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คณะเทคโนโลยี จัดค่ายโอลิมปิกวิชาการด้านวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ ประจ าปีการศึกษา 2563
เมื่อวันที่ 14-24 พฤศจิกายน 2563 สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี คณะเทคโนโลยี ได้รับมอบหมายจากทางมูลนิธิ สอวน. ให้เป็นศูนย์

โครงการส่งเสริม โอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในเขตรับผิดชอบพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด 
เพื่อจัดอบรมค่ายโอลิมปิกวิชาการด้านวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ ให้กับตัวแทนนักเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อคัดตัวเข้าสู่ค่าย
ที่ 2 และคัดเลือกอีกครั้งเพื่อเข้าสู่การแข่งขันในระดับประเทศต่อไป ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ ถนนแก้ว คณบดี
เป็นประธานกล่าวเปิดค่ายกิจกรรมฯ และกล่าวต้อนรับนักเรียนในค่ายฯ อย่างอบอุ่น นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติ จากอาจารย์ประจ า
สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นุศรา สุระโคตร อ.ณัฐวุฒิ หอมทอง อ.ดร.ณัฐวิโรจน์ ศิลารัตน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.กฤติกา ตระกูลงาม อ.ดร.วิมลทิพย์ สิงห์เถื่อน อ.ดร.วิมล สุขพล า และอาจารย์จากสาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ คือ อ.ดร.ไชย
พงษ์ เรืองสุวรรณ เป็นอาจารย์วิทยากรบรรยายตลอดโครงการ
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แวดวงอาจารย์-บุคลากร

อาจารย์คณะเทคโนโลยี ร่วมออกบูธในงาน Coffee & Bakery Fair 2020 น าเสนอนวัตกรรมทางอาหาร
เมื่อวันที่ 20-22 พฤศจิกายน 2563 อาจารย์ประจ าสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหารร่วมออกบูธในงานแสดงสินค้า กาแฟ และเบเกอรี่ 

ครั้งที่ 4 ณ หอปะชุมกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลยขอนแก่น โดยมี รองศาสตราจารย์วรนุช ศรีเจษฎารักข์ น าเสนอและสาธิตนวัตกรรม
แผ่นไอซ์ซิ่งโดยการพิมพ์ภาพเสมือนจริงเพื่อตกแต่งหน้าเค้ก สามารถรับประทานได้และปลอดภัยต่อผู้บริโภค ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร .
ศุภวรรณ ถาวรชินสมบัติ น าเสนองานวิจัยผลิตภัณฑ์โปรตีนสกัดจากจิ้งหรีด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร .อัมพร แซ่เอียว น าเสนองานวิจัย
ผลิตภัณฑ์ไข่มุกคีโต (KETO) และการใช้ประโยชน์จิ้งหรีดผงในผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ เช่น ขนมปัง วอฟเฟิล และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร .
ปฏิมากร พะสุวรรณ หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหารน าเสนอผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นและมีชื่อเสียงในด้านคุณภาพและรสชาติ ได้แก่ 
คุ้กกี้ พายสับปะรด เป็นต้น เพื่อจัดจ าหน่ายแก่ผู้ที่เข้าร่วมงาน และอาจารย์ประจ าสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร . 
จิรวรรณ อภิรักษากร น าเสนองานวิจัยนมเปรี้ยวพร้อมดื่มผสมกาบา

แวดวงนักศึกษา-ศิษย์เก่า

นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหารได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 ในกิจกรรมประกวด Idea สร้างสรรค์ 
Smart Start Idea by GSB Startup ประจ าเดือนตุลาคม 2563

คณะเทคโนโลยีขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการ
อาหาร ได้แก่ นายวัฒนา สุขบิดา นางสาวศรัญญา ภัทรกิจจานุรักษ์ นางสาวภัทชฎา เกษ
จันทร์ นางสาวฉัตรลดา เกาทัณฑ์ และนายอนุชิต ปานกลาง ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 
3 จากการประกวด Idea สร้างสรรค์ Smart Start Idea by GSB Startup โดยหัวข้อ
ประจ าเดือนตุลาคม คือ “ดัน Street Food ไทย ให้ดังไกลทั่วโลก” น าเสนอแนวคิด ผ่าน
คลิปวีดิโอสร้างสรรค์แนะน ากลุ่มร้านค้าอาหาร Street Food ตลาดนัดหอกาญจนาภิเษก ให้
มี โอกาสเป็นที่ รู้ จักและนิยมส าหรับผู้บริ โภคในวง กว้าง  จัดโดย Innovation Hub
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกันกับธนาคารออมสิน

ชมรมศิษย์เก่าสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต มอบทุนสนับสนุนการศึกษาให้กับนักศึกษารุ่นน้อง ประจ าปี 2563
เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 ชมรมศิษย์เก่าสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต 

คณะเทคโนโลยี น าโดย น.ส.กมลาสน์ สิทธิสาร Production Tech รุ่นที่ 1 และ 
นางณัฐชนก เศรษฐสมบูรณ์ Production Tech รุ่นที่ 3 เป็นตัวแทนของทางชมรมฯ 
มอบเงินทุนการศึกษาจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องให้กับ 1. นางสาววิราวรรณ โพธิ์ทอง 
2. นางสาวเรณู ไทยวังชัย 3. นางสาวพรรณธิดา สมภพ 4. นางสาวชุติมา อวนศรี 
5. นางสาวกรกมล ตรงมหวิเศษ 6. นายธาราธร ทองโคตร 7. นางสาวชินานาฏ 
ประเสริฐสังข์ ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ ถนนแก้ว 
คณบดี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ พลฤทธิ์ จุลมนต์ รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ด้าน
บุคคลและสื่อสารองค์กร เข้าร่วมเป็นสักขีพยาน
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นักศึกษาคณะเทคโนโลยีรับมอบทุนการศึกษา ประจ าปี 2563 จากบริษัท Mitsui Oil Exploration จ ากัด (MOECO) 
เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ ถนนแก้ว คณบดี พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์นุศรา สุระโคตร 

หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี ให้เกียรติเป็นประธานต้อนรับคณะผู้บริหารจาก บริษัท Mitsui Oil Exploration จ ากัด (MOECO)
ได้ แก่  Mr. Toshio Hashiguchi, Executive Officer General Manager of Bangkok Office และ  Mr. Yuichi Ikegami, Unit
General Manager, Administration Unit ในการเดินทางมามอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี ได้แก่ 
1. นางสาวอรวรรณ ทัพรัตน์ 2. นางสาวรัตนาวดี ค าภูษา 3. นางสาวกรรณิการ์ มาทน 4. นางสาวสุภาพร เรืองศักดิ์  5. นายสุริยา 
วรรณวงษา 6. นางสาว ปนิดา พารหาร

นักศึกษาคณะเทคโนโลยีศึกษาดูงานการเจาะอุโมงค์แบบ NATM ในโครงการก่อสร้างรถไฟรางคู่ ช่วงมาบกระเบา-ชุมทาง
ถนนจิระ และ Rock Slope โครงการมอเตอร์เวย์บางปะอิน-โคราช

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2563 นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี ชั้นปีที่ 4 เข้าเยี่ยมชมโครงการก่อสร้างรถไฟรางคู่ ช่วงมาบกระเบา-
ชุมทางถนนจิระ สัญญาที่ 3 ได้รับการต้อนรับและแนะน าความรู้จากนกัธรณีวิทยาของทางบริษัทไร้ท์ทันเนล็ลิ่ง จ ากัด (มหาชน) ได้อธิบาย 
แนวทางการขุดเจาะอุโมงค์ ในชั้นหินแบบ New Austrian Tunnelling Method (NATM) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีการขุดเจาะแบบสมัยใหม่ 
นอกจากนี้ นักศึกษายังได้เรียนรู้เก่ียวกับการวิเคราะห์ Rock Slope ส าหรับงานก่อสร้างโครงการมอเตอร์เวย์บางปะอิน-โคราช จากทาง
บริษัท โกบอล โปรสเปคเตอร์ แอนด์คอนซัลแตนท์ จ ากัด โดยได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจาก คุณอนุวัฒน์ กาญจนโภคิน รองประธาน
กรรมการผู้จัดการบริษัท และศิษย์เก่าเทคโนโลยีธรณี รุ่นที่ 21 ได้ให้เกียรติมาบรรยายความรู้ให้นักศึกษารุ่นนอ้ง โดยมี อ.ดร.วิมล สุขพล า 
เป็นอาจารย์ผู้ควบคุมตลอดระยะเวลาศึกษาดูงาน


