
Đoàn Giảng viên Khoa Công nghệ, Đại học Khon Kaen, Thái Lan  

đến thăm và giảng dạy cho Chương trình tiên tiến tại  

Viện NC&PT CN Sinh học, từ 11 - 25/5/2019 
 

Trong khuôn khổ của Chương trình tiên tiến đào tạo cử nhân Công nghệ Sinh học, và sự hợp tác 

giữa Viện Nghiên cứu & Phát triển Công nghệ Sinh học, Đại học Cần Thơ và Khoa Công nghệ, Đại 

học Khon Kaen (KKU), Thái Lan, PGS. TS. Pornthap Thanonkeo và TS. Preekamol Klanrit đến 

thăm và làm việc tại Viện NC & PT CNSH từ 11 - 21/5/2019. PGS. TS. Pornthap Thanonkeo tham 

gia dạy một số bài giảng thuộc học phần Lên men thực phẩm cho lớp Công nghệ sinh học tiên tiến 

khóa 43, và TS. Preekamol Klanrit tham gia dạy một số bài giảng thuộc học phần Sinh học phân tử 

cho lớp Công nghệ sinh học tiên tiến khóa 42. Ngoài ra, từ 21 - 25/5/2019 hai chuyên gia này cùng 

với đoàn KKU gồm TS. Kanit Vichitphan, TS. Sukanda Vichitphan, TS. Jirawan Apiraksakorn và 

Bà Patthama Thukkhane phối hợp với Viện NC & PT CNSH tổ chức Seminar báo cáo chuyên đề và 

dạy thực hành học phần Lên men thực phẩm cho lớp Công nghệ sinh học tiên tiến khóa 43. Chuyến 

làm việc rất thành công và đóng góp rất hữu ích vào sự phát triển của chương trình đào tạo CNSH-

CTTT, cũng như tạo điều kiện cơ hội ngày càng phát triển mạnh hơn trong hoạt động trao đổi cán 

bộ và sinh viên với các đơn vị đào tạo quốc tế. 

 

 
TS. Preekamol Klanrit, TS. Sukanda Vichitphan, TS. Kanit Vichitphan, và TS. Pornthap Thanonkeo 

(từ phải qua) và BiRDI staff trong buổi khai mạc Hội thảo “Technology transfer of Thai and 

Vietnamese fermented food products” 

 

 
 

Các giảng viên chụp hình với các sinh viên lớp Công nghệ sinh học tiên tiến khóa 43 



 

 

 
 

Các giảng viên chụp hình với các sinh viên lớp Công nghệ sinh học tiên tiến khóa 42 

 

 
 

PGS. TS. Nguyễn Văn Thành – Viện trưởng Viện NC & PT CNSH phát biểu khai mạc chương trình 

báo cáo chuyên đề & dạy thực hành Lên men thực phẩm 

 

 



 
 

Các giảng viên chụp hình với các sinh viên lớp Công nghệ sinh học tiên tiến khóa 43 trong buổi 

khai mạc báo cáo chuyên đề & thực hành Lên men thực phẩm 

 

 

 
 

Sinh viên lớp Công nghệ sinh học tiên tiến khóa 43 được nhận Giấy chứng chỉ hoàn thành khóa học 

thực hành Lên men thực phẩm 

 

 


