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คณะเทคโนโลยี จัดพิธีแสดงความยินดีกับบัณฑิตคณะเทคโนโลยี เนื่องในวันรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปี 2563
เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2563 ณ ลานหน้าอาคาร TE06 ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมพิธีแสดงความยินดีกับบัณฑิตคณะ

เทคโนโลยีที่เข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปี 2563 ทั้งนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ ถนนแก้ว คณบดี ให้เกียรติเป็น
ประธานกล่าวต้อนรับบณัฑิตและครอบครัวที่เดินทางมาร่วมแสดงความยินดีในความส าเร็จอีกขั้นของบัณฑิตทุกคน ในการนี้ คุณเชษฐ์ ฉิม
ยินดี ศิษย์เก่าสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ รุ่นที่ 6 (TE9) และผู้แทนศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยีกล่าวแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ทุกท่าน
และต้อนรับเข้าสู่สมาคมศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยีอย่างเป็นทางการ นายศักดิ์สิทธิ์ ยลพันธ์ อดีตนายกสโมสรนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
2561 และตัวแทนบัณฑิตกล่าวแสดงความรู้สึก และนางสาวพรพรหม กล้าวิกย์กรรม นายกสโมสรนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 
ตัวแทนนักศึกษาปัจจุบันแสดงความยินดีกับบัณฑิต กล่าวบทกลอน ร้องเพลงเทคโนโลยีเกรียงไกร บูมเทคโน บรรยากาศภายในพิธีเป็นไป
ด้วยความอบอุ่นและเป็นกันเอง
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แวดวงอาจารย์-บุคลากร

คณะเทคโนโลยี ลงนามบันทึกความเข้าใจทางวิชาการร่วมกับ บริษัท อุตสาหกรรม เทคโนโลยีชีวภาพ (ประเทศไทย) จ ากัด 
ในเครือ Organic Way Corporation

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ ถนนแก้ว คณบดีและประธานในพิธี พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร. อลิศรา 
เรืองแสง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พลฤทธิ์ จุลมนต์ รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ด้านบุคคลและสื่อสาร
องค์กร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรวรรณ อภิรักษากร หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ รองศาสตราจารย์ ดร .โสภณ บุญลือ หัวหน้า
สาขาวิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ นายสมคิด พลตื้อ ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะเทคโนโลยี ให้เกียรติเข้าร่วมเป็นสักขีพยาน
ในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจทางวิชาการระหว่างคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับบริษัท อุตสาหกรรม เทคโนโลยีชีวภาพ 
(ประเทศไทย) จ ากัด ในเครือ Organic Way Corporation โดยคุณวชิระวิชญ์ จารุพัฒนวาณิช ประธานกรรมการบริหารบริษัทฯ โดย
กรอบความร่วมมือประกอบไปด้วยการแลกเปลี่ยนทางด้านวิชาการ การวิจัยและนวัตกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และปัจจัยการผลิตใน
ภาคอุตสาหกรรมการเกษตร และการผลิตบัณฑิตของนักศึกษา สังกัดคณะเทคโนโลยี ผ่านการฝึกงาน การปฏิบัติสหกิจศึกษา หรือ
การศึกษาดูงาน 

คณะเทคโนโลยี รับการตรวจประเมินคุณภาพภายในตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx)
เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ ถนนแก้ว 

คณบดีพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อาจารย์ หัวหน้างานและบุคลากร ให้เกียรติ
ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในตามเกณฑ์คุณภาพ
การศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ ดร. 
พงศกร พรรณรัตนศิลป์ รองศาสตราจารย์ ดร. นันฑรัตน์ โฆมานะสิน อ.ดร. 
วรัฐ ลาชโรจน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สาวิตรี วงศ์ตั้งถิ่นฐาน อ.ดร. ธนวุฒิ  
ตันติโสภารักษ์ นางสาววิลาวัลย์ ค าสอนทา ในการนี้ คณบดีคณะเทคโนโลยี
ได้กล่าวต้อนรับพร้อมรายงานผลการด าเนินงานของคณะเทคโนโลยี ในรอบ
ปีการศึกษา 2562 ที่ผ่านมา จากนั้นทีมคณะกรรมการได้สัมภาษณ์คณะ
ผู้บริหาร ตัวแทนบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน และได้สะท้อนผล
การด าเนินงานของคณะก่อนด าเนินการจัดส่งสรุปรายงานผลการตรวจ
ประเมินให้กับคณะอย่างเป็นทางการในภายหลัง
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คณะเทคโนโลยี ทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาเพื่อสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการศึกษาให้กับนักเรียน โรงเรียนบ้านโคก
สูงสะอาด อ าเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2563 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น น าโดยผู้บริหาร 
คณาจารย์ บุคลากร พร้อมด้วยสโมสรนักศึกษา และชมรมศิษย์ เก่าคณะเทคโนโลยีร่วมเป็น
เจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา “พี่ให้น้องกองละ 499” (หรือตามก าลังศรัทธา) เพื่อ
สมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์การศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกสูงสะอาด ต.เมืองแอม อ.เขา
สวนกวาง จังหวัดขอนแก่น โดยทางคณะเจ้าภาพผ้าป่าน าโดย รองศาสตราจารย์ ดร. พรเทพ 
ถนนแก้ว คณบดี ประธานกรรมการผ้าป่า ดร.ณัฐวิโรจน์ ศิลารัตน์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนา
นักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฏิมากร พะสุวรรณ หัวหน้าสาขาวิชา
เทคโนโลยีการอาหาร นายสมคิด พลตื้อ ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะ พร้อมด้วย
คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา น าผ้าป่าเป็นจ านวนเงิน 144,120 บาท รวมทั้งสิ่งของได้แก่ 
ชุดนักเรียน กระเป๋า เสื้อผ้า และอุปกรณ์ทางการศึกษาอ่ืนๆ มอบให้กับโรงเรียนบ้านโคกสูง
สะอาด โดยมีนายสุนิจ นาหนองตูม รักษาราชการในต าแหน่งผู้อ านวยการ โรงเรียน นาย
ประมวล ละครเขต ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา และนายสาคร สีสอนเหม่น ผู้ใหญ่บ้าน
โคกสูง เป็นผู้รับมอบและต้อนรับอย่างอบอุ่น

แวดวงการต่างประเทศ

เมื่อวันที่ 16-18 ธันวาคม 2563 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับ
Graduate School of Life Science, Ritsumeikan University ประเทศญี่ปุ่น จัด
โครงการแลกเปลี่ยนนกัศึกษา ภายใต้โครงการ Virtual SAKURA Exchange Program 
2020 โดยมีนักศึกษาคณะเทคโนโลยีระดับปริญญาตรีจากหลายสาขาวิชาเข้าร่วม ได้แก่ 
นายคฑาภัท คงเหล็กดี นางสาวบัณฑิตา สร้อยสระน้อย นายศักดิ์สิทธิ์ กริ่งสันเทียะ 
นางสาวกรรณิการ์ มาทน นางสาวณัฐณิชา ชาวไทย นายกฤตพล เมธาวิรุฬห์ นางสาว
กานต์ชนก เมืองนาค นางสาวอธิชา พุ่มภู่ศรี นายวิศรุต พริ้งเพราะ 

คณะเทคโนโลยีร่วมกับ Ritsumeikan University ประเทศญี่ปุ่น จัดโครงการ Virtual SAKURA Exchange Program

แวดวงนักศึกษา-ศิษย์เก่า


