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ผู้บริหารและบุคลากรคณะเทคโนโลยีร่วมพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ 
เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

คณะเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา คณะผู้บริหารคณะเทคโนโลยี น าโดย รศ.ดร.พรเทพ ถนนแก้ว คณบดี 
อ.ดร.ณัฐวิโรจน์ ศิลารัตน์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์  ผศ.พลฤทธิ์ จุลมนต์ รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ด้านบุคคลและ
สื่อสารองค์กร นายสมคิด พลตื้อ ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะ พร้อมด้วยบุคลากรของคณะเข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มทอง–พุ่มเงิน ถวาย
เครื่องราชสักการะ พร้อมจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร-
รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ณ อาคารพลศึกษา กองการกีฬา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการนี้ 
รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นประธานจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล นอกจากนี้องค์การนักศึกษา 
และตัวแทนนักศึกษาจากแต่ละคณะ พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานราชการ องค์การ ชุมชน รอบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เข้าร่วมในพิธีวางพาน
พุ่มในครั้งนี้ด้วย
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คณะเทคโนโลยีเข้าร่วมแสดงความยินดีกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในโอกาสครบรอบการสถาปนา 41 ปี

แวดวงอาจารย์-บุคลากร

คณะเทคโนโลยี เมื่อวันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม 2562 คณะเทคโนโลยีน าโดย 
รศ.ดร.พรเทพ ถนนแก้ว และนายสมคิด พลตื้อ ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะ 
พร้อมด้วยบุคลากรคณะได้เข้าร่วมมอบช่อดอกไม้เพื่อร่วมแสดงความยินดีให้กับ 
ศ.ดร.กุลธิดา ท้วมสุข คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เนื่องในโอกาส
วันคล้ายวันสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มข. ครบรอบปีที่ 41 ณ 
อาคารรัตนพิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
โดยภายในงานมีกิจกรรมพิธีการท าบุญเลี้ยงพระสงฆ์และการฟังธรรมเทศนา เพื่อ
เสริมสร้างความเป็นสิริมงคลให้กับบุคลากรของคณะและผู้ที่เข้าร่วมงานดังกล่าว

ผู้บริหารคณะเทคโนโลยีร่วมแสดงความยินดีกับคณบดีใหม่ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ 
และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะเทคโนโลยี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา คณะเทคโนโลยีน าโดย รศ.ดร.พรเทพ ถนนแก้ว และนายสมคิด พลตื้อ 
ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะได้น าบุคลากรคณะ เข้ามอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ รศ.ดร.ทพญ.วรานุช ปิติพัฒน์ ในโอกาสที่สภา
มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้มีมติแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2562 ภายในวันเดียวกันนี้ 
คณบดีคณะเทคโนโลยี ผู้บริหาร และบุคลากร ยังได้เข้าเข้าร่วมกันมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแด่ รศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ ในโอกาสที่สภา
มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้มีมติแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป ในช่วงบ่ายของวันที่ 
27 กรกฎาคม 2562 คณบดีคณะเทคโนโลยี ผู้บริหาร และบุคลากร ได้เข้ามอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแด่ รศ.ดร.รัชพล สันติวรากร ใน
โอกาสที่สภามหาวิทยาลัยขอนแก่นได้มีมติแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป

คณะเทคโนโลยีจัดการอบรม เรื่อง การบริหารความเสี่ยง
คณะเทคโนโลยี เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 18 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องสัมมนา 2 ชั้น 2 อาคาร TE 06 คณะเทคโนโลยี 

ได้จัดการอบรม เรื่อง “การบริหารความเสี่ยง คณะเทคโนโลยี” ให้กับบุคลกรของคณะ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.อลิศรา เรืองแสง รองคณบดี
ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เป็นประธานกล่าวเปิดงานประชุม และ อาจารย์ ดร.เพ็ญศรี ปลั่งกลาง ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้
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คณะเทคโนโลยีจัดโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารและการท างานเป็นทีม ส าหรับบุคลากรคณะเทคโนโลยี

คณะเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 จัดโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารและการท างานเป็นทีม ส าหรับบุคลากรคณะ
เทคโนโลยีทั้งสายอาจารย์และสายสนับสนุน ณ ห้องสัมมนา 2 อาคาร TE06 โดยมี ผศ.พลฤทธิ์ จุลมนต์ รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ด้านบุคคล
และสื่อสารองค์กร กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมและเปิดโครงการดังกล่าว ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากคุณภัทร กิตติมานนท์ และคุณนที ทองเพียร 
มาเป็นวิทยากรที่มากด้วยประสบการณ์ในการอบรมจิตตปัญญา ภาวะผู้น า และศิลปศาสตร์ในข่ายของการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง 
(transformative learning) ให้กับองค์กรชั้นน าหลายแห่ง โดยภายในกิจกรรมมีการเรียนรู้ถึงภาวะผู้น าสี่ทิศ การท างานของสมอง 3 ชั้น การ
ขอบคุณและขอโทษ รวมทั้งการประสานความเข้าใจระหว่างกันให้มากขึ้น

กิจกรรมนัดพบผู้ปกครอง ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาประจ าปีการศึกษา 2562
คณะเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา รศ.ดร.พรเทพ ถนนแก้ว คณบดี ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงานนัดพบ

ผู้ปกครองและต้อนรับผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี เฟื่องฟ้าช่อที่ 38 และเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา คณะจัด
กิจกรรมนัดพบนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2562 ณ ห้องเฟื่องฟ้า คณะเทคโนโลยี และในวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 จัด
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับระดับบัณฑิตศึกษา คณะเทคโนโลยี โดยในกิจกรรมครั้งนี้ คณะฯ ได้น าเสนอข้อมูลให้นักศึกษาใหม่
ทราบถึงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และเกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร รวมทั้งระเบียบที่ส าคัญของมหาวิทยาลัยที่นักศึกษา
ควรทราบเพื่อสร้างความเข้าใจและวิสัยทัศน์ในการเรียนและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยให้กับนักศึกษาใหม่ นอกจากนี้ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ยัง
ได้มีโอกาสได้พบกับคณาจารย์และบุคลากรคณะเทคโนโลยี รวมทั้งอาจารย์ที่ปรึกษา โดยได้เปิดโอกาสให้มีการเสวนาเพื่อสร้างความเข้าใจและ
สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน 

แวดวงการต่างประเทศ
คณะเทคโนโลยี ต้อนรับอาคันตุกะจาก Universitas Ahmad Dahlan, Indonesia

คณะเทคโนโลยี เมื่อวันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา รศ.ดร.พรเทพ ถนนแก้ว 
คณบดี พร้อมด้วย คณะผู้บริหารและอาจารย์ประจ าสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต ให้เกียรติ
ต้อนรับ Prof. Utaminingsih Linarti, Head Department of Industrial Engineering, 
Universitas Ahmad Dahlan ประเทศอินโดนีเซีย พร้อมด้วย Mr. Fahri Firmansyah
นักศึกษาจากสถาบันดังกล่าว ในโอกาสเดินทางมาเจรจาความร่วมมือทางด้านวิชาการ ได้แก่ 
แลกเปลี่ยนอาจารย์ แลกเปลี่ยนนักศึกษา Guest lecture การด าเนินการด้านวารสารวิชาการ
นานาชาติ (IJIO) ด้านการวิจัย


