
รายงานการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย
ประจ าเดือน กรกฎาคม 2565



ส่งเสริมกระบวนการสร้างนวัตกรรม (Innovation process)/ Start up 1 ก.ค. 65 ฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ

❑ วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ฝ่ายนวัตกรรมและวสิาหกิจ โดย อุทยาน
วิทยาศาสตร์ ได้แสดงความยินดีกับการได้ทุน ผู้ประกอบการ
นักศึกษา นักวิจัย โครงการยวุวิสาหกิจเริ่มต้น (Youth Startup
Fund) ประจ าปี 2564 – 2565 ซึ่งมีผูป้ระกอบการ นักศึกษา
นักวิจัย ที่ได้รับเงินทุนจ านวน 7 โครงการ

❑ ทั้งนีไ้ด้มีการด าเนินกิจกรรมการสรรหา คัดกรอง และบ่มเพาะ
ผู้ประกอบการเพื่อพัฒนาแผนธุรกิจของผูท้ี่จะยื่นขอรับการ
สนับสนุนจากกองทุนฯ รวมทั้งเป็นที่ปรึกษาและดูแลติดตามการ
ด าเนินโครงการของผู้ประกอบการตั้งแต่กระบวนการขอรับทุนจน
เสร็จสิ้นการรับทุนได้อย่างใกล้ชิด



Innovation Ecosystem – ส่งเสริมกระบวนการสร้างนวัตกรรม 1 ก.ค. 65 ฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ

❑ วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ ต้อนรับ
คณะศึกษาดูงานจาก Weihenstephan-Triesdorf University
ประเทศเยอรมนันี และหารือแนวทางการด าเนินงานร่วมกัน
ด้านการบ่มเพาะผู้ประกอบการและนักศึกษา ณ อาคาร
อ านวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

❑ พร้อมเยี่ยมชมโรงงานต้นแบบเกษตรและอาหารและโรงงาน
แบตเตอรี่ลิเทียมไอออน  



Innovation Ecosystem - ส่งเสริมการสร้างความร่วมมือกับภาคธุรกิจและ
อุตสาหกรรม 

8 ก.ค. 65 ฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ

❑ วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 รองอธิการฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ
ร่วมกับผู้อ านวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ และผู้อ านวยการศูนย์
ทรัพย์สินทางปัญญา หารือกับผู้บริหาร บริษัท เอเซีย โกลเด้น
กรีน จ ากัด เกี่ยวกับการต่อยอดผลงานทรัพย์สินทางปัญญาของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น คือ “ผักแผ่นอบกรอบ” ของ
ศาสตราจารย์จินตนาภรณ์ วัฒนธร และผูช้่วยศาสตรจารย์วิภาวี
ทูค ามี

❑ ตลอดจนนวัตกรรมอื่นๆของมหาวิทยาลัย เช่น เครื่องก าจัดไข่
มอด และนวัตกรรมด้านอาหาร



Innovation Ecosystem - ส่งเสริมการสร้างความร่วมมือกับภาคธุรกิจและ
อุตสาหกรรม 

ฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ

❑ วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 ฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ จัดประชุม
หารือแนวทางการน านวัตกรรม มข ด้าน ด้านความปลอดภัยไปต่อ
ยอด ร่วมกับบริษัท Guts Investigation ประกอบด้วย
1. AI ตรวจจับบุคคลอ าพรางอาวุธปืนจากกล้องวงจรปิด
2. AI Security ecosystem
3. เกราะรังไหมกันกระสุน

❑ ทั้งนี้ บริษัท Guts Investigation ให้ความสนใจที่จะน านวัตกรรม
ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นไปต่อยอด โดยจะมีการนัดหารือเพื่อ

สรุปแนวทางการด าเนินการร่วมกันอีกครั้งหนึ่ง

12 ก.ค.65



Innovation Ecosystem - ส่งเสริมการสร้างความร่วมมือกับภาค
ธุรกิจและอุตสาหกรรม 

20 ก.ค. 65 ฝ่ายนวัตกรรมและ
วิสาหกิจ

❑ วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 ฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ เข้าร่วม
พิธีเปิดงาน food tech expo 2022 ณ ศูนย์ประชุมและแสดง
สินค้านานาชาติ ขอนแก่น -ไคซ์ ซึ่งเป็นงานแสดงเทคโนโลยีและ
โซลูชั่นระบบอัตโนมัติด้านอาหาร เครื่องดืม่ แปรรูปเกษตร บรรจุ
ภัณฑ์ และโลจิสติกส์

❑ ภายในงานมีบูธของอุทยานวิทยาศาสตร์และศูนย์ทรพัย์สินทาง
ปัญญาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ไปร่วมให้ค าปรึกษาและการ
ต่อยอดทางธุรกิจ



Innovation Ecosystem – ส่งเสรมิกระบวนการ
สรา้งนวัตกรรม

21,22 ก.ค. 65ฝ่ายนวัตกรรมและ
วิสาหกิจ

❑ วันที่ 21,22 กรกฎาคม 2565 มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยฝ่ายนวตักรรม
และวสิาหกจิ ส านักงานปลดักระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม จัดงานประชุมสัมมนาแลกเปลีย่นเรียนรู้และสร้างเครือข่าย
หน่วยจัดการทรพัย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี ประจ าปี
2565 ครั้งที่ 1 ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์
จังหวัดอุบลราชธานี

❑ โดยมีผู้เข้าร่วมจากทุกมหาวิทยาลยัทั่วประเทศ จ านวนกว่า 100 ท่าน
❑ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจกับทรัพย์สินทางปัญญา อาทิ พรบ.

ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2564 การ
แลกเปลี่ยนกรณีศึกษา Success & Failure ของ TLO ตลอดจนแนว
ปฏิบัติของแต่ละมหาวิทยาลัย



นวัตกรรมบูรณาการเพื่อสังคม (โครงการอัน
เน่ืองมาจากพระราชด าร)ิ

12 ก.ค. 65 ฝ่ายนวัตกรรมและ
วิสาหกิจ

❑ วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 ฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ โดยศูนย์
ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

❑ จัดประชุมคณะท างานเครือข่ายเชิงประเด็นโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ (อพ.สธ.) เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน ครั้งที่ 3/2565 เพื่อหารือร่วมกับมหาวิทยาลัยเครือข่าย เช่น
มหาวิทยาลัยนครพนม มหาวิทาลัยกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎ
มหาสารคาม เป็นต้น

❑ เพ่ือเตรียมจัดท าข้อเสนอโครงการ "การพัฒนาบุคลากรเพ่ือรองรับการ
พัฒนาการใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่นอย่างม่ันคงและยั่งยืน" และ
ผลงานเด่นเครือข่ายฯ ที่จะส่งจัดแสดงร่วมบูธนิทรรศการ สป.อว.



นวัตกรรมบูรณาการเพื่อสังคม (โครงการอัน
เน่ืองมาจากพระราชด าร)ิ

20,22 ก.ค. 65ฝ่ายนวัตกรรมและ
วิสาหกิจ

❑ ฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ โดยศูนย์ประสานงานโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

❑ วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 จัดกิจกรรมวางแผนและจัดตั้งคณะกรรมการ
อนุรักษ์ฟื้นฟูป่าโคกยาว ณ ต าบลบ้านค้อ อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
เพื่อแก้ไขปัญหาของสภาพพื้นที่ป่าโคกยาว จ านวน 186 ไร่และวางแผน
ดูแลฟื้นฟูสภาพป่า

❑ วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 จัดกิจกรรมให้ความรู้ความเข้าใจแนวทางการ
ด าเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น งานปกปักทรพัยากร ให้แก่องค์การ
บริหารส่วนต าบลศรีสุข อ าเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น



นวัตกรรมบูรณาการเพื่อสังคม (U2T for BCG) ฝ่ายนวัตกรรมและ
วิสาหกิจ

❑ วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ ร่วมงานพิธีเปิดตัว
โครงการขับเคลือ่นเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ
BCG เพื่อรับทราบนโยบายการขับเคลื่อนเศรษฐกจิและสังคมฐานรากหลัง
โควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG โดยมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับให้ดูแลต าบล
ทั้งหมด 235 ต าบล ใน 11 จังหวัด จาก 7435 ต าบล โดยมี
ระยะเวลา 3 เดือน โดยตัวชี้วัดคือ 2 ผลิตภัณฑ์หรือบริการต่อต าบล

❑ วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 ฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ จัดประชุมชี้แจง
แนวทางการลงพืน้ที่โครงการโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน
ราก ร่วมกับ คณบดี หัวหน้าส่วนงาน และผู้รับผิดชอบโครงการ
โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจาก 20 ส่วนงาน ผ่านโปรแกรม Zoom
Meeting ออนไลน์

1,4 ก.ค.65



นวัตกรรมบูรณาการเพื่อสังคม (U2T for BCG) ฝ่ายนวัตกรรมและ
วิสาหกิจ

❑ วันที่ 6 และ 12 กรกฎาคม 2565 ฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ เข้าร่วม
รับฟังประชุมชี้แจงการด าเนินการ TCD ภายใต้โครงการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจและสงัคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG จัดโดยส านักงาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม โดยมี
ผู้เข้าร่วมการประชุมกว่า 500 คน ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting
วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 ฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ เข้าร่วมรับฟังชี้แจง
การใช้ระบบ PBM ภายใต้โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานราก
หลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG จัดโดยส านักงานปลัดกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุม
กว่า 500 คน ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting

6,7,12 ก.ค.65



นวัตกรรมบูรณาการเพื่อสังคม (U2T for BCG) ฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ

❑ วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 ฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ
เข้าร่วมประชุมช้ีแจงแนวทางการด าเนินการ Hackathon
ภายใต้โครงการ U2T for BCG ซึ่งจัดโดย สป.อว.

❑ ซึ่งมีก าหนดจัดการแข่งขันรอบภูมิภาคเพื่อคัดเลือกตัวแทน
ภูมิภาค ภาคละ 4 ทมี ในวันที่ 3-7 สิงหาคม 2565 โดยมี
ผู้เข้าร่วมการประชุมกว่า 500 คน ผ่านโปรแกรม Zoom
Meeting

❑ ทั้งนี้ในส่วนของมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้มีการขอความ
ร่วมมือให้แต่ละต าบลส่งเข้าแข่งขันในครั้งนี้ด้วย

20 ก.ค.65



ฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจIP เด่นประจ าเดือน:สูตรผักแผ่นอบกรอบ

ผูป้ระดิษฐ ์: รศ.จินตนาภรณ์ วัฒนธร และคณะ
สถานะ : ท าสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ กับบริษัท เอเซีย 
โกลเด้น กรีน จ ากัด 
เป็นระยะเวลา 5 ปี
อนุสทิธิบัตร เลขที ่ 1903003311

จุดเด่น
✔ ผลิตจาากผักพื้นบ้านหลากหลายชนิด ที่หาได้ง่าย
✔ มีใยอาหารสูง มีสารประกอบในกลุ่มฟีโนลิกที่เป็นประโยนช์ต่อ

สุขภาพ และมีสารต้านอนุมูลอิสระ 
✔ มีผลการทดลองในระดับห้องทดลอง
✔ มีสารประกอบฟีนอลรวม 0.1-1 เปอร์เซ็นต์
✔ มีปริมาณฟลาโวนอยด์ 0.01-0.5 เปอร์เซ็นต์



ฝ่ายนวัตกรรม
และวิสาหกิจ

IP เด่นประจ าเดือน:สูตรผักแผ่นอบกรอบ

ผูป้ระดิษฐ ์: รศ.จินตนาภรณ์ วัฒนธร และคณะ
สถานะ : ท าสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ กับบริษัท เอเชีย 
โกลเด้น กรีน จ ากัด 
เป็นระยะเวลา 5 ปี
อนุสทิธิบัตร เลขที ่ 1903003311

✔ ผักแผ่นอบกรอบที่ได้ตามการประดิษฐ์นี้ มีลักษณะเป็นแผ่นสีเขียวเข้ม
ตามธรรมชาติของส่วนประกอบ

✔ ผัก ที่เป็นส่วนประกอบของสูตรผักแผ่นอบกรอบตามการประดิษฐ์นี้ 
เลือกได้จาก

✔ ใบมะรุม หรือ ใบหม่อน หรือ ผักบุ้ง หรือ คะน้า อย่างใดอย่างหนึ่ง 
✔ ความสามารถในการเป็นสารต้านออกซิเดชัน (antioxidants) ด้วยวิธีดี

พีพีเอช (DPPH) มีฤทธิ์ยับยั้งได้ เท่ากับ 15-50 เปอร์เซ็นต์
✔ ความสามารถในการเป็นสารต้านออกซิเดชัน (antioxidants) ด้วย

วิธแีฟรบ (FRAP) มีฤทธิ์ยับย้ังได้ เท่ากับ 1-30 เปอร์เซ็นต์




