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อาจารย์คณะเทคโนโลยีได้รับคัดเลือกให้รับรางวัล “ศิษย์เก่าเกียรติยศ” ประจ าปี 2563
คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.อลิศรา เรืองแสง ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น รุ่น

ที่  22 คณะเทคโนโลยี ได้รับการคัดเลือกให้รับรางวัล “ศิษย์เก่าเกียรติยศ ด้านวิจัย” ประจ าปี 2563 จากสมาคมศิษย์เก่า 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งจะเข้ารับรางวัลในพิธีสืบทอดปณิธาน อุดมการณ์มอดินแดง วันซ้อมใหญ่ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปี 2563 ศาสตราจารย์ ดร.อลิศรา เรืองแสง ปัจจุบันด ารงต าแหน่งรองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
และอาจารย์ประจ าสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ มีผลงานวิจัยที่โดดเด่นระดับนานาชาติด้านการพัฒนาไฮเทน เพื่อเป็นพลังงานชีวภาพ
ทางเลือก และมีการวิจัยด้านพลังงานที่เก่ียวข้องเป็นจ านวนมาก

สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหารจัดกิจกรรมมุทิตาจิตแด่ ผศ.ดร.จันทนี อุริยะพงศ์สรรค์ 
ในโอกาสเกษียณอายุราชการปี พ.ศ. 2563

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2563 สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหารจัดกิจกรรม
มุทิตาจิตแด่ผู้ เกษียณอายุราชการ ประจ าปี พ.ศ. 2563 คือ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.จันทนี อุริยะพงศ์สรรค์ โดยภายในงานมีกิจกรรมการร า
อวยพร และการกล่าวมุทิตาจิตจากคณาจารย์ผู้อาวุโส นักศึกษาปัจจุบัน
และนักศึกษาต่างชาติ เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติการอุทิศตนท างาน
ให้กับสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหารตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ผลงาน
ทางด้านวิชาการที่โดดเด่นของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทนี อุริยะพงศ์
สรรค์ อาทิเช่น เคยด ารงต าแหน่งหัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร 
เป็นผู้ร่วมก่อตั้งและเป็นประธานหลักสูตรปริญญาโทนานาชาติ สาขา 
Food Innovation, Safety and Quality Management พร้อมทั้ งมี
ผลงานวิจัยที่โดดเด่นด้านแป้ง และนวัตกรรมสารสกัดจากซังข้าวโพดม่วง 
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แวดวงอาจารย์-บุคลากร

สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตน านักศึกษาเข้าเยี่ยมชมสถานประกอบการเอกชน 
เรียนรู้ทักษะการท างานจากผู้มีประสบการณ์ตรง

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พลฤทธิ์ จุลมนต์ รองคณบดีฝ่าย
ยุทธศาสต์ด้านบุคคลและสื่อสารองค์กรและอาจารย์ประจ าสาขาวิชาเทคโนโลยีการ
ผลิต น านักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 เข้าเยี่ยมชมบริษัท ไนซ์กรุ๊ปโฮลดิ้ง
คอร์ป จ ากัด (บริษัท NK Apparel จ ากัด) จังหวัดขอนแก่น ผู้ผลิตและส่งออกเสื้อผ้า
กีฬารายใหญ่ของประเทศไทย ให้กับทาง Nike, Adidas, Under Armour, Food 
Locker โดยได้รับเกียรติจากคุณจุรีพร เฮนเดอร์สัน ผู้จัดการส่วนทรัพยากรมนุษย์
และคุณอัศวิน สุเมโท ผู้จัดการส่วน IE & Learn น าเยี่ยมชมกระบวนการผลิต 
การจัดการการปฏิบัติงาน รวมทั้งเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ใช้ในการผลิตด้วย

อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหารน าเสนอผลงานนวัตกรรมอาหาร
ในงาน รมต.อว.ประชุมหารือเชิงนโยบายด้านการอุดมศึกษา ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฏิมากร 
พะสุวรรณ หัวหน้าสาขาวิชาและอาจารย์ประจ าสาขาวิชา
เทคโนโลยีการอาหาร น าเสนอผลงานนวัตกรรมอาหารในงาน 
รมต.อว.ประชุมหารือเชิงนโยบายด้านการอุดมศึกษา ณ อุทยาน
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้งนี้  ได้รับเกียรติจาก 
ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เป็น
ประธานในการประชุมหารือเชิงนโยบายด้านการอุดมศึกษา

โดยผลงานนวัตกรรมดังกล่าว ได้แก่ อาหารผงปรุงรสลดโซเดียมเสริมสมุนไพรและผักไชยา (Reduce Sodium Seasoning with Herb 
and Chaya) ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ปรุงรสที่ใช้ส่วนประกอบธรรมชาติ ที่ให้รสชาติกลมกล่อมจากผักสมุนไพร และผักไชยา และเป็นผลิตภัณฑ์
ที่ลดปริมาณโซเดียมลง และได้รับคะแนนยอมรับด้านรสชาติจากผู้บริโภคกว่าร้อยละ 80 โดยผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้นนี้จะสามารถน ามาใช้
แทนผงชูรสหรือผลิตภัณฑ์ปรุงรสในปัจจุบันโดยให้ผลที่ดีต่อสุขภาพผู้บริโภคมากกว่าผลิตภัณฑ์ปรุงรสแบบเดิม

กลุ่มวิจัยไบโอไฮโดรเจน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมแสดงผลงานกระบวนการผลิตพลังงานทางเลือกไบโอไฮเทน และ
กระบวนการพลาสติกชีวภาพ ในงาน รมต.อว.ประชุมหารือเชิงนโยบายด้านการอุดมศึกษา ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2563 ศาสตราจารย์ ดร.อลิศรา เรืองแสง 
หัวหน้ากลุ่มวิจัยไบโอไฮโดรเจน มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วย
นักวิจัย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ร่วมแสดงผลงานกระบวนการผลติ
พลังงานทางเลือกไบโอไฮเทน และกระบวนการพลาสติกชีวภาพ ในงาน 
รมต.อว.ประชุมหารือเชิงนโยบายด้านการอุดมศึกษา ณ อุทยาน
วิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลั ยขอนแก่น  โดย ได้ รั บ เกี ยรติ จ าก 
ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เป็น
ประธานในการประชุมหารือเชิงนโยบายด้านการอุดมศึกษา
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คณะเทคโนโลยี จัดกิจกรรมอบรมภาษาเกาหลี เพิ่มศักยภาพภาษาต่างประเทศที่ 2 ให้กับนักศึกษา

เมื่อวันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ ถนนแก้ว 
คณบดี ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมและต้อนรับวิทยากรและ
นักศึกษาที่เข้าร่วมอบรม กิจกรรมอบรมภาษาเกาหลี “สนทนาภาษาเกาหลีกับโอ
ป้า” จัดขึ้น ณ ห้องสัมมนา 2 อาคาร TE06 ชั้น 2 โดยมีอาจารย์สุเขตต์ศักดิ์ 
ห ว าน ว า จ า  อ า จ า รย์ ป ร ะ จ า ค ณะ ม นุ ษ ยศ า สต ร์ แ ล ะสั ง คม ศ าส ต ร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากรตลอดการอบรม โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.ขนิษฐา เฟียล่า รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีย์กมล 
กลั่นฤทธิ์ คณะกรรมการส่งเสริมศักยภาพภาษาต่างประเทศ คณะเทคโนโลยี เข้า
ร่วมสังเกตการณ์

แวดวงนักศึกษา-ศิษย์เก่า

นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ได้รับคัดเลือกให้รับรางวัล “เยาวชนดีเด่นจังหวัดขอนแก่น”

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2563 นายวัฒนา สุขบิดา นักศึกษาสาขาวิชา
เทคโนโลยีการอาหาร ชั้นปีที่ 3 เข้ารับรางวัล “เยาวชนดีเด่น สาขาพัฒนา
เยาวชน บ าเพ็ญประโยชน์ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชน” เนื่องใน
วันเยาวชนแห่งชาติ ประจ าปี 2563 ณ มหาวิทยาลัยมกุฏราชวิทยาลัย วิทยา
เขตอีสาน จังหวัดขอนแก่นทั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายจารึก เหล่าประเสริฐ 
รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล 

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความชื่นชมและยินดี 
มา ณ โอกาสนี้

สมโมสรนักศึกษาจัดงานพิธีบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ คณะเทคโนโลยี ประจ าปีการศึกษา 2563
เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2563 สโมสรนักศึกษาและฝ่ายพัฒนานักศึกษาคณะเทคโนโลยี ได้

จัดกิจกรรมพิธีบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่คณะเทคโนโลยี ประจ าปีการศึกษา 2563 ณ 
ห้องเฟื่องฟ้า คณะเทคโนโลยี เพื่อเป็นการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม สร้าง
ขวัญและก าลังใจให้กับนักศึกษาใหม่ โดยมีพิธีบายศรีสู่ขวัญ การแสดงของนักศึกษาและ
รับประทานอาหารร่วมกัน ซึ่งมีคณาจารย์บุคลากร และนักศึกษาของคณะจ านวน 260 คน 
ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ ถนนแก้ว คณบดี เป็นประธานกล่าว
เปิดกิจกรรมและและให้ค าแนะน าที่ดีในการเรียนและการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาใหม่

สมโมสรนักศึกษาจัดงานกีฬาฟุตบอลเทคโนคัพ ประจ าปี 2563
เมื่อวันที่ 10-11 ตุลาคม 2563 สโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยี ได้จัดงาน

กีฬาฟุตบอลเทคโนคัพ ประจ าปี 2563 ณ สนามซอคเกอร์คิวบ์ขอนแก่น เพื่อ
สร้างความสามัคคี ระหว่างนักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า และบุคลากรของคณะ 
รวมถึงการส่งเสริมการออกก าลังกาย ในปีนี้มีนักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่าเข้า
ร่วมแข่งขันเป็นจ านวนมาก เกิดการพบปะสังสรรค์แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้าง
เครือข่ายระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง ในปีนี้มีทีมฟุตบอลเข้าแข่งขันจ านวน 11 ทีม 
ประกอบด้วยทีมนักศึกษาปัจจุบัน 6 ทีม ทีมศิษย์เก่าทุกสาขาวิชา 4 ทีมและทีม
บุคลากร 1 ทีม โดยทีมที่ได้รับถ้วยชนะเลิศปีนี้ คือ ทีมรวมศิษย์เก่าสาขา
เทคโนโลยีการผลิต คณะเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีมา ณ โอกาสนี้


