
NHÓM VIỆT NAM DU HỌC TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHON KAEN, THÁI LAN 

“Cuộc sống là một hành trình với những khó khăn thử thách cần vượt qua, những bài 

học cần nắm bắt nhưng quan trọng hơn hết là những kinh nghiệm ta sẽ thụ hưởng sau 

này”  

Và hành trình của chúng tôi, 7 thành viên trong đại gia đình Viện NC&PT Công nghệ 

Sinh học, đã bắt đầu tại Trường Đại học Khon Kaen của đất nước Thái Lan – đất nước 

của Phật giáo và những con người thân thiện. Với cơ hội có được từ nguồn học bổng của 

Trường Đại học Khon Kaen, chúng tôi đã cùng nhau sang Thái Lan để tiếp tục chương 

trình học sau đại học với 3 chuyên ngành chính: Công nghệ Sinh học, Công nghệ thực 

phẩm và Vi sinh học. Mặc dù chỉ mới sang được hai tháng nhưng chúng tôi nhanh chóng 

quen với môi trường học tập cũng như văn hóa Thái. Tất cả là nhờ vào sự hỗ trợ nhiệt 

tình của cán bộ Khoa Công nghệ và Khoa Khoa học Trường Đại học Khon Kaen, cũng 

như sự quan tâm giúp đỡ của Anh Nguyễn Quang Vinh, cựu sinh viên ngành Công nghệ 

Sinh học – khóa 32, Trường Đại học Cần Thơ 

 

- Huỳnh Xuân Phong - Cán bộ Viện NC&PT Công nghệ Sinh học, 

Trường Đại học Cần Thơ 

- Nghiên cứu sinh ngành Công nghệ Sinh học trong công nghiệp, 

Khoa Công nghệ  

- Chuyên ngành nghiên cứu: Vi khuẩn chịu nhiệt 

 

- Trần Thị Giang - Cán bộ Viện NC&PT Công nghệ Sinh học, 

Trường Đại học Cần Thơ 

- Nghiên cứu sinh ngành Công nghệ Sinh học trong công nghiệp, 

Khoa Công nghệ  

- Chuyên ngành nghiên cứu: Vi khuẩn latic 

 

- Nguyễn Đan Vân - Cựu sinh viên ngành Công nghệ Sinh học 

tiên tiến khóa 33, Trường Đại học Cần Thơ 

- Học viên cao học ngành Công nghệ Sinh học trong công nghiệp, 

Khoa Công nghệ  

- Chuyên ngành nghiên cứu: Vi tảo 



 

- Nguyễn Minh Đời - Cựu sinh viên ngành Công nghệ Sinh học 

tiên tiến khóa 34, Trường Đại học Cần Thơ 

- Học viên cao học ngành Quản lý chất lượng và an toàn thực 

phẩm, Khoa Công nghệ  

- Chuyên ngành nghiên cứu: Quản lý chất lượng và an toàn thực 

phẩm 

 

- Nguyễn Hữu Tường - Cựu sinh viên ngành Công nghệ Sinh học 

tiên tiến khóa 34, Trường Đại học Cần Thơ 

- Học viên cao học ngành Quản lý chất lượng và an toàn thực 

phẩm, Khoa Công nghệ  

- Chuyên ngành nghiên cứu: Quản lý chất lượng và an toàn thực 

phẩm 

 

- Phan Lê Bảo Ngọc - Cựu sinh viên ngành Công nghệ Sinh học 

tiên tiến khóa 35, Trường Đại học Cần Thơ 

- Học viên cao học ngành Quản lý chất lượng và an toàn thực 

phẩm, Khoa Công nghệ  

- Chuyên ngành nghiên cứu: Quản lý chất lượng và an toàn thực 

phẩm 

 

- Nguyễn Thị Huỳnh Như - Cựu sinh viên ngành Công nghệ Sinh 

học tiên tiến khóa 34, Trường Đại học Cần Thơ 

- Học viên cao học ngành Vi sinh học, Khoa Khoa học 

- Chuyên ngành nghiên cứu: Phân bón vi sinh 

Khoa Công nghệ, Trường Đại học Khon Kaen chuyên sâu giảng dạy về Công nghệ 

Sinh học, Công nghệ thực phẩm, Công nghệ địa chất và Công nghệ sản xuất. Trong đó, 

chỉ có ngành Công nghệ Sinh học và Công nghệ thực phẩm có chương trình đào tạo Thạc 

sĩ và Tiến sĩ Quốc tế với tên chuyên ngành là “Công nghệ Sinh học trong công nghiệp” 

và chuyên ngành “Quản lý chất lượng và an toàn thực phẩm”. Về mảng Công nghệ thực 

phẩm, nhóm có ba bạn theo học Cao học: Nguyễn Minh Đời, Nguyễn Hữu Tường và 

Phan Lê Bảo Ngọc. Về Công nghệ Sinh học, có Anh Huỳnh Xuân Phong và Chị Trần Thị 



Giang theo học chương trình Tiến sĩ và Nguyễn Đan Vân tham gia chương trình đào tạo 

Thạc sĩ. Ngoài ra, còn có bạn Nguyễn Thị Huỳnh Như học Thạc sĩ về chuyên ngành Vi 

sinh học tại Khoa Khoa học, một trong ba khoa lớn nhất của Trường Đại học Khon Kaen. 

 

Nhóm Việt Nam cùng các bạn sinh viên chương trình Quốc tế 

Mặc dù cùng chung chuyên ngành nhưng mỗi học viên sẽ làm luận văn ở những 

phòng thí nghiệm khác nhau tùy thuộc vào từng cán bộ hướng dẫn với những đề tài 

nghiên cứu khác nhau. Với niềm đam mê về vi tảo và năng lượng sinh học, tôi chọn vào 

phòng thí nghiệm năng lượng sinh học với đề tài liên quan đến việc cố định tảo kết hợp 

sự hỗ trợ của vi sinh vật.  Trong khi đó Anh Huỳnh Xuân Phong chọn nghiên cứu về vi 

khuẩn chịu nhiệt và Chị Trần Thị Giang sẽ thực hiện đề tài liên quan đến vi khuẩn lactic. 

Ba bạn Minh Đời, Hữu Tường và Bảo Ngọc chưa thực hiện luận văn trong học kỳ này. 

Riêng bạn Huỳnh Như sẽ vừa tham gia các học phần cơ bản vừa bắt đầu các thí nghiệm 

kiểm tra trước khi thực hiện luận văn lien quan đến phân bón vi sinh.  

Trong 2 tháng sống và học tập tại Thái, chúng tôi có cơ hội được tham gia rất nhiều 

các hoạt động lớn của Khoa và Trường. Qua những hoạt động mang tính chất Quốc tế, 

chúng tôi có dịp được giao lưu và học hỏi từ nhiều nguồn văn hóa khác nhau, không chỉ 

từ các nước thuộc khối ASEAN mà còn có một số bạn sinh viên từ các nước Châu Âu 

như Ý, Đức…Ngoài ra đây cũng là một cơ hội tốt để chúng tôi được thực tập và hoàn 

thiện tiếng Anh của bản thân cũng như có thể giới thiệu đến bạn bè khắp nơi về nền văn 

hóa truyền thống và phong tục tập quán của Việt Nam. 



 

 

Tham gia ngày Hội ASEAN tại Trường Đại học Khon Kaen 

 

 



 

Ngày Hội thao dành cho sinh viên Sau Đại học, Khoa Công nghệ, Trường Đại học  

Khon Kaen 

 



 

Tham gia Hội trại giao lưu văn hóa các nước ASEAN do Phòng hợp tác Quốc tế, Trường 

Đại học Khon Kaen tổ chức 

 


