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Post-Covid-19 Market Trends

Medical devices /Equipment/ material/ Mask material /PAPR suit/ Robotics/AI
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การบริหารจัดการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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วิจัย นวัตกรรม
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เส้นทางงานวิจัยสู่นวัตกรรมเชิงพาณิชย์ การสร้างโรงงานต้นแบบฯนวัตกรรมและวิสหกิจ

งานวิจัย
Lab scale 
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Outstanding in 6 fields and is ranked under THE 

Fields Nation World

Education 3rd 501+

Clinical, Pre-clinical 

& Health 

4th 501-600

Life sciences 4th 601-800

Social Sciences 4th 601

Engineering & 

technology 

4th 801-1000

Physical sciences 6th 1001+



https://ifi.nia.or.th/
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Agriculture & Food Research: จากฟาร์มแมลงสู่อาหารคนและอาหารสัตว์แห่งอนาคต
การส่งเสริมฟาร์มจิ้งหรีดและแหล่ง
โปรตีนสุขภาพอนาคต

การเพาะเลี้ยงหนอน black soldier fly 
เพื่อก าจัดขยะอินทรีย์และเป็นแหล่ง
อาหารสัตว์อนาคต

Impact
การส่งเสริมการท าฟาร์มแมลงเป็นการสร้างอาชีพท่ี
ช่วยขับเคล่ือนเศรษฐกิจชุมชนฐานราก
การใช้ประโยชน์จากโปรตีนและโภชนะอื่นๆจาก
หนอนแมลงเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับธุรกิจอาหาร
สุขภาพและลดต้นทุนอาหารสัตว์

การส่งเสริมเกษตรกรผู้เลี้ยงจิ้งหรีดในภาคอีสานเข้าสู่ระบบ
การผลิตท่ีได้มาตรฐานความปลอดภัย (GAP) พัฒนาด้าน
การแปรรูป และส่งเสริมการพัฒนาสู่โปรตีนสุขภาพ เช่น 
Cricket Powder, hydrolyzed pedtides, เป็นต้น



บ้านโต้นโมเดล เป็นรูปแบบการพัฒนาชุมชนเข็มแข็งท่ีมีการท างาน
ร่วมกันระหว่าง เทศบาลต าบลเครือเบทาโกร ส านักบริการวิชาการ และ
คณาจารย์คณะวิชาต่างๆ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ เทศบาลต าบล
บ้านโต้น อ าเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
เสริมสร้างความเข้มแข็งภาคชนบท ให้กับสมาชิกในชุมชนได้มีคุณภาพ
ชีวิตท่ี ดีขึ้น ตามแนวคิดการพัฒนาชุมชนเชิงพื้น ท่ีแบบองค์รวม 
ประกอบด้วยมิติการพัฒนา 5 ด้าน คือ เศรษฐกิจ การศึกษา สังคม 
สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม
คณะผู้ร่วมโครงการ: เกษตรศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ สาธารณสุข มนุษย์
และสังคมศาสตร์  วิทยาศาสตร์สิ่ งแวดล้อม วิศวกรรมแหล่งน้ า 
บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ บ.เบกาโกร

Multidisciplinary Academic Services: การบริการวิชาการแบบบูรณาการสาขา

บ้านโต้นโมเดล: การพัฒนาชุมชนแบบองค์
รวม (Holistic Approach)

1 เตรียมทีม 2 สร้างความสนิทสนม 3 เข้าใจบริบทพ้ืนที่ 4 วางแผนการท างาน
แบบต้ังเป้าหมาย

5 PDCA และ 
KAIZEN

6 ถอดบทเรียน 7 ขยายงานผ่าน
เครือข่าย



Cannabis Research: งานวิจัยด้านการใช้กัญชาเพ่ือการแพทย์

เป็นการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากกัญชาและกัญชงเพื่อการแพทย์โดยมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้มีการด าเนินการร่วมกันระหว่าง
คณะเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ และหน่วยงานภาครัฐด้าน ท างานร่วมกัน คือการปลูก
และพัฒนาสายพันธุ์ การสกัด การพัฒนารูปแบบต ารับ การทดสอบทางคลินิก เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ให้กบัสงัคม

กัญชาครบศาสตร:์ การวิจัยและพัฒนาการใช้ประโยชน์จากพืชกัญชา
ในแบบโปรแกรมวิจัยท่ีร่วมมือหลายคณะ (Multi-faculty Research Program)



Smart Farm: กลยุทธ์การส่งเสริมการท างานร่วมกันจากนักวิจัยหลากหลายคณะเพื่อส่งเสริม KKU Spiritual

KKU Products



Reducing Social Inequality: งานวิจัยเพ่ือลดความเหล่ือมล้ าทางสังคม (1)

นวัตกรรมการศกึษา Open Learning Approach 
การขับเคลื่อนงานวิจัย เรื่อง AI for Education
การพัฒนาครูและนักเรียนด้านการวิเคราะห์และคิดเชิงคณิตศาสตร์
ขั้นสูง Computational Thinking and Coding

งานวิจัยเพ่ือความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา

เป็นโครงการที่มหาวิทยาลัยขอนแกน่ด าริขึน้ เพื่อพัฒนาความรู้และ
ส่งเสริมทักษะนวัตกรรมและการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
และภาษาอังกฤษ ทักษะด้านสื่อ สารสนเทศและเทคโนโลยี และ
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมอืในการจัดการเรียน
การสอน

โครงการ KKU Smart Learning

Impact
ช่วยกระจายนวัตทางการศึกษา และการจัดการเรียนการ

สอนสู่โรงเรียนในภูมิภาคได้อย่างเท่าเทียม
ลดการเหลือม่ล้ าทางการจัดการศึกษา



Reducing Social Inequality: งานวิจัยเพื่อลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม (2)

มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ด าเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาโรคพยาธิ
ใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ าดีแบบครบวงจรต้ังแต่ระดับปฐมภูมิ 
ทุติยภูมิ และตติยภูมิ โดยระดับปฐมภูมิ และจากการท างานท่ี
ผ่านมาผลักดันให้รัฐบาลโดยกระทรวงสาธารณสุขประกาศ
แผนยุทธศาสตร์ทศวรรษก าจัดปัญหาพยาธิใบไม้ตับและ
มะเร็งท่อน้ าดี โดยมี ผลการด าเนินงานท่ีส าคัญของโครงการ
คือ
1) ลดอัตราผู้ป่วยติดเช้ือพยาธิใบไม้ตับจาก
2)  เพิ่มจ านวนผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ าดีระยะเริ่มต้นให้สามารถ
เข้าสู่การผ่าตัดรักษา
3)  เพิ่มอัตรารอดชีพ 5 ปีของผู้ป่วยผ่าตัดมะเร็งท่อน้ าดี

งานวิจัยเพ่ือความเหลื่อมล้ าทางด้าน
สุขภาพ

Impact
ลดความเหล่ือมล้ าด้านการเข้าถึง
บริการด้านสุขภาพให้กับประชาชนท้ัง
ในภาคอีสานและท้ังปรเทศ

โครงการ Fluke Free Thailand

AI for Healthcare



การขับเคลื่อนงานวิจัยเพ่ือการใช้ประโยชน์แก่ด้วย สถาบันวิจัย-ศูนย์วิจัย-โปรแกรมวิจัย (Health Science Cluster)

https://research.kku.ac.th/re-center/



การขับเคลื่อนงานวิจัยเพ่ือการใช้ประโยชน์แก่ด้วย สถาบันวิจัย-ศูนย์วิจัย-โปรแกรมวิจัย (Science Technology and Social 
Science Cluster)

https://research.kku.ac.th/re-center/



BCG In Action: จากทรัพยากรท้องถ่ินสู่นวัตกรรมด้านพลังงาน

โรงงานต้นแบบการผลิต “นาโน
ซิลิกอน” จากแกลบและเถ้าแกลบเพ่ือใช้ในขั้ว
แบตเตอร่ีลิเทียมไอออน  และ”โรงงานต้นแบบ
แบตเตอรี่ลิเทียมไอออน” เป็นผลงานวิจัยของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยการน าวัสดุ ท่ี
สามารถสังเคราะห์ขึ้นจากวัสดุธรรมชาติ 
โดยเฉพาะจากส่ิงเหลือท้ิงทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรม เช่น แกลบ หรือเถ้าแกลบ ซึ่ง
สามารถน ามาเป็นวัตถุดิบในการสังเคราะห์นา
โนซิลิกอน และนาโนซิลิกา ส าหรับท าขั้วไฟฟ้า
ในแบตเตอร์ร่ีชนิดลิเทียมไอออนได้ท่ีมีมูลค่าสูง 
ท้ังยังสามารถก าจัดของเหลือท้ิง และยังท าให้
สามา รถก า จั ด ขอ ง เ ห ลื อ ท้ิ ง  แ ละท า ใ ห้
กระบวนการเป็น Zero Waste เป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อม



สร้าง start up / ผลิตสินค้าขายได้จากผลงานมหาวิทยาลัย
ผลิตภัณฑ์เครื่องด่ืมสุขภาพจากถั่งเช่า
จัดตั้งบริษัทอ่ิมสุข กรีน แอนด์ เฮลตี้ ฟูดส์ จ ากัด

Petinee แพลตฟอร์มบริหารจัดการคลินิครักษาสัตว์
จัดตั้งบริษัทเทคอินโน จ ากัด

ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าว 
จัดตั้งบริษัท เนเชอรัล ไทยซัพพลาย จ ากัด

ผลิตภัณฑ์ธัญพืชอบเพ่ือสุขภาพ 
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไทย รอยัล ฟู๊ด 

ผลิตภัณฑ์เจลที่มีส่วนผสมของแอนโทไซยานินส าหรับบรรเทา
แผลในช่องปาก ผู้รับอนุญาต : บริษัท โนว่า เฮลธ์ จ ากัด

กรรมวิธีเตรียมสารประกอบเชิงซ้อนของกระชายด ากับไซโคลเดกตริน 
เพื่อเพิ่มค่าชีวประสิทธิผล
ผู้รับอนุญาต : บริษัท บี เนเชอรัล รีเซิร์ซ แอนด์ เรสพีซสี์ จ ากัด

งานวิจัยสู่นวัตกรรม 



งานวิจัยสู่นวัตกรรม 

แคปซูลรางจืดและสร้อยอินทนิล
ผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ์ : นายศรันย์วิทย์ พวงศรี / 
นายศรันย์วิทย์ พวงศรี

ชุดตรวจวัดสารโคตินินในปัสสาวะ
ผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ์ : ผศ.ลิ่มทอง พรหมดี

Ortelra เจลแต้มสิวจากสารสกัดใบบัวบก
ผู้รับอนุญาตใช้สิทธ์ิ : ผศ.ชญาดา สุระวนิชกุล

กรรมวิธีผลิตกล่องส าหรับใส่ช้ินเน้ือ
ผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ์ : บริษัท นิว เมดิคอลเทคโนโลยี จ ากัด

สูตรแชมพูสระผม
ผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ์ : นางสาวรุ่งลาวัลย์ สุดมูล

กรรมวิธีผลิตแผ่นรับแรงกันกระแทก
ผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ์ : บริษัท เอส.ที โปรดักสท์ีฟ จ ากัด



มอบอุปกรณ์การแพทย์ให้กับโรงพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข

ระบบฆ่าเชือ้ส าหรับชุด PPE และ N95

และอุปกรณ์การแพทย์ โดยใช้ระบบโอโซน และ UV

AI/App ค้นหานักศึกษาสหกิจที่กลับจากประเทศในกลุ่มอาเซี่ยน 

นวัตกรรมช่วยสังคมช่วงโควิดนวัตกรรมและวิสหกิจ งานวิจัยสู่นวัตกรรม งานวิจัยสู่นวัตกรรม 



KKU INNOPRISE


