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คณะเทคโนโลยีจัดงานครบรอบ 36 ปีวันคล้ายวันสถาปนา
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2563 รองศาสตราจารย์พรเทพ ถนนแก้ว คณบดีให้เกียรติเป็นประธานในพิธีท าบุญเนื่องในโอกาสครบรอบ 36 

ปีแห่งการสถาปนาคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในช่วงเช้า มีพิธีสักการะพระพุทธรูปประจ ามหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ ศาลเจ้า
พ่อมอดินแดง ต่อมาได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหาร-อาจารย์-บุคลากรจากหลายคณะวิชา ส านัก สถาบัน ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
เดินทางมามอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะเทคโนโลยีครบรอบ 36 ปี ณ ห้องเฟื่องฟ้า คณะเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากนั้น มีพิธีท าบุญถวายภัตตาหารเพลและถวายปัจจัยไทยทาน แด่พระสงฆ์จ านวน 9 รูปจากวัดสว่างสุทธาราม 
บ้านหนองกุง จังหวัดขอนแก่น โดยทางเจ้าอาวาสวัดสว่างสุทธารามได้เมตตาธรรมเทศนาแก่ผู้ร่วมงานเพื่อความเป็นสิริมงคลอีกด้วย
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แวดวงอาจารย์-บุคลากร

คณะเทคโนโลยีร่วมพิธีถวายพานพุ่มสักการะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 
เนื่องในวันวิทยาศาสตร์ ประจ าปี พ.ศ. 2563

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ ถนนแก้ว คณบดี
คณะเทคโนโลยี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พลฤทธิ์ จุลมนต์ รองคณบดีฝ่าย
ยุทธศาสตร์ด้านบุคคลและสื่อสารองค์กร นายสมคิด พลตื้อ ผู้อ านวยการกอง
บริหารงานคณะเทคโนโลยีและนักศึกษา เข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่มสักการะแด่ 
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช รัชกาลที่  ๔ “พระบิดาแห่ง
วิทยาศาสตร์ไทย” เนื่องในวันวิทยาศาสตร์ ประจ าปี พ.ศ. 2563 ณ บริเวณพระ
บรมราชานุสาวรีย์ฯ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะเทคโนโลยีร่วมเชิดชูเกียรตินักวิจัยเกียรติคุณสารสิน ประจ าปี พ.ศ. 2562

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ ถนนแก้ว คณบดีคณะ
เทคโนโลยี ร่วมมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.อลิศรา เรือง
แสง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการและอาจารย์ประจ าสาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพ ผู้ได้รับรางวัลนักวิจัยเกียรติคุณสารสิน ประจ าปี 2562 จัดโดย
ฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ โรงแรมราชาวดี รีสอร์ท แอนด์ 
โฮเทล ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธี

สาขาเทคโนโลยีชีวภาพจัดอบรมเรื่อง “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการจัดท ารายงานทางวิชาการ”

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563 สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยี 
ได้จัดอบรมให้ความรู้ในหัวข้อเรื่อง “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการจัดท า
รายงานทางวิชาการ” ให้แก่นักศึกษา ชั้นปีที่ 4 จ านวน 52 คน ณ ห้องเฟื่องฟ้า 
อาคาร TE06 คณะเทคโนโลยี ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. 
กฤติกา ตระกูลงาม อาจารย์ประจ าสาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี เป็นวิทยากร

สาขาเทคโนโลยีชีวภาพจัดอบรมเรื่อง “วงจรบริหารงานคุณภาพ กับการท างานเป็นทีม”

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2563 สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยี 
ได้จัดอบรมให้ความรู้ในหัวข้อเร่ือง “วงจรบริหารงานคุณภาพกับการท างานเปน็
ทีม” ให้แก่กลุ่มผู้น านักศึกษาที่ด ารงต าแหน่งคณะกรรมการชุมนุมนักศึกษาของ
สาขาวิชาฯ จ านวน 19 คน ณ ห้อง 6228 อาคาร TE06 คณะเทคโนโลยี ทั้งนี้ 
ไ ด้ รั บ เกี ยรติ จ าก  ดร .กรกช  ฮ ามสุ โพธิ์  อา จารย์ ป ระจ าส าขาวิ ช า
เทคโนโลยีชีวภาพ เป็นวิทยากร
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สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณีและชมรมศิษย์เก่าเทคโนโลยีธรณีร่วมบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดเลย

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2563 สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี น าโดย ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์นุศรา สุระโคตร หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี ดร.วิมล สุข
พล า อาจารย์ประจ าสาขาวิชา พร้อมด้วยบุคลากร นักศึกษาปัจจุบัน และ
ชมรมศิษย์เก่าเทคโนโลยีธรณี โดยผู้แทนศิษย์เก่าสาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี ร่วม
เดินทางน าของบริจาคไปมอบให้กับผู้ประสบภัยน้ าท่วมในเขตพื้นที่บ้านสูบ 
บ้านหนองดอกบัว บ้านวังแคน ต าบลน้ าสวย อ าเภอเมือง จังหวัดเลย ยอด
บริจาคทั้งสิ้น 101,821.24 บาท 

สาขาวิชาฯ ขอขอบคุณอาจารย์ บุคลากร รุ่นพี่ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบันและผู้
ร่วมบริจาคทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้

แวดวงเทคโนโลยีเพ่ือสังคม

สาขาเทคโนโลยีชีวภาพจัดอบรมเรื่อง “การสื่อสารเชิงวิทยาศาสตร์ส าหรับบัณฑิตในศตวรรษท่ี 21” 
เตรียมความพร้อมสู่ตลาดงาน

เมื่อวันที่  28 สิงหาคม 2563 สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะ
เทคโนโลยี ได้จัดอบรมให้ความรู้ในหัวข้อเร่ือง “การสื่อสารเชิงวิทยาศาสตร์
ส าหรับบัณฑิตในศตวรรษที่ 21” ให้แก่นักศึกษา ชั้นปีที่ 4 จ านวน 50 คน 
ณ ห้องเฟื่องฟ้า อาคาร TE06 คณะเทคโนโลยี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็น
แนวทางส าหรับนักศึกษาในการฝึกฝนการจัดการความคิดอย่างเป็นระบบ 
แนวทางน าเสนอผลงานที่ถูกต้อง เทคนิคการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ทักษะ
การแก้ ไขปัญหาเฉพาะหน้า  เป็นต้น ทั้ งนี้  ได้ รับ เกียรติจาก รอง
ศ า ส ต ร า จ า ร ย์  ด ร . ธี ร ะ พ ง ษ์   พ ว ง ม ะ ลิ  ค ณ ะ วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากร

นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตน าเสนอผลงานการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม
ด้วยเครื่องมือวัดและอุปกรณ์ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์

แวดวงนักศึกษา-ศิษย์เก่า

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563 นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต ชั้นปีที่ 3 
คณะเทคโนโลยี จ านวน 4 คน ได้แก่ นายสหรัฐ งิดชัยภูมิ นางสาวศิริพรรณ สมใจ 
นายพิศัลย์ โอชารส และนายอภิวัฒน์ เลิศศิริธนวัฒน์ เป็นตัวแทนน าเสนอผลงาน
ด้านการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมด้วยการพัฒนา
อุปกรณ์ควบคุมการผลิต รวมไปถึงการประยุกต์ใช้หลักการอินเตอร์เน็ตของสรรพ
สิ่ง (IoT) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ภายใต้การสนับสนุน
ของกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในปีงบประมาณ 2563 
ให้กับทางคณะรัฐมนตรี น าโดยพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี 
จัดโดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 6


