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คณะเทคโนโลยี เป็นเจ้าภาพร่วม จัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ FOOD INNOVATION ASIA CONFERENCE 2019
คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร และ ส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยสุรนารี ได้

เป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติร่วมกับ สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย (FoSTAT) ใน
งาน FOOD INNOVATION ASIA CONFERENCE 2019 ในหัวข้อ “Future Food Innovation for Better Health and Wellness” ขึ้นที่
ศูนย์แสดงสินค้าไบเทค บางนา กรุงเทพ ระหว่างวันที่ 13-15 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา โดยการนี้ ผศ.ดร.อาณดี นิติธรรมยง นายกสมาคม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย ได้ให้เกียรติกล่าวเปิดการประชุม และมี รศ.ดร. พรเทพ ถนนแก้ว คณบดีคณะ
เทคโนโลยี กล่าวรายงานการจัดการประชุม โดยการจัดประชุมวิชาการนานาชาติในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศซึ่ง
มาจากทั้งภาคการศึกษาและภาคเอกชน รวมทั้งสิ้นกว่า 200 คน
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อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเป็น “ศาสตราจารย์” 
คนที่ 3 ของคณะเทคโนโลยี

แวดวงอาจารย์-บุคลากร

คณะเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.พัฒนา เหล่าไพบูลย์ อาจารย์ประจ า
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ
เป็น “ศาสตราจารย”์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป

บุคลากรกองบริหารงานคณะ ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น
ระดับ “ช านาญการพิเศษ”

คณะเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ นางศรีสวรรค์ ใจลึก ต าแหน่ง นักวิชาการพัสดุ 
ช านาญการ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น ระดับ “ช ำนำญกำรพิเศษ” ทั้งนี้ 
ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป

คณะเทคโนโลยีร่วมยินดีกับวิทยาลัยนานาชาติ มข. ในโอกาสครบรอบ 11 ปี
เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2562 รศ.ดร.พรเทพ ถนนแก้ว คณบดีคณะเทคโนโลยี 

พร้อมด้วยนายสมคิด พลตื้อ ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะและบุคลากรคณะ
เทคโนโลยี เข้ามอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ ศ.ดร.ละออศรี เสนาะเมือง คณบดี
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เนื่องในโอกาสการครบรอบการก่อตั้ง 11 
ปี ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเรียนรวมและพัฒนาทักษะพื้นฐาน โดยภายในงานมี
การจัดพิธีท าบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ และการท าบุญตามประเพณีเพื่อ
ความเป็นสิริมงคลแก่บุคลากรและนักศึกษา

บุคลากรคณะเทคโนโลยีได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการแข่งขันกีฬาฟุตบอล“ขุนเลเกมส์”

คณะเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ นายทรงกรด พิมพ์พันธุ์กุล นายสีสุก เพียจันทร์ 
และนายสุพจน์ แสนสีลา บุคลากรกองบริหารงานคณะเทคโนโลยี ในโอกาสได้รับรางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดงในการแข่งขันกีฬาฟุตบอล ในงานกีฬาบุคลากรส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา คร้ังที่ 38 “ขุนเลเกมส์” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2562

แวดวงการต่างประเทศ

คณะเทคโนโลยีขยายคู่ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในเมียนมาร์

ในระหว่างวันที่ 19-20 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา รศ.ดร.พรเทพ ถนนแก้ว คณบดี 
พร้อมด้วย รศ.ดร.ลักขณา เหล่าไพบูลย์ หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ผศ.ดร.
ศุภวรรณ ถาวรชินสมบัติ หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร และ ผศ.นุศรา สุระ
โคตร หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี เดินทางไปเจรจาความร่วมมือทางด้าน
วิชาการและวิจัยกับ Department of Industrial Chemistry และ Department of 
Geology, Yangon University โดยมี Prof. Dr. Yi Yi Myint และ Prof. Dr. Soe
Soe Than ให้การต้อนรับ
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คณะเทคโนโลยีต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Can Tho University ประเทศเวียดนาม
เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา ผศ.พลฤทธิ์ จุลมนต์ รองคณบดีฝ่าย

ยุทธศาสตร์ด้านบุคคลและสื่อสารองค์กร ผู้แทนคณบดี ให้เกียรติต้อนรับนักศึกษา
แลกเปลี่ยนนานาชาติเพื่อการวิจัยระยะสั้นจ านวน 6 คน จาก Biotechnology 
Research and Development Institute, Can Tho University ประเทศเวียดนาม 
ซึ่งนักศึกษาดังกล่าวได้เดินทางมาศึกษาวิจัยเป็นระยะเวลา 1 เดือน ระหว่างวันที่ 22 
มิถุนายน 2562 ถึงวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 ภายใต้การก ากับดูแลของ ผศ.ดร.
ศุภวรรณ ถาวรชินสมบัติ อาจารย์ประจ าสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร และ ผศ.ดร.
ปรีย์กมล กลั่นฤทธิ์ อาจารย์ประจ าสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

คณะเทคโนโลยีต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก International Indonesia Institute for Life Sciences 
ประเทศอินโดนีเซีย

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา รศ.ดร.พรเทพ ถนนแก้ว คณบดี ให้เกียรติ
ต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนนานาชาติเพื่อการวิจัยระยะสั้นจ านวน 3 คน จาก 
International Indonesia Institute for Life Sciences ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่ง
นักศึกษาดังกล่าวได้เดินทางมาศึกษาวิจัยเป็นระยะเวลา 2 เดือน ระหว่างวันที่ 30 
มิถุนายน 2562 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2562 ภายใต้การก ากับดูแลของ ผศ.ดร.อัมพร 
แซ่เอียว อาจารย์ประจ าสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร และ ผศ.ดร.อภิลักษณ์ สลัก
ค า อาจารย์ประจ าสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

แวดวงนักศึกษา-ศิษย์เก่า

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้รับทุนไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ Ritsumeikan University ประเทศญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 6-20 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา นางสาวณปภัช 
สิทธิกิจปัญญา นางสาวภัทรานิษฐ์ นฤวรนนท์ และนางสาว
ภัทราลักษณ์ ส่งเสริม นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพ ได้รับคัดเลือกให้ได้รับทุนเพื่อเข้าร่วม
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระยะสั้น SAKURA Student 
Exchange Program ณ Ritsumeikan University ประเทศ
ญี่ปุ่น ประจ าปี 2562 

คณะเทคโนโลยีขยายคู่ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในเมียนมาร์ (ต่อ)

จากนั้น ในวันที่ 21-22 มิถุนายน 2562 ทีมผู้บริหารของคณะเทคโนโลยี ยังได้
เดินทางไปยัง University of Mandalay เพื่อเจรจาความร่วมมือทางด้านวิชาการ 
รวมทั้งการหารือการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก 
Prof. Dr. Thida Win อธิการบดี University of Mandalay พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร
ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น 


