
รายงานการปฏบัิติงานของมหาวิทยาลัย

ประจําเดือน กุมภาพันธ 2565



สงเสริมกระบวนการสรางนวัตกรรม (Innovation process) 2 ก.พ. 65 ฝายนวัตกรรมและวิสาหกิจ

 วันที่ 2-6 กุมภาพันธ 2565 ฝายนวัตกรรมและวิสาหกิจรวมกับฝายวิจัยและ

บัณฑิตศึกษา  รวมแสดงความยินดีกับผูที่ไดรับรางวัล ในงาน“วันนักประดิษฐ” 

ประจําป 2564 –2565  จํานวน 16รางวัล   ประกอบดวย

รางวัลผลงานประดิษฐคิดคน จํานวน  6  รางวัล    

รางวัลผลงานวิจัย จํานวน 7 ผลงานรางวัลวิทยานิพนธ จํานวน 3 ผลงาน

และมีรางวัล“วันนักประดิษฐ” ประจําป 2565 จํานวน 4 รางวัล

1) รางวัลเหรียญทองและชนะเลิศ ระดับอุดมศึกษา ในกลุมวิทยาศาสตรสุขภาพและการแพทย ชุดอุปกรณ

ตนแบบสําหรับตานเช้ือจุลชีพที่ฟนเทียมดวยโฟโตไดนามิคบําบัด คณะทันตแพทยศาสตร

2) รางวัลระดับเหรียญทองและรองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับอุดมศึกษา ในกลุมพลังงานเคมี และวัสดุ

ชีวภาพผลงาน : แบตเตอรี่ของไทยสูเปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืน จากสาขาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร

3) รางวัลระดับเหรียญเงิน ระดับอุดมศึกษา ในกลุมพลังงานเคมี และวัสดุชีวภาพ จํานวน 2 ผลงาน 

: การประดิษฐแหลงกําเนิดไฟฟานาโนแบบทริโบอิเล็กทริกจากวัสดุซีเมนตสําหรับเซ็นเซอรตรวจจับการ

เคลื่อนไหวและเก็บเก่ียวพลังงานเชิงกล จากสาขาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร



สงเสริมกระบวนการสรางนวัตกรรม(Innovation process) 4 ก.พ. 65 ฝายนวัตกรรมและวิสาหกิจ

 วันที่ 4, 7, กุมภาพันธ 2565 ฝายนวตักรรมและวิสาหกิจ โดยศูนยทรัพยสินทาง

ปญญา ไดจัดการอบรมเรื่อง “การสืบคนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร จากฐานขอมูล

ไทย/ตางประเทศ” ซ่ึงอยูภายใตโครงการใหความรูทรัพยสินทางปญญาเชิงรุก 

(IP training)

 โดยเปนกิจกรรมอบรมใหความรูเกี่ยวกับความรูท่ัวไปของสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 

และการสืบคนขอมูลสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร สําหรับพัฒนาทักษะการสืบคนขอมูล

สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร และการตรวจสอบความใหมของผลงานวิจัย/ผลงานการ

ประดิษฐ เพื่อหลีกเลี่ยงความซํ้าซอนของการย่ืนคําขอ และหลีกเลี่ยงการละเมิด

สิทธิบัตรของผูอื่น กอนย่ืนขอรับความคุมครองทางกฎหมาย 

 โดยมีอาจารย นักวิจัย และนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแกนและผูสนใจ

คณะเทคนิคการแพทย  รวมการอบรมจํานวน 38 คน 

 คณะวิทยาศาสตร เขารวมอบรมแบบออนไลนและonsite จํานวน 95 คน



สงเสริมกระบวนการสรางนวัตกรรม (Innovation process)/ Start up 15 ก.พ. 65 ฝายนวัตกรรมและวิสาหกิจ

 วันที่  5 กุมภาพันธ 2565 ฝายนวัตกรรมและวิสาหกิจ โดยศูนย

ทรัพยสินทางปญญา ไดจัดอบรม“วิจัยอยางไรจึงจะจดสิทธิบัตรได” 

 วัตถุประสงคเพ่ือสนับสนุนใหนําผลงานวิจัย ไปสูการย่ืนคุมครองตาม

กฎหมาย ตลอดจนผลักดันใหผลงานวิจัยดังกลาวไดรับการนําไปใช

ประโยชนในเชิงพาณิชย อีกท้ังยังเปนการพัฒนาศักยภาพใหกับ

คณาจารย บุคลกร และนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน ตลอดจนผูสนใจ

เขารวมอบรม ได มีความรู  ความเขาใจ เกี่ยวกับการสืบคนขอมูล

สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 

 ซ่ึงการอบรมในครั้งนี้มีนักวิจัย และนักศึกษาสนใจเขารวมกวา 30 คน



Innovation Ecosystem –สงเสรมิกระบวนการสรางนวัตกรรม 10 ก.พ. 65 ฝายนวัตกรรมและวิสาหกิจ

 วันที่ 10 กุมภาพันธ 2565 ฝายนวัตกรรมและวิสาหกิจ เขารวมประชุม

คณะทํางานดานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ภายใตกลไก 

ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากระดับจังหวัด จัดโดยสํานักงาน

พัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแกน โดยมี นายสุเทพ มณีโชติ รองผูวาราชการ

จังหวัดขอนแกน เปนประธานในท่ีประชุมฯ

 ท่ีประชุมขอให มข จัดทํารายละเอียดโครงการเพ่ือนําเสนอตอท่ีประชุม 

จํานวน 2 โครงการ ประกอบดวย 1) โครงการพัฒนาการผลิตและใช

โปรตีนจากแมลงเพ่ือเปนแหลงวัตถุดิบในอุตสาหกรรมการผลิตอาหาร

สัตว   และ 2 ) โครงการพัฒนาสายพันธุกัญชงเพ่ือการแพทยและ

อุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวของ



นวัตกรรมบูรณาการเพือ่สังคม(โครงการตามแนวทางการพฒันาเขตเศรษฐกิจพเิศษNEEC)10 ก.พ. 65 ฝายนวัตกรรมและวิสาหกิจ

 วันที่ 10 กุมภาพันธ 2565 ฝายนวัตกรรมและวิสาหกิจ เขารวมประชุมคณะทํางานกลั่นกรองโครงการตาม

แนวทางการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษNEEC จังหวัดขอนแกน ครั้งที่ 1/2565 เพ่ือกล่ันกรองแผนงานและ

กําหนดแนวทางการสงเสริมการลงทุนในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดขอนแกน มีโครงการที่เสนอใหที่

ประชุมพิจารณา รวมทั้งสิ้น 27 โครงการ  โดยมีเฉพาะโครงการของ มข. จํานวน 7 โครงการ ที่เขาเกณฑ 

ของ NEEC ประกอบดวย

1)    โครงการพัฒนาการผลิตและใชโปรตีนจากแมลงเพ่ือเปนแหลงวัตถุดิบในอุตสาหกรรมการผลิตอาหารสัตว

2)    โครงการยกระดับและพัฒนาโปรตีนทางเลือกจากจ้ิงหรีดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

3)    การผลิตไบโอไฮเทน จากออยในระดับโรงงานตนแบบ

4)    โรงงานตนแบบการผลิตพอลิเมอรเชิงประกอบจากแปงมันสําปะหลัง

5)    โครงการศูนยนวัตกรรมชีวภัณฑ

6)   โครงการพัฒนาเศรษฐกิจ BCGดานพลังงานและวัสดุชีวภาพจากเศษเหลือทางการเกษตรในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ

7)โครงการการจัดการการผลิตและนวัตกรรมขาวเพ่ือสรางความเขมแข็งของวิถีชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ



สงเสริมกระบวนการสรางนวัตกรรม (Innovation process)/ Start up 15 ก.พ. 65 ฝายนวัตกรรมและวิสาหกิจ

 วันท่ี 15 กุมภาพันธ 2565 ฝายนวัตกรรมและวิสาหกิจ โดยอุทยานวิทยาศาสตร 

รวมกับ ศูนยทรัพยสินทางปญญา จัดการประชุมเตรียมความพรอมการย่ืน

ขอเสนอโครงการเพ่ือรับการสนับสนุนทุนวิจัยโครงการสงเสริมใหบุคลากรวิจัย

ในสถาบันอุดมศึกษา ไปปฏิบัติงานเพ่ือแกไขปญหาและเพ่ิมขีดความสามารถใน

การผลิตใหกับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) ประจําปงบประมาณ 

2565

 โดยใช โจทยและปญหาความตองการของสถานประกอบการ ห รือ

ภาคอุตสาหกรรม  ในการดําเนินการวิจัย เพ่ือใหสถานประกอบการหรือ

ภาคอุตสาหกรรมเกิดการยกระดับขีดความสามารถการแขงขันท่ีสูงข้ึน อีกท้ัง

เปนการพัฒนาศักยภาพแกบุคลากรของสถานประกอบการในการรวม

ดําเนินการวิจัย

 มีผูบริหารคณะรวมถึงอาจารย นักวิจัย ของมหาวิทยาลัยขอนแกนเขารวม 27 คน



สงเสริมกระบวนการสรางนวัตกรรม (Innovation process)/ Start up 17 ก.พ. 65 ฝายนวัตกรรมและวิสาหกิจ

 วันท่ี 17 กุมภาพันธ 2565 ฝายนวัตกรรมและวิสาหกิจ โดยอุทยาน

วิทยาศาสตร และ ศูนยทรัพยสินทางปญญา  

 จัดประชุมเตรียมความพรอมการย่ืนขอเสนอโครงการเพ่ือรับการ

สนับสนุนทุนวิจัยโครงการยกระดับเทคโนโลยีสูภาคอุตสาหกรรม

ประจําปงบประมาณ 2565

 มีผูบริหารคณะ รวมถึงอาจารย นักวิจัย ของมหาวิทยาลัยขอนแกนเขา

รวม กวา 30 คน   



สงเสริมกระบวนการสรางนวัตกรรม (Innovation process)/ Start up 18,19 ก.พ. 65 ฝายนวัตกรรมและวิสาหกิจ

 วันที่ 18-19 กุมภาพันธ 2565 ฝายนวัตกรรมและวิสาหกิจ โดยอุทยาน

วิทยาศาสตร มข. รวมเปนเจาภาพกับสป.อว. 

 จัดงาน ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกําหนดแนวทางการบริการโครงการ การ

เคลื่อนยายบุคลากรเพื่อพัฒนาศักยภาพการวิจัยในภาคอุตสาหกรรม 

(Talent Mobility)

 โดยมุงเนนโครงการท่ีมีศักยภาพในการนําผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปตอยอด

เพื่อใหเกิดการพัฒนาองคความรู ทักษะ และประสบการณในการทํางานรวมกัน

ระหวางอาจารย นักวิจัย นักศึกษา และบคุลากรของสถานประกอบการ 

 พรอมท้ังยกระดับเทคโนโลยีสูอุตสาหกรรม ตลอดจนมูลคาทางเศรษฐศาสตร

ใหสูงข้ึน ณ สํานักงานปลัดกระทรวง อว. และ โรงแรมเรือรัษฎา จังหวัดตรัง

โดยมี Clearing house จากเครือขายอุทยานวิทยาศาสตรท่ัวประเทศเขารวม



สงเสริมกระบวนการสรางนวัตกรรม (Innovation process)/ Start up 21 ก.พ. 65 ฝายนวัตกรรมและวิสาหกิจ

วันที่ 21 กุมภาพันธ 2565    ฝายนวัตกรรมและวิสาหกิจ รวมแสดงความยินกับ

ผูประกอบการ นักวิจัยและนักศึกษา  จํานวน 6 ผลงาน  ที่ไดรับทุนสนับสนุน จากกองทุน

พัฒนาผูประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED FUND) ทั้งโปรแกรม IDEA 

(Ideation Incentive Program) และ POC (Proof of Concept) โดยไดรับการ

สนับสนุน  รวมมูลคากวา 4,288,985 บาท 



Innovation Ecosystem –สงเสริมกระบวนการสรางนวัตกรรม 23 ก.พ. 65 ฝายนวัตกรรมและวิสาหกิจ

 วันที่  23 กุมภาพันธ 2565 มหาวิทยาลัยขอนแกนเปนเจาภาพรวมกับ

สํานักงานปลัด อุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)

 ในการจัดงาน  ประชุมสัมมนาผูบริหารระดบัสงูของสถาบันอุดมศึกษา: การเตรียม

ความพรอมในการดําเนินงานตามพระราชบัญญัติสงเสริมการใชประโยชน

ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2565 เพื่อการพลิกโฉมสถาบันอุดมศึกษา  

 วัตถุประสงคเพื่อใหมหาวิทยาลัยและหนวยงานท่ีเกี่ยวของเตรียมความพรอม

สําหรับดําเนินการตาม พรบ.ฉบับดังกลาว

 โดยมี รัฐมนตรีวาการกระทรวงการอุดมศึกษาฯ เปนประธานในพิธีเปดและกลาว

ปาฐกถาพเิศษ ณ โรงแรมพูลแมน คิงพาวเวอร กรุงเทพ (รางนํ้า)

 โดยมีผูบริหารจาก มหาวิทยาลัยทั่วประเทศตลอดจนหนวยงานที่เกี่ยวของ

เขารวมงานกวา 200 คน



Innovation Ecosystem –สงเสรมิกระบวนการสรางนวัตกรรม

การนําแบตเตอรี่ไปใชประโยชน

2 ,8,14 ก.พ. 65 ฝายนวัตกรรมและวิสาหกิจ

 วันที่ 2 8 และ 14 กุมภาพันธ 2565 ฝายนวัตกรรมและวิสาหกิจ ประชุม

หารือรวมกับ สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด

ขอนแกน สํานักงานพลังงานจังหวัดขอนแกน  บริษัท โตเกียวมอเตอร  และ

การไฟฟาสวนภูมิภาค 

 ในประเด็นเรื่อง การนําแบตเตอร่ีท่ีผลิตโดย โรงงานแบตเตอร่ีและพลังงาน

ยุคใหม มหาวิทยาลัยขอนแกน ไปใชประโยชนในรถมอเตอรไซคไฟฟา  

เพื่อสรางอาชีพ สรางรายไดใหกลุมเปราะบางในจังหวัดขอนแกน ผาน

โปรแกรมออนไลน Zoom Meeting

 โดย swapping battery จะใชจากมหาวิทยาลัยขอนแกน เร่ิมเดือน 

เมษายน



Innovation Ecosystem –สงเสรมิกระบวนการสรางนวัตกรรม

การนําแบตเตอรี่ไปใชประโยชน

4 ก.พ. 65 ฝายนวัตกรรมและวิสาหกิจ

 วันที่ 4 กุมภาพันธ 2565 ฝายนวัตกรรมและวิสาหกิจ และอาจารย

นั ก วิ จั ย  ใ ห ก า รต อน รั บ  คุ ณประชั ย  เ ลี่ ย ว ไพ รั ตน  ป ร ะ ธ า น

กรรมการบริหาร และคณะ  ผูบริหาร บริษัท ทีพีไอ โพลีน จํากัด 

(มหาชน) 

 เขาเย่ียมชมโรงงานตนแบบแบตเตอร่ีและพลังงานยุคใหม และโรงเรือน

ตนแบบผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑของแมลงโปรตีน (Black Soldier 

Fly: BSF) 

 พรอมรับฟงการดําเนินงานและประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูหารือแนว

ทางการดําเนินงานรวมกัน



Innovation Ecosystem – สงเสรมิกระบวนการสรางนวัตกรรม

การนําแบตเตอรี่ไปใชประโยชน

10 ก.พ. 65 ฝายนวัตกรรมและวิสาหกิจ

 วันที่ 10 กุมภาพันธ 2565 ฝายนวัตกรรมและวิสาหกิจจัดงาน

แถลงขาว การสงมอบการผลิตวัสดุนาโนซิลิกาและนาโนซิลิกอนจาก

แกลบสูนวัตกรรมแบตเตอรี่ยุคใหม  พรอมตัวอยางอุปกรณที่ใช

แบตเตอรี่เซลลที่ผลิตโดยนาโนซิลิกอนจากแกลบ

 ภายใตโครงการโรงงานตนแบบผลิตวัสดุสําหรับทําข้ัวไฟฟาในแบตเตอรี่

ชนิดลิเทียมไอออนระดับเซลล โดย มหาวิทยาลัยขอนแกน บริษัท

อารพีซี จํากัด (มหาชน)      บริษัท เพทโทร อินสตรูเมนท จํากัด  ณ  

หองประชุม  3  อาคารอุทยานวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยขอนแกน 



Innovation Ecosystem – สงเสริมการนําแบตเตอรี่ไปใชประโยชนเชิง

พาณิชย

21 ก.พ. 65 ฝายนวัตกรรมและวิสาหกิจ

วันท่ี 21 กุมภาพันธ 2565 รองอธิการบดีฝายนวัตกรรมและวิสาหกิจ 

รวมกับรักษาการแทนผูอํานวยการโรงงานตนแบบแบตเตอรี่และพลังงาน

ยุคใหม  

1) ในการสงมอบแบตเตอรี่ใหกับทีมจาก บริษัท ปตท.สํารวจและผลิต

ปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. 

2)    ประชุมหารือแนวทางการการผลิตแบตเตอรี่ตนแบบโดยใชวัสดุแทน

โดยใชเทคโนโลยีของโรงงานตนแบบแบตเตอรี่และพลังงานยุคใหม 



Innovation Ecosystem - สงเสรมิการสรางความรวมมือกับภาค

ธุรกิจและอุตสาหกรรม 

15 ก.พ. 65 ฝายนวัตกรรมและวิสาหกิจ

 วันที่ 15 กุมภาพันธ 2565 ฝายนวัตกรรมและวิสาหกิจ และฝายโครงสราง

พ้ืนฐานและสิ่งแวดลอม ผู อํานวยการกองอาคาร และรักษาการแทน

ผูอํานวยการโรงงานแบตเตอรี่และพลังงานยุคใหม 

 ประชุมหารือกับบริษัท พรีเม่ียม เอ็นเนอรย่ี คอรปอเรชั่น จํากัด  ในประเด็น

เร่ือง การดําเนินความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยกับบริษัท เกี่ยวกับ 

Biofusion โดยการนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย ท่ีพรอม

ถายทอดสูอุตสาหกรรม พลังงานเชื้อเพลิงพลังงานสะอาด  

 ตอยอดการสงเสริมวิสาหกิจชุมชนในการเพ่ิมมูลคานําวัสดุเศษเหลือลด

การเผา



สงเสริมการนําทรัพยสินทางปญญาของมหาวิทยาลัยขอนแกนไปใชประโยชน

เชิงพาณิชย

10 ก.พ. 65 ฝายนวัตกรรมและวิสาหกิจ

 วันที่ 10 กุมภาพันธ 2565 ฝายนวัตกรรมและวิสาหกิจ รวมพิธีลงนามความรวมมือ

ในการรวมดําเนินธุรกิจ ระหวาง บริษัท ไซสีอิฐ จํากัด และ บริษัท เอ็นพี ฟวเจอร 

กรุป จํากัด ณ  หองประชุมศรีสุมนต สาขาวิชาชีววิทยา  ชั้น 4  อาคารวิทยาศาสตร  

SC.03

 เพ่ือเปนการรวมดําเนินการทางธุรกิจเพ่ิมขีดความสามารถการแขงขันทางธุรกิจ

ผลักดันนวัตกรรมที่มีคุณภาพ  

 โดย บริษัท เอ็นพี ฟวเจอร กรุป จํากัด ดําเนินงานทางการตลาดใหกับผลิตภัณฑ

ของบริษัทไซสีอิฐ เพ่ือใหเกิดการเติบโตไปดวยกัน และใหประชาชน หรือกลุมลูกคา 

ไดเขาใจและเขาถึงผลิตภัณฑชนิดตางๆของทางบริษัท ไดอยางดียิ่งขึ้น 



โครงการตอยอด มหาวิทยาลัยสูตําบล U2T 1 ก.พ. 65 ฝายนวัตกรรมและวิสาหกิจ

 วันที่ 1 กุมภาพันธ 2565 ฝายนวัตกรรมและวิสาหกิจ รวม

โครงการเยียวยาผูประสบภัยหลังนํ้าทวม ในพ้ืนที่ตําบลศรีบุญ

เรือง อําเภอชนบท และตําบลเมืองเพีย อําเภอบานไผ จังหวัด

ขอนแกน 

 โดยกิจกรรมในครั้งน้ีจะมีการแจกจายเมล็ดพันธุพืชผัก ปลา  

และลูกไกพื้นเมืองพันธุประดูหางดํา ใหแกครอบครัวเกษตรกร

ทั้ง 2 ตําบล ตําบลละ 80 ครัวเรือน รวมทั้งสิ้น 160 ครัวเรือน 

 เย่ียมชมกิจกรรมโครงการและติดตามงานกลุมเกษตรกรภายใต

การดําเนินงานโครงการ U2T ในพ้ืนที่



นวัตกรรมบูรณาการเพ่ือสังคม (โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ) 24 ก.พ. 65 ฝายนวัตกรรมและวิสาหกิจ

 วันท่ี 14 กุมภาพันธ 2565 ฝายนวัตกรรมและวิสาหกิจ เขารวมการ

ประชุมศูนยแมขายประสานงาน อพ.สธ. เรื่อง การขับเคลื่อนงานจัดทํา

ฐานขอมูลทรัพยากร อพ.สธ. ประจําปงบประมาณ 2565 ผานระบบ 

Zoom Meeting

 วันที่ 24 กุมภาพันธ 2565  ฝายนวัตกรรมและวิสากิจ เขารวม ประชุม 

"คณะกรรมการอํานวยการจัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการ

ทรัพยากรไทย : 30 ป อพ.สธ. ประโยชนแทแกมหาชน ครั้งท่ี 1/65" 

เพ่ือสรุปความกาวหนา ในการดําเนินงานเตรียมการประชุมวิชาการ และ

นิทรรศการ ทรัพยากรไทย: 30 ป อพ.สธ. ประโยชนแทแกมหาชน ซ่ึงจะ

จัดข้ึน ในวันท่ี 19-25 กันยายน 2565   ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

จังหวัดนครศรีธรรมราช ผานระบบ Zoom Online



ผูประดิษฐ : รศ.สมใจ ขจรชีพพันธุงาม และคณะ

สถานะ : กําลังหาผูขออนุญาตใชสิทธิ์

อนุสิทธิบัตร เลขท่ี 8649

ฝายนวัตกรรมและวิสาหกิจIP เดนประจําเดือน: แผนฟลมโพลเีอทธิลนี (Polyethylene) ที่มีสวนผสมของเถาแกลบ

การผลิตถุงพลาสติกโพลิเอทธิลีนชนิดความหนาแนนตํ่าผสมเถาแกลบ สําหรับยืดอายุ

การเก็บรักษาผักและผลไม 

ขอดี    อายุการเก็บรักษานานกวา

ตนทุนไมแตกตางจากถุงยืดอายุที่มีขายตามทองตลาด

ตัวอยางกลวยหอมสุกเก็บไดนาน 7 วัน 



ผูประดิษฐ : รศ.สมใจ ขจรชีพพันธุงาม และคณะ

สถานะ : กําลังหาผูขออนุญาตใชสิทธิ์

อนุสิทธิบัตร เลขท่ี 8649

ฝายนวัตกรรมและวิสาหกิจIP เดนประจําเดือน: แผนฟลมโพลเีอทธิลนี (Polyethylene) ที่มีสวนผสมของเถาแกลบ

ตัวอยางผักกวางตุง เก็บไดนานถึง 16 วัน 



ผูประดิษฐ : รศ.สมใจ ขจรชีพพันธุงาม และคณะ

สถานะ : กําลังหาผูขออนุญาตใชสิทธิ์

อนุสิทธิบัตร เลขท่ี 8649

ฝายนวัตกรรมและวิสาหกิจIP เดนประจําเดือน: แผนฟลมโพลเีอทธิลนี (Polyethylene) ที่มีสวนผสมของเถาแกลบ

ตัวอยางผักคะนา เก็บไดนานถึง 19 วัน 
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