แวดวงอาจารย์-บุคลากร
คณะเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร. พัฒนา เหล่าไพบูลย์ อาจารย์ประจาสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ใน
โอกาสได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง “ศาสตราจารย์” ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป

อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณีร่วมกับคณะทางาน Khon Kaen Geopark สารวจพื้นที่จังหวัดขอนแก่น
เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางธรณีวิทยา
เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นุศรา สุระโคตร หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.
รุ่งเรือง เลิศศิริวรกุล อาจารย์และผู้เชี่ยวชาญสาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี ร่วมกับคณะทางานอุทยานธรณีขอนแก่น (Khon Kaen Geopark)
โดยมีนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธาน ในการลงพื้นที่สารวจศึกษานาเกลือบ้านบ่อ หมู่ 1 ต.เขาน้อย อ.
เวียงเก่า จ.ขอนแก่น เพื่อหาแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าเกลือท้องถิ่น เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรณีวิทยาและสามารถ
พัฒนาเป็นสินค้าชุมชนต่อไปในอนาคต

กองบรรณาธิการ
ที่ปรึกษา

กองบรรณาธิการ

รศ.ดร.พรเทพ ถนนแก้ว นางสาวปัทมา ถูกคะเน
นายประทีป เทวงษา

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สายตรงคณบดี: 043-362-120

123 หมู่ 16 ถนนมิตรภาพ ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002

E-mail: te.kku@kku.ac.th , portha@kku.ac.th

โทรศัพท์: 043-202-403

Website: http://technology.kku.ac.th

โทรสาร: 043-343-182

www.facebook.com/TechnologyKKU
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บุคลากรสายสนับสนุนคณะเทคโนโลยีได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น
คณะเทคโนโลยี ขอแสดงความยิ น ดี กับ นางนงลั กษณ์ บุ ญโชติ นั กวิ ท ยาศาสตร์ป ระจ า
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น ระดับ “ชานาญการ”
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2562 เป็นต้นไป

แวดวงการต่างประเทศ
คณะเทคโนโลยีต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Feng Chia University, Taiwan
เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2564 ศาสตราจารย์ ดร.อลิศรา เรืองแสง
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ให้เกียรติต้อนรับนักศึกษา
แลกเปลี่ ย นนานาชาติ เ พื่ อ การวิ จั ย ระยะสั้ น จาก Feng Chia
University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ได้แก่ Mr.Tsung-Hsien CHEN
และ Mr. CHEN RUEI

แวดวงนักศึกษา-ศิษย์เก่า
นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหารได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 ในกิจกรรมประกวด Idea สร้างสรรค์
Smart Start Idea by GSB Startup ประจาเดือนธันวาคม 2563
คณะเทคโนโลยีขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชา
เทคโนโลยีการอาหาร ได้แก่ นางสาวภัทชฎา เกษจันทร์ นางสาวอธิชา พุ่มภู่ศรี
นางสาวศรั ญ ญา ภั ธ รกิจ จานุ รัก ษ์ นางสาวปาริ ช าติ งามแพง และนางสาว
กนกวรรณ คงทน ที่ไ ด้รับ รางวั ลชนะเลิศอันดับที่ 3 จากการประกวด Idea
สร้ า งสรรค์ Smart Start Idea by GSB Startup โดยหั ว ข้ อ ประจ าเดื อ น
ธันวาคม คือ “Inspiration จากธุรกิจครอบครัว สานต่อ เป็นเจ้าสัววัยเยาว์ ”
น าเสนอแนวคิ ด กล่ อ งขนมไทย ที่ บ รรจุ วั ต ถุ ดิ บ ในการท าขนมภายในกล่ อ ง
ร่วมกับใช้กระบวนการแปรรูปทางเทคโนโลยีการอาหารเพื่อยืดอายุและรักษา
คุณ ภาพของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ผ่ า นคลิ ป วี ดิ โ อสร้ า งสรรค์ จั ด โดย Innovation Hub
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับธนาคารออมสิน

ศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยี มข. ได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
ผู้อานวยการสำนักงานทรัพยากรธรณี เขต 2
คณะเทคโนโลยีขอแสดงความยินดีกับคุณดรุณี สายสุทธิชัย ศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยี
รุ่ น ที่ 8 ศิ ษ ย์ เ ก่ า สาขาวิ ช าเทคโนโลยี ธ รณี รุ่ น ที่ 14 ในโอกาสได้ รั บ ต าแหน่ ง
“ผู้อานวยการ”สานักงานทรัพยากรธรณี เขต 2 จังหวัดขอนแก่น กรมทรัพยากรธรณี
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

