รายงานการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย
ประจําเดือน มกราคม 2565

Innovation Ecosystem –สงเสริมกระบวนการสรางนวัตกรรม
วันที่ 10 มกราคม 2565 ฝายนวัตกรรมและวิสาหกิจ โดยอุทยานวิทยาศาสตร
รวมกับ สวทช. Food Innopolis จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ Program for
Acceleration and Development for Thai Food SMEs (PADTHAI) ครั้งที่ 8
ณ หองประชาสโมสร โรงแรมอวานี จังหวัดขอนแกน

โดยมีกิจกรรมการอบรมเพื่อพัฒนาผูประกอบการ SMEs นวัตกรรมอาหารของ
ไทย” โดยการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน สรางโอกาสในการขยายตลาดทั้ง
ในและตางประเทศ ภายใตแนวคิด “FROM LOCAL to GLOBAL”

ผูเขารวมอบรมจาก นักวิจัย เครือขายมหาวิทยาลัยและผูประกอบการ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จํานวน 70 คน การอบรมเชิงปฏิบัติการ ตลอดเวลา 5 วัน 4
คื น เต็ ม โดย 12 วิ ท ยากรผู เ ชี่ ย วชาญระดั บ TOP ของประเทศในทุ ก ด า นของธุ ร กิ จ
นวัตกรรมอาหาร และการใหคําปรึกษาพิเศษเฉพาะแตละกิจการทั้งในดาน Technology,
Business Model, และ One-Stop Service การรับบริการจากเมืองนวัตกรรมอาการ
และเครือขาย


10,11 ม.ค. 65

ฝายนวัตกรรมและวิสาหกิจ

Innovation Ecosystem –สงเสริมกระบวนการสรางนวัตกรรม


วันที่ 17 มกราคม 2565 ฝายนวัตกรรมและวิสาหกิจ รวมกับศูนยทรัพยสิน
ทางปญญา ศูนยบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม อุทยานวิทยาศาสตร และ
Innohub รวมจัดทําปฏิทินกําหนดการฝกอบรมพัฒนาศักยภาพความเปน
ผูประกอบการ และนักนวัตกรรม ประจําป 2565 โดยจะมีการประชาสัมพันธ
ตารางตลอดทัง้ ปเพื่อใหนกั ศึกษา คณาจารยตลอดจนผูสนใจเลือกโปรแกรมให
เหมาะสมกับความตองการ

17 ม.ค. 65

ฝายนวัตกรรมและวิสาหกิจ

Innovation Ecosystem –สงเสริมกระบวนการสรางนวัตกรรม




วันที่ 25 มกราคม 2565 ฝายนวัตกรรมและวิสาหกิจ จัดประชุมรายงาน
ความกาวหนาทุนนวัตกรรม ไดแก โครงการ “การผลิตถุงพลาสติกโพลิเอทธิ
ลีนชนิดความหนาแนนต่ําผสมเถาแกลบสําหรับยืดอายุการเก็บรักษาผักผลไม
เชิงพาณิชย” ซึ่งพบวาสามารถยืดอายุการเก็บรักษาผักและผลไม เชน กลวย
หอมทอง ผักกวางตุง ฮองเต และผักคะนาไดนานถึง 7, 16 และ 19 วัน ดีกวา
แผนฟลมยี่หอ Fresh & Fresh (ที่ใชรักษาความสดผักและผลไม)
โดยอยูระหวางทดลองตลาด

25, 31 ม.ค. 65

ฝายนวัตกรรมและวิสาหกิจ

Innovation Ecosystem –สงเสริมกระบวนการสรางนวัตกรรม








วันที่ 26 มกราคม 2565 ฝายนวัตกรรมและวิสาหกิจ ผูแทนโรงงาน
ตนแบบเกษตรและอาหาร ผูอํานวยการ ACRO รองคณบดีคณะ
เกษตรศาสตร รองคณบดีคณะเทคนิคการแพทย นักวิจัยคณะเภสัชศาสตร
พรอมทั้งคณบดีคณะเทคโนโลยีและทีมคณาจารย รวมหารือแนวทางการ
ดําเนินงาน Food Innopolis ของ มหาวิทยาลัยขอนแกน
เพือ่ ใหการดําเนินการใหบริการสามารถรองรับผูประกอบการและอุตสาหกรรม
ในปจจุบนั และอนาคต
ตั้งแตตนน้าํ เรือ่ งวัตถุดบิ ที่ไดมาตรฐาน กลางน้ํา และปลายน้ํา และทั้งใน
หลอดทดลอง สัตวทดลอง และในมนุษย
โดยจะมีการจัดตัง้ คณะทํางาน จัดทํา Biodata ทางดาน Food Innovation
เพื่อใหเกิดการเขาถึงขอมูลความเชี่ยวชาญและบริการทีส่ ามารถรองรับได

26 ม.ค. 65

ฝายนวัตกรรมและวิสาหกิจ

Innovation Ecosystem –สงเสริมกระบวนการสรางนวัตกรรม






วันที่ 27 มกราคม 2565 ฝายนวัตกรรมและวิสาหกิจ และทีมนักวิจยั ฯ รวม
ตอนรับ ผูบริหารกรมวิทยาศาสตรบริการ นําโดยนายปฐม สวรรคปญญาเลิศ
อธิบดีกรมวิทยาศาสตรบริการ
นําเสนอ Research & Innovation ECO system และแล็บบริการทาง
วิศวกรรม ทางการแพทยและทางคลินกิ รวมแลกเปลีย่ นและหารือแนว
ทางการดําเนินงานรวมกัน
พรอมทั้งเขาเยี่ยมชมโรงงานตนแบบเกษตรและอาหาร โรงงานตันแบบไฮเทน
โรงงานแบตเตอรี่และพลังงานยุคใหม ศูนย SCOPC หองปฏิบัติการฟโนม
นานาชาติ หองปฏิบัติการปรับปรุงพันธุและโอมิกสทางสัตว และ โรงงานผลิต
หนอนแมลงวันลาย

27 ม.ค. 65

ฝายนวัตกรรมและวิสาหกิจ

Innovation Ecosystem – สงเสริมการนําแบตเตอรี่ไปใช
ประโยชนเชิงพาณิชย




วันที่ 13 มกราคม 2565 ฝายนวัตกรรมและวิสาหกิจ หารือเรื่อง แบตเตอรี่สําหรับ
รถมอเตอรไ ซต รวมกับ โรงงานแบตเตอรี่ฯ พลั งงานจัง หวั ดขอนแก นและที ม
บริษัท โตเกียวมอเตอร (ประเทศไทย) จํากัด
วันที่ 28-29 มกราคม 2565 ฝายนวัตกรรมและวิสาหกิจ พรอมทั้งนักวิจัยโรงงาน
แบตเตอรี่และพลัง งานยุค ใหม ร วมหารื อแนวทางการพั ฒนาแบตเตอรี่ สําหรั บ
มอเตอรไซคไฟฟา รวมกับ บริษัท ไทย อิเล็กโทรโมทิฟ จํากัด และ บริษัท ไลฟส
มูฟวิ่ง จํากัด

13,28-29 ม.ค. 65 ฝายนวัตกรรมและวิสาหกิจ

นวัตกรรมบูรณาการเพือ่ สังคม –ตอยอดโครงการ U2T เพื่อสังคม




วันที่ 5 และ 24 มกราคม 2565 ฝายนวัตกรรมและวิสาหกิจ รวมหารือแนวทาง
ดําเนินงานโครงการสรางงานดวยปา รวมกับ นายกิตติ กระภูชัย รองผูอํานวยการ
ฝา ยกิ จ การสาขาภาคตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ ตอนบน ธนาคารเพื่ อ การเกษตรและ
สหกรณ การเกษตร (ธ.ก.ส.) และทีมงาน นายมรกต พิธรัตน นายกสมาคมศิษยเกา
คณบดี ค ณะเศรษฐศาสตร และคุ ณ บั ญ ญั ติ คํ า บุ ญ เหลื อ ผู อํ า นวยการสํ า นั ก วิ จั ย
กิจกรรมเพื่อสังคม บริษัทเบทาโกร จํากัด (มหาชน)
สรุปในเบื้องตน
ฝายนวัตกรรมฯ ประสานตอเพื่อหาขอมูล Demand Carbon Credit
ทีมงาน ธ.ก.ส. นํารายชื่อพื้นที่ 135 ตําบล ไปพิจารณาและนําเสนอขอมูลแนว
ทางการสรางรายไดใหแกเกษตรกรที่เขารวมโครงการ
และนัดประชุมเพื่อจัดทําโครงการบูรณาการรวมกัน

5,24 ม.ค. 65

ฝายนวัตกรรมและวิสาหกิจ

นวัตกรรมบูรณาการเพือ่ สังคม (มหาวิทยาลัยสูตําบล U2T)


วั น ที่ 6 มกราคม 2565 ฝ า ยนวั ต กรรมและวิ ส าหกิ จ ร ว มเป น วิ ท ยากรบรรยาย
แลกเปลี่ ย นแนวความคิ ด โครงการขั บ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ และสั ง คมฐานราก
หลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG and Regional Development)
U2T ระยะที่ 2 เพื่ อ เตรี ย มความพร อ มอาจารย แ ละบุ ค ลากรเพื่ อ วางแผนการ
ดําเนินงาน " ภายใตโครงการยกระดับเศษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ
ร ะ ย ะ ที่ 2 ใ ห กั บ ม ห า วิ ท ย า ลั ย เ ค รื อ ข า ย เ อ ก ช น ม ห า วิ ท ย า ลั ย ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือและบัณฑิตเอเชีย

6 ม.ค. 65

ฝายนวัตกรรมและวิสาหกิจ

นวัตกรรมบูรณาการเพื่อสังคม:โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ








วัน ที่ 18 มกราคม 2565 ฝ า ยนวั ต กรรมและวิ ส าหกิ จ โดยศู น ย ป ระสานงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จัดประชุมเสวนาเสริมสรางเครือขายงาน
สวนพฤกษศาสตร โ รงเรี ย น หั ว ข อ “บู ร ณาการสอนเด็ ก ไทย ตระหนั ก รู รั ก ษา
ทรัพยากรธรรมชาติ ปที่ 2”
มีผูบริหารจากหนวยงานสถานศึกษา และหนวยงานสนองพระราชดําริ ที่สนใจ เขา
รวมอบรมกวา 700 คน ในรูปแบบออนไลน ผานระบบ Zoom Meeting และ
Facebook
วันที่ 20 มกราคม 2565 ฝายนวัตกรรมและวิสาหกิจ โดยศูนยป ระสานงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จัดประชุมเสวนาเสริมสรางเครือขายงาน
ฐานทรัพยากรทองถิ่น หัวขอ “สงเสริมชุนรูจัก ตระหนักรักษทรัพยากรทองถิ่น”
มี บุ ค ลากรและหน ว ยงานจากองค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น และหน ว ยงานสนอง
พระราชดําริ จากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขารวมอบรม กวา 200 คน ในรูปแบบ
ออนไลน ผานระบบ Zoom Meeting และ Facebook

18,20 ม.ค. 65

ฝายนวัตกรรมและวิสาหกิจ

IP เดนประจําเดือน:อุปกรณปรับแตงจมูกสําหรับผูป วยปากแหวงเพดานโหว (Nasal Creator Device) ฝายนวัตกรรมและวิสาหกิจ
จุดเดน








รูปรางและขนาดเหมาะสมกับผูปวยในประเทศไทย
ผลิตจากซิลิโคน Medical grade มีลักษณะนิ่ม จึงไมเกิดแรงกดตอเนื้อเยื่อ
ผูใชงาน สามารถเขากับเนื้อเยื่อในรางกาย มีความปลอดภัยสูง
อุปกรณมีความคงรูป สามารถหดตัวเมื่อถูกบีบและคืนรูปเมื่อเอาแรงออก
และกระชับกับรูจมูกของผูใชงาน
สามารถใชงานอุปกรณไดทั้งในชวงระหวางและหลังทําศัลยกรรมริมฝปาก
ใชงานไดงาย ผูดูแลสามารถถอดเพื่อทําความสะอาดและใสใหผูปวยไดเอง
โดยไมตองพบทันตแพทย

ผูประดิษฐ : รศ.พูนศักดิ์ ภิเศก และคณะ
สถานะ : ทําสัญญาอนุญาตใหใชสิทธิ กับบริษัท นีโอ
พลาสทโตเมอร จํากัด
อนุสิทธิบัตร เลขที่ 15395

IP เดนประจําเดือน:อุปกรณปรับแตงจมูกสําหรับผูป วยปากแหวงเพดานโหว (Nasal Creator Device) ฝายนวัตกรรมและวิสาหกิจ
การถายทอดเทคโนโลยี

• สัญญาถายทอดเทคโนโลยีแบบ Exclusive
• ระยะเวลาการทําสัญญา 5 ป (1 ธันวาคม 2564 - 30 พฤศจิกายน 2569)
• ราคาจําหนาย
- บริษัทจําหนายใหมูลนิธิตะวันฉายเพื่อผูปวยปากแหวง เพดานโหวฯ ในราคา 100-200 บาท/ชิ้น
- บริษัทจําหนายใหสถานพยาบาลทั่วไปในราคา 700-800 บาท/ชิ้น (ตามระเบียบของสํานักงาน
หลักประกันสุขภาพแหงชาติที่สามารถเบิกได)
• ทั้งนี้กําลังอยูในระหวางการดําเนินการขอรับมาตรฐานที่เกี่ยวของ
ขอมูลเพิ่มเติม
• การยึดของอุปกรณ ไมตองใชเทป ผาในการยึดติด ชวยลดการระคายเคือง
• ตนทุน 200-300 บาทตอชิ้น ราคาถูกกวาอุปกรณที่นําเขาจากตางประเทศ 10 เทา (3,500-4,000 บาท คนไข
ตองใชคนละประมาณ 3 ชิ้น)
• 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.พูนศักดิ์ ภิเศก และคณะ
สถานะ : ทําสัญญาอนุญาตใหใชสิทธิ กับบริษัท นีโอ
พลาสทโตเมอร จํากัด
อนุสิทธิบัตร เลขที่ 15395

