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Innovation Ecosystem –สงเสรมิกระบวนการสรางนวัตกรรม 10,11 ม.ค. 65 ฝายนวัตกรรมและวิสาหกิจ

 วันที่ 10 มกราคม 2565 ฝายนวัตกรรมและวิสาหกิจ โดยอุทยานวิทยาศาสตร 

รวมกับ สวทช. Food Innopolis จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ Program for 

Acceleration and Development for Thai Food SMEs (PADTHAI) คร้ังที่ 8

ณ หองประชาสโมสร โรงแรมอวานี จังหวัดขอนแกน

 โดยมีกิจกรรมการอบรมเพ่ือพัฒนาผูประกอบการ SMEs นวัตกรรมอาหารของ

ไทย” โดยการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน สรางโอกาสในการขยายตลาดทั้ง

ในและตางประเทศ ภายใตแนวคิด “FROM LOCAL to GLOBAL” 

 ผูเขารวมอบรมจาก นักวิจัย เครือขายมหาวิทยาลัยและผูประกอบการ  

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จํานวน 70 คน การอบรมเชิงปฏิบัติการ ตลอดเวลา 5 วัน 4 

คืนเต็ม โดย 12 วิทยากรผูเชี่ยวชาญระดับ TOP ของประเทศในทุกดานของธุรกิจ

นวัตกรรมอาหาร และการใหคําปรึกษาพิเศษเฉพาะแตละกิจการท้ังในดาน Technology, 

Business Model, และ One-Stop Service การรับบริการจากเมืองนวัตกรรมอาการ

และเครือขาย



Innovation Ecosystem –สงเสรมิกระบวนการสรางนวัตกรรม 17 ม.ค. 65 ฝายนวัตกรรมและวิสาหกิจ

 วันที่ 17 มกราคม 2565 ฝายนวตักรรมและวิสาหกิจ รวมกับศูนยทรัพยสิน

ทางปญญา ศูนยบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม อุทยานวิทยาศาสตร และ 

Innohub รวมจัดทําปฏิทินกําหนดการฝกอบรมพัฒนาศักยภาพความเปน

ผูประกอบการ และนักนวัตกรรม ประจําป 2565 โดยจะมีการประชาสมัพันธ

ตารางตลอดท้ังปเพื่อใหนักศึกษา คณาจารยตลอดจนผูสนใจเลอืกโปรแกรมให

เหมาะสมกับความตองการ



Innovation Ecosystem –สงเสรมิกระบวนการสรางนวัตกรรม 25, 31 ม.ค. 65 ฝายนวัตกรรมและวิสาหกิจ

 วันท่ี 25 มกราคม 2565 ฝายนวตักรรมและวิสาหกจิ จัดประชุมรายงาน

ความกาวหนาทุนนวัตกรรม ไดแก  โครงการ “การผลิตถุงพลาสตกิโพลิเอทธิ

ลีนชนิดความหนาแนนต่ําผสมเถาแกลบสาํหรบัยืดอายุการเกบ็รักษาผักผลไม

เชิงพาณิชย” ซ่ึงพบวาสามารถยืดอายุการเกบ็รกัษาผักและผลไม เชน กลวย

หอมทอง   ผักกวางตุงฮองเต และผักคะนาไดนานถึง 7, 16 และ 19 วัน ดีกวา 

แผนฟลมย่ีหอ Fresh & Fresh (ท่ีใชรักษาความสดผกัและผลไม)

 โดยอยูระหวางทดลองตลาด



Innovation Ecosystem –สงเสรมิกระบวนการสรางนวัตกรรม 26 ม.ค. 65 ฝายนวัตกรรมและวิสาหกิจ

 วันท่ี 26 มกราคม 2565     ฝายนวตักรรมและวิสาหกจิ  ผูแทนโรงงาน

ตนแบบเกษตรและอาหาร     ผูอํานวยการ ACRO รองคณบดีคณะ

เกษตรศาสตร    รองคณบดีคณะเทคนิคการแพทย   นักวจิัยคณะเภสชัศาสตร 

พรอมท้ังคณบดีคณะเทคโนโลยีและทีมคณาจารย  รวมหารือแนวทางการ

ดําเนินงาน Food Innopolis ของ มหาวิทยาลัยขอนแกน

 เพือ่ใหการดาํเนินการใหบริการสามารถรองรับผูประกอบการและอตุสาหกรรม

ในปจจุบนัและอนาคต 

 ตั้งแตตนนํ้าเรือ่งวัตถุดบิท่ีไดมาตรฐาน  กลางนํ้า และปลายนํ้า  และท้ังใน

หลอดทดลอง สัตวทดลอง และในมนุษย

 โดยจะมีการจดัตัง้คณะทํางาน จัดทํา Biodata ทางดาน Food Innovation 

เพื่อใหเกิดการเขาถึงขอมลูความเช่ียวชาญและบริการท่ีสามารถรองรับได



Innovation Ecosystem –สงเสรมิกระบวนการสรางนวัตกรรม 27 ม.ค. 65 ฝายนวัตกรรมและวิสาหกิจ

 วันท่ี 27 มกราคม 2565 ฝายนวตักรรมและวิสาหกจิ  และทีมนักวิจยัฯ รวม

ตอนรับ ผูบริหารกรมวิทยาศาสตรบริการ นําโดยนายปฐม สวรรคปญญาเลิศ 

อธิบดีกรมวิทยาศาสตรบริการ  

 นําเสนอ Research & Innovation ECO system และแล็บบริการทาง

วิศวกรรม ทางการแพทยและทางคลินิก  รวมแลกเปลีย่นและหารือแนว

ทางการดําเนินงานรวมกนั

 พรอมท้ังเขาเย่ียมชมโรงงานตนแบบเกษตรและอาหาร  โรงงานตันแบบไฮเทน   

โรงงานแบตเตอรี่และพลังงานยุคใหม   ศูนย SCOPC  หองปฏิบัติการฟโนม

นานาชาต ิหองปฏิบัติการปรบัปรุงพันธุและโอมกิสทางสตัว และ โรงงานผลิต

หนอนแมลงวันลาย 



Innovation Ecosystem – สงเสรมิการนําแบตเตอรี่ไปใช

ประโยชนเชิงพาณิชย

13,28-29 ม.ค. 65 ฝายนวัตกรรมและวิสาหกิจ

 วันที่ 13 มกราคม 2565 ฝายนวัตกรรมและวิสาหกิจ หารือเร่ือง แบตเตอร่ีสําหรับ

รถมอเตอรไซต รวมกับโรงงานแบตเตอร่ีฯ   พลังงานจังหวัดขอนแกนและทีม

บริษัท โตเกียวมอเตอร (ประเทศไทย) จํากัด 

 วันที่ 28-29 มกราคม 2565 ฝายนวัตกรรมและวิสาหกิจ พรอมทั้งนักวิจัยโรงงาน

แบตเตอร่ีและพลังงานยุคใหม รวมหารือแนวทางการพัฒนาแบตเตอร่ีสําหรับ

มอเตอรไซคไฟฟา รวมกับ บริษัท ไทย อิเล็กโทรโมทิฟ จํากัด และ บริษัท ไลฟส 

มูฟวิ่ง จํากัด 



นวัตกรรมบูรณาการเพือ่สังคม –ตอยอดโครงการ U2T เพื่อสังคม 5,24 ม.ค. 65 ฝายนวัตกรรมและวิสาหกิจ

 วันที่ 5 และ 24 มกราคม 2565 ฝายนวัตกรรมและวิสาหกิจ รวมหารือแนวทาง

ดําเนินงานโครงการสรางงานดวยปา รวมกับ นายกิตติ กระภูชัย รองผูอํานวยการ

ฝายกิจการสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ธนาคารเพ่ือการเกษตรและ

สหกรณ   การเกษตร (ธ.ก.ส.) และทีมงาน นายมรกต พิธรัตน นายกสมาคมศิษยเกา             

คณบดีคณะเศรษฐศาสตร และคุณบัญญัติ คําบุญเหลือ ผูอํานวยการสํานักวิจัย

กิจกรรมเพ่ือสังคม บริษัทเบทาโกร จํากัด (มหาชน) 

 สรุปในเบื้องตน 

ฝายนวัตกรรมฯ ประสานตอเพ่ือหาขอมูล Demand Carbon Credit 

ทีมงาน ธ.ก.ส. นํารายชื่อพ้ืนที่ 135 ตําบล ไปพิจารณาและนําเสนอขอมูลแนว

ทางการสรางรายไดใหแกเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ

และนัดประชุมเพ่ือจัดทําโครงการบูรณาการรวมกัน



นวัตกรรมบูรณาการเพือ่สังคม (มหาวิทยาลัยสูตําบล U2T) 6 ม.ค. 65 ฝายนวัตกรรมและวิสาหกิจ

 วันที่ 6 มกราคม 2565 ฝายนวัตกรรมและวิสาหกิจ รวมเปนวิทยากรบรรยาย

แลกเปล่ียนแนวความคิดโครงการขับเค ล่ือนเศรษฐกิจและสังคมฐานราก               

หลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG and Regional Development) 

U2T ระยะที่ 2  เพ่ือเตรียมความพรอมอาจารยและบุคลากรเพ่ือวางแผนการ

ดําเนินงาน " ภายใตโครงการยกระดับเศษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ 

ร ะ ย ะที่  2  ใ ห กั บ มหาวิ ท ย าลั ย เ ค รื อ ข า ย เ อ กชน  มห าวิ ท ย าลั ย ภ า ค

ตะวันออกเฉียงเหนือและบัณฑิตเอเชีย



นวัตกรรมบูรณาการเพื่อสังคม:โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 18,20 ม.ค. 65 ฝายนวัตกรรมและวิสาหกิจ

 วันท่ี 18 มกราคม 2565 ฝายนวัตกรรมและวิสาหกิจ โดยศูนยประสานงาน

โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จัดประชุมเสวนาเสริมสรางเครือขายงาน

สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน หัวขอ “บูรณาการสอนเด็กไทย ตระหนักรูรักษา

ทรัพยากรธรรมชาติ ปท่ี 2” 

 มีผูบริหารจากหนวยงานสถานศึกษา และหนวยงานสนองพระราชดําริ ท่ีสนใจ  เขา

รวมอบรมกวา 700 คน ในรูปแบบออนไลน ผานระบบ Zoom Meeting และ 

Facebook

 วันท่ี 20 มกราคม 2565 ฝายนวัตกรรมและวิสาหกิจ  โดยศูนยประสานงาน

โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จัดประชุมเสวนาเสริมสรางเครือขายงาน

ฐานทรัพยากรทองถ่ิน หัวขอ “สงเสริมชุนรูจัก ตระหนักรักษทรัพยากรทองถ่ิน”

 มีบุคลากรและหนวยงานจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น และหนวยงานสนอง

พระราชดําริ จากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  เขารวมอบรม กวา 200 คน ในรูปแบบ

ออนไลน ผานระบบ Zoom Meeting และ Facebook



จุดเดน

 รูปรางและขนาดเหมาะสมกับผูปวยในประเทศไทย

 ผลิตจากซิลิโคน Medical grade มีลักษณะนิ่ม จึงไมเกิดแรงกดตอเนื้อเย่ือ

ผูใชงาน สามารถเขากับเนื้อเย่ือในรางกาย มีความปลอดภัยสูง

 อุปกรณมีความคงรูป สามารถหดตัวเม่ือถูกบีบและคืนรูปเม่ือเอาแรงออก 

และกระชับกับรูจมูกของผูใชงาน

 สามารถใชงานอุปกรณไดท้ังในชวงระหวางและหลังทําศัลยกรรมริมฝปาก

 ใชงานไดงาย ผูดูแลสามารถถอดเพ่ือทําความสะอาดและใสใหผูปวยไดเอง 

โดยไมตองพบทันตแพทย ผูประดิษฐ : รศ.พูนศักด์ิ ภิเศก และคณะ

สถานะ : ทําสัญญาอนุญาตใหใชสิทธิ กับบริษัท นีโอ                                                       

พลาสทโตเมอร จํากัด

อนุสิทธิบัตร เลขท่ี 15395

ฝายนวัตกรรมและวิสาหกิจIP เดนประจําเดือน:อุปกรณปรับแตงจมูกสาํหรับผูปวยปากแหวงเพดานโหว (Nasal Creator Device)



ฝายนวัตกรรมและวิสาหกิจIP เดนประจําเดือน:อุปกรณปรับแตงจมูกสาํหรับผูปวยปากแหวงเพดานโหว (Nasal Creator Device)

การถายทอดเทคโนโลยี  
• สัญญาถายทอดเทคโนโลยีแบบ Exclusive

• ระยะเวลาการทําสัญญา 5 ป (1 ธันวาคม 2564 - 30 พฤศจิกายน 2569)

• ราคาจําหนาย

- บริษัทจําหนายใหมูลนิธิตะวันฉายเพ่ือผูปวยปากแหวง เพดานโหวฯ ในราคา 100-200 บาท/ช้ิน

- บริษัทจําหนายใหสถานพยาบาลท่ัวไปในราคา 700-800 บาท/ช้ิน (ตามระเบียบของสํานักงาน

หลักประกันสุขภาพแหงชาติท่ีสามารถเบิกได)

• ทั้งน้ีกําลังอยูในระหวางการดําเนินการขอรับมาตรฐานที่เก่ียวของ

ขอมูลเพ่ิมเติม

• การยึดของอุปกรณ ไมตองใชเทป ผาในการยึดติด ชวยลดการระคายเคือง

• ตนทุน 200-300 บาทตอช้ิน ราคาถูกกวาอุปกรณที่นําเขาจากตางประเทศ 10 เทา (3,500-4,000 บาท คนไข

ตองใชคนละประมาณ 3 ช้ิน)

• คูมือสาธิตวิธีการใชอุปกรณ Nasal Creator Device สําหรับผูปกครอง https://youtu.be/ZNwiVdtUwjA

• The surgeons' manual for using the Nasal Creator Device https://youtu.be/Yp5UJBEZLIs

•คูมือสาธิตวิธีการใชอุปกรณ Nasal Creator Device สําหรับแพทย https://youtu.be/szoGdTfimo8

ผูประดิษฐ : รศ.พูนศักด์ิ ภิเศก และคณะ

สถานะ : ทําสัญญาอนุญาตใหใชสิทธิ กับบริษัท นีโอ                                                       

พลาสทโตเมอร จํากัด

อนุสิทธิบัตร เลขท่ี 15395
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