ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตคณะเทคโนโลยีรุ่นที่ 34 กัลปพฤกษ์ช่อที่ 52 ในโอกาสเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
ประจาปี พ.ศ.2562
คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตคณะเทคโนโลยีรุ่นที่ 34 กัลปพฤกษ์ช่อที่ 52 ในโอกาสเข้ารับ
พระราชทานปริญญาบัตรประจาปี พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562 โดยในปีนี้คณะเทคโนโลยีมีบัณฑิตระดับปริญญาตรีจานวนทั้งสิ้น
157 คน บัณฑิตระดับปริญญาโทจานวน 19 คน และบัณฑิตระดับปริญญาเอกจานวน 4 คน โดยบัณฑิตระดับปริญญาตรีได้เข้าฝึกซ้อมการ
เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรที่ห้องเฟื่องฟ้า คณะเทคโนโลยี ร่วมกับคณะกรรมการฝึกซ้อมประจาคณะภายใต้การดูแลของ ดร.ณัฐวิโรจน์
ศิลารัตน์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ และบัณฑิตระดับปริญญาโทและเอกได้เข้าร่วมฝึกซ้อมกับทางบัณฑิตวิทยาลัย
เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่พิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งนี้ โดยทางคณะเทคโนโลยีได้จัดพิธีต้อนรับบัณฑิตคืนสู่เหย้าเข้าสู่รั้วคณะ
เทคโนโลยี ในวันที่ 2 ธันวาคม 2562 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ ถนนแก้ว คณบดีคณะเทคโนโลยี ได้กล่าวให้โอวาทและอวยพร
บัณฑิตให้มีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การทางานในอนาคต และคุณจิตติมา แสนโคตร ศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยีรุ่นที่ 7 ตัวแทนชมรมศิษย์
เก่าคณะเทคโนโลยีได้กล่าวชื่นชมในความสาเร็จของบัณฑิตรุ่นน้องทุกคน และร่วมอวยพรให้ประสบความสาเร็จในสิ่งที่มุ่งหวังในอนาคต
นอกจากนี้ตัวแทนมหาบัณฑิตนานาชาติ Miss Irvia Resti Puyanda กล่าวขอบคุณและแสดงความรู้สึกในฐานะนักศึกษานานาชาติ นักศึกษา
ปัจจุบันนาโดย นายธาราธร ทองโคตร นายกสโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยี ยังได้ร่วมกล่าวแสดงความยินดีต่อพี่บัณฑิตในโอกาสการเข้ารับ
พระราชทานปริญญาบัตรในปีนี้ และชื่นชมบัณฑิตทุกคนที่เป็นแบบอย่างและกาลังใจที่ดีด้านการเรียนให้กับนักศึกษารุ่นน้องให้ดาเนินตาม
ต่อไป โดยการนี้ ตัวแทนบัณฑิตนาโดย นางสาวศิรินญา บุญอาจ อดีตนายกสโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยี ประจาปี พ.ศ.2560 ยังได้กล่าว
แสดงความรู้สึกที่มีต่อการเรียนที่คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่นตลอดระยะเวลาแห่งการเรียนในมหาวิทยาลัย 4 ปีที่ผ่านมาและร่วม
เป็นกาลังใจให้กับเพื่อนบัณฑิตในโอกาสการเข้าสู่ชีวิตแห่งการทางานในอนาคต โดยท้ายนี้ คณะเทคโนโลยีขอร่วมชื่นชมยินดีกับบัณฑิตทุก
ท่าน รวมทั้งผู้ปกครองและญาติพี่น้องของบัณฑิตในโอกาสแห่งความสาเร็จของเฟื่องฟ้าช่อที่ 34 นี้อีกครั้ง
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แวดวงอาจารย์-บุคลากร
คณะเทคโนโลยีเข้าร่วมสวัสดีปีใหม่ 2563 แด่ผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น
เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร. พรเทพ ถนนแก้ว คณบดี
คณะเทคโนโลยี พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร.อลิศรา เรืองแสง รองคณบดีฝ่ายวิจัย
และบริการวิชาการ ดร.ปฏิ มากร พะสุ วรรณ หัวหน้ าสาขาวิชาเทคโนโลยี การ
อาหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภวรรณ ถาวรชินสมบัติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
วิชัย ลีลาวัชรมาศ นายกสมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย และบุคลากร
คณะเทคโนโลยี เข้าร่วมมอบของที่ระลึกและสวัสดีปีใหม่แด่ รองศาสตราจารย์
นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล รักษาการอธิ การบดี มหาวิ ทยาลัยขอนแก่น ใน
โอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2563 ณ อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในโอกาสนี้
รองศาสตราจารย์ นพ.ชาญชั ย ได้ แสดงความชื่ นชมกั บ ผลงานที่ ดี ของคณะ
เทคโนโลยีตลอดปีที่ผ่านมา พร้อมกล่าวอวยพรให้คณะและบุคลากรมีความเจริญ
และประสบความสาเร็จในการทางาน และมีแต่ความสุขสวัสดีในปีใหม่นี้

คณะเทคโนโลยีแสดงความยินดีกับคณะเกษตรศาสตร์ มข. ในโอกาสครบรอบ 56 ปีแห่งการก่อตั้ง
เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร. พรเทพ ถนนแก้ว คณบดี
คณะเทคโนโลยี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พลฤทธิ์ จุลมนต์ รองคณบดีฝ่าย
ยุทธศาสตร์ด้านบุคคลและสื่อสารองค์กร และบุคลากร เข้ามอบช่อดอกไม้แสดง
ความยิ น ดี แ ด่ รองศาสตราจารย์ ดร.ดรุ ณี โชติ ษ ฐยางกู ร คณบดี ค ณะ
เกษตรศาสตร์ ในโอกาสครบรอบ 56 ปี แห่ งการก่ อตั้ งคณะเกษตรศาสตร์ ณ
บริเวณสนามหญ้า หน้าอาคาร 8 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะเทคโนโลยีแสดงความยินดีกับสานักบริการวิชาการ มข. ในโอกาสครบรอบ 30 ปีแห่งการก่อตั้ง
เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร. พรเทพ ถนนแก้ว คณบดี
คณะเทคโนโลยี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พลฤทธิ์ จุลมนต์ รองคณบดีฝ่าย
ยุทธศาสตร์ด้านบุคคลและสื่อสารองค์กร และบุคลากร เข้ามอบช่อดอกไม้แสดง
ความยิ นดี แด่ รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร กิ จเจริญ รองอธิ การบดี ฝ่ าย
ทรัพยากรบุคคล รักษาการผู้อานวยการสานักบริการวิชาการ ในโอกาสครบรอบ
30 ปีแห่งการก่อตั้งสานักบริการวิชาการ ณ ห้องประชุมดุสิตา อาคารพิมล กลกิจ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณีประชุมร่วมกับคณะทางานอุทยานธรณีขอนแก่นเพื่อขับเคลื่อน Khon Kaen Geopark
เมื่ อวั นที่ 16 ธั นวาคม 2562 ผู้ ช่ วยศาสตราจารย์ นุ ศรา สุ ระโคตร หั วหน้ า
สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี พร้อมด้วยคณาจารย์ในสาขา ให้เกียรติต้อนรับคณะทางาน
อุ ทยานธรณี ขอนแก่ น หรื อ Khon Kaen Geopark และร่ วมหารื อเกี่ ยวกั บการ
ขั บ เคลื่ อนอุ ท ยานธรณี ขอนแก่ น โดย “อุ ท ยานธรณี ” (Geopark) คื อ พื้ น ที่ ที่
ประกอบไปด้วยแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสาคัญอย่างโดดเด่นทางด้านธรณีวิทยา
รวมถึงคุณค่าทางด้ านโบราณคดี นิเวศวิทยา และวัฒนธรรม ที่อยู่ ในพื้นที่นั้น ๆ
สาหรับ ขอบเขตอุทยานธรณีขอนแก่น ที่ จะขอขึ้นเป็นมรดกโลก ได้แก่ แนวเขต
อุทยานแห่งชาติภูเวียง พร้อมกับพื้นที่ อ.เวียงเก่า และ อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น
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ผงผักนัว งานวิจัยผงผักสมุนไพร ทางเลือกใหม่เพื่อใช้แทนผงชูรส
เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2562 ดร.พิมพ์นิภา หิรัณย์สร อาจารย์ประจาสาขาวิชา
เทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น และคณะกรรมการ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรเกษตรปลอดภัยตาบลศิลา ได้ร่วมกันแถลงข่าวถึง
ความก้าวหน้าในการวิจัยเพื่อพัฒนา ‘ผงผักนัว’ เพื่อใช้ทดแทนผงชูรสในการปรุง
อาหาร ในงานแถลงข่าวนั กวิจั ย มข. พบสื่ อมวลชน จั ดโดยกองสื่อสารองค์กร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งงานวิจัย
ดังกล่าวได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากสานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และ
อยู่ ระหว่ างขั้นตอนการศึ กษาวิ จั ยและพั ฒนาสู ตรของผลิ ตภัณฑ์ ผงผั ก เพื่ อให้
สามารถใช้ทดแทนผงชูรสในการปรุงอาหาร เป็นทางเลือกใหม่สาหรับผู้บริโภคที่
ต้องการปรุงอาหารให้มีรสชาติอร่อยนัว และไม่ส่งผลเสียต่อสุขภาพ

แวดวงการต่างประเทศ
คณะเทคโนโลยีต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนนานาชาติจากประเทศอินโดนีเซีย
เมื่ อ วั น ที่ 8 มกราคม 2563 ณ ห้ อ งภาษาอั ง กฤษ คณะเทคโนโลยี
มหาวิ ทยาลั ยขอนแก่ น ผู้ ช่ วยศาสตราจารย์ พลฤทธิ์ จุ ลมนต์ รองคณบดี ฝ่ าย
ยุทธศาสตร์ด้านบุคคลและสื่อสารองค์กร ผู้แทนคณบดีคณะเทคโนโลยี ให้เกียรติ
ต้ อ นรั บ นั ก ศึ ก ษาแลกเปลี่ ย นเพื่ อ การวิ จั ย จาก Department of Food and
Agricultural Product Technology, Faculty of Agricultural Technology,
Universitas Gadjah Mada ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งเดินทางมาศึกษาวิจัย ณ คณะ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น จานวน 4 คน ได้แก่ Mr. Aldi Ripaldi, Miss
Farah Insan Salsabila, Miss Nathania Trista Christianti, Mr. Phillip ซึ่งมี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรวรรณ อภิรักษากร ศาสตราจารย์ ดร.อลิศรา เรืองแสง
อ.ดร.ปฏิมากร พะสุวรรณ และ ผศ.ดร.อัมพร แซ่เอียว เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาตลอด
ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2563 – 11 พฤษภาคม 2563

แวดวงนักศึกษา-ศิษย์เก่า
TE Freshy Night ปีการศึกษา 2562
เมื่ อวั นที่ 22 ธั นวาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ ถนนแก้ ว
คณบดีคณะเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม TE Freshy
Night ประจาปีการศึกษา 2562 ณ ศาลาพระราชทานปริญญาบัตร (ศาลา
เดิม) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งจัดโดยสโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีและ
ฝ่ ายพั ตนานั กศึ กษาและศิ ษ ย์ เก่ า สั ม พั นธ์ คณะเทคโนโลยี เพื่ อเป็ นการ
เสริมสร้างความรักความสามัคคี สร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างเพื่อนร่วมรุ่น
รุ่นพี่ คณาจารย์ และบุ คลากรของคณะเทคโนโลยี รวมทั้ งเป็ นการฝึกการ
แสดงออกผ่านการแสดงและกิจกรรมที่สร้างสรรค์ โดยภายในงานมีการแสดง
ดนตรี ของนั ก ศึ ก ษา รวมทั้ ง การแสดงของกลุ่ ม นั ก ศึ ก ษาจากสาขาวิ ช า
เทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยีธรณี เทคโนโลยีชีวภาพ และเทคโนโลยีการ
ผลิต รวมทั้งการประกวดดาวเดือนของคณะ ประจาปี 2562 อีกด้วย

