสุ่มตรวจโดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี โดยคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในหลักสูตรใน
การตรวจประเมินคุณภาพและก ากับคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานของ สกอ. ได้แก่ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลิ่มทอง พรหมดี ประธานกรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. 
นิลาวรรณ ฉันทะปรีดา กรรมการ รองศาสตราจารย์ ดร. สิรินดา ยุ่นฉลาด กรรมการ 
โดยมีนายเอกลักษณ์  ขาวประภา ผู้ประสานงานกองพัฒนาคุณภาพการศึกษา
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พิธีบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ คณะเทคโนโลยี ประจ าปีการศึกษา 2562

แวดวงนักศึกษา-ศิษย์เก่า

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ ถนนแก้ว คณบดี ให้
เกียรติเป็นประธานในกิจกรรมพิธีบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่คณะเทคโนโลยี 
ประจ าปีการศึกษา 2562 ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเป็นการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดี
งาม สร้างขวัญและก าลังใจให้กับนักศึกษาใหม่ มีคณาจารย์บุคลากร และนักศึกษา
ของคณะจ านวน 298 คน เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องเฟื่องฟ้า จัดโดยฝ่ายพัฒนา
นักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะเทคโนโลยี

การอบรมพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562
เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2562 อาจารย์ ดร. ณัฐวิโรจน์ ศิลารัตน์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ให้เกียรติเป็นประธาน

เปิดการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพักศึกษา หัวข้อ “มารยาทในการเข้าสังคม” ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก อาจารย์บุญฤทธิ์ สมบัติหลาย จากส านัก
บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มาเป็นวิทยากรในครั้งนี้ ณ ห้องเฟื่องฟ้า จัดโดยฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะ
เทคโนโลยี


