
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: patthu@kku.ac.th , portha@kku.ac.th

Website: https://te.kku.ac.th

www.facebook.com/TechnologyKKU

อธิการบดีและผู้บริหาร มข. เยี่ยมเยือนคณะเทคโนโลยี ชื่นชมผลการด าเนินงาน พร้อมช่วยผลักดันผลิตภัณฑ์
และนวัตกรรมจากงานวิจัยสู่สากล

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2563 คณะเทคโนโลยี น าโดย รองศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ ถนนแก้ว คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร อาจารย์และ
บุคลากร ให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์ นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดี พร้อมด้วยรองอธิการดี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายต่างๆ ใน
โอกาสเดินทางมาเยี่ยมเยือนคณะเทคโนโลยีพื่อรับทราบถึงผลการด าเนนิงานของคณะ รวมทั้งผลกระทบด้านต่างๆที่เกิดขึ้นในช่วงวิกฤตโค
วิด-19 ที่ผ่านมา พร้อมมอบหมายนโยบายการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยตามยุทธศาสตร์ KKU Transformation

นอกจากนี้ ทางคณะเทคโนโลยียังได้จัดบูธน าเสนอผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมจากการวิจัยที่ น่าสนใจจากกลุ่มวิจัยเพื่อการพัฒนา
กระบวนการผลิตไฮโดรเจนจากวัตถุดิบมวลชีวภาพโดยจุลินทรีย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ และสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ท้ายสุด 
รองศาสตราจารย์ นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล ได้กล่าวชื่นชมผลงานที่น่าสนใจของทางคณะ และเตรียมผลักดันสู่การพัฒนาในเชิง
พาณิชย์ในระดับสากลต่อไป
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กลุ่มวิจัยเพื่อการพัฒนากระบวนการผลิตไฮโดรเจนจากวัตถุดิบมวลชีวภาพโดยจุลินทรีย์ น าเสนอผลงานวิจัย
ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ในงานประชุมโครงการ อว. สร้างงาน

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2563 ศาสตราจารย์ ดร. อลิศรา เรืองแสง หัวหน้ากลุ่ม
วิจัยเพื่อการพัฒนากระบวนการผลิตไฮโดรเจนจากวัตถุดิบมวลชีวภาพโดยจุลินทรีย์ 
พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิลักษณ์ สลักค า นักวิจัย นายอัยพฤกษ์ ม่วง
ประยูร ผู้ช่วยวิจัย และนางสาวอรวรรณ พันดวง นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ได้
น าเสนอผลงานวิจัยพลังงานชีวภาพทางเลือก Bio-Hythane ซี่งเป็นพลังงาน
เชื้อเพลิงผสมระหว่างไฮโดรเจนและมีเทน ที่เกิดจากกระบวนการหมักชีวมวลด้วย
เชื้อแบคทีเรีย และผลิตภัณฑ์ Bioplastic ได้แก่ Poly (3-hydroxybutyrate): PHB
แ ล ะ Poly (3-hydroxybutyrate-co-3-hydroxyvalerate) : PHBV ใ น ก า ร
ประชุมสัมมนาโครงการ อว. สร้างงาน ของกระทรวงอุดมศึกษา วิจัย และ
นวัตกรรม ณ อาคารสิริคุณากร มห่าวิทยาลัยขอนแก่น

คณะเทคโนโลยีร่วมกิจกรรม รวมใจ มข. ปลูกป่า รักษ์ธรรมชาติ ประจ าปี 2563
เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563 รองศาสตราจารย์ ดร. พรเทพ ถนนแก้ว คณบดี 

พร้อมด้วยนายสมคิด พลตื้อ ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะ และบุคลากรเข้า
ร่วมกิจกรรมรวมใจ “มข. ปลูกป่า รักษ์ธรรมชาติ ประจ าปี 2563” จัดโดยกอง
จัดการสาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดล้อม และฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและ
สิ่งแวดล้อม และคณะแพทยศาสตร์ โดยการนี้ รองศาสตราจารย์ นพ.ชาญชัย 
พานทองวิริยะกุล อธิการบดีเป็นประธานผู้เปิดงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟู
ป่าและเพิ่มพื้นที่สีเขียวในมหาวิทยาลัย และสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจก ณ 
บริเวณสวนสัก หลังอุทยานวิทยาศาสตร์

คณะเทคโนโลยี ร่วมปลูกต้นกาลพฤกษ์เพื่อสร้างแลนมาร์คแห่งใหม่ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พลฤทธิ์ 
จุลมนต์ รองคณบดีฝ่ายยุทธสาสตร์ด้านบุคคลและสื่อสาร
องค์กร ดร.ณัฐวิ โรจน์ ศิลารัตน์  รองคณบดีฝ่ายพัฒนา
นักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ พร้อมด้วยนายสมคิด พลตื้อ 
ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะ และบุคลากร ได้เข้าร่วม
โครงการกาลพฤกษ์ รวมใจ เพื่อปรับปรุงบริเวณพื้นที่ฟาร์ม
และแปลงฝึกงาน แปลงทดลอง โดยการจัดท าแนวรั้วคาวบอย
ความยาว 1,245 เมตร เพื่อสร้างแนวเขตของพื้นที่ฟาร์ม และ
จั ด ใ ห้มี ก ารปลู กต้ นกาลพฤกษ์  ซึ่ ง เป็ นต้น ไม้ประจ า
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ านวน 190 ต้น ที่บริเวณขอบรั้ว
คาวบอย เพื่อสร้างทิวทัศน์ของต้นกาลพฤกษ์ที่งดงาม คล้าย
ทิวแถวต้นซากุระ ส าหรับการพักผ่อนหย่อนใจและการเยี่ยม
ชม เพื่อให้เป็นแลนด์มาร์คที่ส าคัญของมหาวิทยาลัยและ
จังหวัดขอนแก่น
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คณะเทคโนโลยีจัดสัมมนา “แนวทางการบริหารงานสู่ความเป็นเลิศด้วย OKRs 
และวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนของคณะเทคโนโลยี”

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร. พรเทพ ถนนแก้ว 
คณบดี เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง แนว
ทางการบริหารงานสู่ความเป็นเลิศ เพื่อให้ความรู้และระดมความคิดจาก
บุคลากรทุกภาคส่วนในคณะเพื่อใช้ เป็นกรอบในการพัฒนาวิธีการ
ด าเนินงานของคณะ โดยมุ่งเน้นการก าหนดเป้าหมายเชิงกลยุทธ์และการ
ประเมินผลในองค์กรเพื่อการพัฒนาที่ก้าวหน้าในอนาคต ในช่วงเช้าได้รับ
เกียรติจาก อ.ดร.ศักดิ์ชัย เจริญศิริพรกุล อาจารย์ประจ าบัณฑิตวิทยาลัย
ศึกษาการจัดการ (MBA) มาเป็นวิทยากรระดมสมองในการวิเคราะห์โอกาส 
ภัยคุกคาม จุดแข็ง และจุดอ่อนของคณะ เพื่อเป็นการสร้างวิสัยทัศน์ใน
ภาพรวมและแนวทางการพัฒนา และในช่วงบ่ายได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ นพ. ธรา ธรรมโรจน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารบรรยายเรื่อง
การพัฒนามหาวิทยาลัยด้วยหลัก Objective and Key Results (OKRs) 

คณะเทคโนโลยีต้อนรับผู้แทนจาก วช. เยี่ยมชมการจัดการคุณภาพและมาตรฐานห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร. พรเทพ ถนนแก้ว คณบดี ให้เกียรติต้อนรับผู้ทรงคุณวุฒิของส านักงานการวิจัย
แห่งชาติ (วช.) ประกอบด้วย ดร.จินตราภา โสภณ รองศาสตราจารย์ ดร.เอมอร เบญจวงศ์สกุลชัย ดร.ประไพพิศ แจ่มสุกใส เทอร์ไน รอง
ศาสตราจารย์ ดร.อรพิน เกิดชูชื่น และหัวหน้าฝ่ายมาตรฐานการวิจัยได้เดินทางมาเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ “กลุ่มวิจัยเพื่อการพัฒนา
กระบวนการผลิตไฮโดรเจนจากวัตถุดิบมวลชีวภาพโดยจุลินทรีย์” ซึ่งมี ศาสตราจารย์ ดร.อลิศรา เรืองแสง เป็นหัวหน้าห้องปฏิบัติการ ซึ่ง
เป็นการด าเนินการภายใต้โครงการพัฒนาตัวอย่างห้องปฏิบัติการวิจัยปลอดภัย เพื่อขยายผลการสร้างความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัย
ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยทั่วประเทศของส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และเป็นการเข้าติดตามรวมทั้งประเมินผลการ
พัฒนาของห้องปฏิบัติการที่ได้รับมาตรฐาน และมีความพร้อมสู่การเป็นตัวอย่างห้องปฏิบัติการวิจัยปลอดภัย 

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ได้จัดพิธีท าบุญ 
เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมอันดีงาม

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 ณ ลานหน้าอาคาร TE 02 สาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยี ได้จัดให้มีพิธีท าบุญถวายภัตตาหาร
เพลและสังฆทานแด่พระสงฆ์ เพื่่อเป็นสิริมงคล และเป็นการสืบสาน
วัฒนธรรมอันดีงาม โดยมีพระสงฆ์จ านวน 9 รูป สวดเจริญพระพุทธ
มนต์ เพื่อเสริมสิริมงคลแก่คณะคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา 
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แวดวงนักศึกษา-ศิษย์เก่า

บริษัท เวลเซฟเฟอร์นิเจอร์เซ็นเตอร์ จ ากัด และมูลนิธิภักดี ธันวารชร มอบทุนให้แก่นักศึกษาคณะเทคโนโลยี

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร. พรเทพ ถนนแก้ว คณบดี
เป็นประธานกล่าวต้อนรับ คุณโอวาส จิโนรส ผู้บริหารบริษัท เวลเซฟเฟอร์นิเจอร์
เซ็นเตอร์ จ ากัด และตัวแทนมูลนิธิภักดี ธันวารชร น าโดย ดร.ณัฐวิโรจน์ ศิลารัตน์ 
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรชัย สม
ผดุง และผู้ช่วยศาสตราจารย์วินิจ ยังมี ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญในการช่วยบรรเทา
ทุกข์และความเดือดร้อนจากปัญหาสถานการณ์โควิด-19 ที่มีต่อนักศึกษา จึงมอบ
ทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีธรณีที่มีความต้องการการ
สนับสนุนจ านวน 5 ทุน ทุนละ 5,000 บาท ประกอบด้วย นายศุภวัฒน์ ดงกาวัน
นายสุริยา วรรณวงษา นางสาวศิรินทร ผาจันทร์ นางสาวพัชรพร ขันมะจันทร์ และ
นางสาวกัญญารัตน์ จันจวง คณะเทคโนโลยีขอขอบคุณบริษัท เวลเซฟเฟอร์นิเจอร์
เซ็นเตอร์ จ ากัด และมูลนิธิภักดี ธันวารชร มา ณ โอกาสนี้

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่นจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะเทคโนโลยีขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพที่ได้รับรางวัล ดังนี้ 1. รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น กลุ่มวิทยาศาสตร์
ชีวภาพ-ปริญญาเอก DR. TRAN THI GIANG ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพ ในหัวข้อวิทยานิพนธ์เรื่อง “การผลิตไบโอไฮโดรเจนจากชีวมวลของ 
Chlorella sp. ที่ผ่านกระบวนการปรับสภาพ (Biohydrogen Production from 
pretreated Chlorella sp. Biomass)” โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.อลิศรา เรืองแสง 
และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิลักษณ์ สลักค า เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

2. รางวัลวิทยานิพนธ์ดี กลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ-ปริญญาโท นายสุริยันต์ 
บุญพิโย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ในหัวข้อวิทยานิพนธ์
เร่ือง “การย่อยร่วมของหญ้าเนเปียร์/หญ้าเนเปียร์หมักกับเศษอาหารเพื่อการผลิต
มีเทน (Co-digestion of Napier Grass/Napier Silage with Food Waste for 
Methane Production)” โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.อลิศรา เรืองแสง เป็นอาจารย์ที่
ปรึกษา จัดโดยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 


