คณะเทคโนโลยีต้อนรับคณะกรรมการจรรยาบรรณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ก.จ.ม.) ในการประชุมสัญจร
เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ ถนนแก้ว คณบดีคณะเทคโนโลยี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร
และคณะกรรมการส่งเสริมและกากับการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ประจาคณะเทคโนโลยี ให้เกียรติต้อนรับ ดร.เดช บุนนาค อุปนายกสภา
มหาวิทยาลัยขอนแก่นและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมด้วยคณะกรรมการจรรยาบรรณ ประจามหาวิทยาลัยขอนแก่น
(ก.จ.ม.) ชุดปัจจุบัน ในโอกาสเดินทางเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจรรยาบรรณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ก.จ.ม.) สัญจร ณ ห้องประชุมกอง
บริหารงานคณะเทคโนโลยี อาคาร TE06 ชั้น 1 โดยการประชุมสัญจรครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพบปะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ รับฟังปัญหาอุปสรรค
และข้อเสนอแนะต่างๆ จากผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากรประจาคณะเทคโนโลยี พร้อมทั้งการกล่าวนโยบายการดาเนินงานด้านจรรยาบรรณ
ของคณะกรรมการจรรยาบรรณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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แวดวงอาจารย์-บุคลากร
ศาสตราจาย์ ดร.อลิศรา เรืองแสง ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นจากมหาวิทยาลัยมหิดล
คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับศาสตราจารย์ ดร.อลิศรา
เรืองแสง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ อาจารย์ประจาสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
ในโอกาสได้รับการคัดเลือกให้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
ประจ าปี 2562 ประเภทวิ ช าการ/ วิ จั ย ตามประกาศสมาคมศิ ษ ย์ เก่ า บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย
มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2563

คณะเทคโนโลยีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสันนิบาตเทศบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มุ่งพัฒนาพื้นที่เรียนรู้เชิงสร้างสรรค์
เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ ถนนแก้ว คณบดี
คณะเทคโนโลยี เข้าร่วมพิธี ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างคณะ
หน่ ว ยงานต่ า งๆ ในมหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น กั บ สั น นิ บ าตเทศบาลในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ณ ห้องประชุมขอนแก่นฮอล์ล ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล
พลาซ่า จังหวัดขอนแก่น โดยมีนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
เป็ นประธาน และ ดร.ยอดยิ่ ง จั นทนพิ มพ์ ประธานคณะกรรมการสั นนิ บาต
เทศบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ มีเป้าหมายเพื่อ
มุ่งเน้นการพัฒนาพื้นที่การเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์โดยใช้ชุมชนเป็นแหล่ง
เรียนรู้ เป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ประยุกต์องค์ความรู้ไปปรับใช้ในสถานการณ์จริง การสนับสนุนระบบการจัดการเรียนการสอนให้เน้น
การเรียนรู้จากประสบการณ์ (Experiential Learning) การเรียนรู้ในชุมชน (Community-integrated Learning) และการเรียนรู้โดยมีปัญหา
เป็นฐาน (Problem-based Learning)

คณะเทคโนโลยีจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า-ต้อนรับปีใหม่ 2563 เสริมสร้างขวัญและกาลังใจแก่บุคลากรและนักศึกษา
เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ ถนนแก้ว คณบดีคณะ
เทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และภายใน
งานได้ จั ดให้ มี การท าบุ ญเลี้ ยงพระสงฆ์ จ านวน 9 รูป ซึ่ งนิ มนต์ จากวั ดมรรคส าราญ
จังหวัดขอนแก่น และเมตตาแสดงธรรมเทศนา เพื่อความเป็นสิริมงคล เสริมสร้างขวัญ
และกาลังใจในการทางานให้กับอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ณ ห้องเฟื่องฟ้า คณะ
เทคโนโลยี บรรยากาศเป็นไปด้วยความเป็นกันเองและอบอุ่น

ผู้บริหารคณะเทคโนโลยีต้อนรับคณะ/หน่วยงานที่เข้าร่วมสวัสดีปีใหม่ ตลอดเดือนมกราคม 2563
ตลอดเดือนมกราคม 2563 ผู้บริหารคณะเทคโนโลยี ได้แก่ รอง
ศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ ถนนแก้ ว คณบดี ศาสตราจารย์ ดร.
อลิศรา เรืองแสง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ พลฤทธิ์ จุ ลมนต์ รองคณบดี ฝ่ ายยุ ทธศาสตร์ด้ าน
บุคคลและสื่อสารองค์กร ให้เกียรติต้อนรับผู้บริหารและตัวแทนจาก
คณะหน่ ว ยงานต่ า งๆ ได้ แก่ คณะวิ ศวกรรมศาสตร์ วิ ท ยาลั ย
บัณฑิตศึกษาการจัดการ โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น โรงแรม
โฆษะ และโรงแรมอวานี ในโอกาสมอบกระเช้าสวัสดีปี ใหม่ และ
กระชับความสัมพันธ์ที่มีต่อกันด้วยดีเสมอมา
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แวดวงนักศึกษา-ศิษย์เก่า
ศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยีได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติศิษย์เก่าดีเด่นและศิษย์เก่าแห่งความภูมิใจของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประจาปี 2562
เมื่ อวั นที่ 25 มกราคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ ถนนแก้ว
คณบดี ค ณะเทคโนโลยี พร้ อมด้ วยผู้ บริ หาร อาจารย์ และบุ คลากรคณะ
เทคโนโลยี ร่วมมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ คุณสุรัตน์ โชคเฉลิม ศิษย์
เก่าคณะเทคโนโลยี รุ่นที่ 6 (เทคโนโลยีธรณี รุ่นที่ 12) ปัจจุบันดารงตาแหน่ง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและรักษาการกรรมการผู้จัดการ บริษัท ทรูสโตน
จ ากั ด ในโอกาสเข้ า รั บ รางวั ล ประกาศเกี ย รติ คุ ณ ศิ ษ ย์ เ ก่ า ดี เ ด่ น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจาคณะเทคโนโลยี ประจาปี พ.ศ. 2562 และคุณ
ปนัดดา เจริญกิจ ศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยีรุ่นที่ 5 (เทคโนโลยีการอาหารรุ่นที่
3) ปัจจุบันดารงตาแหน่งผู้จัดการแผนกพัฒนาผลิตภัณฑ์และประกันคุณภาพ บริษัท นาเชา (ประเทศไทย) จากัด
และคุณบุญกาญจน์ ศรีสวัสดิ์ ศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยีรุ่นที่ 14 (เทคโนโลยีการผลิตรุ่นที่ 1) ปัจจุบันดารงตาแหน่งกรรมการผู้จัดการ แอลบีพี
เมดิคอลซายน์ จากัด ซึ่งทั้ง 2 ท่านได้รับรางวัลศิษย์เก่าแห่งความภาคภูมิใจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจาปี พ.ศ. 2562 ในงานคืนสู่เหย้า เรา
รัก มข. ณ. อาคารพระราชทานปริญญาบัตรเก่า (ศาลาเดิม) จัดโดย สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร มข. เป็นเจ้าภาพจัดงานเปิดกระป๋อง ครั้งที่ 27 (Open Can 27th)

เมื่อวันที่ 3-5 มกราคม 2563 นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นเจ้าภาพจัดงานเปิด
กระป๋อง นักศึกษาอุตสาหกรรมอาหาร ครั้งที่ 27 (Open Can 27th) ณ สนามกีฬา ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยได้รับเกียรติจาก รอง
ศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ ถนนแก้ว คณบดีคณะเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดงาน และนางสาววิมลพร ศตวิบูลย์ฉัตร นักศึกษาสาขาวิชา
เทคโนโลยีการอาหาร ชั้นปีที่ 3 เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยในช่วงพิธีเปิดงานเปิดกระป๋องครั้งที่ 17 นี้มีขบวนพาเหรดจากสถาบันการศึกษา
ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์การอาหาร เทคโนโลยีการอาหาร และอุตสาหกรรมเกษตรกว่า 20 สถาบันทั่วประเทศไทย อาจารย์และ
นักศึกษากว่า 500 คนเข้าร่วมพิธีเปิดครั้งนี้ นอกจากการแข่งขันกีฬา 6 ประเภทแล้วนั้น กิจกรรมของงาน Open Can 17th ประกอบด้วย
การแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ งานราตรีและการประกวดดาวเดือน ดาวประดับฟ้า โดยนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่นสามารถคว้ารางวัล รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง วอลเลย์บอลทีม ผสม รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง
บาสเก็ตบอลทีมผสม และรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ฟุตบอลชายทีม 6 คนมาครอง ขอแสดงความยินดีและชื่นชมมา ณ โอกาสนี้

