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คณะเทคโนโลยีจัดงานสถาปนา ครบรอบ 37 ปีแห่งการก่อตั้ง สานต่อ พัฒนาและบริการวิชาการสู่ชุมชน
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 รองศาสตราจารย์พรเทพ ถนนแก้ว คณบดีเป็นประธานในกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะเทคโนโลยี

ครบรอบ 37 ปี โดยในช่วงเช้า คณะเทคโนโลยีจัดพิธีท าบุญถวายภัตาหารเพลแด่พระสงฆ์ ณ วัดนาถวนาราม ต าบลศิลา อ าเภอเมือง 
จังหวัดขอนแก่น  เพื่อเสริมสร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานตามประเพณีปฏิบัติที่ ดีงาม จากนั้น คณะผู้บริหาร อาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุนร่วมพิธีสักการะศาลเจ้าพ่อมอดินแดง ซึ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ประจ ามหาวิทยาลัยขอนแก่น นอกจากนี้ คณะ
เทคโนโลยียังได้มีโครงการทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา “พี่ให้น้องกองละ 499” เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านการท านุบ ารุง
ศิลปะวัฒนธรรม และสร้างเสริมจิตสาธารณะ โดยได้รับเงินบริจาคจ านวน 80,979 บาท คณะเทคโนโลยีขอขอบคุณผู้บริหาร อาจารย์ 
บุคลากรสายสนับสนุน นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่าและผู้มีจิตศรัทธาบริจาคทุกท่านมา ณ โอกาสนี้
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สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี จัดกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ “Focus on Geo” ในรูปแบบออนไลน์

แวดวงอาจารย์-บุคลากร

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2564 สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี  คณะเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ สมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย ชมรมศิษย์
เก่าเทคโนโลยีธรณี มข. มูลนิธิภักดี ธันวารชร และบริษัททรูสโตน จ ากัด ได้จัด
กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ (Focus on Geo)ประจ าปีการศึกษา 2564 
ในรูปแบบออนไลน์ ผ่ า น เพจ  Department of Geotechnology KKU 
กิจกรรมในช่วงเช้าได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์นุศรา สุระโคตร 
หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีธรณีเป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม จากนั้นมีการ
แนะน าสาขาวิชาเทคโนโลยีธรณีและหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง การบรรยายให้
ความรู้ด้านธรณีวิทยาและเทคโนโลยีธรณีในหัวข้อต่างๆ ในช่วงบ่ายเป็น
กิจกรรมแข่งขันตอบค าถามทางธรณีวิทยาของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลายกว่า 200 ทีมจากทั่วประเทศ โดยทีมชนะเลิศอันดับที่ 1 คือทีมแหก
ทุกโค้ง โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์

คณะเทคโนโลยี รับการตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ : EdPEx200 รุ่นที่ 8 พ.ศ. 2563  
จากส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  (สป.อว.) 

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2564 คณะเทคโนโลยี น าโดย รอง
ศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ ถนนแก้ว คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร 
คณาจ า รย์ แ ล ะบุ ค ล า กรส า ยสนั บ สนุ น  ใ ห้ ก า รต้ อน รั บ
คณะกรรมการตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความ
เป็นเลิศ :  EdPEx200 รุ่นที่  8  พ .ศ .  2563 จากส านักงาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
(สป.อว.) ได้แก่ ศาสตราจารย์บุญเจริญ ศิริ เนาวกุล ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์จิ โ รจน์  สู รพันธุ์  ผู้ ช่ วยศาสตราจารย์ รสริน 
โอสถานันต์กุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมพ์เดือน รังสิยากูล พร้อม
ด้วยผู้แทนของคณะอนุกรรมการพัฒนาและยกระดับคุณภาพ
การศึกษาสู่ความเป็นเลิศ และรองศาสตราจารย์ปรียานุช แย้มวงษ์ 

คณะเทคโนโลยี เข้าร่วมโครงการ “ก าจัดของเสียห้องปฏิบัติการที่ใช้สารเคมีในมหาวิทยาลัยขอนแก่น”

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 คณะเทคโนโลยี เข้าร่วมโครงการ “ก าจัด
ของเสียห้องปฏิบัติการที่ใช้สารเคมีในมหาวิทยาลัยขอนแก่น” จัดโดย
ศูนย์วิจัยด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย โดยมี ศาสตราจารย์ 
ดร.อลิศรา เรืองแสง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เป็นที่ปรึกษา
โครงการฯ ผู้ประสานงานจากศูนย์วิจัยด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและสาร
อันตราย คุณศรีรัตน์ สุวรรณาคม ได้น าบริษัทก าจัดสารเคมีมารับสารเคมี
และของเสียอันตรายจากห้องปฏิบัติการต่างๆ ภายในคณะเทคโนโลยี 
ส่งเสริมการท างานในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับสารเคมีเกิดความ
ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
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เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2564 สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ จัดอบรม 
หัวข้อ “การใช้สารสนเทศออนไลน์เพื่อการสืบค้นข้อมูลและการเตรียม
รายงานด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป” ให้กับนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ 
ระดับปริญญาตรี ชั้นปี 4 ซึ่งการอบรมดังกล่าวเป็นการอบรมเกี่ยวกับการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
สืบค้นข้อมูลและจัดท ารายงานทางวิชาการส าหรับการถ่ายทอดข้อมูลหรือ
องค์ความรู้สู่บุคคลอ่ืนอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก 
รองศาสตราจารย์ ดร.มัลลิกา คงเกียรติขจร อาจารย์ประจ าสาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพ เป็นวิทยากร 

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ จัดอบรม “การใช้สารสนเทศออนไลน์เพื่อการสืบค้นข้อมูล
และการเตรียมรายงานด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป” ในรูปแบบออนไลน์


