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คณะเทคโนโลยีต้อนรับอธิการบดีและผู้บริหารของมหาวิทยาลัยในการติดตามผลการด าเนินงานของคณะฯ 
เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ ถนนแก้ว คณบดี ให้เกียรติเป็นประธานต้อนรับ รองศาสตราจารย์ 

นายแพทย์ ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วยคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยขอนแก่นและบุคลากร
ประจ าส านักงานอธิการบดี ในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมชมและติดตามผลการด าเนินงานของคณะเทคโนโลยี โดยทางคณะผู้บริหารได้กล่าว
ชื่นชมพร้อมเสนอแนะแนวคิดที่เป็นประโยชน์ให้กับทางคณะทั้งด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพส าหรับการจ าหน่ายไปยัง
ตลาดประเทศจีน หรือกลุ่มประเทศอาเซียน การพัฒนาการจัดการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การบริหารทรัพยากรบุคคล รวมทั้งทิศ
ทางการประยุกต์ใช้ระบบ Enterprise Resource Planning ในการจัดการงานภายในมหาวิทยาลัยในอนาคต

คณะเทคโนโลยีลงนามในข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อพัฒนาหลักสูตรร่วมกับวิทยาลัยนานาชาติ
คณะวิทยาศาสตร์ และอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ ถนน
แก้ว คณบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณะเทคโนโลยี เข้าร่วมพิธีลง
นามในข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง วิทยาลัย
นานาชาติ คณะวิทยาศาสตร์ คณะเทคโนโลยี และอุทยาน
วิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดขอนแก่น ) 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ 
นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
เป็นประธานในพิธีและร่วมนามในความร่วมมือคร้ังนี้ 

พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร.ลออศรี เสนาะเมือง คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ศรีจารนัย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และ ดร.อภิรชัย 
วงษ์ศรีวรพล ผู้อ านวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย
วัตถุประสงค์ของความร่วมมือในครั้งนี้มีเพื่อการพัฒนาหลักสูตรนานาชาติร่วมกันที่
ประยุกต์ใช้องค์ความรูท้างด้านเทคโนโลยีการอาหารและชีวภาพ
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แวดวงอาจารย์-บุคลากร

ศูนย์การเรียนรู้อุตสาหกรรมการเกษตร (TE Outlet) คณะเทคโนโลยี จัดอบรมการผลิตคราฟท์เบียร์จากข้าวทับทิมชุมแพ
เมื่อวันที่ 27-28 มีนาคม 2564 ศูนย์การเรียนรู้อุตสาหกรรมการเกษตร (TE Outlet) คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยคุณ

จิตติมา แสนโคตร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อการผลิตคราฟท์เบียร์จากข้าวทับทิมชุมแพ เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจอีสาน (Craft Brewing 
Workshop) ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก คุณชัยยะเจตน์ จันทร์อักษร พาณิชย์จังหวัดขอนแก่น เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมด้วยคุณชาญ
ณรงค์ บุริสตระกูล ประธานหอการค้าขอนแก่น คุณจักรกฤษณ์ ศิริพานิชย์ รองประธานหอการค้าขอนแก่น คุณพินิจพล ประดับชาติ รอง
ประธานหอการค้าขอนแก่น และดร.รณชัย ช่างศรี ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ผู้วิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าวทับทิมชุมแพเข้าร่วม
เป็นเกียรติในพิธีเปิด โดยมีวิทยากรรับเชิญจ านวน 6 ท่าน คือ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คณิต วิชิตพันธ์ นักวิจัยศูนย์วิจัยการหมักเพิ่มเพิ่ม
มูลค่าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุกานดา วิชิตพันธ์ อาจารย์ประจ าสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยี 
ดร.ล าไพร ศรีธรรมมา Craft Brewer และประธานบริหาร HOP Beer House จังหวัดนครราชสีมา ศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยีรุ่นที่ 5
ดร.ภูชิสส์ ตันวาณิชกุล อาจารย์ประจ าสาขาวิชาวิศวกรรมอาหารและชีวภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ผู้ก่อตั้ง MEISTER BREW’Z จังหวัดขอนแก่น คุณพงศธร อ่างยาน กรรมการบริษัท ไอเจ็ทดูบริวเวอรี่ จ ากัด 
ผู้ผลิตคราฟท์เบียร์ แบรนด์ไอเจ็ทดู และคุณณัฐวุฒิ ศรีอาจ ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทุ่งเศรษฐีขอนแก่น (องค์กรมหาชน)

คณะเทคโนโลยีจัดอบรม หัวข้อ “English Conversation at Work” ส าหรับนักศึกษา

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2564 คณะเทคโนโลยีได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.กฤติกา ตระกูลงาม อาจารย์ประจ าสาขาวิชา
เทคโนโลยีธรณี คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากร
อบรมกิจกรรม หัวข้อเรื่อง “English Conversation at Work” ให้กับ
นักศึกษา ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นหนึ่งในหลายๆ กิจกรรมภายใต้
โครงการส่งเสริมศักยภาพด้านภาษาต่างประเทศให้กับนักศึกษาคณะ
เทคโนโลยีทุกชั้นปี เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษและ
ภาษาต่างประเทศอ่ืนๆ ที่มีความส าคัญยิ่งเมื่อนักศึกษาจบการศึกษา
ออกไปท างาน ทั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีย์กมล กลั่นฤทธิ์ อาจารย์
ประจ าสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ เข้าร่วมสังเกตการณ์ด้วย
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แวดวงนักศึกษา-ศิษย์เก่า

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพจัดกิจกรรม “เตรียมพร้อมสู่ตลาดงาน ส่งผ่านประสบการณ์จากพี่สู่น้อง”
เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2564 สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ โดย ผู้ช่วย

ศาสตราจา รย์  ด ร . จิ ร ว รรณ อภิ รั กษากร  หั วหน้ า ส าขาวิ ช า
เทคโนโลยีชีวภาพ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขนิษฐา เฟียล่า 
ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพระดับ
ปริญญาตรี จัดกิจกรรม “เตรียมพร้อมสู่ตลาดงาน ส่งผ่านประสบการณ์
จากพี่สู่น้อง” เพื่อเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจและให้ความรู้อย่าง
เป็นกันเองแก่นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ชั้นปีที่ 4 จัดขึ้น ณ 
ห้องเฟื่องฟ้า ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก อ.ดร.กรกช ฮามสุโพธิ์ อ.ดร.ศิริพร 
ลุ น พ ร ม แ ล ะ คุ ณ ว ร พ ง ษ์  ว ง ศ์ อ า ม า ต ย์ ศิ ษ ย์ เ ก่ า ส า ข า วิ ช า
เทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากร

สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตจัดกิจกรรม “แนะแนวอาชีพภายหลังส าเร็จการศึกษา”
เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พลฤทธิ์ จุลมนต์ รองคณบดีฝ่าย

ยุทธศาสตร์ด้านบุคคลและสื่อสารองค์กร และอาจารย์ประจ าสาขาวิชาเทคโนโลยี
การผลิต ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรม “แนะแนวอาชีพภายหลังส าเร็จ
การศึกษา” ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตทุกชั้นปี ณ ห้องสัมมนา 2 
อาคาร TE06 ทั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จาก คุณรัญชรินทร์ บุญจวง ศิษย์เก่า
เทคโนโลยีการผลิตรุ่นที่ 19 ปัจจุบันเป็น ผู้จัดการฝ่าย บริษัท ขอนแก่นแหอวน 
จ ากัด สาขาหนองเรือ คุณสุทธิดา ด้วงพันนา ศิษย์เก่าเทคโนโลยีการผลิตรุ่นที่ 22 
เจ้าหน้าที่ฝ่ายวางแผนการฉีดพลาสติก บริษัท อินฟุส เมดิคัล จ ากัด และคุณธน
บดินทร์ ปิ่นใจ เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อ บริษัท ซีพีแรม จ ากัด (ขอนแก่น) มาเป็น
วิทยากร บรรยากาศเป็นไปอย่างเป็นกันเองระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง

สาขาเทคโนโลยีชีวภาพจัดอบรม“ส่งเสริมการเรียนรู้ประสบการณ์จากอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชีวภาพ” ครั้งที่ 1 

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2564 สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ได้รับเกียรติจากคุณ
ปุณญาดา อินทร์ปรางค์ ต าแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการผลิต บริษัทบริษัท แก่นขวัญ 
จ ากัด และคุณณัฐพล พลศรีเมือง ต าแหน่ง Sale Representative บริษัท ยู
เนี่ยนซายน์ เทรดดิ้ง จ ากัด มาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักศึกษาสาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพ ชั้นปีที่ 1 วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเสริมสร้างองค์ความรู้
และประสบการณ์จากอุตสาหกรรมที่เก่ียวข้องกับเทคโนโลยีชีวภาพ 

สาขาเทคโนโลยีชีวภาพจัดอบรม“ส่งเสริมการเรียนรู้ประสบการณ์จากอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชีวภาพ” ครั้งที่ 2 
เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ได้รับเกียรติจากคุณพรนภา 

พิเศษพงษา หัวหน้าส่วนควบคุมคุณภาพ และ คุณกฤษดา ชิณค า นักจุลชีววิทยา
แผนกไบโอแก๊ส บริษัทเคเอสแอล กรีนอินโนเวชั่น จ ากัดมหาชน สาขาน้ าพอง จังหวัด
ขอนแก่น มาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ชั้นปีที่ 1 
วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเสริมสร้างองค์ความรู้และประสบการณ์จากอุตสาหกรรมที่
เก่ียวข้องกับเทคโนโลยีชีวภาพ 


