รายงานการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย
ประจาเดือน สิงหาคม 2565

ส่งเสริมกระบวนการสร้างนวัตกรรม (Innovation process)/ Start up
❑
❑

❑

ฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ โดย อุทยานวิทยาศาสตร์
วันที่ 18 สิงหาคม 2565 นาผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วม
โครงการประกวดสุดยอดนวัตกรรมประเทศไทย (Thailand Inno-biz Champion) หรือ
“นิลมังกร รุ่นที่ 2”
ในรอบ Orientation & Coaching Day ซึ่งจัดขึ้น
ระหว่างวันที่ 18-19 สิงหาคม 2565 โดยมีผู้ประกอบการที่ผ่านเข้าร่วมรอบ จานวน 30 ทีม
ภูมิภาคพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งผู้ประกอบการที่บ่มเพาะจาก อุทยานวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผ่านเข้ารอบมีจานวน 3 ราย ได้แก่
1.ห้างหุ้นส่วนจากัด เทวาหนุน (สเปรย์ดับกลิ่นในอากาศ)
2.บริษัท ศรีมั่งมี จากัด (ชาบูหม้อไฟ สูตรน้าปรุงรส)
3.ห้างหุ้นส่วนจากัด ต้นส้ม สตูดิโอ (กีตาร์ไม้ไผ่)
ทั้ ง นี้ โ ครงการประกวดสุ ด ยอดนวั ต กรรมประเทศไทย (Thailand
Inno-biz
Champion) หรือ “นิลมังกร รุ่นที่ 2” มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นการส่งเสริมการเตรียม
ความพร้อมในการขยายผลธุรกิจนวัตกรรม การเผยแพร่นวัตกรรม และกลไกการสนับสนุน
การเข้าถึงการใช้ประโยชน์นวัตกรรมให้กับผู้ประกอบการนวัตกรรมในส่วนภูมิภาค

18 ส.ค. 65

ฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ

ส่งเสริมกระบวนการสร้างนวัตกรรม (Innovation process)/ Start up
❑
❑

❑

❑

ฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ โดย อุทยานวิทยาศาสตร์
วันที่ 21 –23 สิงหาคม 2565 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ “แนวทางการ
สร้ า งระบบนิ เ วศนวั ต กรรมและการบริ ห ารจั ด การผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารพื้ น ที่ ” โดยมี ค ณะ
ผู้บริหารและบุคลากรเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ทั้ง 16 มหาวิทยาลัย ทั่ว
ประเทศ ณ. อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เพื่อศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางในการดาเนินการสร้างระบบนิเวศนวัตกรรม
และแนวทางในการบริหารจัดการผู้ใช้บริการพื้นที่อาคารฯ อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
ถือเป็นการสร้างสัมพันธ์อันดีและเชื่อมโยงการดาเนินงานระหว่างบุคลากรเครือข่ายให้
เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
รวมทั้งจัดเตรียมความพร้อมในการของบประมาณ และการทาโครงการในปี 2566

21-23 ส.ค. 65

ฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ

ส่งเสริมกระบวนการสร้างนวัตกรรม (Innovation process)/ Start up
❑
❑

❑

❑

ฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ โดย โดยศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา
วันที่ 25 สิงหาคม 2565 จัดการอบรมเรื่อง “การใช้งานลิขสิทธิ์ที่เป็นธรรมในการ
เรี ย นการสอน” ซึ่ ง อยู่ ภ ายใต้ โ ครงการให้ ค วามรู้ ท รั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาเชิ ง รุ ก
(IP training) ณ ห้องสัมมนา 4 ชั้น 6 ตึก TE06
คณะเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานทรัพย์สินทางปัญญาประเภทลิขสิทธิ์ และ
การใช้งานลิขสิทธิ์ที่เป็นธรรมในการเรียนการสอน รวมทั้งสร้างความตระหนักและ
เตรียมความพร้อมในการยื่นคาขอแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ ให้แก่นักศึกษาและบุคลากร คณะ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มีอาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น และผู้สนใจ ลงทะเบียน
เข้ าร่ วมการอบรมกว่ า 30 คน ทั้ ง นี้ ผู้ เ ข้า ร่ ว มอบรมได้ รั บ ความรู้ ความเข้า ใจ
เกี่ยวกับ เข้าใจเกี่ยวกับงานทรัพย์สินทางปัญญาประเภทลิขสิทธิ์ และการใช้งาน
ลิขสิทธิ์ที่เป็นธรรมในการเรียนการสอน

25 ส.ค. 65

ฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ

Innovation Ecosystem – ส่งเสริมกระบวนการสร้างนวัตกรรม
❑

❑

❑

❑

❑

วันที่ 8 สิงหาคม 2565
ผู้อานวยการส่วนงานพัสดุ คณะสานักงานบริหารหนี้
สาธารณะ ในการลงพื้ น ที่ เ ยี่ ย มชมผลการด าเนิ น งานโครงการฯ ภายใต้ พ ระราช
กาหนดให้อานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจ
และสั ง คมที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบจากการระบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019
ประกอบด้วย
1) โครงการแบตเตอรี่สารอนแก่นองสาหรับ PAPR และแบตเตอรี่ทดแทนสาหรับ
อุปกรณ์การแพทย์เคลื่อนที่
2) โครงการการผลิตชั้นกรองของหน้ากาก N95 โดยอาศัยสมบัติทริโบอิเล็กทริค
ของเส้นใยนาโนธรรมชาติและนาโนซิลเวอร์
3) โครงการพั ฒ นาการผลิ ต และใช้ โ ปรตี น จากแมลงเพื่ อ เป็ น แหล่ ง วั ต ถุ ดิ บ ใน
อุตสาหกรรมการผลิตอาหารสัตว์
ซึ่งได้รับคาชื่นชมจาก คณะกรรมการฯว่าใช้งบคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด

8 ส.ค. 65

ฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ

Innovation Ecosystem – ส่งเสริมกระบวนการสร้างนวัตกรรม
❑

วันที่ 18 สิงหาคม 2565 ฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ ร่วมประชุมชี้แจงและรายงาน
การดาเนินการโครงการ จัดการสิ่งแวดล้อมสีเขียวเพื่อความยั่งยืน ตามแนวทางการ
พัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว ( BCG Model )
ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่จังหวัดขอนแก่น

และคณะผู้ตรวจราชการสานักนายกรัฐมนตรี ในการลงพื้นที่ตรวจติดตามแผนงาน/
ประกอบไปด้วย
1. โรงงานแบตเตอรี่และพลังงานยุคใหม่
2. โรงงานต้นแบบไบโอไฮเทน (Hythane pilot plant)
3. โครงพัฒนาการผลิตและใช้โปรตีนจากแมลงเพื่อเป็นแหล่งวัตถุดิบในอุตสาหกรรม
การผลิตอาหารสัตว์
❑

18 ส.ค. 65

ฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ

Innovation Ecosystem - ส่งเสริมการสร้างความร่วมมือกับภาคธุรกิจและ
อุตสาหกรรม
❑

❑

วันที่ 20 สิงหาคม 2565 ฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ ร่วมจัดแสดงผลงาน
ในงาน TIF&FOOD PACK @KHON KAEN ณ ศูนย์ประชุมและแสดง
สินค้ านานาชาติ ขอนแก่น -ไคซ์ ซึ่ง เป็นงานแสดงเทคโนโลยีเครื่องจักร
อุตสาหกรรม เครื่องจักรแปรรูปอาหาร-เครื่องดื่ม บรรจุภัณฑ์ ระบบโลจิ
สติกส์ และสินค้าอุตสาหกรรมครบวงจร

ภายในงานมีการนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมร่วมแสดงในงานเพื่อเป็นการ
ประชาสัมพันธ์ผลงานของ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตลอดจน จัดพื้นที่ให้
คาปรึกษาและการต่อยอดทางธุรกิจด้านทรัพย์สินทางปัญญา

20 ส.ค. 65

ฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ

Innovation Ecosystem - ส่งเสริมการสร้างความร่วมมือกับภาคธุรกิจและ
อุตสาหกรรม
❑

❑

❑

❑

วันที่ 25 สิงหาคม 2565 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือขับเคลื่อน
นวัตกรรมการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
ตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน
(Circular
Economy) ต่อยอดโครงการกินได้ไม่ทิ้งกันของโลตัส เพื่อลดขยะอาหารให้เป็นศูนย์ภายในปี
ค.ศ. 2030 (Zero food waste to landfill by 2030) ร่วมกับ บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น
ซิสเทม จากัด (โลตัส) ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โดย มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะทาหน้าที่ประสานและคัดเลือกเกษตรกรในเครือข่ายที่เลี้ยง
หนอนแมลงโปรตีนให้พื้นที่ต่างๆเพื่อให้มีโอกาสในการรับบริจาคและจัดสรรอาหารที่เหลือ
จากการจาหน่ายภายในซูเปอร์มาร์เก็ตและร้านอาหารของบริษัท
ตลอดจนให้คาแนะนาแก่เกษตรกรในด้านวิชาการและเทคนิคของกระบวนการเลี้ยงหนอน
แมลง
ทั้งนี้จะมีการขยายโครงการครอบคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งรวมถึงองค์ความรู้ และ
เครือข่ายเกษตรกร ผู้เลี้ยงหนอนแมลงโปรตีน

12 ส.ค.65

ฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ

นวัตกรรมบูรณาการเพื่อสังคม (U2T for BCG)
❑

เดือนสิงหาคม 2565 คณะกรรมการอานวยการติดตามการดาเนินงานและถอด
บทเรียนโครงการ U2T ในการลงพื้นที่เยี่ยมชมโครงการฯ ภายใต้การดูแลของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกอบไปด้วย
1. ต .ศรีบุญเรือง อ.ชนบท จ.ขอนแก่น
2. ต.ใหม่นาเพียง อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น
3. ต.เวียงคุก อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
4. ต.โพธิ์สัย อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด
5. ต.บ้านเหล่า อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น

เพื่อให้คาปรึกษาและรับทราบปัญหาอุปสรรคในการดาเนินการ
ตลอดจน
แนะนาการดาเนินโครงการ U2T for BCG ภายใต้การดูแลของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โดยได้รับความร่วมมือจาก
ผูน้ าชุมชนและประชาชนในพื้นที่อย่างดียิ่งทั้งนี้
คณะกรรมการได้ชื่นชมการทางานของมหาวิทยาลัยเป็นอย่างมาก
❑

เดือนสิงหาคม 2565

ฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ

นวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และสังคม
❑

❑

❑

❑

วันที่ 5 - 7 สิงหาคม 2565 ฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ จัด นิทรรศการการถ่ายทอด
เทคโนโลยีและนวัตกรรม สู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และสังคม และงาน Food
and Agro tech 2022 ร่วมกับ หน่วยปฏิบัติการเครือข่าย อว.ระดับภูมิภาค ภาค
ตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ส านั ก งานส่ ง เสริ ม การจั ด ประชุ ม และนิ ท รรศการ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ สภาอุตสาหกรรม และหน่วยงานภาคีอื่น ๆ
เพื่ อ ขยายองค์ ค วามรู้ ถ่ า ยทอดเทคโนโลยี และนวั ต กรรม สู่ ก ารใช้ ป ระโยชน์ เ ชิ ง
พาณิชย์และสังคม ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มี ก ารจั ด แสดงนิ ท รรศการและการจ าหน่ า ยสิ น ค้ า กว่ า 130 นิ ท รรศการ จาก
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้ประกอบการนวัตกรรมฯ และภาคีเครือข่าย
นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการส่งเสริมด้าน Soft Power ของผู้สูงอายุและเยาวชนคน
รุ่นใหม่ ผ่านกิจกรรมการประกวด “ส.ว.ขอม่วน Music Contest”และ “TECH
INNO ISAN Cover Dance” อีกทั้งยังมีการฉายหนังกลางแปลงช่วงเย็นของทุกวัน
อีกด้วย

5-7 ส.ค.65

ฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ

นวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และสังคม (U2T for BCG)
❑

❑

❑

❑

❑

วันที่ 10 สิงหาคม 2565 ฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ จัดการแข่งขัน Hackathon U2T
for BCG 2022 ระดับภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ภายใต้โครงการโครงการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)
โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มี ผู้บริหารสถาบันการศึกษา คณะกรรมการตัดสิน ผู้เข้าร่วม
การแข่งขัน รวมทั้งสิ้นกว่า 250 คน ซึ่งมีตัวแทนทีมที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อไปร่วมแข่งขันใน
ระดับประเทศจานวน 4 ทีม ดังนี้
1. ด้านเกษตรและอาหาร ได้แก่ ทีม แซบดีนัวดี วิถีคนเอาถ่าน ตัวแทนจากตาบลหนอง
แสง
จังหวัดมหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2. ด้านสุขภาพและการแพทย์ ได้แก่ ทีม แพด (แพทย์) พื้นบ้าน ตัวแทนจากตาบลแพด
จังหวัดสกลนคร มหาวิทยาลัยสกลนคร
3. ด้านพลังงานและวัสดุ ได้แก่ ทีม Chiangkhan story ตัวแทนจากตาบลเชียงคาน
จังหวัดเลย มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
4. ด้านการท่องเที่ยวและบริการ ได้แก่ ทีม ลานี ไหมขิด ตัวแทนจากตาบลหนองอ้อ
จังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยอุดรธานี

10 ส.ค.65

ฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ

นวัตกรรมบูรณาการเพื่อสังคม (U2T for BCG)
วันที่ 16-17 สิงหาคม 2565 ฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ จัดโครงการ
ฝึกอบรมการผลิตและใช้ประโยชน์แมลงโปรตีน (Black Soldier Fly)
ภายใต้โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วย
เศรษฐกิจ BCG ให้กับผู้จ้างงาน โครงการ U2T for BCG
โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์
1.เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องการเลี้ยงแมลงการใช้ประโยชน์โปรตีน
จากแมลงเป็นแหล่งวัตถุดิบในการผลิตอุตสาหกรรมอาหารสัตว์เศรษฐกิจ
2. เกษตรกรสามารถลดต้นทุนอาหารสัตว์
3. เกิดรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์จากหนอนแมลง
4. สร้างความมั่นคงทางด้านอาหารสัตว์
ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมกว่า 60 คน จาก 9 ตาบล ณ หมวดแมลง
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
❑

❑

❑

16-17 ส.ค.65

ฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ

IP เด่นประจาเดือน :กรรมวิธีการผลิตโอลิโกแซคคาไรด์จากซังข้าวโพด

ฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ

จุดเด่น
✔
✔

✔
✔
✔

กรรมวิธีในการผลิตไซโลโอลิโกแซคคาไรด์ (xylo-oligosaccharide) จากซังข้าวโพด เป็นการผลิตพรีไบโอ
ติก (prebiotic) คือ ไซโลโอลิโกแซคคาไรด์ โดยใช้เชื้อ Bacillus subtilis J12 ซึ่งเป็นเชื้อที่มีความปลอดภัย
สามารถนามาใช้ผลิตสารเสริมสุขภาพได้
กลุ่มไซโลโอลิโกแซคคาไรด์ที่ผลิตได้ คือ xylobiose, xylotriose และ xylotetraose ซึ่งมีลักษณะเป็นเส้น
ใยอาหารที่ละลายน้าได้

ตรวจสอบคุณสมบัติการเป็นพรีไบโอติกของไซโลโอลิโกแซคคาไรด์ที่ได้ โดยผสมในอาหารเลี้ยงเชื้อโพรไบโอติก
(probiotic) คือ Lactobacillus brevis TISTR 855 และ Bifidobacterium bifidum TISTR 2129 พบว่า
สามารถกระตุ้นอย่างจาเพาะต่อการเจริญของเชื้อโพรไบโอติกทั้งสองชนิดได้เป็นอย่างดี
เป็นกรรมวิธีในการผลิตไซโลโอลิโกแซคคาไรด์ที่ไม่ซับซ้อน เป็นกระบวนการขั้นตอนเดียว โดยใช้เวลาประมาณ
24 ชั่วโมง
ไซโลโอลิโกแซคคาไรด์ที่ได้สามารถนาไปประยุกต์ใช้เป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพได้
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