
รายงานการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลยั

ประจ าเดือน พฤษภาคม 2565



ส่งเสริมกระบวนการสร้างนวัตกรรม (Innovation process)/ Start up 2 พ.ค. 65 ฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ

❑ วันที่ 2 พฤษภาคม 2565 มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยฝ่ายนวัตกรรมและ
วิสาหกิจ  ในฐานะมหาวิทยาลัยแม่ข่ายด้านทรัพย์สินทางปัญญา ร่วมกับ 
ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม          
จัดอบรมโครงการส่งเสริมศักยภาพและการสนับสนุนเส้นทางวิชาชีพของ
บุคลากรด้านทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศไทย หลักสูตรระดับต้น รุ่น 1 ณ 
ห้องประชุมรับขวัญ ชั้น 3 โรงแรมบายาสิตา@KKU มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
จังหวัดขอนแก่น

❑ โดยการอบรมในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และแลกเปลี่ยน
ความคิดบุคลากรด้านทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศไทย เพื่อน าไปสู่การ
วางแผนงานและการเสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ให้สามารถที่จะน าความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์ทั้งในเชิง
พาณิชย์และเชิงสังคมต่อไปในอนาคต



ส่งเสริมกระบวนการสร้างนวัตกรรม (Innovation process)/ Start up 2 พ.ค. 65 ฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ

❑ วันที่ 2 พฤษภาคม 2565  ฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ จัดประชุมและประชาสัมพันธ์
การยื่นข้อเสนอโครงการยุววิสาหกิจเริ่มต้น  (TED Youth Startup) เชิญชวนอาจารย์ 
นั กวิ จั ย  นั กศึ กษา  ร่ วมส่ ง ไอ เดี ยการพัฒนาผลิ ตภัณฑ์ ชิ งทุ นพัฒนาต้นแบบ                
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงรายละเอียด และคุณสมบัติการเข้าร่วมโครงการ TED Youth 
Startup โดยผ่าน 2 โปรแกรม ได้แก่ IDEA : Ideation Incentive Program และ  POC 
: Incubation Incentive program ในการสนับสนุนผู้ประกอบการ ผ่านระบบออนไลน์ 
Zoom Meeting

❑ โดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับทุน โครงการยุววิสาหกิจเริ่มต้น ( TED Youth Startup) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปแล้วทั้งสิ้น 2 โครงการ  รวมเป็นเงิน  2,996,194
บาท ประกอบไปด้วย
1. โครงการ การพัฒนาต ารับก้อนจุ่มอาบสมุนไพรส าหรับรักษาโรคผิวหนังชั้นนอกอักเสบ

ที่เกิดจากเชื้อจุลชีพในสัตว์เลี้ยง จากผลงานนักวิจัยคณะสัตวแพทยศาสตร์
2. โครงการ เซรัมก าจัดเหาและผมสุขภาพดี  จากผลงานนักวิจัยคณะแพทยศาสตร์



นวัตกรรมบูรณาการเพื่อสังคม– ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 19 พ.ค. 65 ฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ

❑ วันที่ 19 พฤษภาคม 2565  ฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ พร้อม ทีม
นักวิจัยดร. ฮาวา วงศ์พงษ์ค า ได้น าเสนอผลงานการพัฒนาแบบจ าลอง
เสมือนของสถาปัตยกรรมศาสนสถานในอารยธรรมขอม บนพื้นที่จังหวัด
ขอนแก่น โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่  เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรม“  ในงาน Brain power 

ศาสนสถานต้นแบบ ปราสาทเปือยน้อย อ าเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น



Innovation Ecosystem – ส่งเสริมกระบวนการสร้างนวัตกรรม 27 - 29  พ.ค. 65 ฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ

❑ วันที่ 27 - 29 พฤษภาคม 2565 ฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ ร่วมพิธี
เปิดงานมหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจ าปี 2565  REGIONAL 
RESEARCH EXPO 2022 ภายใต้แนวคิด "นวัตกรรม การขับเคลื่อน
เศรษฐกิจ BCG เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอีสานอย่างยั่ งยืน“ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนงานวิจัยและนวัตกรรมในพัฒนา
ท้องถิ่นอีสานอย่างยั่งยืน โดยการประยุกต์ใช้โมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG

❑ ทั้ งนี้  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้น าผลงานเข้าร่วมแสดงในนิทรรศการ                   
จ านวน 3 บูธ ประกอบไปด้วย
1. AI for Life
2. ถุงพลาสติกโพลิเอทธิลีนผสมเถ้าแกลบสาหรับยืดอายุการเก็บรักษาผักผลไม้
3. โรงงานแบตเตอรี่และพลังงานยุคใหม่



Innovation Ecosystem – ส่งเสริมกระบวนการสร้างนวัตกรรม
การน าแบตเตอรี่ไปใช้ประโยชน์

19 พ.ค. 65 ฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ

❑ วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 ฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ ร่วมต้อนรับ 
ค ณ ะ ศึ ก ษ า ดู ง า น ส า ธ า ร ณ รั ฐ ป ร ะ ช า ธิ ป ไ ต ย ป ร ะ ช า ช น ล า ว                      
น าโดย ท่านสมเกี้ยว  กิ่งสะดา  หัวหน้ากรมต่างประเทศ จาก ศูนย์กลาง
ชาวหนุ่ม (เทียบเท่ากระทรวง) 

❑ ประชุมหารือในประเด็นเรื่อง การเกิด startup จากองค์ความรู้ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

❑ พร้อมทั้งเยี่ยมชมการจัดการโรงงานแบตเตอรี่และพลังงานยุคใหม่และ
โรงงานต้นแบบเกษตรและอาหาร และการบริหารจัดการทรัพย์สินทาง
ปัญญา เพ่ือน าไปจัดท านโยบายและแผนของ สปป.ลาว ต่อไป 



นวัตกรรมบูรณาการเพื่อสังคม (โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ) 3,11,12 พ.ค. 65 ฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ

❑ ฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ  โดยศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

❑ วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 จัดกิจกรรมส ารวจแหล่งปลูกและการเก็บข้อมูลการปลูกและการ
ใช้ประโยชน์พืชสมุนไพร “โสมไทย” พร้อมทั้งอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การอนุรักษ์
และการใช้ประโยชน์พืชสมุนไพรโสมไทย  ร่วมกับผู้น าชุมชนและชาวบ้าน ณ  ที่ท าการ
กองทุนหมู่บ้าน บ้านทรัพย์ไพศาล หมู่ที่ 17 ต.หนองหญ้าปล้อง อ.วังสะพุง จ.เลย โดยมี
ผู้เข้าร่วมกว่า 40 คน ซึ่งมีการน าเสนอข้อมูลผลการปลูกโสมไทยร่วมกันกับวิทยากรจะให้
ความรู้การจัดการปลูกสมุนไพร พร้อมแนะน ารายละเอียดการจัดการคุณภาพการผลิต
ให้กับเกษตรกร หรือ GAP ในการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป

❑ วันที่ 11-12 พฤษภาคม 2565 จัดกิจกรรมอบบรมเชิงปฏิบัติการการเก็บข้อมูล และส ารวจ
พรรณไม้ ณ ป่าโคกยาว หมู่ ที่ 17 ต.บ้านค้อ อ.เมือง จ.ขอนแก่น เพื่อถ่ายทอดความรู้
เกี่ยวกับทรัพยากรป่าไม้ ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนวิธีการ เครื่องมือที่จ าเป็น และวิธีใช้
เครื่องมือเพื่อการส ารวจพรรณไม้ และการอบรมเชิวปฏิบัติการการส ารวจและบันทึก
ข้อมูลป่า โดยฝึกปฏิบัติการจากพื้นท่ีจริง โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ านวน 40 คน



นวัตกรรมบูรณาการเพื่อสังคม (โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ) 10 – 12 พ.ค. 65 ฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ

ฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ  โดยศูนย์แม่ข่ายงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
❑ วันที่ 10 –12 พฤษภาคม 2565 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประธานเครือข่ายเชิงประเด็น 

อพ.สธ. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่างเครือข่ายเชิงประเด็นโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (C-อพ.สธ.) ประจ าปี 2565 ร่วมกับ
ผู้แทนเครือข่ายฯทั่วประเทศ ณ.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่ 

❑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การด าเนินงานระหว่าง
เครือข่าย การสร้างความเข้าใจในการด าเนินงาน อพ.สธ. ทั้งในระดับนโยบายจนถึงการ
น าไปปฏิบัติของหน่วยงานร่วมสนองพระราชด าริที่เป็นสถาบันอุดมศึกษา

❑ และได้มีการจัดท าแผนการด าเนินงานและตัวชี้วัดของโครงการ ในปี 2566 เพื่อน าไป
ปฏิบัติต่อไป



นวัตกรรมบูรณาการเพื่อสังคม (โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ) 19 พ.ค. 65 ฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ

ฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ  โดยศูนย์ประสานงานโครงการอัน    
เนื่องมาจากพระราชด าริ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
❑ 19 พฤษภาคม 2565 น านักวิจัยโครงการจัดท าแหล่งเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ปกปักทรัพยากร ร่วมกับบุคลากร
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกงและผู้แทนชุมชน 

❑ ร่วมด าเนินงานจัดเตรียมพื้นที่และศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเพื่อส ารวจองค์ประกอบ
ทางกายภาพและชีวภาพของระบบนิเวศ ส ารวจข้อมูลทรัพยากรที่ส าคัญใน
พื้นที่ป่าหนองทุ่ม หมู่ 6 ต าบลบ้านกง    อ าเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

❑ โ ดยมี แ ผนศึ กษ าวิ จั ย ก า รจั ดท า แหล่ ง เ รี ย น รู้ ด้ า น ก า รอนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของพื้นที่ต าบลบ้านกง อ าเภอหนองเรือ 
จังหวัดขอนแก่น โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนต่อไป



นวัตกรรมบูรณาการเพื่อสังคม (โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ) 24 พ.ค. 65 ฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ

ฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ  โดยศูนย์ประสานงานโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
❑ วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 จัดกิจกรรมอบรมปฏิบัติการงานฐานทรัพยากร

ท้องถิ่น หลักสูตร 6 งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ให้กับผู้บริหารและบุคลากร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารและบุคลากรสถานศึกษา

❑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงาน
ราชการ ที่เป็นสมาชิกงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ด าเนินงานส ารวจและจัดท า
ฐานทรัพยากรท้องถิ่นภายใต้การสนองพระราชด าริ อพ.สธ. ได้อย่างถูกต้อง

❑ โดยได้รับเกียรติจากคุณพรชัย จุฑามาศ รองผู้อ านวยการโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ (อพ.สธ.)

❑ มีผู้บริหารและบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารและบุคลากร
สถานศึกษา จากทั่วประเทศ มากกว่า  80 คน



นวัตกรรมบูรณาการเพื่อสังคม (มหาวิทยาลัยสู่ต าบล U2T) 2 พ.ค. 65 ฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ

❑ วันที่ 2 พฤษภาคม 2565 ฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ ร่วมกิจกรรม
ถ่ายทอดผลงานวิจัยที่โดดเด่นของอาจารย์และนักศึกษา (KKBS-Show 
Case) ครั้งที่ 2 : SDGs สู่ชุมชนนวัตกรรมต้นแบบและนิทรรศการผลงาน 
Show and Share โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบ
บูรณาการ (1 ต าบล 1 มหาวิทยาลัย) ปี 2564 และพื้นที่ชุมชนเข้มแข็ง 5 
ชุมชน พร้อมทั้งการเสวนาวิชาการในหัวข้อ “SDGs สู่ชุมชนนวัตกรรม
ต้นแบบกับความเข้มแข็งในการพัฒนาชุมชน”  จัดโดย คณะบริหารธุรกิจ
และการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

❑ ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้มีนักวิจัย คณาจารย์ นักศึกษา และวิสาหกิจชุมชน
ร่วมงานกว่า 100 คน



นวัตกรรมบูรณาการเพื่อสังคม (มหาวิทยาลัยสู่ต าบล U2T) ฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ

❑ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ ร่วมถอดบทเรียน 
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ (U2T) 
กับคณะกรรมการอ านวยการถอดบทเรียนโครงการมหาวิทยาลัยสู่ต าบล
แบบบูรณาการและทีมผู้บริหาร น าโดยดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ ผู้ช่วย
รัฐมนตรีประจ ากระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

❑ เพื่อรายงานผลการด าเนินงาน พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและทิศ
ทางการด าเนินงาน รวมถึงให้ก าลังใจแก่ทุกภาคส่วนที่ เกี่ยวข้องทั้ง
สถาบันอุดมศึกษา ส่วนงานราชการท้องถิ่น บัณฑิตและผู้ได้รับการจ้างงาน 
ผู้น าชุมชน และภาคประชาชน ภายใต้การด าเนินงานโดยมหาวิทยาลัย
ขอนแก่น

❑ ซึ่งมีการถอดบทเรียนโครงการฯไปแล้ว 4 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัด
สุรินทร์ จังหวัดหนองบัวล าภู จังหวัดชัยภูมิ และจังหวัดอุดรธาณี

พ.ค. 65



ผู้ประดิษฐ์ :รศ.เยาวเรศ  ชูลิขิต (คณะเภสัชศาสตร์) และคณะ
สถานะ :ท าสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ กับนางสาวปราณี  ศิริบูรณ์พิพัฒนา 
ระยะเวลา 3 ปี 
ผงไข่น้ าปรุงรสและกรรมวิธีการผลิตผงไข่น้ า อนุสิทธิบัตร เลขที่ 1903000665
สูตรผงไข่น้ าปรุงส อนุสิทธิบัตร เลขที่ 1903001892)

ฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจIP เด่นประจ าเดือน: ผงไข่น้ าปรุงรสและกรรมวิธีการผลติผงไข่น้ า และสูตรผงไขน่้ าปรุงรส

ข้อดี
– ผงไข่น้ า มีโปรตีนสูงถึง 40% ของน้ าหนักแห้ง ซึ่งพบกรดอะมิโน        

13 ชนิด
– อุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระจ าพวก สารประกอบโพลฟีีนอลิก

(polyphenolic compounds) อาทิ เช่น ไอโซลิวซีน 
(isoquercetin) ที่พบในปริมาณมากที่สุด รองลงมาคือ รูติน (rutin) 
และ เคอซิทิน (quercetin) เป็นต้น

– เป็นผลิตภัณฑ์ผงโรยข้าว ซึ่งสะดวกในการพกพา หรือน าไปเป็น
ส่วนผสมในน้ าพริก หรืออาหารอย่างอื่น เป็นต้น

– สามารถเก็บได้นาน 6 เดือน 




