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คณะเทคโนโลยี มข. ก้าวสู่ปีท่ี 35 พร้อมมุ่งหน้าขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกษตรไทย 
เปิดศูนย์เรียนรู้อุตสาหกรรมเกษตร - ศูนย์กลางในการถ่ายทอดองค์ความรู้ นวัตกรรม และเทคโนโลยี

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล ที่ปรึกษารักษาการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้
เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิด “ศูนย์เรียนรู้อุตสาหกรรมเกษตร (TE OUTLET)” ณ คณะเทคโนโลยี โดยมี รศ.ดร.พรเทพ ถนนแก้ว คณบดี
คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  กล่าวรายงานถึงความเป็นมาของการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ ฯ ภายในงานยังได้มีการบรรยายพิเศษโดย 
นายทรงศักดิ์ ทองไทย  ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น ในหัวข้อเรื่องอุตสาหกรรมเกษตรไทย ส าหรับการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ ฯ ใน
ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ และฝึกประสบการณ์ให้กับนักศึกษาคณะเทคโนโลยี และนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นท่าน
อ่ืน ๆ ที่สนใจในด้านอุตสาหกรรมเกษตร เพื่อเป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดองค์ความรู้ นวัตกรรม และเทคโนโลยีด้านอุตสาหกรรมเกษตร 
ให้กับศิษย์เก่า กลุ่มเกษตรกร ผู้ประกอบการ กลุ่มวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง และประชาชนที่สนใจด้านอุตสาหกรรมอาหาร และการแปรรูปสินค้า
เกษตร เป็นต้น เพื่อเป็นแหล่งในการสร้างรายได้จากการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์หรือสินค้าที่เกิดจากงานวิจัยของคณาจารย์ นักศึกษา และ
ผลิตภัณฑ์จากศิษย์เก่า หรือกลุ่มเกษตรกรหรือผู้ประกอบการหรือวิสาหกิจที่เป็นเครือข่ายร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น และเพื่อเป็น
ศูนย์กลางในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและวิจัยกับสถาบันหรือหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกในด้านที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรของภูมิภาค ในการจัดงานคร้ังนี้นอกจากการเปิดศูนย์เรียนรู้ฯ แล้วยังมีการจัดนิทรรศการแสดงผลงานวิจัยของ
สาขาวิชาต่างๆ ประกอบด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์พริกแผ่น น้ าพริกแจ่วส าเร็จรูป ข้าวหุงสุกพร้อมรับประทาน โดยผศ.ดร.อัมพร แซ่เอียว 
เทคนิคการพิมพ์หน้าเค้กเสมือนจริง โดย รศ.ดร.วรนุช ศรีเจษฎารักข์ ผลิตภัณฑ์ล าไยในน้ าเชื่อม โดย อ.ดร.ปฏิมากร พะสุวรรณ ผลิตภัณฑ์
แหนมโพรไบโอติกส์ โดย รศ.ดร.สิรินดา ยุ่นฉลาด นวัตกรรมอาหารสุขภาพจากจุลินทรีย์ โดย ผศ.ดร.จิรวรรณ อภิรักษากร และการออกแบบ
โมเดลสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ โดย อ.ดร.มานิดา สว่างเนตร ซึ่งได้รับความสนใจจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน สภาอุตสาหกรรม  
หอการค้า สถาบันการศึกษาเครือข่าย และสื่อมวลชนอย่างมาก
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คณะเทคโนโลยีก้าวสู่ปีท่ี 35 มุ่งพัฒนางานวิจัย ผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพ ขยายคู่ความร่วมมือสู่สากล 

แวดวงอาจารย์-บุคลากร

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล ที่ปรึกษารักษาการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ให้
เกียรติเป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ณ ห้องเฟื่องฟ้า คณะเทคโนโลยี ในวาระโอกาสครบรอบ 35 ปี แห่งการก่อตั้ง ภายในงานได้
นิมนต์พระสงฆ์จ านวน 9 รูป มาเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและผู้ร่วมงานทุกท่าน นอกจาก
พิธีทางศาสนาแล้ว คณะเทคโนโลยียังได้จัดกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา เพื่อระดมทุนส าหรับการพัฒนาคณะได้กิจกรรมต่าง ๆ 
ด้านการเรียนการสอน รวมทั้งเพื่อเป็นทุนการศึกษาให้นักศึกษาที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยยอดเงินบริจาคที่ได้รับเป็นจ านวนทั้งสิ้น 
150,232 บาท นอกจากนี้แล้วยังมีกิจกรรมรับบริจาคโลหิต เพื่อสมทบโลหิตให้กับคลังเลือดกลาง โรงพยาบาลศรีนครินทร์ต่อไป

คณะเทคโนโลยีร่วมถวายพานพุ่มเพื่อเป็นราชสักการะ 
เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา คณะผู้บริหารคณะเทคโนโลยี น าโดย รศ.ดร.
พรเทพ ถนนแก้ว คณบดีคณะเทคโนโลยี ผศ.พลฤทธิ์  จุลมนต์ รองคณบดีฝ่าย
ยุทธศาสตร์ด้านบุคคลและสื่อสารองค์กร นายสมคิด พลตื้อ ผู้อ านวยการกองบริหารงาน
คณะ พร้อมด้วยบุคลากรของคณะฯ เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มทองและพานพุ่มเงิน ถวาย
เครื่องราชสักการะ พร้อมจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 87 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี
พันปีหลวง ณ อาคารพลศึกษา กองการกีฬา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะเทคโนโลยีร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
เนื่องใน “วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ” ประจ าปี 2562

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา คณะผู้บริหารคณะเทคโนโลยี น าโดย 
รศ.ดร.พรเทพ ถนนแก้ว คณบดีคณะเทคโนโลยี ดร.ณัฐวิโรจน์ ศิลารัตน์ รอง
คณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ผศ.พลฤทธิ์ จุลมนต์ รองคณบดี
ฝ่ายยุทธศาสตร์ด้านบุคคลและสื่อสารองค์กร นายสมคิด พลตื้อ ผู้อ านวยการกอง
บริหารงานคณะ และบุคลากรสังกัดกองบริหารงานคณะเทคโนโลยี เข้าร่วมพิธี
วางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอม
เกล้าเจ้าอยู่หัว พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ เนื่องใน “วันวิทยาศาสตร์แห่งชาต”ิ ณ 
บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ต่อการพัฒนา
วิทยาศาสตร์ไทย
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คณะเทคโนโลยีจัดงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ภายใต้หัวข้อ “Go to the Future with us”
เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา รศ.ดร.พรเทพ ถนนแก้ว คณบดีคณะเทคโนโลยี ได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงานสัปดาห์วัน

วิทยาศาสตร์คณะเทคโนโลยี ประจ าปี พ.ศ. 2562 ภายใต้หัวข้อ “Go to the Future with us” ณ บริเวณลานหน้าอาคาร TE06 โดยภายใน
งานมีการจัดแสดงนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากหน่วยงานต่าง ๆ อาทิเช่น นวัตกรรมอาหารเพื่ออนาคต มีการ
จัดแสดงนิทรรศการด้านนวัตกรรมอาหารสุขภาพจากจุลินทรีย์ที่ผลิตสารกาบา ผลิตพริกแผ่นสุขภาพ น้ าหมักพลูคาว น้ าหมักพลูคาวผสมมะ
เม่าพร้อมดื่ม Icing Cake ผลิตภัณฑ์จากเมล็ดกาแฟเขียว ผลิตภัณฑ์จากมะพร้าวน้ าหอม Green Energy & Green City มีการจัดแสดง
นิทรรศการด้านแบบจ าลองกระบวนการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพตั้งแต่กระบวนการต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า จุลินทรีย์รักษ์โลก พลาสติก
ชีวภาพ นิทรรศการจากสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต ได้แก่ ระบบควบคุมนิวแมติก การเพิ่มผลิตภาพการผลิต Rapid Manufacturing 
System around us นิทรรศการจากสาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี ได้แก่ การบริหารจัดการน้ า งานวิจัยทางธรณีวิทยา พิพิธภัณฑ์หินและแร่

คณะเทคโนโลยีร่วมแสดงความยินดีกับคณะพยาบาลศาสตร์ในวาระโอกาสครบรอบการสถาปนา

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา รศ.ดร.พรเทพ ถนนแก้ว คณบดีคณะเทคโนโลยี พร้อม
ด้วย อ.ดร.ณัฐวิโรจน์ ศิลารัตน์ รองคณบดีฝ่่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คุณสมคิด พล
ตื้อ ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะ พร้อมด้วยบุคลากรคณะเทคโนโลยี เข้ามอบช่อดอกไม้แสดง
ความยินดีแก่ ผศ.ดร.พักตร์วิไล ศรีแสง คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ห้องประชุมศรีกาลพฤกษ์ 
ชั้น 1 อาคาร 6 ในวาระโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ครบรอบ 48 ปี

คณะเทคโนโลยี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อัตราผู้บริจาคโลหิตจ านวนยูนิตต่อจ านวนนักศึกษาสูงสุด จากคลังเลือดกลาง มข.

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา รศ.ดร.พรเทพ ถนนแก้ว คณบดีคณะ
เทคโนโลยี ได้เข้ารับโล่เกียรติยศรางวัลรองชนะเลิศ อัตราผู้บริจาคโลหิตสูงสุด (ยูนิต/
จ านวนนักศึกษา) จาก รศ.นพ.ชาญชัย พานทางวิริยะกุล ที่ปรึกษารักษาราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ ศาลาพระราชทานปริญญาบัตรเดิม  จัดโดยคลัง
เลือดกลาง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ภายใต้โครงการจัดหาโลหิตเพื่อใช้ในการรักษาพยาบาลและการผ่าตัดผู้ป่วย 
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สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหารจัด WORKSHOP เทคนิคการยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์โดยวิธี SOUS-VIDE 
ในงาน TIF & FOOD PACK ASIA @KHONKAEN

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา ผศ.ดร.อัมพร แซ่เอียว หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยี
การอาหาร และคุณเทพฤทธิ์ ปิติฤทธิ์ นักวิทยาศาสตร์ ระดับปฏิบัติการ ได้รับเชิญให้เป็น
วิทยากรบรรยายพิเศษ หัวข้อ “เทคนิคการยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์โดยวิธี Sous-
Vide” ให้กับผู้ประกอบการและผู้สนใจ ในงาน TIF & Food Pack Asia @KhonKaen ณ 
ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าสินค้านานาชาติขอนแก่น (KICE) 

คณะเทคโนโลยีเข้ารับตรวจประเมินคุณภาพภายในปีการศึกษา 2561
เพื่อขอรับการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพมาตรฐานในฐานข้อมูล TQR
เมื่อวันที่  5 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขา

เทคโนโลยีชีวภาพ ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพภายในปีการศึกษา 2561 เพื่อ
ขอรับการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานในฐานข้อมูล TQR ซึ่งได้รับ
เกียรติจากคณะกรรมการตรวจประเมินหลักสูตร TQR ประกอบด้วย ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.ยงศักดิ์   ขจรผดุงกิตติ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประธานกรรมการ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.จินดาพร  จ ารัสเลิศลักษณ์  สาขาวิศวกรรมชีวภาพ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และผู้ช่วยศาสตราจารย์ วงศ์วีระ  วรรณ
พงศ์ สาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช คณะเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เป็น
กรรมการ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอขอบคุณทุกภาคส่วนมา ณ 
โอกาสนี้

คณะเทคโนโลยีประชาสัมพันธ์หลักสูตรปริญญาตรีคณะเทคโนโลยี ที่จังหวัดอุดรธานี และสกลนคร
เมื่อวันที่ 5-6 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา ผศ.พลฤทธิ์ จุลมนต์ รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ด้าน

บุคคลและสื่อสารองค์ พร้อมด้วยตัวแทนนักศึกษา ร่วมกับส านักบริหารและพัฒนาวิชาการของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เดินทางไปประชาสัมพันธ์หลักสูตรปริญญาตรี การจัดการเรียนการ
สอนและอาชีพภายหลังส าเร็จการศึกษาให้กับนักเรียนในโรงเรียนภาคอีสานตอนบน ได้แก่ 
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล จังหวัดอุดรธานี และโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล จังหวัดสกลนคร มี
นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 900 คน

แวดวงการต่างประเทศ
คณะเทคโนโลยี ต้อนรับนักศึกษานานาชาติเพื่อการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระยะสั้นจากประเทศเวียดนาม

คณะเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 20-29 สิงหาคม 2562 รศ.ดร.พรเทพ ถนนแก้ว พร้อมด้วย 
ผศ.ดร.ขนิษฐา เฟียล่า รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผศ.ดร.ปรีย์กมล กลั่นฤทธิ์ ผศ.ดร.คณิต 
วิชิตพันธุ์ ผศ.สุกานดา วิชิตพันธุ์ และ อาจารย์ณัฐวุฒิ หอมทอง ให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรม
ต้อนรับนักศึกษานานาชาติเพื่อการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระยะสั้นจาก Biotechnology 
Research and Development Institute, Can Tho University ประเทศเวียดนาม 
จ านวน 8 คน ที่เดินทางมาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ คณะเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้งนี้ นักศึกษาดังกล่าวได้มีโอกาสเข้าชมและเข้าร่วมกิจกรรมการ
เรียนการสอน สังเกตการณ์ศึกษาวิจัย ณ ห้องปฏิบัติทางวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีการอาหาร เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการรีดนมวัว การ
แปรรูปผลิตภัณฑ์จากนมวัวสด และการปลูกผักไร้สารพิษ
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คณะเทคโนโลยีต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนนานาชาติเพื่อการวิจัยจากประเทศอินโดนีเซีย

ในช่วงเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา คณะเทคโนโลยีได้ให้การต้อนรับ
นักศึกษาแลกเปลี่ยนนานาชาติเพื่อการวิจัยจาก Indonesia International Institute for 
Life Sciences (i3L) จ านวน 3 คน คือ Mr. Alfredo Oktavianto Natasutedja มา
ศึกษาวิจัยภายใต้การก ากับดูแลของ ผศ.ดร.อัมพร แซ่เอียว สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร 
Mr. Audi Putra Santosa และ Mr. Reinaldy Handajuwana มาศึกษาวิจัยภายใต้การ
ก ากับดูแลของ ผศ.ดร.อภิลักษณ์ สลักค า สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 

คณะเทคโนโลยีต้อนรับอาคันตุกะจากประเทศญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 28-29 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา รศ.ดร.พรเทพ ถนนแก้ว คณบดีคณะเทคโนโลยี ได้ให้เกียรติต้อนรับ Prof. Dr. Mamoru 
Yamada จาก Yamaguchi University ประเทศญี่ปุ่น พร้อมด้วย Mr. Hiroaki Hasegawa และ Mr. Yuzo Shirakawa จาก Hitachi, Ltd, 
JAPAN ในการเดินทางมาเยี่ยมเยือนและเจรจาความร่วมมือทางวิชาการในด้านการแลกเปลี่ยนอาจารย์หรือนักศึกษา และเยี่ยมชมโรงงาน
อุตสาหกรรมทางด้านเอทานอล จังหวัดชัยภูมิ

แวดวงนักศึกษา-ศิษย์เก่า

สมาคมศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยี มอบเงินทุนสนับสนุนศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ส าหรับนักศึกษา (Learning Center)

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา รศ.ดร.พรเทพ ถนนแก้ว คณบดีคณะ
เทคโนโลยี ได้ให้เกียรติเป็นประธานรับมอบเงินทุนสนับสนุนการสร้างศูนย์ส่งเสริม
การเรียนรู้ส าหรับนักศึกษาคณะเทคโนโลยี (Learning Center) เป็นจ านวนเงิน 
300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) จากคุณจิตติมา แสนโคตร ผู้แทนสมาคมศิษย์
เก่าคณะเทคโนโลยีและศิษย์เก่าสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ รุ่นที่ TE07

ศิษย์เก่าเทคโนโลยีการผลิต ได้รับรางวัลสุดยอดผู้น าธุรกิจต้นแบบระดับจังหวัดจาก สสว.
คณะเทคโนโลยีขอแสดงความยินดีกับ นางสาวณัฐธิดา บุณยะกาญจนา ศิษย์

เก่าสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต รุ่นที่ 7 ในโอกาสได้รับรางวัลสุดยอดผู้น าธุรกิจ
ต้นแบบระดับจังหวัดจากส านักงานส่งเสริมธุรกิจขาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) 
เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา ซึ่งรางวัลดังกล่าวนี้ได้ผ่านการคัดเลือกและ
พัฒนาวิสาหกิจชุมชนและ SMEs ให้สามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี
ผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วมโครงการจากทั่วประเทศทั้งสิ้น 1,344 ราย แล้วคัด
เหลือ 141 ราย เพื่อเฟ้นหาสุดยอดผู้น าธุรกิจต้นแบบ โดยนางสาวณัฐธิดา เป็น
เจ้าของกิจการห้างหุ้นส่วน ไทย รอยัล ฟู้ด จ ากัด ผู้ผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์
ขนมโฮมเมด เช่น คุกก้ี ขนมเปี๊ยะ เมอแรงค์ และคัพเค้ก เป็นต้น และยังรับจ้าง
ผลิตสินค้าขนมให้กับแบรนด์ต่างๆ ที่ลูกค้าก าหนด โดยปัจจุบันได้สร้างโมเดลธุรกิจ
ใหม่ที่เน้นพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพที่ใช้วัตถุดิบจากชุมชนท้องถิ่นของ
จังหวัดขอนแก่นภายใต้แบรนด์ Graindy ที่จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ขนมแปรรูปจาก
ธัญพืชผสมจมูกข้าวที่มีสารกาบ้า ในชื่อ กาบ้าไบท์ ซึ่งโมเดลธุรกิจนี้เป็นหนึ่งใน 12 
โมเดลธุรกิจที่ได้รับรางวัลสุดยอดผู้น าธุรกิจต้นแบบระดับจังหวัดจากสสว. ใน
โครงการดังกล่าว 
(ขอบคุณภาพข่าวจาก สถานวีิทยุโทรทัศนแ์ห่งประเทศไทย (สทท.))
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พิธีไหว้ครู คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา รศ.ดร.พรเทพ ถนนแก้ว คณบดีคณะ
เทคโนโลยี ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีไหว้ครู ประจ าปีการศึกษา 2562 ณ ห้อง
เฟื่องฟ้า โดยมีผู้บริหารและคณาจารย์เข้าร่วมในพิธีเป็นจ านวนมาก และมีนักศึกษาเข้า
ร่วมพิธีกว่า 200 คน ภายในพิธี ได้มีตัวแทนนักศึกษากล่าวค าสรรเสริญบูชาพระคุณครู 
ขับเสภาเทิดพระคุณครู การร้องประสานเสียงขับร้องเพลงพระคุณที่สาม ต่อด้วย
ตัวแทนนักศึกษามอบพานไหว้ครู และนักศึกษาทุกคนเข้าร่วมมอบกรวยดอกไม้เพื่อ
บูชาครูอาจารย์ในคณะ ในการนี้ รศ.ดร.พรเทพ ถนนแก้ว ได้กล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา 
มอบเกียรติบัตรเพื่อเชิดชูเกียรตินักศึกษาที่มีผลการเรียนดีในแต่ละชั้นปี ของทุก
สาขาวิชา และเกียรติบัตรนักกิจกรรมดีเด่นที่มอบให้เป็นเกียรติแก่นักศึกษาที่เป็น
ตัวอย่างในการทุ่มเทเสียสละท ากิจกรรมให้กับทางคณะและมหาวิทยาลัย

นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตรับมอบทุนการศึกษาจาก บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)
เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา นางสาววิภาวี ยิ่งก าแหง นักศึกษาสาขาวิชา

เทคโนโลยีการผลิต ชั้นปีที่ 3 ได้เข้ารับมอบทุนการศึกษาจาก คุณพัฒนะ อุษณาจิตต์ ผู้ช่วย
ประธานกรรมการบริหารบริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิต
และจัดจ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์ส าหรับบ้านและส านักงาน รวมทั้งชุดเตียงและอุปกรณ์ส าหรับ
ทางการแพทย์  พร้อมด้วยคุณกู้เกียรติ โอฬารกิจ กรรมการบริหารบริษัทฯ และคุณธิบดี 
สมใจ ผู้ช่วยผู้อ านวยการ Corporate Marketing Communications ณ อาคารโมเดอร์น
ฟอร์ม ทาวเวอร์ แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ โดยมี ผศ.พลฤทธิ์ จุลมนต์ รอง
คณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ด้านบุคคลและสื่อสารองค์กร ได้เข้าร่วมพิธีรับมอบทุนและได้มอบ
เกียรติบัตรเพื่อขอบคุณทางบริษัทโมเดอร์นฟอร์มที่ให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาสาขาวิชา
เทคโนโลยีการผลิตอย่างต่อเนื่องมากว่า 10 ปี

นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีธรณีได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทย ในการประกวด ASIA OPEN DATA CHALLENGE
เมื่อวันที่ 17-20 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชา

เทคโนโลยีธรณี คณะเทคโนโลยี ประกอบด้วยนายจิณณวัตร เสนะโลหิต นายกานต์กานน 
ศักดิ์มงคลจิต และนายศรัทธา ศรีคารมย์ ภายใต้การให้ค าปรึกษาโดยอาจารย์ณัฐวุฒิ 
หอมทอง ได้รับการคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 20 ตัวแทนประเทศไทย เพื่อแข่งขันในกิจกรรม 
Asia Open Data Challenge จากการส่งผลงานข้อเสนอการสร้างนวัตกรรมภายใต้ชื่อ
ผลงาน “B4Flood” ซึ่งเป็นแนวคิดการสร้างแอปพลิเคชันโทรศัพท์มือถือ เพื่อการ
คาดการณ์และเตือนภัยน้ าท่วม โดยอาศัยปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI)
จัดโดยกระทรวงมหาดไทยและส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) 

นักศึกษาคณะเทคโนโลยีเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ ประจ าปี 2562

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา คณะเทคโนโลยีได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ
หัวข้อ “เทคนิคการน าเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษ” เพื่อส่งเสริมและยกระดับศักยภาพ
ด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษา โดยมุ่งเน้นไปที่นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 และ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมทางด้านทักษะภาษาอังกฤษของ
นักศึกษาส าหรับการเข้าสู่การแข่งขันในตลาดงานในอนาคตอันใกล้  ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก อ.
ดร.กฤติกา ตระกูลงามและคณะกรรมการส่งเสริมศักยภาพภาษาต่างประเทศ คณะ
เทคโนโลยี เป็นวิทยากร ณ ห้องเฟื่องฟ้า มีนักศึกษาเข้าร่วมกว่า 200 คน


