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คณะเทคโนโลยีต้อนรับอาคันตุกะจาก Ritsumeikan University ประเทศญี่ปุ่น

แวดวงอาจารย์-บุคลากร

เมื่อวันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ ถนนแก้ว คณบดีคณะเทคโนโลยี พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.
ลักขณา เหล่าไพบูลย์ หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ให้เกียรติต้อนรับอาคันตุกะ ได้แก่ Prof. Dr. Mamoru Wakayama และ Mrs. 
Sakura Takagi จาก Graduate School of Life Sciences, Ritsumeikan University ประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมเยือนและ
เจรจาความร่วมมือด้านการให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญา
เอก ภายใต้ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น และโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระยะสั้น 15 วัน ซึ่งคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะด าเนินการ
เปิดรับสมัครนักศึกษาที่สนใจเป็นล าดับต่อไป

อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา

คณะเทคโนโลยี ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร. 
อลิศรา เรืองแสง ในโอกาสได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลนักวิจัย
ดี เด่นแห่งชาติ สาขาเกษตรศาสตร์ และชีววิทยา จากส านักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยได้ประกาศไว้ ณ วันที่  20 
พฤศจิกายน 2562 ซึ่งเป็นรางวัลนักวิจัยที่ได้อุทิศตนเพื่องานวิจัยอย่าง
ต่อเนื่องในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือหลายเรื่องในกลุ่มวิชาการหรือสห
วิทยาการ มีจริยธรรมของนักวิจัยครบถ้วนสมบูรณ์ มีผลงานเป็นที่
ประจักษ์จนเป็นที่ยอมรับและยกย่องในวงวิชาการนั้นๆ สมควรเป็น
แบบอย่างแก่นักวิจัยอ่ืน
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คณะเทคโนโลยีร่วมแสดงความยินดีกับคณะสาธารณสุขศาตร์ มข. ในวาระโอกาสครบรอบ 41 ปีแห่งการก่อตั้ง
เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 รองศาสตราจารย์ ดร. พรเทพ ถนนแก้ว คณบดี 

พร้อมด้วยนายสมคิด พลตื้อ ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะ และบุคลากรของ
คณะเทคโลยี ได้มอบช่อดอกไม้เพื่อร่วมแสดงความยินดีให้แก่ รองศาสตราจารย์.ดร.
วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์และคณะผู้บริหาร ในโอกาสวัน
คล้ายวันสถาปนาสาธารณสุขศาตร์ ครบรอบปีที่ 41

คณะเทคโนโลยีร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตวิทยาลัย มข. 
ในวาระโอกาสครบรอบ 41 ปี แห่งการก่อตั้ง

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 รองศาสตราจารย์ ดร. พรเทพ ถนนแก้ว คณบดี 
พร้อมด้วยนายสมคิด พลตื้อ ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะ และบุคลากรของคณะ
เทคโนโลยี ได้มอบช่อดอกไม้เพื่อร่วมแสดงความยินดีให้แก่ศาสตราจารย์ ดร. สุรศักดิ์ 
วงศ์รัตนชีวิน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยและคณะผู้บริหาร ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา
สาธารณสุขศาตร์ ครบรอบปีที่ 41

คณะเทคโนโลยีร่วมแสดงความยินดีกับคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ ในโอกาสการเข้าด ารงต าแหน่งคณบดี วาระปัจจุบัน
เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 รองศาสตราจารย์ ดร. พรเทพ ถนนแก้ว คณบดี 

พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พลฤทธิ์ จุลมนต์ รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ด้านบุคคล
และสื่อสารองค์กร อ.ดร.ณัฐวิโรจน์ ศิลารัตน์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์
เก่าสัมพันธ์ นายสมคิด พลตื้อ ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะ และบุคลากรคณะ
เทคโนโลยี เข้ามอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแด่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุรินทร์ เปล่ง
ดีสกุล ในโอกาสด ารงต าแหน่งคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ ในวาระปัจจุบัน

คณะเทคโนโลยีร่วมแสดงความยินดีกับคณะเภสัชศาตร์ มข. ในวาระโอกาสครบรอบ 39 ปีแห่งการก่อตั้ง
เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 รองศาสตราจารย์ ดร. พรเทพ ถนนแก้ว คณบดี 

พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พลฤทธิ์ จุลมนต์ นายสมคิด พลตื้อ ผู้อ านวยการกอง
บริหารงานคณะ และบุคลากรของคณะเทคโนโลยี มอบช่อดอกไม้เพื่อร่วมแสดงความ
ยินดีให้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.ไพบูลย์ ดาวสดใส คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ในโอกาส
วันคล้ายวันสถาปนาคณะเภสัชศาสตร์ครบรอบปีที่ 39

คณะเทคโนโลยีแนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีให้กับนักเรียนสถาบันกวดวิชาอักษรปัญญา
เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พลฤทธิ์ จุลมนต์ รองคณบดีฝ่าย

ยุทธศาสตร์ด้านบุคคลและสื่อสารองค์กรให้เกียรติเป็นประธานกล่าวต้อนรับนักเรียนจาก
สถาบันกวดวิชาอักษรปัญญา จังหวัดขอนแก่น จ านวน 40 คน และแนะน าข้อมูลทั่วไป
เกี่ยวกับคณะเทคโนโลยี ณ ห้อง 6629 อาคาร TE06 โดยมีอาจารย์ผู้แทนสาขาวิชาได้แก่ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิรวรรณ อภิรักษาการ จากสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ดร.พิมพ์
นิภา หิรัณศร จากสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ดร.วิมล สุขพล า และ อ.ณัฐวุฒิ หอม
ทอง จากสาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี และผู้ช่วยศาสตราจารย์พลฤทธิ์ จุลมนต์ จาก
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนการสอนของแต่ละ
หลักสูตร งานวิจัย บทบาทของสาขาวิชา พร้อมแนวทางการประกอบวิชาชีพในอนาคต 
พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เข้าทัศนศึกษาห้องปฏิบัติการของสาขาวิชาต่างๆ ด้วย
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คณะเทคโนโลยีจัดฝึกอบรมหัวข้อ “Job Interview” ยกระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษแก่นักศึกษา

แวดวงนักศึกษา-ศิษย์เก่า

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ ถนนแก้ว คณบดีคณะ
เทคโนโลยีให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการฝึกอบรมหัวข้อ “Job Interview” ณ 
ห้องสัมมนา 2 อาคาร TE06 ชั้น 2 ซึ่งมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขนิษฐา เฟียล่า รอง
คณบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีย์กมล กลั่นฤทธิ์ ผู้แทนสาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพ อาจารย์ ดร.มานิดา สว่างเนตร นอยแบร์ท ผู้แทนสาขาวิชา
เทคโนโลยีการผลิต เข้าร่วมสังเกตการณ์ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์ประจ าศูนย์
ภาษาแคลิฟอร์เนีย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้แก่ Teacher PK และ Teacher Alani 
Cheline มาเป็นวิทยากร

คณะเทคโนโลยีจัดฝึกอบรมหัวข้อ “ท าอย่างไรจะเป็น SMART STUDENT” แก่นักศึกษา

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562 อ.ดร.กรกช ฮามสุโพธิ์ อาจารย์ประจ าสาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพ ให้เกียรติต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร. รัชพล สันติวรากร 
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ให้เกียรติเป็นวิทยากรอบรม 
หัวข้อ “ท าอย่างไรจะเป็น SMART STUDENT” ณ ห้องสัมมนา 4 แก่นักศึกษา
สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยี ชั้นปีที่ 1 และ ปีที่ 2 จ านวน 52 คน โดยได้
ให้นักศึกษาเล็งเห็นถึงความส าคัญในการวางแผนเวลา การตั้งเป้าหมายที่ชัดเจน การ
สร้างความสุขและรู้จักแบ่งปัน การเรียนและท ากิจกรรมอย่างมืออาชีพ การท า
ตนเองให้มีคุณค่า เป็นพลเมืองดีของสังคม เป็นต้น

คณะเทคโนโลยีจัดฝึกอบรมหัวข้อ “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการจัดท ารายงานทางวิชาการ” แก่นักศึกษา
เมื่อวันที่  6 พฤศจิกายน 2562 อ.ดร.กรกช ฮามสุโพธิ์  อาจารย์ประจ าสาขาวิชา

เทคโนโลยีชีวภาพ ให้เกียรติต้อนรับ อ.ดร.กฤติกา ตระกูลงาม อาจารย์ประจ าสาขาวิชา
เทคโนโลยีธรณี ที่ให้เกียรติเป็นวิทยากรอบรม หัวข้อ “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการ
จัดท ารายงานทางวิชาการ” ณ ห้อง 6221 แก่นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะ
เทคโนโลยี ชั้นปีที่ 4 จ านวน 53 คน โดยได้ให้นักศึกษาสามารถจัดการข้อมูลอย่างมี
ประสิทธิภาพ และน าทักษะนี้ไปต่อยอดประยุกต์ใช้ในการท างานหรือการศึกษาต่อในระดับที่
สูงขึ้นต่อไปได้

นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพได้รับรางวัล Young Scientists Award จากงานประชุมวิชาการ TSB 2019

คณะเทคโนโลยี ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับนายกลรัตน์ 
ภิรมย์อ่อน นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ โดย
มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรวรรณ อภิรักษากร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา 
ได้รับรางวัล Young Scientists Award จากงานประชุมวิชาการ The
31st Annual Meeting of Thai Society for Biotechnology and
International Conference 2019 โดยได้รับรางวัลที่ 3 ในการ
น าเสนอผลงานวิจัยเร่ือง The Partial Purification of water-
Soluble Cellulose from Banana Peel Extraction ในรูปแบบ 
Oral presentation ในงานประชุมวิชาการดังกล่าว
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คณะเทคโนโลยีร่วมกับสโมสรนักศึกษาร่วมงาน “สีฐานเฟสติวัล บูญสมมาบูชานาค” SITHAN KKU FESTIVAL 2019 
เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2562 คณะผู้บริหาร น าโดย อ.ดร.ณัฐวิโรจน์ ศิลารัตน์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์พลฤทธิ์ จุลมนต์ รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ด้านบุคคลและสื่อสารองค์กร คุณสมคิด พลตื้อ ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะ 
พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาร่วมถือกระทง และหาบเสลี่ยงเพื่อร่วมในขบวนพิธีเปิดงาน “สีฐานเฟสติวัล บุญสมมาบูชานาค 
ประจ าปี 2562” Sithan KKU Festival 2019 ณ ริมบึงสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น


