
กองบรรณาธิการ

ท่ีปรึกษา

รศ.ดร.พรเทพ ถนนแก้ว

กองบรรณาธิการ

นางสาวปัทมา ถูกคะเน

นายประทีป เทวงษา

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

123 หมู่ 16 ถนนมิตรภาพ ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002

โทรศัพท์: 043-202-403

โทรสาร: 043-343-182

สายตรงคณบดี: 043-362-120

E-mail: te.kku@kku.ac.th , portha@kku.ac.th

Website: http://technology.kku.ac.th

www.facebook.com/TechnologyKKU

คณะเทคโนโลยี จัดกิจกรรมเทศกาลอาหารนานาชาติ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3
เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา คณะเทคโนโลยี จัดกิจกรรมเทศกาลอาหารนานาชาติ ครั้งที่ 3 ประจ าปี 2562 “The 3rd TE

International Food Festival 2019: We love, We fest, in V Day” ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ ถนนแก้ว คณบดี
คณะเทคโนโลยี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ในปนีี้มนีักศึกษาออกบูธอาหารเป็นจ านวนมากกว่าทุกๆ ปี มีการน าเสนออาหารจากประเทศ
อินโดนีเซีย ไต้หวัน เกาหลี ญี่ปุน่ จีน อินเดีย และจากประเทศไทย โดยทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 คือทีม Fighting – ka น าเสนอ
อาหารเมนู Dadar Gulung สัญชาติอินโดนีเซีย รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 คือทีม Kor Ma Di Krab (ก็-มา-ด-ิคร้าบ) น าเสนออาหารเมนู Sate
Lilit+Thai Food สัญชาติอินโดนีเซียและไทย รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 คือทีม Tomato say “LOVE” น าเสนออาหารเมนู Es Campur
and Lemongrass Grilled Dolly with Tomato salsa สัญชาติอินโดนีเซียและไทย รางวัลขวัญใจมหาชน (Popular Vote) คือทีม Magma
Sweet น าเสนอเมนู Mango Oho Ice-cream สัญชาติไทยประยุกต์ ในการนี้ คณะเทคโนโลยีใคร่ขอขอบคุณคณะกรรมการตัดสินการ
ประกวดอาหารนานาชาติได้แก่ ผศ.ดร.ปรีย์กมล กลั่นฤทธิ์ ดร.กฤติกา ตระกูลงาม ดร.มานิดา สว่างเนตร นอยแบร์ท ดร.ปฏิมากร พะสุวรรณ
และ อาจารย์ Maksim Zhurbey อาจารย์ประจ าสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น และที่ส าคัญ ขอขอบคุณสปอนเซอร์ในการจัดกิจกรรม
ในครั้งนี้ ได้แก่ Hop Beer House Korat (บริษัท กลั่นทอง 1631 พร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด) องค์การส่งเสริมกิจการโคมนม ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น และบริษัท ซีพีแรม จ ากัด (สาขากิจการเบเกอรี่ขอนแก่น) เป็นอย่างสูง
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คณะเทคโนโลยีน าเสนอกลุ่มโครงการ TE HAPPY ในมหกรรมองค์กรสุขภาวะ KKU HAPPY HEALTHY DAY

แวดวงอาจารย์-บุคลากร

คณะเทคโนโลยีน าโดยผู้ ช่วยศาสตราจารย์พลฤทธิ์  จุลมนต์ รองคณบดีฝ่าย
ยุทธศาสตร์ด้านบุคคลและสื่อสารองค์กร และนายสมคิด พลตื้อ ผู้อ านวยการกอง
บริหารงานคณะ ได้น าบุคลากรคณะเทคโนโลยีเข้าร่วมงาน มหกรรมองค์กรสุขภาวะ 
KKU Happy Healthy Day เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมกาญจนาภิเษก 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการการพัฒนากระบวนการ
และรูปแบบการสร้างสุขระดับองค์กร สู่องค์กรสุขภาวะ มหาวิทยาลัยขอนแก่นและ
เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ท่ีมีวัตถุประสงค์ในการสร้างมหาวิทยาลัย
แห่งความสุข และสนับสนุนสุขภาวะของบุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
โดยคณะเทคโนโลยีได้เป็นหนึ่งในกลุ่มคณะเป้าหมายที่ร่วมขับเคลื่อนโครงการดังกล่าว
เพื่อสร้างสุขภาวะให้กับบุคลากรของคณะ และในครั้งนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.รัชพล 
สันติวรากร รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล ได้มอบโล่เชิดชูเกียรติ
ให้กับ คณะท างานสร้างสุขของคณะเทคโนโลยีส าหรับการร่วมขับเคลื่อนโครงการสร้าง
สุขในระดับคณะ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์พลฤทธิ์ จุลมนต์ เป็นตัวแทนของคณะ
เทคโนโลยีในการรับมอบโล่ดังกล่าว

คณะเทคโนฯ ต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก i3L อินโดนีเซีย ปีท่ี 2

แวดวงการต่างประเทศ

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์พลฤทธิ์ จุลมนต์ รอง
คณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ด้านบุคคลและสื่อสารองค์กร ผู้แทนคณบดีคณะเทคโนโลยี 
พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภวรรณ ถาวรชินสมบัติ หัวหน้าสาขาวิชา
เทคโนโลยีการอาหาร และคณาจารย์ นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ให้
เกียรติต้อนรับ Mr. Hans และ Mr.Kevin นักศึกษาแลกเปลี่ยนนานาชาติเพ่ือการ
วิจัยจาก Indonesia International Institute for Life Sciences (i3L) กรุงจา
การ์ต้า ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งได้เดินทางมาศึกษาวิจัยโดยอยู่ภายใต้การดูแลของ 
ผศ.ดร.ศุภวรรณ ถาวรชินสมับัติ และ ผศ.ดร.อัมพร แซ่เอียว เป็นระยะเวลา 90 
วัน ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม - 14 มิถุนายน 2562

นักศึกษานานาชาติและอาจารย์คณะเทคโนฯ เยี่ยมชมสวนมะม่วง หวังช่วยพัฒนาและลดต้นทุนการผลิต

เมื่อวันท่ี 14 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา อ.ดร.อาทิตย์ อภิโชติธนกุล พร้อม
ด้วย อ.ดร. ธัญญา จันทร์ประสพชัย นางสาวปัทมา ถูกคะเน น านักศึกษา
แลกเปลี่ยนนานาชาติเพื่อการวิจัยจาก Department of Agro-industrial 
Technology, Faculty of Agricultural Technology, Universitas Gadjah
Mada ประเทศอินโดนีเซีย จ านวน 2 คน ได้แก่ Ms. Dhiyaa Ulhaq
Rikaviani และ Ms. Riskha Adelia Nurinda ศึกษาดูงานและเก็บข้อมูลเพื่อ
การศึกษาวิจัยในหัวข้อ Supply chain and logistics management ณ 
วิสาหกิจชุมชนมะม่วง บ้านแฮด ต าบลหนองแซง อ าเภอบ้านแฮด จังหวัด
ขอนแก่น ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก คุณบุญส่วน แก้วไพฑูรย์ เป็นวิทยากรบรรยาย
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คณะเทคโนฯ จัดกิจกรรมศึกษาดูงานและเรียนรู้วัฒนธรรมไทยจากการย้อมครามสีธรรมชาติ ส าหรับนักศึกษาประจ า
และนักศึกษาแลกเปลี่ยนนานาชาติ

เมื่อวันท่ี 16 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
น าโดยรองศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ ถนนแก้ว คณบดี พร้อมด้วย นางนภสร สิกขา 
และนางสาวปัทมา ถูกคะเน จัดกิจกรรมศึกษาดูงานและเรียนรู้วัฒนธรรมไทยจาก
การย้อมครามสีธรรมชาติ ส าหรับนักศึกษาประจ าและนักศึกษาแลกเปลี่ยน
นานาชาติ ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้ามัดหมี่ย้อมครามสีธรรมชาติ อ าเภอบ้านดุง 
จังหวัดอุดรธานี โดยได้รับเกียรติจากคุณล าไย บูชาศรีวงศ์ ประธานกลุ่มทอผ้าฯ 
เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ตลอดระยะเวลาการจัดกิจกรรม กิจกรรมดังกล่าวมี
นักศึกษานานาชาติจากกว่า 4 ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย กัมพูชา เคนย่า และ
เอธิโอเปีย เข้าร่วมจ านวนกว่า 20 คน

นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหารได้รับรางวัลบทความวิจัยดีเด่น 
จากการประชุมวิชาการวิศวกรรมอาหารแห่งชาติ ครั้งที่ 5

แวดวงนักศึกษา-ศิษย์เก่า

นางสาวกมลทิพย์ นิลมาต นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยี
การอาหาร คณะเทคโนโลยี มข. ได้รับรางวัลบทความวิจัยดีเด่นในการน าเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติ ภาคบรรยาย จากงานประชุมวิชาการวิศวกรรมอาหาร
แห่งชาติ ครั้งที่ 5 วันท่ี 28-29 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
จังหวัด นครราชสีมา โดย นางสาวกมลทิพย์ ได้น าเสนองานวิจัยหัวข้อ การสกัด
สารแคปไซซินจากพริกยอดสนเข็ม 80 (Capsicum annuum linn) โดยใช้เทคนิค
คาร์บอนไดออกไซด์เหนือวิกฤตกับตัวท าละลาย โดยโครงการวิจัยนี้ด าเนินการ
ภายใต้การให้ค าปรึกษาของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อารยา เชาว์เรืองฤทธิ์ 
อาจารย์ประจ าสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร


