คณะเทคโนโลยีจัดงาน The 4th TE International Food Festival 2020 and Street Food
เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ ถนนแก้ว คณบดีคณะเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานเทศกาล
อาหารนานาชาติครั้งที่ 4 (The 4th TE International Food Festival 2020) และ Street Food ณ ลานจอดรถ TE03 และถนนหน้าอาคาร
TE OUTLET วัตถุประสงค์เพื่อสร้างเวทีให้นักศึกษาไทยและนักศึกษานานาชาติจากหลากหลายประเทศ เช่น กัมพูชา เมียนมา อินโดนีเซีย
เอธิโอเปีย อีรัก ลาว จีน และประเทศอื่นๆ ได้ทากิจกรรมร่วมกัน และได้มีโอกาสฝึกฝนทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษกับนักศึกษาต่างชาติใน
การนาเสนออาหารนานาชาติให้กับผู้เข้าร่วมงาน นอกจากนี้แล้วภายในงานยังมีการออกร้านและแสดงสินค้าจากร้านอาหารต่าง ๆ ให้
ผู้เข้าร่วมงานได้ลิ้มลองมากกว่า 40 ร้านค้า ซึ่งจากการจัดกิจกรรมแข่งขันการทาอาหารนานาชาติโดยนักศึกษา ผลปรากฏว่านักศึกษาจากทีม
Rice Pancake จากประเทศกัมพูชา และทีม Bababibi จากสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ร่วมกัน คณะ
เทคโนโลยีขอแสดงความยินดี และขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมในครั้งนี้
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แวดวงอาจารย์-บุคลากร
ศาสตราจาย์ ดร.อลิศรา เรืองแสง เข้ารับพระราชทานโล่เกียรติยศ เมธีวิจัยอาวุโส สกว.
คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับศาสตราจารย์ ดร.อลิศรา เรืองแสง
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ อาจารย์ประจาสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ในโอกาสเข้ารับ
พระราชทานโล่เกียรติยศ เมธีวิจัยอาวุโส สกว. จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต เมื่อ
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา

ศาสตราจาย์ ดร.อลิศรา เรืองแสง ได้รับรางวัลนักวิจัยแห่งชาติประจาปีงบประมาณ 2563
สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา จากสานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยิ นดีกับศาสตราจารย์ ดร.
อลิ ศรา เรืองแสง รองคณบดี ฝ่ ายวิ จั ยและบริการวิชาการ อาจารย์ประจ าสาขาวิ ชา
เทคโนโลยีชีวภาพ ในโอกาสได้รับรางวัลนักวิจัยแห่งชาติประจาปีงบประมาณ 2563
สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา จากสานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เมื่อ
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 ณ Event Hall 102–104 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบ
เทค บางนา กรุงเทพมหานคร

รองศาสตราจารย์ ดร.ผกาวดี แก้วกันเนตร ได้รับทุน Newton Fund Institutional Link 2019-2020
คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร.ผกาวดี
แก้วกันเนตร อาจารย์ประจาสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ในโอกาสได้รับทุน Newton Fund
Institutional Link 2019-2020 ทุนวิจัยสหราชอาณาจักร Newton Fund ซึ่งมีเป้าหมายในการ
ใช้ ศักยภาพด้ านวิ จั ยและนวั ตกรรมของสหราชอาณาจั กรในการช่ วยพั ฒนาเศรษฐกิ จและ
สนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้กับประเทศพันธมิตร โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ผกาวดี แก้วกัน
เนตร ได้ รั บ ทุ น วิ จั ย ภายใต้ ค วามร่ ว มมื อ กั บ Dr. James Winterburn, Department of
Chemical
Engineering, The University of Manchester, UK ในโครงการ Holistic
biomass valorisation via biobased chemicals production

คณะเทคโนโลยีประชุมร่วมกับสานักงานทรัพยากรธรณี เขต 2 ร่วมวางแผนและพัฒนา Khon Kaen Geopark
เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ ถนนแก้ว คณบดีคณะ
เทคโนโลยี พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์นุศรา สุระโคตร หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี
ผู้บริหารคณะ และคณาจารย์ให้เกียรติต้อนรับนายทินกร ทาทอง ผู้อานวยการสานักงาน
ทรัพยากรธรณี เขต 2 (ขอนแก่น) นางสาวกมลลักษณ์ วงษ์โก นักธรณีวิทยาชานาญการ
และนางสาวผกาสวรรค์ ปรัชญคุปต์ นักผังเมืองชานาญการ องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น ในการประชุมหารือยกร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการขับเคลื่อนอุทยาน
ธรณี จังหวัดขอนแก่น เพื่อนาองค์ความรู้ในทุกสาขาวิชาของคณะทั้งด้านการสารวจทาง
ธรณีวิทยา การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารพื้นถิ่น การศึกษาด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
และการจั ดการการผลิ ตเพื่ อชุ มชน เพื่อร่วมกันพั ฒนาพื้ นที่ เป้ าหมายของ Khon Kaen
Geopark อันประกอบด้วยอาเภอภูเวียง และอาเภอเวียงเก่า ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางด้าน
ธรณีวิทยาที่มีความสาคัญระดับโลก และได้รับการรับรองจากองค์กรยูเนสโกในอนาคต
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สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพจัดกิจกรรม “เตรียมพร้อมสู่ตลาดงาน ส่งผ่านประสบการณ์จากพี่สู่น้อง”
เมื่ อวั น ที่ 25 กุ ม ภาพั น ธ์ 2563 สาขาวิ ช าเทคโนโลยี ชี ว ภาพ จั ด กิ จ กรรม
“เตรียมพร้อมสู่ตลาดงาน ส่งผ่านประสบการณ์จากพี่สู่น้อง” โดยได้รับเกียรติจาก
คุณณัฐพล พลศรีเมือง (Sale Representative) บริษัท ยูเนี่ยนซายน์ เทรดดิ้ง
จ ากัด และ ดร.กรกช ฮามสุ โ พธิ์ ศิษ ย์ เก่า สาขาวิ ช าเทคโนโลยี ชี ว ภาพ คณะ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากร กิจกรรมนี้นักศึกษาได้ทราบถึง
การเตรี ย มความพร้ อ มสู่ ต ลาดงาน ทราบข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ กิ จ กรรมและการ
ดาเนินงานของชุมนุมศิษย์เก่า รวมทั้งได้ทราบประสบการณ์อันเป็นประโยชน์และ
ข้อคิดในการดาเนินชีวิตจากรุ่นพี่ศิษย์เก่าสาขาวิชา ฯ

สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตจัดงานคืนสู่เหย้าครบรอบ 25 ปีแห่งการก่อตั้ง
เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต ได้จัดงาน “คืนสู่เหย้าครบรอบ 25 ปีแห่งการก่อตั้งสาขาวิชา” ณ โรงแรมอวานี
จังหวัดขอนแก่น ในงานนี้ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ ถนนแก้ว คณบดีคณะเทคโนโลยี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดย
ในช่วงเช้าทางหลักสูตรสาขาวิชาและชมรมศิษย์เก่าสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตนาโดย คุณกมลาสน์ สิทธิสาร ศิษย์เก่าสาขาวิชาเทคโนโลยี
การผลิตรุ่นที่ 1 เป็นตัวแทนคณะศิษย์เก่า ได้ร่วมกันจัดพิธีสักการะเจ้าพ่อมอดินแดงซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันเป็นที่เคารพบูชาอย่างยิ่งของชาว
มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลังจากนั้น ทางศิษย์ เก่า คณาจารย์ และนักศึกษาปัจจุบันได้ร่วมกันทาพิธีถวายสังฆทานและภัตตาหารเพลแด่
พระสงฆ์จานวน 5 รูป ที่ห้องสัมมนา 4 อาคาร TE06 คณะเทคโนโลยี
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แวดวงนักศึกษา-ศิษย์เก่า

คณะเทคโนโลยีเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมประเพณี วิทยา–อักษร สัมพันธ์ ครั้งที่ 14 ประจาปีการศึกษา 2562
เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น รองศาสตราจารย์เพียรศักดิ์ ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา
นักศึกษาและวิทยาเขตหนองคาย ได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมประเพณี วิทยา-อักษร สัมพันธ์ ครั้งที่ 14 ประจาปีการศึกษา
2562 ร่วมกับคณะผู้บริหารของคณะประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ ถนนแก้ว คณบดีคณะเทคโนโลยี ดร.ณัฐวิโรจน์ ศิลารัตน์
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พลฤทธิ์ จุลมนต์ รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ด้านบุคคลและสื่อสาร
องค์กร คณะเทคโนโลยี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชิณณวรรธน์ ตั้งกาญจนวงศ์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะ
วิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ตัวแทนสโมสรนักศึกษาจากคณะวิชาต่าง ๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรม รวมทั้งนักศึกษา
ผู้เข้าร่วมงานจาก 7 คณะ กว่า 800 คน กิจกรรมนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความสมัครสมานสามัคคีในหมู่คณะ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัยและมีน้าใจ
เป็นนักกีฬา และตัวแทนสโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยี คือ นางสาววิภาวี ยิ่งกาแหง อุปนายกสโมสร ได้กล่าวถึง ประวัติความเป็นมาของ
คณะวิชาทั้ง 7 คณะในปัจจุบันที่แต่เดิมอยู่ภายใต้ “คณะวิทยาศาสตร์-อักษรศาสตร์” อันประกอบด้วย คณะวิทยาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ คณะเทคโนโลยี คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี คณะนิติศาสตร์ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น และคณะเศรษฐศาสตร์ โดย
งานประเพณีกีฬาวิทยา-อักษรสัมพันธ์นี้ได้จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรได้ระลึกถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของคณะทั้ง 7 ตั้งแต่ใน
อดีตจวบจนปัจจุบัน

22 สิงหาคม 2563

