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คณะเทคโนโลยี ต้อนรับผู้ปกครอง นักศึกษา และบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562
คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอต้อนรับผู้ปกครอง นักศึกษา และบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 โดยมีก าหนดการ 

ณ คณะเทคโนโลยี อาคาร TE06 ดังนี้
1. กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องสัมมนา 2 ชั้น 2
2. กิจกรรมนัดพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี วันพุธที่ 17 กรกฎาคม 2562 เวลา 9.30-11.30 น. ณ ห้องเฟื่องฟ้า ชั้น 1
3. กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องเฟื่องฟ้า ชั้น 1

**สอบถามรายละเอียดกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 043-202-403**

คณะเทคโนโลยี เข้าร่วมแสดงความยินดีกับคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. 
ในโอกาสครบรอบการสถาปนา 33 ปี

แวดวงอาจารย์-บุคลากร

คณะเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา ผศ. พลฤทธิ์ จุลมนต์ 
รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ด้านบุคคลและสื่อสารองค์กร ผู้แทนคณบดีคณะเทคโนโลยี 
พร้อมด้วย นายสมคิด พลตื้อ ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะ นางนฤมล พิมพ์พงษ์
ต้อน เจ้าหน้าที่งานบริหารและธุรการ ได้ร่วมพิธีตักบาตรท าบุญฟังพระธรรมเทศนา 
และเข้ามอบช่อดอกไม้เพื่อร่วมแสดงความยินดีให้กับ รศ. ดร. ชูชาติ กมลเลิศ คณบดี
คณะสัตวแพทยศาสตร์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
ค รบ รอบ ปี ที่  3 3  ณ  บ ริ เ ว ณหน้ า ห้ อ ง ส มุ ด  คณ ะสั ต ว แ พท ยศา สต ร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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คณะเทคโนโลยี เข้าร่วมแสดงความยินดีกับส านักหอสมุด มข. ในโอกาสครบรอบการสถาปนา 40 ปี
คณะเทคโนโลยี เมื่อวันท่ี 14 พฤษภาคม 2562 ผศ. พลฤทธ์ิ จุลมนต์ รองคณบดี

ฝ่ายยุทธศาสตร์ด้านบุคคลและสื่อสารองค์กร ผู้แทนคณบดีคณะเทคโนโลยี พร้อมด้วย 
นางศิวลี พานเยือง หัวหน้างานบริหารทั่วไป กองบริหารงานคณะ และบุคลากรของ
คณะฯ ได้ร่วมมอบช่อดอกไม้ เพื่อแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.วนิดา แก่นอากาศ 
ผู้อ านวยการส านักหอสมุด เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาหอสมุด มข. ครบรอบปีที่ 
40 ณ บริเวณโถงหน้าส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยภายในงานมีกิจกรรม
ท าบุญเลี้ยงพระสงฆ์จ านวน 9 รูปเพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับทางส านักและบุคลากร

คณะเทคโนโลยี เข้าร่วมแสดงความยินดีกับคณะทันตแพทยศาสตร์ มข. ในโอกาสครบรอบการสถาปนา 40 ปี
คณะเทคโนโลยี เมื่อวันท่ี 15 พฤษภาคม 2562 ผศ. พลฤทธ์ิ จุลมนต์ รองคณบดี

ฝ่ายยุทธศาสตร์ด้านบุคคลและสื่อสารองค์กร พร้อมด้วยนางศิวลี พานเยือง หัวหน้างาน
บริหารทั่วไป กองบริหารงานคณะ และบุคลากรของคณะ ได้เข้าร่วมมอบช่อดอกไม้เพื่อ
ร่วมแสดงความยินดีให้กับ รศ.ดร.ทพญ.วรานุช ปิติพัฒน์ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ 
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะทันตแพทยศาสตร์ มข. ครบรอบปีที่ 40 ณ 
บริ เ วณ โถ ง ช้ั น หนึ่ ง  โ ร งพย า บาล ทั นต กร ร ม  คณ ะทั น ตแพทยศ าสต ร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยภายในงานมีกิจกรรมพิธีการอัญเชิญพระพุทธรูปเพื่อ
ประดิษฐาน ณ โรงพยาบาลทันตกรรม และพิธีการตักบาตรและท าบุญเลี้ยงพระสงฆ์
จ านวน 9 รูป เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับทางคณะฯ และผู้เข้าร่วมพิธี

แวดวงการต่างประเทศ

อาจารย์คณะเทคโนโลยี ได้รับเชิญให้ไปร่วมสอน ณ CAN THO UNIVERSITY ประเทศเวียดนาม

คณะเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 11 – 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา Can Tho University ได้เชิญคณาจารย์จากคณะเทคโนโลยี จ านวน 2 ท่าน
คือ รศ.ดร. พรเทพ ถนนแก้ว คณบดีคณะเทคโนโลยี และ ผศ.ดร.ปรีย์กมล กลั่นฤทธิ์ อาจารย์สังกัดสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ไปร่วมสอนพิเศษใน
รายวิชาทางด้านเทคโนโลยีการหมัก และเทคโนโลยีด้านอณูชีววิทยา ให้กับนักศึกษาช้ันปีท่ี 2 และ 3 ในหลักสูตร Advanced program in
Biotechnology โดยมี Assoc. Prof. Tran Nhan Dung, Director of Biotechnology Research and Development Institute (BiRDI) และผู้
ประสานงานจาก Can Tho University คือ Assoc. Prof. Dr. Ngo Thi Phuong Dung และ Dr. Huynh Xuan Phong ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น
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คณะเทคโนโลยี ขยายคู่ความร่วมมือทางวิชาการด้านเทคโนโลยีธรณีกับ COLLEGE OF TECHNOLOGY, 
CAN THO UNIVERSITY ประเทศเวียดนาม

คณะเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา คณะเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น น าโดย รศ.ดร.พรเทพ ถนนแก้ว คณบดี พร้อมด้วย ผศ.ดร.
คณิต วิชิตพันธุ์ ผศ.สุกานดา วิชิตพันธุ์ ผศ.ดร.ปรีย์กมล กลั่นฤทธิ์ และ ผศ.ดร.
จิรวรรณ อภิรักษากร อาจารย์ประจ าสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ และนางสาว
ปัทมา ถูกคะเน นักวิเทศสัมพันธ์ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เดินทาง
ไปเข้าพบ Assoc. Prof. Dr. Nguyen Chi Ngoc, Dean of College of
Technology, Can Tho University ประเทศเวียดนาม เพื่อขยายคู่ความร่วมมือ
ทางวิชาการและวิจัยในสาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี ในการนี้ ทาง College of
Technology, Can Tho University ประสงค์จะส่งนักศึกษาระดับปริญญาตรีมา
ศึกษาต่อในหลักสูตรบัณฑิตศึกษาในปีการศึกษา 2563 เป็นปีแรก

คณะเทคโนโลยี ร่วมกับส านักบริการวิชาการ มข. จัด WORKSHOP อาหารหมักดอง
ให้กับผู้ประกอบการและนักศึกษาในประเทศเวียดนามตอนใต้

คณะเทคโนโลยี ร่วมกับส านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดให้มีกิจกรรมการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง Technology Transfer of 
Thai and Vietnamese Fermented Food Products ขึ้นระหว่างวันท่ี 23 – 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ณ Hall 106 Biotechnology Research & 
Development Institute, Can Tho University ประเทศเวียดนาม ผู้แทนจากคณะเทคโนโลยีได้น าเสนอข้อมูลผลงานวิจัย และการสาธิตกระบวนการ
ผลิตแหนมกาบา โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์คณิต วิชิตพันธุ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์สุกานดา วิชิตพันธุ์ และการสาธิตกระบวนการผลิตโยเกิร์ตกาบา โดย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรวรรณ อภิรักษากร ในขณะที่ทาง Can Tho University ได้น าเสนอข้อมูลและสาธิตกระบวนการผลิตไวน์ข้าว และกระบวนการ
ผลิตเทมเป้ ซึ่งถือเป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ที่ดีระหว่างบุคลากรทั้งสองสถาบัน นอกเหนือจากกิจกรรมการอบรมเชิงปฎิบัติการ
ดังกล่าวแล้ว ยังได้มีกิจกรรมการแนะน าคณะเทคโนโลยีให้นักศึกษาในหลักสูตร advanced course program in Biotechnology โดยผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ปรีย์กมล กลั่นฤทธิ์ และได้มีการบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง Isoflavone production from cell culture of Pueraria candollei and 
molecular characterization of genes involved in isoflavone production โดยรองศาสตราจารย์พรเทพ ถนนแก้ว
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แวดวงนักศึกษา-ศิษย์เก่า

ชมรมศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยี จัดกิจกรรมโบว์ลิ่งสานสัมพันธ์น้อง-พี่
ชมรมศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม TeKKUA#1 Bowling Match 2019 ขึ้น เมื่อวันเสาร์ที่ 26

พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา โดยมี รศ.ดร.พรเทพ ถนนแก้ว ได้ให้เกียรติกล่าวเปิดงาน ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถปุระสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์
อันดีระหว่างศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยีทุกรุ่น โดยภายในงานมีกิจกรรมการเล่นโบว์ลิ่ง และการตอบค าถามเกร็ดความรู้เกี่ยวกับประวัติของ
คณะฯ ซึ่งกิจกรรมนี้ได้จัดขึ้นที่ Blu-O Rhythm & Bowling Mega Bangna กรุงเทพฯ โดยมีศิษย์เก่าเข้าร่วมงานกว่า 120 คน และมี
คณาจารย์จากคณะเทคโนโลยีเข้าร่วมงานนี้ ได้แก่ ผศ.ดร.อารยา เชาว์เรืองฤทธิ์ รศ.วรนุช ศรีเจษฎารักข์ และ ผศ.นุสรา สุระโคตร ส าหรับ
รายได้บางส่วนทางศิษย์เก่าได้บริจาคให้กับทางคณะเทคโนโลยี เพื่อเป็นทุนสนับสุนในการสร้างห้องเรียนรู้ส าหรับรุ่นน้องนักศึกษาต่อไป

ศิษย์เก่าสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร รุ่นที่ 31 มอบพัดลมตั้งพื้นแก่สาขาวิชาฯ

สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยี เมื่อวันอังคาร ที่  21 
พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา นางสาวกฤติกา สุพรม และนางสาวกรกนก เทียมแย้ม
ผู้แทนศิษย์เก่าสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร รุ่นที่ 31 ได้มอบพัดลมตั้งพื้น รุ่น 
SHARP สีชมพู ให้แก่สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร โดยมี รศ.วรนุช ศรีเจษฎารักข์ 
ผศ.ดร.ศุภวรรณ ถาวรชินสมบัติ ดร. ปฏิมากร พะสุวรรณ และคุณไพโรจน์ จันธานี 
เป็นผู้แทนสาขาวิชาฯ รับมอบ เพื่อน าไปใช้ตามความเหมาะสมต่อไป


