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มุทิตาจิต...ด้วยรักและผูกพันแด่ผู้เกษียณอายุราชการประจ าปี 2563
เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2563 รองศาสตราจารย์พรเทพ ถนนแก้ว คณบดีเป็นประธานในพิธีมุทิตาจิต ...ด้วยรักและผูกพันแด่ผู้

เกษียณอายุราชการประจ าปี 2563 มีผู้ เกษียณอายุราชการทั้งหมด 8 ท่าน คือ รองศาสตราจารย์ ดร .เพียงตา สาตรักษ์ 
ผู้ ช่ วยศาสตราจารย์สุ รชัย  สมผดุ ง  ผู้ ช่ วยศาสตราจารย์พัชร์สุ  วรรณขาว อาจารย์ประจ าสาชาวิชา เทคโนโลยี ธรณี  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทนี อุริยะพงศ์สรรค์ อาจารย์ประจ าสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร .คณิต วิชิตพันธุ์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สามารถ มูลอามาตย์ อาจารย์ประจ าสาขาวิชาเทคโลยีชีวภาพ นางวัชราภรณ์ พูลสวัสดิ์ นางสาวล าพูน แสนสมบัติ 
บุคลากรสายสนับสนุน กองบริหารงานคณะ ในช่วงแรกของพิธีจัดให้มีกิจกรรมร าอวยพรโดยนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยี การผลิตและ
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ จากนั้นคณะฯ ได้มอบโล่เกียรติคุณเชิดชูคุณงามความดีตลอดการท างานที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นและของที่
ระลึกจากทางคณะและสาขาวิชาแก่ผู้เกษียณอายุราชการ นอกจากนี้ ยังมีพิธีบายศรีสู่ขวัญ ผูกข้อมือจากอดีตผู้บริหาร อาจารย์และ
บุคลากรที่เกษียณอายุราชการไปแล้ว ซึ่งบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่น 
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แวดวงอาจารย์-บุคลากร

สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณีจัดสัมมนาวิชาการ “ธรณีวิทยา เทคโนโลยีธรณี เพื่อการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” 

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ ถนนแก้ว คณบดีให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานสัมมนาวิชาการ 
“ธรณีวิทยา เทคโนโลยีธรณี เพื่อการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” ณ ห้องเฟื่องฟ้า คณะเทคโนโลยี โดยได้รับเกียรติจาก รอง
ศาสตราจารย์ ดร.มงคล อุดชาชน ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คุณนเรศ สัตยารักษ์ ที่
ปรึกษาสมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย ดร.ภูมี ศรีสุวรรณ รองอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ และดร.ประดิษฐ์ นูเล นักธรณีวิทยา
ช านาญการพิเศษ ส านักงานทรัพยากรธรณีเขต 2 กรมทรัพยากรธรณี เป็นวิทยากร นอกจากการสัมมนาวชิาการแล้ว สาขาวิชาเทคโนโลยี
ธรณียังได้รับเกียรติจากอาจารย์ผู้ที่เกษียณอายุราชการประจ าปี 2563 ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.เพียงตา สาตรักษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สุรชัย สมผดุง และผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชร์สุ วรรณขาว ร่วมถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ทางด้านธรณีวิทยาแก่อาจารย์ ศิษย์เก่า
และศิษย์ปัจจุบันที่เข้าร่วมงานสัมมนาในคร้ังนี้ด้วย

อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหารได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2
ในงาน NESP Innovation Fair 2020 สาขานวัตกรรมเชิงพาณิชย์ 

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัมพร แซ่เอียว เข้ารับ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จากการประกวดผลิตภัณฑ์ข้าวพร้อมรับประทาน
เสริมโปรตีนไฮโดรไดรไลเซทจากร าข้าว ในงาน NESP Innovation Fair 2020 
สาขานวัตกรรมเชิงพาณิชย์ จัดโดย อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
(KKUSP) โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์  ดร .ศุภชัย ปทุมนากุล รอง
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานผู้
มอบรางวัล จัดขึ้น ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า จังหวัดนครราชสีมา

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดีมา ณ โอกาสนี้

ผู้บริหารคณะเทคโนโลยีร่วมงาน “สู่เส้นชัยวัยเกษียณ ความพากเพียร ที่ภาคภูมิ” ประจ าปี 2563
เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ ถนนแก้ว คณบดี 

ร่วมมอบของที่ระลึกแด่ผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากรที่เกษียณอายุราชการ 
ประจ าปี 2563 ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.กุลธิดา ท้วมสุข อดีตคณบดีคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรี เจียรนัยกูร อดีต
คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์  รองศาสตราจารย์ สพ.ญ.ดร.สุณีรัตน์ เอ่ียมละมัย 
อดีตคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ รอง
อธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล คุณเพียงเพ็ญ ภาคอุทัย ผู้อ านวยการส านักงาน
อธิการบดี จัดโดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนา
ภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยในงานนีไ้ด้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ นพ.
ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธี



3

คณะเทคโนโลยีร่วมแสดงความยินดีกับวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มข. ครบรอบ 27 ปีแห่งการก่อตั้ง

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ ถนนแก้ว คณบดีคณะ
เทคโนโลยี พร้อมด้วย นายสมคิด พลตื้อ ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะ
เทคโนโลยีและบคุลากรสายสนับสนุน ร่วมมอบช่อดอกไม้แด่ รองศาสตราจารย์ ดร.
ล าปาง แม่นมาตย์ คณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ ในโอกาสครบรอบ 27 
ปีแห่งการสถาปนา พร้อมกันนี้ยังได้เข้าร่วมพิธีถวายปัจจัยไทยธรรมและสังฆทาน
แด่หลวงพ่อสายทอง เตชะธัมโม และคณะสงฆ์รวม 9 รูป จากวัดป่าห้วยกุ่ม อ าเภอ
คอนสาร จังหวัดชัยภูมิ เพื่อร่วมสมทบทุนสร้างอาคารผู้ป่วยโรงพยาบาลเลย 
จังหวัดเลย   

คณะเทคโนโลยีร่วมแสดงความยินดีกับคณะศึกษาศาสตร์ มข. ครบรอบ 52 ปีแห่งการก่อตั้ง

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ ถนนแก้ว คณบดี
คณะเทคโนโลยี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พลฤทธิ์ จุลมนต์ รองคณบดีฝ่าย
ยุทธศาสตร์ด้านบุคคลและสื่อสารองค์กร นายสมคิด พลตื้อ ผู้อ านวยการกอง
บริหารงานคณะเทคโนโลยีและบุคลากรสายสนับสนุน ร่วมมอบช่อดอกไมแ้ด่ รอง
ศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ในโอกาสครบรอบ 
52 ปีแห่งการสถาปนา พร้อมกันนี้ยังได้เข้าร่วมพิธีถวายปัจจัยไทยธรรมและ
สังฆทานแด่หลวงพ่อสายทอง เตชะธัมโม และคณะสงฆ์รวม 9 รูป จากวัดป่าห้วย
กุ่ม อ าเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ โดยในการนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ 
นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานใน
การจุดธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัย ถวายภัตตาหาร ถวายบังสุกุล ถวายผ้าป่า
สมทบทุนสร้างโรงพยาบาลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตจัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่น (WEB APPLICATION) และ 
แอพพลิเคชั่น (APPLICATION) ในงานอุตสาหกรรม 4.0 สอดรับนโยบาย THAILAND 4.0

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม - 14 กันยายน 2563 หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีการ
ผลิต น าโดย อ.ดร.อนาลยา หนานสายออ ประธานหลักสูตร จัดอบรมในหลักสูตร
โมดูล 3 : การพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่น (WEB APPLICATION) และ แอพพลิเคชั่น 
(APPLICATION) ในงานอุตสาหกรรม 4.0 ซึ่งเป็นกิจกรรมอบรมที่ได้รับการ
คัดเลือกภายใต้โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่เพื่อสร้างก าลังคนที่มีสมรรถนะสูง
ส าหรับอุตสาหกรรม NEW GROWTH ENGINE ตามนโยบาย THAILAND 4.0 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ด้านการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน
จนสามารถประยุกต์ใช้ในงานอุตสาหกรรมและงานด้าน อ่ืนๆ และพัฒนา
แอพพลิเคชั่นอย่างง่ายเพื่อใช้ในการติดตามการท างาน และแสดงผลของอุปกรณ์
ต่างๆ แก่นักศึกษาและอาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต
จ านวน 55 ท่าน ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก คุณวณัช พาดี คุณชาญณรงค์ จันทร์
พานิชย์ คุณอนุพงษ์ ติตะ และคุณคมสัน สายัณห์ จากส านักเทคโนโลยีดิจิตัล 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากรตลอดหลักสูตรการอบรม
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แวดวงนักศึกษา-ศิษย์เก่า

นักศึกษาคณะเทคโนโลยีได้รับรางวัลชมเชยในงานเวทีถกแถลงส่งเสริมสิทธิมนุษยชน ประจ าปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2563 นายวัฒนา สุขบิดา นักศึกษาสาขาวิชา
เทคโนโลยีการอาหาร ได้รับรางวัลชมเชยประกวดสุนทรพจน์ ในงานเวที
ถกแถลงส่งเสริมสิทธิมนุษยชน ประจ าปีการศึกษา 2563 หัวข้อ “ยุติ
ความรุนแรงท า ใ ห้สั งคมน่ าอยู่ ได้ อย่ า ง ไร ” ณ คณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโดย สภานักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้งนี้
ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานมอบรางวัล

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความชื่นชมและยินดี 
มา ณ โอกาสนี้

นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ชั้นปีที่ 2 พบอาจารย์ท่ีปรึกษา

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563 นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ชั้นปีที่ 2 
จ านวน 58 คน เข้าร่วมกิจกรรม “นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ชั้นปีที่ 2 
พบอาจารย์ที่ปรึกษา” เพื่อรับค าแนะน าและช่วยเหลือ พร้อมทั้งแก้ปัญหาให้
นักศึกษามีแนวทางในการปฏิบัติตนและแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง โด ยมี 
ศาสตราจารย์ ดร. อลิศรา เรืองแสง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ขนิษฐา เฟียล่า ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญศรี ปลั่งกลาง และ อ.ดร. กรกช ฮามสุโพธิ์ ซึ่งเป็นอาจารย์ที่
ปรึกษาประจ าสาขาวิชาฯ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 เข้าร่วมกิจกรรม 

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ >>>>


