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คณะเทคโนโลยี ร่วมภูมิใจกับผลงานอนุสิทธิบัตร
คณะเทคโนโลยีขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร. ผกาวดี แก้วกันเนตร อาจารย์ประจ าสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ในโอกาส

ได้ รั บอนุ สิ ทธิ บั ตร “สูตรอาหารเลี้ ยง เชื้ อที่ มี ส่ วนผสมของน้้ าล้ าไยอบแห้ งส้ าหรั บผลิคพอลิ ไฮดรอกซีอั ลคาโนเอท 
(Polyhydroxyalkanoates)” ออกให้ ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2561 หมดอายุวันที่ 27 มีนาคม 2566 เลขที่อนุสิทธิบัตร 14530 โดยผลงาน
อนุสิทธิบัตรนี้ได้ศึกษาวิจัยร่วมกับ นางสาววรัญญา สุวรรณสิงห์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยี

คณะเทคโนโลยี ร่วมแสดงความยินดีกับคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มข. ในวันคล้ายวันสถาปนาคณะ

แวดวงอาจารย์-บุคลากร

เมื่อวันท่ี 25 เมษายน 2562 คณะเทคโนโลยี น าโดย รองศาสตราจารย์ 
ดร. พรเทพ ถนนแก้ว คณบดีคณะเทคโนโลยี และผู้ช่วยศาสตราจารย์พล
ฤทธิ์ จุลมนต์ รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ด้านบุคคลและสื่อสารองค์กร นาย
สมคิด พลตื้อ ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะพร้อมด้วยบุคลากรของคณะ
ได้ ร่ วมกันเข้ ามอบช่อดอกไม้ เพื่ อร่ วมแสดงความยินดี ให้กับ รอง
ศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 
ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะ ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ ช้ัน 1 
อาคาร BS01 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยใน
งานมีกิจกรรมถวายภัตตาหารเพลและเครื่องไทยธรรมแด่พระภิกษุสงฆ์
จ านวน 9 รูป จากวัดป่าแสงอรุณ จังหวัดขอนแก่น เพื่อเสริมสร้างความเป็น
สิริมงคลให้แก่ทางคณะ
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คณะเทคโนโลยีจัดอบรมเตรียมความพร้อมเพื่อยกระดับความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ
เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา ศาสตราจารย์ ดร. อลิศรา เรืองแสง รอง

คณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดท้าแผนยกระดับความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ (Workshop 
คร้ังที่ 2)” จัดโดยงานสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ คณะเทคโนโลยี ทั้งนี้ได้รับ
เกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ เนรมิตตกพงศ์ คุณศรีรัตน์ สุวรรณาคม คุณ
ไพศรี วรรณแสงทอง และคุณตรัย วงษ์ศิริ จากศูนย์วิจัยด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและ
สารอันตราย คณะวิศวกรรมศาสตร์ ในการมาให้ความรู้และแนวทางปฏิบัติที่ดีในการ
พัฒนามาตรฐานห้องปฏิบัติการและมาบรรยายให้ความรู้เรื่อง “การวิเคราะห์ค าตอบ 
ESPReL Checklist” และ “กระบวนการท าแผนยกระดับ” โดยผู้ท่ีเข้าร่วมอบรมในครั้ง
นี้ ได้แก่ หัวหน้าห้องปฏิบัติการและผู้ประสานงานประจ าห้อง นักศึกษา โดยภายในงาน
มีการแบ่งกลุ่มย่อยจัดท า Gap Analysis จากผลการส ารวจสภาพความปลอดภัยของ
ห้องปฏิบัติการแต่ละห้อง รวมทั้งการจัดท าแผนยกระดับความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ

คณะเทคโนฯ จัดอบรมการวางแผนการเงิน การลงทุน และการประหยัดภาษี ให้บุคลากรได้เตรียมความพร้อมด้านการเงิน

เมื่อวันท่ี 30 เมษายน 2562 คณะเทคโนโลยี จัดการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “การ
วางแผนการเงิน การลงทุน และการประหยัดภาษี” ณ ห้องสัมมนา 2 อาคาร TE06 
คณะเทคโนโลยี ในการนี้ได้เชิญคุณนฤมล เวียงแสง ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง ผู้จัดการ
ธนาคารกรุงเทพ สาขามหาวิทยาลัยขอนแก่น และคุณธวัชชัย โยทองยศ นักวางแผนทาง
การเงิน มาให้ความรู้กับผู้เข้าอบรมในครั้งนี้โดยการบรรยายนี้ครอบคลุมถึงการวางแผน
ทางการเงิน แนวทางการออมเงินระยะยาว การลงทุนในกองทุนรวม ประกันท่ีสามารถ
ใช้ลดหย่อนภาษี การวางแผนทางภาษี ซึ่งเนื้อหาการอบรมนี้เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อ
บุคลากรของคณะเทคโนโลยี โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมอบรมกว่า 40 คน

คณะเทคโนโลยีจัดกิจกรรม OPEN HOUSE แนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนสถาบันกวดวิชา BEWISE ACADEMY

เมื่อวันท่ี 4 เมษายน 2562 คณะเทคโนโลยี มข. จัดกิจกรรมแนะแนว
การศึกษา เสริมสร้างวิสัยทัศน์ สู่การศึกษาต่อท่ีคณะเทคโนฯ มข. ให้กับ
นักเรียนกวดวิชาสถาบัน BeWise Academy จังหวัดขอนแก่น จ านวน 
40 คน โดยผู้ ช่วยศาสตราจารย์พลฤทธิ์  จุลมนต์ รองคณบดีฝ่าย
ยุทธศาสตร์ด้านบุคคลและสื่อสารองค์กรได้กล่าวเปิดกิจกรรมและแนะน า
เกี่ยวกับประวัติความเป็นมา พันธกิจ และบทบาทของสาขาวิชาทั้ง 4 
สาขาที่เปิดสอนโดยคณะเทคโนโลยี นอกจากนี้คณาจารย์ซึ่งเป็นตัวแทน
จากสาขาวิชาต่างๆ ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิรวรรณ อภิ
รักษาการ จากสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ รองศาสตราจารย์วรนุช ศรี
เจษฎารักข์ และดร.พิมพ์นิภา หิรัญศร จากสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร 
ยังได้เข้าร่วมแนะน าและประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเรียนการสอนของแต่
ละหลักสูตร งานวิจัยท่ีน่าสนใจในสาขาวิชา บทบาทของสาขาวิชาใน
สังคมปัจจุบัน พร้อมแนวทางการประกอบวิชาชีพในอนาคต และยัง
แนะน าถึงกิจกรรมที่น่าสนใจของแต่ละสาขาวิชาอีกด้วย กิจกรรมหลังจาก
การบรรยายประกอบด้วยการทัศนศึกษาห้องปฏิบัติการของสาขาวิชา
ต่างๆ รวมทั้งการพูดคุยกับนักศึกษาปัจจุบัน
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คณะเทคโนฯ ต้อนรับอาคันตุกะจาก Department of Agro-industrial Technology
Universitas Gadjah Mada ประเทศอินโดนีเซีย

แวดวงการต่างประเทศ

เมื่อวันที่ 5-6 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ 
ถนนแก้ว คณบดีคณะเทคโนโลยี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พลฤทธิ์ จุล
มนต์ รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ด้านบุคคลและสื่อสารองค์กร และคณาจารย์
ประจ าสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต ให้เกียรติต้อนรับ Prof. Dr. Adi Djoko
Guritno, Head, Department of Agro-industrial Technology และ Dr. 
Nafis Khuriyati, Secretary, Department of Agro-industrial 
Technology, Universitas Gadjah Mada ประเทศอินโดนีเซีย ในการ
เดินทางมาเจรจาความก้าวหน้าในการจัดท าหลักสูตร 2 ปริญญาและก ากับ
ติดตามนักศึกษาแลกเปลี่ ยนระดับปริญญาตรี  ณ คณะเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะเทคโนฯ ต้อนรับอาคันตุกะจาก Department of Food and Agricultural Technology
Universitas Gadjah Mada ประเทศอินโดนีเซีย

เมื่อวันที่เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมสาขาวิชาเทคโนโลยี
การอาหาร ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภวรรณ ถาวรชินสมบัติ หัวหน้า
สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทนี อุริ
ยะพงศ์สรรค์ ประธานหลักสูตร Food Innovation, Safety, and Quality 
Management อ.ดร.ปฏิมากร พะสุวรรณ และ อ.ดร.พิมพ์นิภา หิรัณย์สร ให้
เกียรติต้อนรับ Prof. Dr. Mahammad Nur Cahyanto, Head of 
Department of Food and Agricultural Product Technology, 
Faculty of Agricultural Technology, Universitas Gadjah Mada
ประเทศอินโดนีเซีย พร้อมด้วย Prof. Dr. Yudi Pranoto, Vice Dean on 
Academic Affairs. Dr. Kuncoro Harto Widodo, Vice Dean on 
Finance and Human Resource. และ Dr. Chusnul Hidayat, 
Coordinator of Master Course in Food Science and Technology ใน
การเดินทางมาเจรจาการจัดตั้งหลักสูตรร่วมสองปริญญาในสาขาวิชา Food 
Innovation, Safety, and Quality Management หลักสูตรนานาชาติ

วันที่ 24 เมษายน 2562 ศาสตราจารย์ ดร.อลิศรา เรืองแสง รอง
คณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ผู้แทนคณบดีคณะเทคโนโลยี ให้
เกียรติเป็นประธานต้อนรับคณะอาคันตุกะดังกล่าว ณ ห้องประชุม
กองบริหารงานคณะเทคโนโลยี  ในการก ากับและติตดาม
ความก้าวหน้าการศึกษาวิจัยของนักศึกษาแลกเปลี่ยนานาชาติ ระยะ 
4 เดือน จ านวน 4 คน ได้แก่ Mr. IVAN PRATAMA, Ms. NURUL 
AULIA NAHARI, Mr. SHOFLI YAZID KHOIRUL R, and Ms. 
WILHELMINA SUDJONO โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ 
ถนนแก้ว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิรวรรณ อภิรักษากร และ อ.ดร.
ปฏิมากร พะสุวรรณ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาฝ่ายไทย ตามล าดับ
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นักศึกษาไทย-ต่างชาติ เข้าร่วมกิจกรรม Movie Day จัดขึ้นครั้งที่ 2

แวดวงนักศึกษา-ศิษย์เก่า

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562 คณะเทคโนโลยีจัดกิจกรรม Movie Day ขึ้นเป็นครั้งที่ 2 
ณ ห้องภาษาอังกฤษ อาคาร TE06 ช้ัน 1 ท้ังนี้ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
ปรีย์กมล กลั่นฤทธิ์ อาจารย์ประจ าสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ เป็นวิทยากร ในครั้งนี้มี
นักศึกษาไทยและนักศึกษานานาชาติเข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพด้าน
ภาษาอังกฤษ ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจ าทุกภาคการศึกษา

นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหารได้รับรางวัลการน้าเสนอผลงานประเภทการบรรยายยอดเยี่ยม
ในการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 6: นวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อคุณภาพชีวิตและสังคมที่ย่ังยืน

คณะเทคโนโลยีขอแสดงความยินดีกับนางสาวเพียงเพ็ญ หาปู่ทน นักศึกษา
ระดับปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยี ในโอกาสได้รับ
รางวัลยอดเยี่ยมในการน าเสนอผลงานประเภทบรรยาย (Oral presentation) 
กลุ่มเกษตรและอาหาร ในการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 6: นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี เพื่อคุณภาพชีวิตและสังคมที่ยั่งยืน ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร โดยนางสาวเพียงเพ็ญได้น าเสนอ
งานวิจัยหัวข้อ สมบัติการต้านออกซิเดชั่นและการยับยั้งเอนไซม์โปรตีเอสของ
สารสกัดจากร้าข้าวที่สกัดด้วยวิธีต่างๆ (Antioxidant and protease 
inhibitory activities of rice bran extract derived from various 
extraction methods) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศุภวรรณ ถาวรชิน
สมบัติ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาในงานวิจัยนี้


