
กองบรรณาธิการ

ท่ีปรึกษา

รศ.ดร.พรเทพ ถนนแก้ว

กองบรรณาธิการ

นางสาวปัทมา ถูกคะเน

นายประทีป เทวงษา

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

123 หมู่ 16 ถนนมิตรภาพ ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002

โทรศัพท์: 043-202-403

โทรสาร: 043-343-182

สายตรงคณบดี: 043-362-120

E-mail: te.kku@kku.ac.th , portha@kku.ac.th

Website: http://technology.kku.ac.th

www.facebook.com/TechnologyKKU

ห้องปฏิบัติการวิจัยด้านโรงกลั่นชีวภาพเพื่อผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพเหลวและเคมีภัณฑ์ ได้มอบเจลแอลกอฮอล์ล้างมือขนาด
พกพาให้คณะเทคโนโลยีเพื่อแจกจ่ายให้บุคลากรและนักศึกษาเพื่อลดโอกาสในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ ถนนแก้ว คณบดีคณะเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นผู้แทนรับมอบเจล
แอลกอฮอล์ล้างมือจ านวน 110 ขวดจาก รองศาสตราจารย์ ดร.มัลลิกา คงเกียรติขจร อาจารย์ประจ าสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและ
อาจารย์ประจ าห้องปฏิบัติการวิจัยด้านโรงกลั่นชีวภาพเพื่อผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพเหลวและเคมีภัณฑ์ ภายใต้โครงการผลิตเจลแอลกอฮอล์ล้าง
มือเพื่อแจกจ่ายใช้งานภายในคณะเทคโนโลยี โดยได้รับความร่วมมือจากนักศึกษาภายในห้องปฏิบัติการดังกล่าว ทางโครงการฯ ยังอาสาผลิต
เจลแอลกอฮอล์ให้คณะเทคโนโลยีส าหรับเติมขวดที่วางกระจายตามจุดต่างๆในคณะเพื่อให้บุคลากรและนักศึกษาใช้ ตามแนวทางปฏิบัติ
ของคณะช่วงโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ยังระบาดอยู่อีกด้วย ผู้ที่สนใจสามารถรับชมการผลิตเจลแอกอฮอล์ผ่านทาง QR CODE
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แวดวงอาจารย์-บุคลากร

คณะเทคโนโลยีร่วมแสดงความยินดีกับคณะวิทยาศาสตร์ มข. ครบรอบ 56 ปีแห่งการก่อตั้ง

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ ถนนแก้ว คณบดี
คณะเทคโนโลยี พร้อมด้วย นายสมคิด พลตื้อ ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะ
เทคโนโลยีและบุคลากรสายสนับสนุน ร่วมมอบช่อดอกไม้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.สมเกียรติ ศรีจารนัย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในโอกาส
วันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ครบรอบ 56 ปีแห่งการก่อตั้ง ณ บริเวณสวน
แห่งการเรียนรู้ ที่ประดิษฐานองค์พระพุทธมงคลสารมุนี พระพุทธรูปประจ าคณะ
วิทยาศาสตร์ ใกล้อาคารวิทยาศาสตร์ 05

สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตจัดประชุมชี้แจง “โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ แบบหลักสูตรประกาศนียบัตร (non degree)”
เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2563 ดร.อนาลยา หนานสายออ ประธานหลักสูตรสาขาวิชา

เทคโนโลยีการผลิต คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วย ดร.อาทิตย์ อภิโชติ
ธนกุล อาจารย์ประจ าสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต ได้ชี้แจงวัตถุประสงค์ และรูปแบบการ
เรียนแบบชุดวิชา (Module) ในชุดวิชาต่าง ๆ ที่ช่วยส่งเสริมการประยุกต์ใช้ความรู้ในสภาพ
จริงในอนาคต แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 2, 3 และ 4 สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต ภายใต้
โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่เพื่อสร้างก าลังคนที่มีสมรรถนะสูงส าหรับอุตสาหกรรม New 
Growth Engine ตามนโยบาย Thailand 4.0

คณะเทคโนโลยีแนะแนวการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ณ สาขาวิชาเคมี มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พลฤทธิ์ จุลมนต์ รองคณบดีฝ่าย
ยุทธศาสตร์ด้านบุคคลและสื่อสารองค์กร พร้อมด้วยนางพัชรี พงศ์พัสนันท์ หัวหน้างาน
สนับสนุนวิชาการ ได้แนะแนวการศึกษาต่อในระดับบณัฑิตศึกษาในสาขาวชิาเทคโนโลยีธรณี 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมทั้งแนะน าข้อมูลงานวิจัย โอกาสในการท าวิจัยในต่างประเทศ 
และการได้เรียนร่วมกับนักศึกษาต่างชาติ ตลอดจนข้อมูลด้านทุนการศึกษาต่างๆ

คณะเทคโนโลยีจัดอบรมเทคนิคการกายภาพบ าบัดและป้องกัน Office Syndrome ให้บุคลากร
เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พลฤทธิ์ จุลมนต์ รองคณบดี

ฝ่ายยุทธศาสตร์ด้านบุคคลและสื่อสารองค์กร ผู้แทนคณบดีกล่าวเปิดกิจกรรม
การอบรม หัวข้อ “เทคนิคการกายภาพบ าบัดและป้องกัน Office Syndrome 
ส าหรับบุคลากร” โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยอดชาย บุญ
ประกอบ อาจารย์จากคณะเทคนิคการแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านกายภาพบ าบัดมา
เป็นวิทยากรในการอบรม ณ ห้องสัมมนา 4 ชั้น 6 อาคาร TE06 ทั้งนี้ วิทยากร
ได้บรรยายถึงพฤติกรรมและบุคลิกท่านั่งและการท างานของผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้ง
ผลกระทบด้านสรีระวิทยาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต และได้มีการแนะน าท่าบริหาร
ร่างกายรวมทั้งการฝึกปรับท่าทางในการท างานในส านักงานเพื่อปรับสรีระให้
สอดคล้องและสมดุลกับลักษณะของร่างกายตนเอง ทั้งยังแนะน าเรื่องการ
รับประทานอาหารเพื่อลดน้ าหนัก และรักษาจิตใจให้มีความสุข
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สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ จัดอบรม เรื่อง “ออกก าลังจิตเพื่อเตรียมพร้อมสูก่ารพัฒนา”

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2563 ดร.กรกช ฮามสุโพธิ์ อาจารย์ประจ าสาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพ เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม หัวข้อ “ออกก าลังจิตเพื่อ
เตรียมพร้อมสู่การพัฒนา” ให้กับนักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
ชั้นปีที่ 1 โดยได้รับเกียรติจาก คุณเอมอร อุดมประเสริฐ สถาบันโยคะ บ้านครูอุ๊ 
เป็นวิทยากร โดยวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมนี้เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้การฝกึ
สติผ่านกิจกรรมโยคะ โดยให้อยู่กับปัจจุบนั ท าให้เกิดสมาธิ และลดการปรุงแต่งของ
จิต รวมทั้งเรียนรู้วิธีการพัฒนาตนเองอย่างสมดุล

สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตจัดกิจกรรม “การด าเนินชีวิตของนักศึกษาในยุคดิจิตอล ตามหลักพระพุทธศาสนา”
เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ดร.อนาลยา หนานสายออ ประธานหลักสูตร

สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม หัวข้อ “การด าเนิน
ชีวิตของนักศึกษาในยุคดิจิตอล ตามหลักพระพุทธศาสนา” เพื่อบูชาคุณ 150 ปี  
ชาตกาลหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต และคุณูปการของหลวงตามหาบัว ญาณสัมปัณโณ ที่
มีต่อประเทศไทย โดยได้นิมนต์เชิญ พระอาจารย์รัฐวีร์ ฐิตวีโร จากวัดป่ากกสะทอน 
จังหวัดอุดรธานี มาเป็นพระอาจาร์วิทยากร ทั้งนี้ คณะฯ สาขาวิชาฯ และนักศึกษา
ได้ร่วมถวายผ้าป่าช่วยชาติเพื่อสืบสานปณิธานงานช่วยชาติของหลวงตาพระมหาบัว 
ญาณสัมปันโน เพื่อสร้างกุศลร่วมกันอีกด้วย 

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เข้าใจตน เข้าใจคน เข้าใจโลก” ให้กับนักศึกษา

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 ดร.กรกช ฮามสุโพธิ์ อาจารย์ประจ าสาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพ เป็นประธานกล่าวเปดิกิจกรรม หัวข้อ “เข้าใจตน เข้าใจคน เข้าใจ
โลก” ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ โดยได้รับเกียรติ
จาก พญ.วนาพร วัฒนกูล (โรงพยาบาลขอนแก่น) ผศ.ทพญ.ดร. สุวดี  เอ้ืออรัญโชติ 
(คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น) มาเป็นวิทยากร วัตถุประสงค์ของ
การจัดกิจกรรมนี้เพื่อให้นักศึกษาได้ทราบถึงแนวทางในการน าไปสู่การเข้าใจตน 
เข้าใจคน เข้าใจโลก และได้เรียนรู้การพัฒนาตนเองอย่างสมดุล ทั้งจิต ความคิด และ
สติ  ทั้งยังเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ส่งเสริมด้านจริยธรรม และคุณธรรมด้วย

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ จัดอบรม หัวข้อ “เสริมสร้างทักษะการคิด วิเคราะห์ และแยกแยะ” ให้กับนักศึกษา

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 ดร.กรกช ฮามสุโพธิ์ อาจารย์ประจ าสาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพ เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม หัวข้อ “เสริมสร้างทักษะการ
คิ ด  วิ เคราะ ห์  และแยกแยะ ” ใ ห้กับนั กศึ กษาปริญญาตรี  สาขาวิ ช า
เทคโนโลยีชีวภาพ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิรัช วงศ์ภินันท์
วัฒนา อาจารย์ประจ าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
เป็นวิทยากร วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมนี้เพื่อให้นักศึกษาได้ทราบถึงการ
เสริมสร้างทักษะการคิด วิเคราะห์ และแยกแยะ รวมทั้งได้ทราบแนวทางการน า
ความรู้ที่ช่วยเสริมสร้างทักษะการคิด วิเคราะห์ และแยกแยะ ไปในการท างาน
จริง หรือด าเนินชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ
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สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ จัดอบรม เรื่อง “การใช้ภาษาไทยที่ถูกต้องในการสื่อสารทางวิชาการ” ให้กับนักศึกษา

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ดร.กรกช ฮามสุโพธิ์ อาจารย์ประจ าสาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพ เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม หัวข้อ “การใช้ภาษาไทยที่
ถูกต้องในการสื่อสารทางวิชาการ” ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิรัช 
วงศ์ภินันท์วัฒนา อาจารย์ประจ าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากร โดยวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมนี้
เพื่อให้นักศึกษาได้ทราบถึงการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้องในการสื่อสารทางวิชาการ 
รวมทั้งได้ทราบแนวทางการน าความรู้และทักษะที่ได้รับไปใช้ในการเรียน การท า
กิจกรรมเสริมหลักสูตร  และใช้ในการท างานจริง

สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต นิเทศงานนักศึกษาชั้นปีท่ี 4 ร่วมกับเครือข่ายบริษัทในความร่วมมือสหกิจศึกษา
เมื่อวันที่  28-31 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา อาจารย์ประจ าสาขาวิชา

เทคโนโลยีการผลิต ได้แก่ ดร.อนาลยา หนานสายออ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พล
ฤทธิ์ จุลมนต์ และ ดร.อาทิตย์ อภิโชติธนกุล เดินทางไปติดตามความก้าวหน้าใน
การด าเนินโครงงานของนักศึกษา ซึ่งเป็นการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้าน
เทคโนโลยีการผลิต เพื่อแก้ปัญหาให้กับโรงงานอุตสาหกรรม โดยมีประเด็นหลัก
ครอบคลุมเกี่ยวกับด้านการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต การควบคุมคุณภาพ 
การวางแผนการผลิต การลดความสูญเปล่าในกระบวนการผลิต การจัดการด้าน
ความปลอดภัย และการจัดการต้นทุน เป็นต้น ณ สถานประกอบการเอกชนใน
ความร่วมมือสหกิจศึกษา ในเขตจังหวัดขอนแก่น สมุทรปราการ ชลบุรี ระยอง 
และประจวบคีรีขันธ์ กว่า 12 บริษัท

สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร นิเทศงานนักศึกษาชั้นปีท่ี 4 ร่วมกับเครือข่ายบริษัทในความร่วมมือสหกิจศึกษา
เมื่อวันที่ 27 มกราคม ถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา อาจารย์ประจ าสาขาวิชา

เทคโนโลยีการอาหาร ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชฎา ตั้งวงค์ไชย รองศาสตราจารย์วร
นุช ศรีเจษฎารักข์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัมพร แซ่เอียว และ ดร.พิมพ์นิภา หิรัณย์สร 
เดินทางไปติดตามความก้าวหน้าในการด าเนินโครงงานของนักศึกษา ซึ่งเป็นการประยุกต์ใช้
องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีการอาหาร เพื่อแก้ปัญหาให้กับโรงงานอุตสาหกรรม โดยมี
ประเด็นหลักครอบคลุมเกี่ยวกับด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ การปรับปรุงประสิทธิภาพ 
การควบคุมคุณภาพ การค้นหาสาเหตุของการเกิดข้อบกพร่องเพื่อลดความสูญเปล่าใน
กระบวนการผลิต รวมทั้งการจัดการด้านความปลอดภัย เป็นต้น ณ สถานประกอบการ
เอกชนในความร่วมมือสหกิจศึกษา ในเขตจังหวัดขอนแก่น กรุงเทพมหานคร สมุทรสาคร 
ปทุมธานี อยุธยา นคราชสีมา ราชบุรี กว่า 6 บริษัท

นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ชั้นปีที่ 1 พบอาจารย์ท่ีปรึกษา
เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563 สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ได้จัดกิจกรรม “นักศึกษา

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ชั้นปีที่ 1 พบอาจารย์ที่ปรึกษา” โดยมี ศาสตราจารย์ 
ดร.อลิศรา เรืองแสง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขนิษฐา เฟียล่า ดร.เพ็ญศรี ปลั่งกลาง 
และ ดร.กรกช ฮามสุโพธิ์ อาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรมและ
ได้ให้ค าแนะน า และช่วยเหลือเพื่อให้นักศึกษามีแนวทางในการปฏิบัติตนและแก้ไข
ปัญหาได้อย่างถูกต้อง โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 64 คน


