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            ฝ�ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ มีบทบาทหน้าที�รบัผิดชอบการขับเคลื�อน พัฒนา และส่งเสรมิใหเ้กิดความเป�นเลิศ
ทางด้านนวัตกรรมและวิสาหกิจของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ด้วยกลยุทธก์ารผลักดันเทคโนโลยีและนวัตกรรมที�มีอยู่ใหสู้่
การใชป้ระโยชน์ทั�งเชงิพาณิชย์และสังคม การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหส้อดคล้องตามความต้องการของผู้ใช้
ประโยชน์ทั�งเชงิพาณิชย์และสังคม การส่งเสรมิการเกิดธุรกิจใหม่จากองค์ความรู ้เทคโนโลยี และนวัตกรรมของ
มหาวิทยาลัย และการผลักดันหน่วยงานวิสาหกิจหรอืโครงการที�มีศักยภาพทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม ออกไปเป�น
ธุรกิจ โดยรายงานผลการดาํเนินงาน ประจาํป�งบประมาณ พ.ศ. 2563 ฉบับนี� ได้จัดทําขึ�นเพื�อรายงานผลการดาํเนิน
งานตามแผนปฏิบัติการของฝ�ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ และสรุปผลการดาํเนินงานและภารกิจสาํคัญฝ�ายนวัตกรรม
และวิสาหกิจ ประจาํป�งบประมาณ พ.ศ. 2563 (ระหว่างวันที� 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563) 

            ฝ�ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ หวังเป�นอย่างยิ�งว่ารายงานประจาํป�ฉบับนี� จะเป�นประโยชน์ต่อส่วนงาน
ต่างๆ ที�เกี�ยวข้อง รวมทั�งผู้สนใจทั�วไป ทั�งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการ เพื� อขับเคลื� อนภารกิจด้านต่างๆ
ของฝ�ายนวัตกรรมและวิสาหกิจให้บรรลุตามเป�าประสงค์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นสู่การเป�นมหาวิทยาลัยชั�นนาํ
ระดับโลกต่อไป และขอขอบคุณบุคลากรทุกฝ�ายที�ให้ความรว่มมือในการดาํเนินงานทุกด้านให้สาํเรจ็ลุล่วงไปด้วยดี

                                                                                         ฝ�ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ
                                                                                สาํนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Meet the Team

คํานาํ

ศ.ดร.ธดิารตัน ์บุญมาศ
รองอธกิารบดีฝ�ายนวตักรรมและวสิาหกิจ

ผศ.ดร.จุฑาพร แสวงแก้ว
รองผูอํ้านวยการศูนยป์ระสานงาน
โครงการอันเนื�องมาจากพระราชดําริ

ผศ.ประเสรฐิ วจิติรนพรตัน์
ประธานโครงการ

 INNOVATION HUB KKU

ดร.อภิรชยั วงษ์ศรวีรพล
ผูอํ้านวยการอุทยานวทิยาศาสตร์

นางจริาภรณ์ เหลืองไพรนิทร์
ผูอํ้านวยการศูนยท์รพัยส์นิทางป�ญญา

อ.ดร. ไชยพงษ์ เรอืงสวุรรณ
รองผูอํ้านวยการศูนยพ์พิธิภัณฑ์
และแหล่งการเรยีนรูต้ลอดชวีติ

นางสาววราภรณ์ ผวิพรรณงาม
รองผูอํ้านวยการศูนยบ์รหิารเทคโนโลยแีละ

นวตักรรม
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นาย เชษฐา โพธิ�ประทับ 

ที�ปรกึษาศูนยพ์พิธิภัณฑ์
และแหล่งการเรยีนรูต้ลอดชวีติ

ผศ.ดร. เพญ็ประภา เพชระบูรณิน
ที�ปรกึษาศูนยพ์พิธิภัณฑ์

และแหล่งการเรยีนรูต้ลอดชวีติ

รศ.นพ.ชาญชยั พานทองวริยิะกลุ 

อธกิารบดีมหาวทิยาลัยขอนแก่น



ผลการดาํเนนิงานฝ�ายนวตักรรมและวสิาหกิจ 2563 

ขอ้มูลฝ�ายนวตักรรมและวสิาหกิจ

เสน้ทางนวตักรรมเชงิพาณิชย์
ระบบนเิวศการสง่เสรมิงานวจิยัและนวตักรรมสูก่ารใชป้ระโยชนเ์ชงิพาณิชย์
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ภารกิจเรง่ดว่นตามนโยบายของมหาวทิยาลัยและนโยบายตาม
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ผลการดําเนินงานในช่วงป�ที�ผ่านมาผลการดําเนินงานในช่วงป�ที�ผ่านมา
ป�งบประมาณ พ.ศ. 2563ป�งบประมาณ พ.ศ. 2563

ประเด็นยุทธศาสตรที์� 2

OKR 06
Innovation process

OKR 07
การสร้าง  startup

OKR 15
นวัตกรรมช่วยสังคม  Covid19

OKR 18
การใช้ประโยชน์  IP

OKR 19
MOU,MOA,Contract

OKR 35
Smart City App

ค่าเป�าหมาย    
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พันธ กิจ  ( M I S S I O N ) กล ยุทธ์  ( S T R A T E G Y )

Develop and promote innovation of Khon Kaen
University Transfer of the knowledge and new
technology to social and commercial communities in
both public and private sectors.

พฒันาและสง่เสรมิให้เกิดนวตักรรมขอมหาวทิยาลัย
ขอนแก่น การถ่ายทอดองค์ความรู ้และเทคโนโลยใีหม่
ของมหาวทิยาลัยสูส่งัคมและพาณชิยทั์�งภาครฐัและ
เอกชนที�มลัีกษณะกระจายออก โดยเป�นศูนยก์ลางในการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี

ข้อมูลฝ�ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ 
About Innovation and Enterprise (Innoprise)

การให้ทนุพฒันาและผลิตนวตักรรมรว่มกับภาครฐัและ
เอกชนหาทนุจากภายในและนอกการบรกิารวชิาการ
(co-working space IPC Startup, ecosystem
/social enterprise/spin-off company
engagement RIC services) การบูรณาการองค์
ความรูข้องมหาวทิยาลัยการจดัการโรงงานต้นแบบและ
ทํา Product champion.    

Funding for development and product innovation
together with the public and private sectors.

 ผลักดันเทคโนโลยแีละ
นวตักรรมที�มอียูใ่ห้ออก
ไปใชป้ระโยชนทั์�งในด้าน
เชงิพาณชิยแ์ละสงัคม

 
Pushing existing

technology and innovation
to be used in both

commercial and social
areas.

 

พฒันาเทคโนโลยแีละ
นวตักรรมให้สอดคล้อง
ตามความต้องการของผู้

ใชป้ระโยชนทั์�งเชงิ
พาณชิยแ์ละสงัคม

 Developing technology
and innovation to meet
the needs of users, both
commercial and social.

 

สง่เสรมิการเกิดธุรกิจใหม่
จากองค์ความรู้

เทคโนโลย ีและนวตักรรม
ของมหาวทิยาลัย

ขอนแก่น
 Promotion of new

business from Khon Kaen
University Knowledge,

Technology and
Innovation Organization

 

ผลักดันหนว่ยงาน
วสิาหกิจหรอืโครงการที�มี
ศักยภาพทางเทคโนโลยี
และนวตักรรม ออกไป

เป�นธุรกิจ
 The promotion of

enterprises or projects with
potential in technology

and innovation Get out of
business

 

TECHNOLOGY PUSH DEMAND PULL START-UP SPIN-OFF

INNOVATION AND ENTERPRISE
INFORMATION
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INNOVATION ANDINNOVATION AND
ENTERPRISEENTERPRISE
INFORMATIONINFORMATION

ฝ� ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ
อาคารสิริคุณากร  ชั�น  5

ติดต่อสอบถาม  :
ศูนย์บริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม
สาํนักงานอธิการบดี  อาคาร  2  
ชั�น  2  มหาวิทยา ลัยขอนแก่น  123
หมู่  16  ถ .มิตรภาพ  ต . ในเมือง
อ . เมือง  จ .ขอนแก่น  40002

INNOVATION AND ENTERPRISE
INFORMATION
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หน่วยงานวิสาหกิจมหาวิทยาลัยขอนแก่น KKU ENTERPRIESE

INNOPRISE.KKU.AC.TH

KKU-INNOPRISE

0832464051

KKU.INNOPRISE@GMAIL.COM

https://www.facebook.com/KKU-innoprise-2220478978202758/
https://www.facebook.com/KKU-innoprise-2220478978202758/


KKU innovation and enterprise provides the innovation development
ecosystem for both students and staff. We provide the training
programs involve in design thinking/ business model/ canvas model/
Intellectual properties, grant, coworking space, equipment and
laboratory, and budget for the pilot plant. 

ระบบนิเวศการส่งเสริมงานวิจัยระบบนิเวศการส่งเสริมงานวิจัย
และนวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์และนวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์
เชิงพาณิชย์เชิงพาณิชย์

KKU RESEARCH & INNOVATION
ECOSYSTEM
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ระบบนิเวศการส่งเสริมงานวิจัยระบบนิเวศการส่งเสริมงานวิจัย
และนวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์และนวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์
เชิงพาณิชย์เชิงพาณิชย์

โรงงานต้นแบบแบตเตอรี�ลิเทียมไอออนโรงงานต้นแบบแบตเตอรี�ลิเทียมไอออน

KKU RESEARCH & INNOVATION
ECOSYSTEM
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KKU service lab

การบริการทางห้องปฏิบัติการการบริการทางห้องปฏิบัติการ

การบรกิารด้านแบตเตอรี�ลิเทียมไอออน

โรงงานต้นแบบนาโนซิลิกอนจากแกลบโรงงานต้นแบบนาโนซิลิกอนจากแกลบ



ที�อยู่ : โรงงานต้นแบบแบตเตอรี�ลิเทียมไอออน มหาวิทยาลัยขอนแก่น , 123 หมู่ 16 ถ.มิตรภาพ 
อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 
โทร: 043009700 ต่อ 50660
FB : kkubattery.pilotplant

ระบบนิเวศการส่งเสริมงานวิจัยระบบนิเวศการส่งเสริมงานวิจัย
และนวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์และนวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์
เชิงพาณิชย์เชิงพาณิชย์

บรกิารผลิตเซลล์แบตเตอรี� 18650 

บรกิารทดสอบการวดัประสทิธภิาพแบตเตอรี�
บรกิารทดสอบการวดั Cycle life ของแบตเตอรี�ระดับเซลล์ 

บรกิารทดสอบการวดั Rate capability ของแบตเตอรี�ระดับเซลล์ 

บรกิารสถานีอัดประจุไฟฟ�า (kWh)

บรกิารสถานีสบัเปลี�ยนแบตเตอรี� 

KKU RESEARCH & INNOVATION
ECOSYSTEM
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Service 

Contract

https://www.google.com/maps/search/%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%99+,+123%2F2002+%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B9%88+16+%E0%B8%96.%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E?entry=gmail&source=g


KKU RESEARCH & INNOVATION
ECOSYSTEM
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โรงงานต้นแบบเกษตรและอาหาร (FOOD PILOT PLANT)โรงงานต้นแบบเกษตรและอาหาร (FOOD PILOT PLANT)

บรกิารด้านการแปรรูปเกษตรและอาหาร 
บรกิารด้านการบรรจุผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหาร 
บรกิารประเมนิอายุการเก็บรกัษาผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหาร
บรกิารด้านการวเิคราะหอ์าหาร

Service 

สถานที� 1
ที�อยู่ : คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น , 123/2002 หมู่ 16 ถ.มิตรภาพ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
โทร. 0885747017
Line ID : fppkkusp
Facebook : food pilot plant kku
สถานที� 2
ที�อยู่ : โรงงานต้นแบบเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น , 123 หมู่ 16 ถ.มิตรภาพ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
โทร. 0885747017  
http://khonkaenfoodinnovation.com/index.php/Home

Contract

https://www.google.com/maps/search/%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%99+,+123%2F2002+%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B9%88+16+%E0%B8%96.%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E?entry=gmail&source=g
https://www.google.com/maps/search/%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%99+,+123%2F2002+%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B9%88+16+%E0%B8%96.%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E?entry=gmail&source=g
http://khonkaenfoodinnovation.com/index.php/Home


KKU RESEARCH & INNOVATION
ECOSYSTEM
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นายพงศ์พัฒน์ กังก๋ง ผู้จัดการศูนย์ฯ
ที�อยู่ : ชั�น 4 อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น , 123 หมู่ 16 ถ.มิตรภาพ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 
E-Mail : phonka@kku.ac.th
โทร. 0910649791

ห้องปฏิบัติการ SCOPCห้องปฏิบัติการ SCOPC

คอมพวิเตอรป์ระสทิธภิาพสงูสาํหรบัวเิคราะหข์อ้มูล
อากาศยานไรค้นขบั (Drone)

บรกิารจดัทําแผนที�สามมติิเสมอืนจรงิด้วยโปรแกรม Context Capture

Service 

Contract

https://www.google.com/maps/search/%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%99+,+123%2F2002+%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B9%88+16+%E0%B8%96.%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E?entry=gmail&source=g
mailto:phonka@kku.ac.th


เส้นทางนวัตกรรมเชิงพาณิชย์เส้นทางนวัตกรรมเชิงพาณิชย์
KKU STARTUP JOURNEYKKU STARTUP JOURNEY
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อบรมความรู้ ความเป� นผู้ ประกอมการพื� นฐาน

-  IP  Search ing  ( IPC)
-  Des ign  Th ink ing/Lean canvas/Customer
journey
-  Bus iness  Model l  Canvas :  BMC
- Customer  and problem f i t
-  F inanc ia l
-  How to  p i tch
-  So lut ion  and market  f i t/MVP

- องค์ความรู้ ด้ านการ เป� นผู้ ประกอบการ
-  Idea  stage
-  Prototype

กิจกรรมส่งสริมความเป� นผู้ ประกอบการ
-  Startup Tha i land League ( IPC)
-  Research to  market  ( IPC)
-  Nat iona l  software  contest
-  Bus iness  Brotherhoods  ( IPC)
บริการขออุทยานวิทยาศาสตร์
-  Food p i lot  p lant
-  Des ign  center/  IPC
-  Fac i l i ty  (Co-work ing  space
/Serv ice  space/Lab serv ice )
-  One stop serv ice  (Consult  x
Match ing  )

Market  f i t

MVP

อบรมความรู้ ความเป� นผู้ ประกอมการพื� นฐาน

-  IP  SEARCHING ( IPC)
-  DES IGN THINKING
- BUSINESS MODELL CANVAS :  BMC
- TECHNOLOGY EVALUATION CANVAS

-องค์ความรู้ ด้ านการต่อยอดงานวิจั ย
สําหรับใช้ประโยชณ์ เ พื� อ เศรษฐกิจและ
สังคม
-  Prototype

อมรมความรู้ ความเป� นผู้ ประกอบการพื� นฐาน

-  IP  Search ing  ( IPC)
-  Resk i l l  & Upsk i l l
-  Workshop
-  Hackathon

PROTOTYPE

Prototype

กิจกรรมส่งสริมความเป� นผู้ ประกอบการ
เช่น
-  Bus iness  Brotherhoods  ( IPC)
บริการขออุทยานวิทยาศาสตร์  เช่ น
-  Food p i lot  p lant
-  Des ign  center/  IPC
-  Lab serv ice
-  Fac i l i ty  :Co-work ing  space  
-  One stop serv ice  (Consult  x
Match ing  )

MVP

Market  f i t

MVP

Market  f i t

ปริญญาตรี

บัณฑิตนัก ศึกษา
อาจารย์
นักวิจัย

ผู้ ประกอบการ
ภาคเอกชน

D
ee

p
 T

ec
h

(I
P

C
)

กิจกรรมส่งสริมความเป� นผู้ ประกอบการ
เช่น
--  Startup Tha i land League ( IPC)
--  Bus iness  Brotherhoods  ( IPC)
บริการขออุทยานวิทยาศาสตร์  เช่ น
-  Food p i lot  p lant
-  Des ign  center/  IPC
-  Fac i l i ty  (Co-work ing  space
/Serv ice  space/Lab serv ice )
-  One stop serv ice  (Consult  x
Match ing  )

Incubat ion Program
Talent  Mobi l i ty
Co-research
New star tup

   Business Development
 

-  New s ta r tup
-  Economics  and
Soc ia l  Impact

-  New s ta r tup
-  Economics  and
Soc ia l  Impact
IC,e tc .
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Technology Push 

START-UP 

รายงานผลรายงานผล
การ ดํา เ นินงานการ ดํา เ นินงาน   

2020

ประเด็นยุทธศาสตรที์� 2 ปรบัเปลี�ยนการทํางานวิจัย
(Strategy 2 - Research Transformation) 

ผลงานตามค่า
เป�าหมาย

2653

5                        8

ประเด็นยุทธศาสตรที์� 2

OKR 06
Innovation process

OKR 07
การสร้าง  startup

OKR 15
นวัตกรรมช่วยสังคม  Covid19

OKR 18
การใช้ประโยชน์  IP

OKR 19
MOU,MOA,Contract

OKR 35
Smart City App

ค่าเป�าหมาย    
   2563

ผลงานตามค่าเป�าหมาย
2563

5                        8

7                       14

20                       28

4                       12

32                       62

10                       10



IDEA & DESIGN THINKING/ENTREPRENEURSHIP 
การจดัฝ�กอบรม/ค่าย 
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OKR 06 INNOVATIONOKR 06 INNOVATION
PROCESSPROCESS

การจดัฝ�กอบรมให้ความรูเ้กี�ยวกับ
ทรพัยส์นิทางป�ญญา 
IP/ BRANDING /
PATENT/ IP SEARCHING
/IP LANDSCAPE 



การประกวดสิ�ง
ประดิษฐ์ ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ
IP pitching stage /
IP demo day/
startup camp 

การจัดนิทรรศการ
ประชาสัมพันธ์ผลงานสิ�ง
ประดิษฐ์ ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ต้นแบบในงาน
ระดับชาติและนานาชาติ

Exhibitions to promote inventions, product designs, prototypes at national and international events.
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1. โครงการอบรมและจัดทํา Workshop
Business Canvas เพื�อใช้ประกอบการ
เขียนขอทุนผ่าน Flagship program 
ณ อุทยานวิทยาศาสตร์

2. ส่งผลงานนวัตกรรมเข้าร่วมประกวด
และจัดแสดงนิทรรศการเวทีนานาชาติ
“SEOUL INTERNATIONAL INVENTION
FAIR 2019 (SIIF 2019)
ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี

3. จัด "นิทรรศการ BCG เกษตร พลังงาน
และยานยนต์สมัยใหม่" ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุดรธานี
Organized "BCG Agriculture, Energy and Modern
Vehicles Exhibition" at Udon Thani Rajabhat
University.

Send innovative works to participate in the contest
and exhibit the international stage exhibition
"SEOUL INTERNATIONAL INVENTION FAIR 2019 (SIIF
2019) in Seoul, Republic of Korea.
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Training project and creating a Business Canvas
Workshop for use in writing and requesting funds
through the Flagship program at the Science Park
KKU.

OKR 06 INNOVATION PROCESSOKR 06 INNOVATION PROCESS
ผลงานตามเป�าหมาย จํานวน 8 ผลงานผลงานตามเป�าหมาย จํานวน 8 ผลงาน



6. จดังาน KKU Maker Green 2020
(Prototype Pitching Contest จํานวน 17 ทีม)

Organized the KKU Maker Green 2020 (Prototype
Pitching Contest, 17 teams).

5. จดันทิรรศการงานผลงานนวตักรรม
และนําผลงานรว่มประกวดในเวทนีานาชาติ 
ณ สํานกังานการวจิยัแหง่ชาตกิรงุเทพมหานคร
Organizing an exhibition of innovative works and
participating in an international competition contest
at the National Research Council of Thailand
(NRCT), Bangkok.
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4. โครงการค่ายผู้ประกอบการนวัตกรรม
แบบเข้มข้น ณ โรงแรมอินภาวา อ.บ้านไผ่
จ.ขอนแก่น

Intensive Innovation Entrepreneurship Camp Project
at Inpawa Hotel Ban Phai District, Khon Kaen.



7. จดังาน IP  Market ting  Test  2020   โดยนํา
ผลงานทรพัยสิ์น ป�ญญาของมข. มาเป�นกรณี
ศึกษา  เพื�อ ใหน้กัศึกษานําไปทดสอบความพึง
พอใจของลกูคา้เป�าหมายและวางแผนการตลาด

8. จดังาน Innovative Entrepreneurs
Pitching Day โดยมวีตัถปุระสงคเ์พื�อฝ�กให้
นกัศึกษาไดร้ว่มกนัคดิคน้นวตักรรมที�ตอบโจทย์
ผูใ้ชง้านสู่การสรา้งตน้แบบผลติภณัฑ์
(Prototype) และทําการทดสอบ (Validate)
กบักลุม่ลกูคา้จรงิ และทําการสรา้ง Business
Model
Organized Innovative Entrepreneurs Pitching Day
The objective is to train students to collaborate on
innovations that meet the needs of users to create
product prototypes (Prototype) and test (Validate)
with real customers. And to create a business
model.
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Organized IP Market ting Test 2020 by bringing the
intellectual property works of KKU. It is a case study
for students to test the satisfaction of target
customers and make marketing plans.



1. ผลิตภัณฑ์เครื�องดื�มสุขภาพจากถั�งเช่า

3. ผลิตภัณฑ์เจลที�มีส่วนผสมของแอนโท
ไซยานินสําหรับบรรเทาแผลในช่องปาก

จัดตั�งบริษัทอิ�มสุข กรีน แอนด์ เฮลตี� ฟูดส์ จํากัด
Health drink products from Cordyceps.
Established Imsuk Green and Healthy Foods Company
Limited
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OKR 07 การสร้างOKR 07 การสร้าง
STARTUPSTARTUP

2. ผลิตภัณฑ์ธัญพืชอบเพื�อสุขภาพ 

ห้างหุ้นส่วนจํากัด ไทย รอยัล ฟู�ด 
Healthy baked cereal products.
- Thai Royal Food Limited Partnership

ผู้รับอนุญาต : บริษัท โนว่า เฮลธ์ จํากัด
Anthocyanin-containing gel products for relief
Mouth ulcers
- Licensee: Nova Health Company Limited

จัดตั�ง บริษัท เทคอินโน จํากัด
Petinee Animal Clinic Management Platform
- Established Techno Company Limited

4. Petinee แพลตฟอร์มบริหารจัดการ
คลินิครักษาสัตว์

ผลงานตามเป�าหมาย จํานวน 14 ผลงานผลงานตามเป�าหมาย จํานวน 14 ผลงาน



5. ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าว 

9. Ortelra เจลแต้มสิวจากสารสกัดใบบัวบก

7. แคปซูลรางจืดและสร้อยอินทนิล

จัดตั�งบริษัท เนเชอรัล ไทยซัพพลาย จํากัด
Processed rice products
- Established Natural Thai Supply Company Limited
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ผู้รับอนุญาต : บริษัท บี เนเชอรัล รีเซิร์ซ แอนด์ เรสพีซีส์ จํากัด
Process for preparing a complex of black ginger with
cyclodextrin. To increase the bioefficiency
- Licensee: B Natural Reserve and ResPCs Company
Limited

ผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ� : นายศรันย์วิทย์ พวงศรี / 
นายศรันย์วิทย์ พวงศรี
Trapezium capsule And Soi Inthanin
- Licensee: Mr. Saranwit Puangsri / Mr. Saranwit
Puangsri

ผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ� : ผศ.ลิ�มทอง พรหมดี
Urine Cotinine Determination Kit
- Licensee: Asst. Prof. Limthong Phromdee

8. ชุดตรวจวัดสารโคตินินในป�สสาวะ

ผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ� : ผศ.ชญาดา สุระวนิชกุล
Ortelra acne scars gel from Centella asiatica extract.
- Licensee: Asst. Prof. Chayada Surawanitkun

ผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ� : บริษัท นิว เมดิคอลเทคโนโลยี จํากัด
The process of making a box for the meat pieces
- Licensee: New Medical Technology Co., Ltd.

10. กรรมวิธีผลิตกล่องสําหรับใส่ชิ�นเนื�อ
คลินิครักษาสัตว์

6. กรรมวิธีเตรียมสารประกอบเชิงซ้อนของกระชาย
ดํา กับไ ซโคลเดกตริน  เพื�อเพิ�มค่าชีวประสิทธิผล



11. สูตรแชมพูสระผม

13. "โปรแกรมตรวจจับและบันทึกผลการ
ฝ�าฝ�นสัญญาณไฟจราจรแบบเวลาจริง"

ผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ� : นางสาวรุ่งลาวัลย์ สุดมูล
Hair shampoo recipes
- Licensee: Ms. Roonglarawan Sudmool
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ผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ� : บริษัท เอส.ที โปรดักส์ทีฟ จํากัด
Shock pad manufacturing process
- Licensee: ST Productive Company Limited

ผู้รับอนุญาต : บริษัท เจีพี อินเทลลิเจนท์ ซิสเต็ม เอ็นจิเนียริ�ง จํากัด
"Real-time traffic signal violation detection and recording
program"
- Licensee: JP Intelligence System Engineering Company
Limited

ผู้รับอนุญาต : บริษัท เวท ซุปพีเรีย คอนซัลแตนท์ จํากัด
ผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ� : ผศ.ลิ�มทอง พรหมดี
"Streptomyset biological products (Streptomyces) to
control fungal diseases, "fresh species, control fungi,
plant diseases" and "Streptomyces sp. C184"
- Licensee: Vet Superia Consultant Company Limited
- Licensee: Asst. Prof. Limthong Phromdee

14. “ชีวภัณฑ์สเตรปโตมัยสีท (Streptomyces)
ควบคุมเชื�อราโรคพืช” ชนิดสดควบคุมเชื�อราโรคพืช”
และ “เชื�อ Streptomyces sp. สายพันธ์ุ C184”

12. กรรมวิธีผลิตแผ่นรับแรงกันกระแทก
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นวัตกรรม มข.สู้ COVID-19นวัตกรรม มข.สู้ COVID-19

         ฝ�ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ ได้ร่วมมือกับหน่วยงานเครือข่ายและส่วนงาน 
ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์ สํานักหอสมุด KKU maker สํานักงานเทคโนโลยีดิจิตอล 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันนาโนฯ โรงงานต้นแบบแบตเตอรี�ฯ 
ในการจัดทํานวัตกรรมอย่างง่ายในสถานการณ์ฉุกเฉินเพื�อป�องกันเชื�อ covid-19 เพื�อ
มอบให้บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ และโรงพยาบาลของ
กระทรวงสาธารณสุขที�ขาดแคลน ได้แก่

1. จัดทํา FaceShield จากแผ่นใสและฟองนํ�า โดย ฝ�ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ 
และหน่วยงานเครือข่าย เช่น ทีมหอสมุด พิพิธภัณฑ์และแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต ทีมวิสัญญีพยาบาล
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื�อส่งให้บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลศรีนคริทร์ 
ห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลนครพนม จ.นครพนม โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว จ.สระแก้ว
โรงพยาบาลชัยนาท จ.ชัยนาท 
2. จัดทําหน้ากากผ้า
3. ระบบ ThermoScan เพื�อตรวจคัดกรองอุณหภูมิผู้ใช้บริการของโรงพยาบาลศรีนคริทร์
4. ระบบ VDO สื�อสารสองทาง สําหรับบุคลากรทางการแพทย์และผู้ติดเชื�อ COVID-19 ให้กับโรง
พยาบาลศรีนคริทร์
5. หุ่นยนต์สื�อสารสองทิศทางและระบบลําเลียงอาหารและยาให้กับโรงพยาบาลศรีนคริทร์ 
6. SWAP box จากแผ่นอะคริลิก ป�องกันการไอหรือจามของขณะเก็บสิ�งส่งตรวจ 
ให้กับโรงพยาบาลศรีนคริทร์ 
7. Aerosolbox จากแผ่นอะคริลิก ป�องกันการไอหรือจามขณะสอดท่อหายใจ 
8. Aerosolbox จากแผ่นอะคริลิก ป�องกันการไอหรือจาม ขณะสอดท่ออาหาร 
9. Wireless/extended stethoscope ลดการสัมผัสผู้ป�วยด้วยหูฟ�ง
10. ห้องตรวจไม่ต้องใช้หมอ (คนไข้ใน)
11. ตู้อบฆ่าเชื�อด้วย UVC สําหรับ reuse หน้ากาก N95 เพื�อส่งให้บุคลากรทางการแพทย์ 
โรงพยาบาลศรีนครินทร์ โรงพยาบาลยางตลาด จ.กาฬสินธ์ุ โรงพยาบาลภูเวียง จ.ขอนแก่น

ผลงานตามเป�าหมาย จํานวน 28 ผลงานผลงานตามเป�าหมาย จํานวน 28 ผลงาน
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KKU COVID-19 INNOVATION

นวัตกรรม มข.สู้ COVID-19นวัตกรรม มข.สู้ COVID-19

12. ตู้อบฆ่าเชื�อด้วย UVC สําหรับ reuse ชุด PPE เพื�อส่งให้บุคลากรทางการแพทย์ 
โรงพยาบาลศรีนครินทร์ โรงพยาบาลยางตลาด จ.กาฬสินธ์ุ โรงพยาบาลภูเวียง จ.ขอนแก่น
13. ตู้อบฆ่าเชื�อด้วย ozone สําหรับ reuse หน้ากาก N95 เพื�อส่งให้บุคลากรทางการแพทย์ 
โรงพยาบาลศรีนครินทร์ 
14. ตู้อบฆ่าเชื�อด้วย ozone สําหรับ reuse ชุด PPE เพื�อส่งให้บุคลากรทางการแพทย์
โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
15. อุโมงค์พ่นยาฆ่าเชื�อเพื�อส่งให้บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ 
16. NegativePressure จัดทําโดย ทีมนักวิจัยจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื�อส่งให้บุคลากร
ทางการแพทย์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ 
17. Negative Pressure -Area ทีมนักวิจัยจากคณะวิศวกรรมศาตร์ เพื�อส่งให้บุคลากร
ทางการแพทย์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ 
18. PAPR (Powered Air-Purifying Respirator) และแบตเตอรี�สํารอง  
19. ถังขยะไร้สัมผัสสําหรับทิ�งหน้ากากอนามัย เพื�อใช้ในพื�นที�ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
20. หุ่นยนต์ลําเลียงของในพื�นที�เสี�ยงต่อการติดเชื�อ covid 19 เพื�อส่งให้บุคลากรทางการแพทย์ 
โรงพยาบาลศรีนครินทร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
21. ห้องตรวจไม่ต้องใช้หมอ (คนไข้นอก) โรงพยาบาลศรีนครินทร์   
22. Partition กั�นฉากสําหรับแผนกรังสี โรงพยาบาลศรีนครินทร์
23. Partition กั�นการตรวจตาภาคจักษุ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ 
24. ที�ครอบเตียงผู้ป�วย/ เปลลําเลียงผู้ป�วย covid 19 ให้กับโรงพยาบาลศรีนครินทร์ 
25. Portable HEPA (High Efficiency Particulate Air) ให้กับโรงพยาบาลศรีนครินทร์  
26. PPE (Personal Protective Equipment) ให้กับโรงพยาบาลศรีนครินทร์ 
27. Positve Pressure Mask ให้กับโรงพยาบาลศรีนครินทร์ 
28. การควบคุมการให้นํ�าเกลือแบบรีโมทคอนโทรล ให้กับโรงพยาบาลศรีนครินทร์ 



ระบบฆ่าเชื�อสําหรับชุด PPE และ N95 ระบบฆ่าเชื�อสําหรับชุด PPE และ N95 และอุปกรณ์การแพทย์ โดยใช้และอุปกรณ์การแพทย์ โดยใช้
ระบบโอโซน และ UVระบบโอโซน และ UV

มอบอุปกรณ์การแพทย์ให้กับโรงพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
(Sterilization systems for PPE and N95 series and medical devices using ozone and
UV systems provide medical equipment to hospitals, Ministry of Public Health.)
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- แอพพลิเคชันช่วยเหลือสถานการณ์ COVID-19 
(Applications Help COVID-19 situation)
- Mobile Application ในการใช้ AI วิเคราะห์ภาพถ่ายเพื�อ
ประเมินความยากในการสอดท่อทางเดินหายใจผู้ป�วยฉุกเฉนิ
(Mobile Application to use AI to analyze photos to
assess the difficulty of endotracheal endoscopy in
emergency patients.)



แบตเตอรี�ทดแทนใช้กับอุปกรณ์
PAPR suit 

The replaceable battery used with PAPR
suit equipment.

KKU COVID-19 INNOVATIONKKU COVID-19 INNOVATION
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ขยะไร้สัมผัส

Touchless waste.

ทดสอบโครงสร้างจุลภาคและการ
กันนํ�าของหน้ากาก N95 หลังการ
ใช้ UV และ Ozone ในการฆ่าเชื�อ

Test the microstructure and waterproofing of
the N95 mask after UV and Ozone sterilization.

AI/App ค้นหานักศึกษาสหกิจที�
กลับจากประเทศในกลุ่มอาเซียน 

AI / App searches for cooperative
students returning from ASEAN countries.

OKR 15 นวัตกรรมช่วยสังคมช่วง โควิด
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การใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางป�ญญาการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางป�ญญา
ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผลงานตามเป�าหมาย จํานวน 62 ผลงานผลงานตามเป�าหมาย จํานวน 62 ผลงาน

พรกิบดแผน่อเนกประสงค์เหด็เผาะคดัออ่น
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KR  18  KR  18  IP  l i cens ingIP  l i cens ing

โอลเีอไมดใ์นนํ�ามนัรําขา้ว AIRY FRESH สเปรยก์ําจดักลิ�น
ไมพึ่งประสงค์

Tendent ผลติภณัฑเ์จลที�มส่ีวน
ผสมของแอนโทไซยานนิสําหรบั

บรรเทาแผลในชอ่งปาก

Protego Cricket Protein Tablets 
โปรตนีจิ�งหรดีอดัเมด็

AYA NATURAL SPA GEL
เอยา่ เนเชอรลั สปา เจล

ชดุทดสอบพยาธติวัจี�ด ขา้วโพด TB1 และ TB3
 

หมอนรกัษ์หลงั



OKR 19 จํานวนโครงการความร่วมมือกับภาคธุรกิจOKR 19 จํานวนโครงการความร่วมมือกับภาคธุรกิจ
และอุตสาหกรรมเพื�อพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่) และอุตสาหกรรมเพื�อพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่) MOU/MOU/
MOA/ CONTRACTMOA/ CONTRACT

การวิจัยและพัฒนาไก่สายพันธ์ุ 
KKU 1 เพื�อประโยชน์เชิงพาณิชย์
ระหว่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ
บริษัท ตะนาวศรีไก่ไทย จํากัด

ผลงานตามเป�าหมาย จํานวน 10 โครงการผลงานตามเป�าหมาย จํานวน 10 โครงการ

การวิจัยและพัฒนาสายพันธ์ุและระบบการปลูก
กัญชาเพื�อใช้ประโยชน์ด้านทางการแพทย์ ระหว่าง
มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ บริษัท 
อะลาดิน คร์อปอเรชั�น จํากัด

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง
มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ บริษัท 
อมรรัตนโกสินทร์ จํากัด

โครงการ 'Young Creative Awards
Startup Thinking' ร่วมกับ สมาคม
นักประดิษฐ์และนวัตกรรมแห่ง
ประเทศไทย

การวิจัยและพัฒนาปศุสัตว์เพื�อ
ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ระหว่าง
มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ ห้างหุ้นส่วน
จํากัด พรชัยอินเทอร์เทรด
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การวิจัยและพัฒนาโค โคนม 
เพื�อประโยชน์เชิงพาณิชย์ ระหว่าง
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ บริษัท
แดรี� ซัพพลาย เชน จํากัด

บันทึกความร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ 
มูลนิธีโซลิด

OKR  19  NumberOKR  19  Number of  cooperat ion of  cooperat ion
pro jec ts  with  bus inesses  andpro jec ts  with  bus inesses  and
industr ies  to  deve lop  newindustr ies  to  deve lop  new
products )  MOU  /  MOA  /products )  MOU  /  MOA  /
ContractContract

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 
เรื�อง การส่งมอบผลการดําเนิน
กิจกรรมโครงการส่งเสริมให้บุคลากร
วิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงาน
เพื�อแก้ไขป�ญหาและเพิ�มขีดความ
สามารถในการผลิตกับภาค
อุตสาหกรรม (Talent Mobility)

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดตั�ง
ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม
(AIC) ร่วมกับ กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการศึกษา
และพัฒนาโอกาสทางธุรกิจด้านอาหาร
และเครื�องดื�มฟ�งก์ชัน (Functional
Foods & Drinks) ระหว่าง
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  กับ บริษัท
ปตท. จํากัด (มหาชน) และสํานักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ (สวทช.) 



OKR 19 NUMBER OF COOPERATION
PROJECTS 

PAGE |  25

OKR 19 จํานวนโครงการความร่วมมือกับภาคธุรกิจOKR 19 จํานวนโครงการความร่วมมือกับภาคธุรกิจ
และอุตสาหกรรมเพื�อพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่) และอุตสาหกรรมเพื�อพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่) MOU/MOU/
MOA/ CONTRACTMOA/ CONTRACT

OKR  19  NumberOKR  19  Number of  cooperat ion of  cooperat ion
pro jec ts  with  bus inesses  andpro jec ts  with  bus inesses  and
industr ies  to  deve lop  newindustr ies  to  deve lop  new
products )  MOU  /  MOA  /products )  MOU  /  MOA  /
ContractContract

"มหาวทิยาลยัขอนแกน่ รว่มกบั 4 พันธมติร 
ภายใตภ้าคคีวามร่วมมอืภาคเีครอืขา่ยเทคโนโลยี
ระบบกกัเกบ็พลงังานไทย TESTA (THAILAND
ENERGY STORAGE TECHNOLOGY ALLIANCE) 
ไดแ้ก ่ สํานกังานพัฒนาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
แหง่ชาต ิ(สวทช.) มหาวทิยาลยัทคโนโลยี
พระจอมเกลา้ธนบรุ ี(มจธ.) มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
พระจอมเกลา้ระนครเหนอื (มจพ.)  และสมาคมยาน
ยนตไ์ฟฟ�าไทย (EVAT) ลงนาม MOU รว่มผลกัดนั
การพัฒนาเทคโนโลยรีะบบกกัเกบ็พลงังานไทย"

"เพื�อดําเนนิโครงการประกวดสุดยอดธรุกจิ
นวตักรรมระดบัภมูภิาค 2563 มเีป�าหมายสําคญั
ในการสรา้งใหเ้กดิผูป้ระกอบการทั�งเอสเอม็อ ี 
และสตารท์อพัรุน่ใหมท่ี�มุง่เนน้การพัฒนาตอ่ยอด
ธรุกจิดว้ยเทคโนโลยทีและนวตักรรม ผลกัดนัให้
กา้วสู่การเป�นผูป้ระกอบการฐานนวตักรรม
มหาวทิยาลยัขอนแกน่รว่มพิธลีงนามความรว่มมอื
ระหวา่งสํานกังานนวตักรรมแหง่ชาต ิ
(องคก์ารมหาชน) รว่มกบัหนว่ยงานพันธมติร
จํานวน 18 หนว่ยงาน"

KHON KAEN UNIVERSITY, IN COLLABORATION WITH 4 PARTNERS UNDER THE TESTA (THAILAND ENERGY
STORAGE TECHNOLOGY ALLIANCE) NETWORK OF ENERGY STORAGE TECHNOLOGY NETWORKS, INCLUDING THE
NATIONAL SCIENCE AND TECHNOLOGY DEVELOPMENT AGENCY (NSTDA), KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF
TECHNOLOGY THONBURI (KMUTT) KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK (KMUTNB)
AND THE THAI ELECTRIC VEHICLE ASSOCIATION (EVAT) SIGNED AN MOU TO PROMOTE THE DEVELOPMENT OF
THAI ENERGY STORAGE SYSTEM TECHNOLOGY.

TO CARRY OUT THE REGIONAL INNOVATION BUSINESS ELITE COMPETITION PROGRAM 2020, IT AIMS TO CREATE
ENTREPRENEURS, BOTH SMES AND YOUNG STARTUPS THAT FOCUS ON BUSINESS DEVELOPMENT THROUGH
TECHNOLOGY AND INNOVATION. PUSHING FORWARD INNOVATION-BASED ENTREPRENEURSHIP KHON KAEN
UNIVERSITY JOINS THE COOPERATION SIGNING CEREMONY BETWEEN THE NATIONAL INNOVATION AGENCY.
(PUBLIC ORGANIZATION) IN COLLABORATION WITH 18 PARTNER AGENCIES.



(https://ewastethailand.com/en/home-en/)

2. Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) 

3. Plara food safety supply chain

4. Difficult Intubation Detection (mobile app) 80% 

1. E-Waste Carbon Footprint 
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(weee.ibatt.in.th)

(https://plara.kku.ac.th)

OKR 35 โครงการเมืองอัจฉริยะ (SMART CITY)OKR 35 โครงการเมืองอัจฉริยะ (SMART CITY)
ผลงานตามเป�าหมาย จํานวน 12 ผลงานผลงานตามเป�าหมาย จํานวน 12 ผลงาน



7. เครื�องกดเจลแอลกอฮอล์ไรส้มัผสั

6. ใชชุ้ด Conference เพื�อลดการเขา้ใกล้ผูป้�วย โรงพยาบาลศรนีครนิทร์

8. AxxonNext ค้นหานักศึกษาสหกิจที�กลับจากประเทศในกลุ่มอาเซี�ยน

5. กล้อง Thermal Camera จาก Drone เพื�อตรวจสอบผูใ้ชบ้รกิาร โรงพยาบาลศรนีครนิทร์
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10. แอพลิเคชั�นชว่ยเหลือในสถานการณ ์COVID-19

•Forecasting 30 days of COVID-19 in Thailand
•COVID-19 (ที�มา: WHO และ OurWorldinData)
•ขอ้มูล COVID-19 รายภมูภิาค
•ขอ้มูล COVID-19 จงัหวดัขอนแก่น
•ขอ้มูลบุคลากรทางการแพทย์
•COVID-19 Case (ขอ้มูลไทมไ์ลนก์ลุ่มเสี�ยง)
•การกระจายตัว COVID-19
•ขอ้มูลสรุปจาํนวนผูป้�วย COVID-19 ของประเทศไทยจาก
https://covid19.th-stat.com/
•ความรูไ้วรสัจากงานเผยแพร ่Knowledge Graph

9. นํา Drone ในโครงการ smart city ชว่ยภารกิจเฝ�าระวงัชว่งเคอรฟ์�วของตํารวจขอนแก่น
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https://covid19.th-stat.com/
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Smart city operational Center
https://smartcity.kku.ac.th 

โรงงานตันแบบแบตเตอรี�ลิเที�ยมไอออน

โรงงานตันแบบเกษตรและอาหาร

(ตัวอย่าง)(ตัวอย่าง)
เส้นทางงานวิจัยสู่นวัตกรรมเชิงพาณิชย์เส้นทางงานวิจัยสู่นวัตกรรมเชิงพาณิชย์  

  การต่อยอด/PLATFORM/PILOT PLANTการต่อยอด/PLATFORM/PILOT PLANT

การสร้างโรงงานต้นแบบฯการสร้างโรงงานต้นแบบฯ

https://smartcity.kku.ac.th/
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INNOVATION AND ENTERPRISEINNOVATION AND ENTERPRISE
COMMUNICATIONCOMMUNICATION

ลงพื�นที�พบปะคณะเภสชั 
ณ หอ้งประชุมสมุนต์สกลไชย ชั�น 2 คณะเภสชัศาสตร์

 

ลงพื�นที�พบปะคณะสตัวแพทยศาสตร ์ ณ หอ้ง
อาชาไนย ชั�น 5 อาคารพเิชฏฐ ์เหลืองทองคํา 

ลงพื�นที�พบปะคณะศึกษาศาสตร ์
ณ หอ้ง 1507 ชั�น 5 คณะศึกษาศาสตร ์

ลงพื�นที�พบปะคณะเทคนคิการแพทย ์ ณ หอ้งประชุมสมุนต์
สกลไชย ชั�น 2 คณะเทคนคิการแพทย์

รองอธิการบดีฝ� ายนวัตกรรมฯ พร้อมทีมงานลงพื� นรองอธิการบดีฝ� ายนวัตกรรมฯ พร้อมทีมงานลงพื� น
ที� เยี�ยมชมนวัตกรรม และพบปะผู้บริหารและบุคลากรที� เยี�ยมชมนวัตกรรม และพบปะผู้บริหารและบุคลากร
ของแต่ละส่วนงาน/คณะเพื� อหารือแนวทางความร่วมของแต่ละส่วนงาน/คณะเพื� อหารือแนวทางความร่วม
มือ การสร้างและการพัฒนานวัตกรรมเพื� อต่อยอดสู่มือ การสร้างและการพัฒนานวัตกรรมเพื� อต่อยอดสู่
การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และสังคมอย่างเป�นรูปการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และสังคมอย่างเป�นรูป
ธรรม จาํนวน 21  ครั�งธรรม จาํนวน 21  ครั�ง
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INNOVATION AND ENTERPRISEINNOVATION AND ENTERPRISE
COMMUNICATIONCOMMUNICATION

ลงพื�นที�พบปะคณะสหวทิยาการ 
(วทิยาเขตหนองคาย)

ลงพื�นที�พบปะคณะเกษตรศาสตร ์ ณ หอ้งประชุม 1
อาคาร 8 ชั�น 2 คณะเกษตรศาสตร์

 

ลงพื�นที�พบปะภาควชิาวสิญัญี
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INNOVATION AND ENTERPRISEINNOVATION AND ENTERPRISE
COMMUNICATIONCOMMUNICATION

ลงพื�นที�ประชุมแลกเปลี�ยนเรยีนรู ้
รว่มกับผูว้า่ราชการจงัหวดัชยัภมู ิ

ลงพื�นที�ประชุมแลกเปลี�ยนเรยีนรู ้
รว่มกับผูว้า่ราชการจงัหวดักาฬสนิธุ ์

ลงพื�นที�ประชุมแลกเปลี�ยนเรยีนรู ้
รว่มกับผู้วา่ราชการจงัหวดัเลย 

ลงพื�นที�ประชุมแลกเปลี�ยนเรยีนรู ้
รว่มกับผูว้า่ราชการจงัหวดัอุดรธานี 

ลงพื�นที�ประชุมแลกเปลี�ยนเรยีนรู ้
รว่มกับผูว้า่ราชการจงัหวดัรอ้ยเอ็ด 

ลงพื�นที�ประชุมแลกเปลี�ยนเรยีนรู ้
รว่มกับผู้วา่ราชการจงัหวดัสรุนิทร ์



1) ตําแหน่งงานและงบประมาณที�ได้รบัอนุมติั
    โครงการจา้งงานประชาชนฯ ระยะที� 1    
      จาํนวน 1,425 อัตรา งบประมาณ 51,300,000 บาท
ดําเนินโครงการระหวา่ง ม.ิย. – ก.ย. 2563
    โครงการจา้งงานประชาชนฯ ระยะที� 2 
      จาํนวน 2,540 อัตรา งบประมาณ 68,580,000 บาท
ดําเนินโครงการระหวา่ง ก.ค. – ก.ย. 2563
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ภารกิจเร่งด่วนตามนโยบายของภารกิจเร่งด่วนตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัยและนโยบายตามมหาวิทยาลัยและนโยบายตาม
ยุทธศาสตร์ชาติยุทธศาสตร์ชาติ

โครงการจา้งงานประชาชนที�ได้รบัผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื�อ
ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ระยะที� 1 - 2

         มหาวทิยาลัยขอนแก่น โดยฝ�ายนวตักรรมและวสิาหกิจ
ได้รบัมอบหมายจากสาํนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา
วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม ใหด้ําเนินงานตามโครงการ
จา้งงานประชาชนที�ได้รบัผลกระทบจากสถานการณ์การระบาด
โรคติดเชื�อไวรสัโคโรน่า 2019 (COVID-2019) ระยะที� 1-2
ระหวา่งเดือน มถินุายน – กันยายน 2563 โดยจา้งงานจาํนวน 
3,965 อัตรา งบประมาณรวม 119,880,000 บาท



2) พื�นที�ดําเนินโครงการฯ ( จาํนวน 13จงัหวดั )
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3) ผลการดําเนินงาน

3.1 
การพฒันาทักษะ

ที�จาํเป�นต่อการประกอบ
อาชพีในอนาคต

เขา้เรยีนระบบห้องเรยีน Online
- หลักสตูรของตลาดหลักทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และเรยีน 5 วชิา  
1) Design Thinking               2) หลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพยีง 
3) Digital Marketing          4) Lean Canvas 
5) Entrepreneurial Mindset 
- หลักสตูร Online KKUX รายวชิา Dream Mining 
- รูจ้กัตัวเอง รูจ้กัพื�นที�กิน

ฝ�กอบรมทักษะอาชพี อื�น ๆ 
เชน่ หลักสตูรการนวดไทยแบบสไตล์อีสาน, การแปรรปูอาหาร,
ทําเครื�องจกัสาน, ทําเกษตรอินทรยี,์ การดแูลผูส้งูอายุ เป�นต้น

เรยีนรูท้นุทางสงัคมและศักยภาพของตําบล                         
เชน่ หลักสตูรการนวดไทยแบบสไตล์อีสาน, การแปรรปูอาหาร,
ทําเครื�องจกัสาน, ทําเกษตรอินทรยี,์ การดแูลผูส้งูอายุ เป�นต้น



• โครงการออกกําลังกาย    
• โครงการทอเสื�อเพื�ออนุรกัษ์วถีิชุมชน
• โครงการเพิ�มทักษะการทอเสื�อสรา้งรายเสรมิในผูส้งูอายุ
• โครงการนวตักรรมการเรยีนรูผู้ส้งูอายุด้วย เครอืขา่ยสื�อสงัคมออนไลน ์
• โครงการลกูประคบสรา้งกลุ่ม เสรมิรายได้ เติมความสขุผูส้งูวยั
• โครงการพฒันาผลิตภัณฑ์แปลรูปอาหาร/สมุนไพร
• จดัทําขอ้มูลฐานทรพัยากรท้องถิ�น เพื�อการพฒันาเศรษฐกิจและสิ�งแวดล้อมอยา่งยั�งยนื ตามแนวทางของ
งานฐานทรพัยากรท้องถิ�นของ อพ.สธ. โดยใชแ้บบฟอรม์ตามใบงาน 9 ใบงาน โดยเก็บขอ้มูลทรพัยากรท้อง
ถิ�นอยา่งน้อย 3,000 ขอ้มูล/องค์กรปกครองสว่นท้องถิ�น
• จดัทําขอ้มูลการดแูลผูส้งูอายุในพื�นที� (การสาํรวจขอ้มูล การวเิคราะหข์อ้มูล การนําเสนอขอ้มูล)
• การเก็บขอ้มูลพื�นฐานของประชาชนในพื�นที�ชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพยีง มหาวทิยาลัยขอนแก่น
(Holistic Area Based : HAB) 
• สนับสนุนภารกิจด้านการป�องกันการระบาดของโรคติดเชื�อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) 
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3) ผลการดําเนินงาน (ต่อ)

3.2 การพฒันาทักษะที�จาํเป�นต่อการประกอบอาชพีในอนาคต



3.2
สนับสนุน

การจดัตั�งวสิาหกิจ
ชุมชน

จดัตั�งสาํเรจ็แล้ว
3 วสิาหกิจ

อยูร่ะหวา่งการจดัตั�ง
4 กลุ่ม

1) วสิาหกิจชุมชนบา้นขา้มป�อม 
     ต.ขวัเรยีง อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 
2) วสิาหกิจชุมชนท่าลี�พฒันา 
     ต.บา้นกง อ.หนองเรอื จ.ขอนแก่น
3) แผนกนวดไทย รพสต. นางิ�ว
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1) วสิาหกิจปลกูแก้วมงักร
   ต.โคกงาม อ.ด่านซา้ย จ.เลย
2) วสิาหกิจกลุ่มดอกไมป้ระดิษฐดิ์นไทย  
   ต.บา้นกง อ.หนองเรอื จ.ขอนแก่น
3) วสิาหกิจกลุ่มเพาะเห็ดขอนบา้นคําใหญ ่
    ต.นาหวา้ อ.ภเูวยีง จ.ขอนแก่น
4) วสิาหกิจชุมชนเกษตรผสมผสาน
ชลประทานระบบท่อบา้นหนองแต้ 
   ต.บา้นดง อ.อุบลรตัน์ จ. ขอนแก่น



4.1 ผูเ้ขา้รว่มโครงการได้เรยีนรูแ้ละเขา้ใจทนุทางสงัคมที�มใีนชุมชนและการมสีว่นรว่มของชุมชน
4.2 ผูเ้ขา้รว่มโครงการได้รบัการพฒันาทักษะและความรู ้(Re-skill/Up-skilll) ในประเด็นการเรยีนรู ้
ที�ได้รบัมอบหมาย
4.3 บุคลากรของมหาวทิยาลัยได้ปฏิบติังานจรงิในพื�นที�และรว่มปฏิบติังานกับประชาชนและอปท.ใน
พื�นที�ที�เขา้รว่มโครงการ
4.4 ผูเ้ขา้รว่มโครงการได้รบัการสง่เสรมิ/พฒันาทักษะการทํางานด้านต่าง ๆ อาทิ การวเิคราะหแ์ละแก้
ป�ญหาชุมชน การพฒันานวตักรรมทางสงัคม และทักษะทางวทิยาศาสตรแ์ละสงัคมเฉพาะด้าน เป�นต้น
4.5 เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจ รวมถึงเกิดการจา้งงานในพื�นที�เป�าหมาย
4.6 ผูเ้ขา้รว่มโครงการได้ต่อยอดทักษะอาชพีเพิ�ม สามารถนําความรูไ้ปประกอบอาชพี และสรา้งรายได้
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4) ผลสมัฤทธิ�หรอืประโยชน์ที�ได้รบัจากการใชจ้า่ยงบประมาณ



หัตกรรม จิ�งหรดี ผักอินทรยี์

นวดแผนไทยสไตล์อีสาน

OVERALL OPERATIONS ACTIVITIES PAGE |  38

ส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้



KKU  RESEARCH  

& INNOVATION

ECOSYSTEM
INNOVATION AND ENTERPRISE 

DEVELOP AND PROMOTE INNOVATION 
 TRANSFER OF KNOWLEDGE AND NEW
TECHNOLOGY OF KHON KAEN
UNIVERSITY TO SOCIETY AND
COMMERCE BOTH PUBLIC AND PRIVATE
SECTORS.

พฒันาและสง่เสรมิใหเ้กิดนวตักรรมการถ่ายทอด
องค์ความรู ้และเทคโนโลยใีหมข่องมหาวทิยาลัยสูก่าร
ใชป้ระโยชน์เชงิสงัคมและพาณชิยทั์�งภาครฐัและเอกชน


