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คณะเทคโนโลยีเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562

แวดวงอาจารย์-บุคลากร

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม-20 ตุลาคม 2562 คณะเทคโนโลยีได้จัดกิจกรรม
อบรมความรู้และทักษะด้านต่าง ๆ ให้กับนักศึกษาสหกิจศึกษา เพื่อเป็นการ
เตรียมความพร้อมก่อนออกไปปฏิบัติสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ ซึ่งมี
โครงการอบรมย่อยต่างๆ จ านวน 9 โครงการ ที่จัดไปแล้วได้แก่ โครงการ
แนะน าสหกิจศึกษาให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 และปีที่ 3 ประจ าปีการศึกษา 
2562 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาโครงการสหกิจศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
2562 โครงการเพิ่มพูนทักษะการสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษา
สหกิจศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ที่ส าคัญ
ในการสนทนาภาษาอังกฤษ และความเข้าใจในเรื่องมารยาทการพูด
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คณะเทคโนโลยีจัดโครงการต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนนานาชาติเพื่อการวิจัยจากประเทศญี่ปุ่น

แวดวงการต่างประเทศ

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ ถนนแก้ว คณบดี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีย์กมล กลั่นฤทธิ์ อาจารย์ 
ดร.ปฏิมากร พะสุวรรณ อาจารย์ณัฐวุฒิ หอมทอง ให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรมน าเสนอผลงานการศึกษาวิจัยระยะสั้นของนักศึกษาแลกเปลี่ยน
นานาชาติจาก Yamaguchi University ประเทศญี่ปุ่น ในระหว่างวันที่ 3 กันยายน-6 ตุลาคม 2562 ได้แก่ Miss Tomomi Osaki ซึ่งได้เข้า
ร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร โดยมี อาจารย์ ดร.ปฏิมากร พะสุวรรณ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา และ Miss 
Saito Hikaru ได้เข้าร่วมโครงการ ณ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ ถนนแก้ว เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

คณะเทคโนโลยี จัดโครงการต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนนานาชาติระยะสั้นจากประเทศเวียดนาม
เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ ถนนแก้ว คณบดีคณะเทคโนโลยี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.

ปรีย์กมล กลั่นฤทธิ์ อาจารย์ผู้แทนสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ อาจารย์ณัฐวุฒิ หอมทอง อาจารย์ผู้แทนสาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี นายสมคิด 
พลตื้อ ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะ และหัวหน้างาน/หน่วยต่างๆ ให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรมต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาแลกเปลี่ยน
นานาชาติระยะสั้น จ านวน 33 คน จาก Can Tho University ประเทศเวียดนาม ซึ่งในช่วงเช้าของวันที่ 16 ตุลาคม 2562 รองศาสตราจารย์ 
ดร. พรเทพ ถนนแก้ว ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมและกล่าวต้อนรับอาจารย์และนักศึกษากลุ่มดังกล่าว ซึ่งนักศึกษาที่เข้าร่วม
โครงการได้เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย อาทิเช่น กิจกรรม Cross-cultural ระหว่างนักศึกษาไทย นักศึกษาประจ านานาชาติ และ
นักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศเวียดนาม การทัศนศึกษาศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ อพ.-สธ. มหาวิทยาลัยขอนแก่น การดูงานที่ศูนย์
นวัตกรรมไหม ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่ง
ประเทศไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อ.ส.ค. ขอนแก่น) และเยี่ยมชมออร่าฟาร์ม



3

คณะเทคโนโลยีจัดอบรมหัวข้อ “สนทนาภาษาจีนอย่างง่าย” เสริมทักษะภาษาที่ 3 ให้กับนักศึกษา

แวดวงนักศึกษา-ศิษย์เก่า

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ ถนนแก้ว คณบดี ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมหัวข้อ “สนทนา
ภาษาจีนอย่างง่าย” โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขนิษฐา เฟียล่า รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ให้เกียรติเข้าร่วมฟังและสังเกตการณ์ ในการจัด
กิจกรรมครั้งนี้ คณะเทคโนโลยีได้รับเกียรติจาก อาจารย์ศราวุธ จันดีวันทา อาจารย์ประจ าสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากร
บรรยาย ณ ห้องสัมมนา 2 อาคาร TE06 ชั้น 2 เวลา 16.30-19.30 น. มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 60 คน

สโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีจัดกิจกรรมกีฬาฟุตบอลเฟื่องฟ้าคัพ (TECHNO CUP) ประจ าปี พ.ศ. 2562

เมื่อวันที่ 28-29 กันยายน 2562 สโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยี จัดกิจกรรมการแข่งขันฟุตบอลประเพณีเฟื่องฟ้าคัพ คณะเทคโนโลยี 
ประจ าปี 2562 ขึ้น ณ สนามฟุตบอล Soccer Cube จังหวัดขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างเสริมการเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ และสร้าง
ความรักความสามัคคีระหว่างนักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่า รวมทั้งบุคลากรของคณะฯ ในปีนี้ มีทีมที่เข้าร่วมแข่งขันจ านวน 14 ทีม 
ประกอบด้วยทีมจากนักศึกษาปัจจุบันจ านวน 10 ทีม ทีมจากศิษย์เก่าทุกสาขาวิชาจ านวน 3 ทีม และทีมจากบุคลากรคณะเทคโนโลยีจ านวน 
1 ทีม โดยทีมที่ชนะเลิศ คือ ทีมรวมศิษย์เก่าทุกสาขา ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมแข่งขัน ชม และเชียร์ทั้งหมดประมาณ 200 คน


