
อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น



อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ (จ.สงขลา)

- มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

- มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
- มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
- มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

อุทยานวิทยาศาสตร์
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จ.ขอนแก่น)

อุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคเหนือ
(จ.เชียงใหม่)

- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
- มหาวิทยาลัยพะเยา
- มหาวิทยาลัยนเรศวร
- มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
- มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
- มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม

เครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค



อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นสถานที่
ที่สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี 
และนวัตกรรมร่วมกันของภาคการศึกษา ภาคอุตสาหกรรม 
และภาครัฐบาลเพ่ือออกสู่เชิงพาณิชย์ 

โดยมีวัตถุประสงค์ เ พ่ือเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ และเพ่ิมขีด        

ความสามารถในการแข่งขันของภาคเอกชน น าไปสู่การพัฒนาทาง

เศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่และประเทศ

อุทยานวิทยาศาสตร์นิยามสั้น ๆ ได้ว่า “นิคมวิจัย”



KKUSP PLATFORM



STDB ท าหน้าที่รวบรวมข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เช่น เครื่องมือ อุปกรณ์ และ
ห้องปฏิบัติการ เพื่อเผยแพร่ให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One
stop services) แก่ประชาชน และภาคการผลิต สามารถ
เข้ามาสืบค้นข้อมูลเพื่อใช้ประโยชน์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ผู้ใช้บริการ

ผู้ให้บริการ

หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน/อุตสาหกรรม นักวิจัย 
นิสิตนักศึกษา และบุคคลท่ัวไป

นักวิจัย นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ และภาครัฐด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ฐานข้อมูลโครงการสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

(Science and Technology infrastructure Databank : STDB)



ท าหน้าที่ ให้บริการและค าปรึกษาด้านการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ โลโก้ สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อประชาสัมพันธ์
ต่าง ๆ โดยเน้นตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค และสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์

ศูนย์บริการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
(SMEs Intelligent Design Center)



ท าหน้าที่ในการสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ที่สนใจประกอบธุรกิจหรือผู้เร่ิมต้นธุรกิจ สามารถ
ประกอบธุรกิจได้อย่างมั่นคงโดยอาศัย องค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
เพื่อให้เกิดธุรกิจที่มีความเข้มแข็งและย่ังยืน

✓ การบริการความช่วยเหลือในการจัดท าแผนธุรกิจ
✓ การบริการช่วยเหลือในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน
✓ การบริการช่วยเหลือในการจับคู่ธุรกิจ
✓ การบริการช่วยเหลือในการพัฒนาผลิตภัณฑ์

บริการบ่มเพาะธุรกิจ 
(Technology Business Incubator)



แผนงานพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและวิจัยของภาคเอกชนในพ้ืนท่ี  
(Industrial Research and Technology Capacity Development Program: IRTC)

ท าหน้าท่ีให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ ด้วยการส่งเสริมการน าเทคโนโลยี
เข้าไปในธุรกิจในเกิดนวัตกรรมเพื่อให้สามารถเข้าสู่การแข่งขันในตลาดการค้าสากลได้
อย่างเข้มแข็ง



หลักเกณฑ์การสนับสนุนโครงการ IRTC

สนับสนุนผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมด้วยการส่งเสริม
การน าเทคโนโลยีเข้าไปท าให้เกิดนวัตกรรมในการพัฒนา
เทคโนโลยีการผลิต, การจับคู่นวัตกรรมในรูปแบบของ 

✓ พัฒนาคุณภาพสินค้าให้ได้มาตรฐาน
✓ การแก้ไขปัญหาของกระบวนการผลิต
✓ ปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการผลิต
✓ พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่

รวมถึง การฝึกอบรม การเสาะหาเทคโนโลยี เพื่อให้
สามารถเข้าสู่การแข่งขันในตลาดสากลได้

สนับสนุนด้านการเงินไม่เกินร้อยละ 50 ของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นใน
โครงการ IRTC หรือไม่เกินวงเงิน 300,000 บาทต่อโครงการ



คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ

เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายไทย เช่น บริษัท, ห้างหุ้นส่วนจ ากัด หรือ
SMEs และ มีคนไทยเป็นผู้ถือหุ้นหรือลงทุน ไม่ต่ ากว่า 51 %

เข้าร่วมโครงการ IRTC ไม่เกิน 1 โครงการ : บริษัท : ปี 
ติดต่อกันไม่เกิน 3 ปี

เป็นผู้มีความมุ่งม่ันที่จะแก้ปัญหา และพัฒนาศักยภาพทางเทคโนโลยี

เป็นองค์กรที่มีความพร้อมทางด้าน บุคลากร, การเงิน, และการจัดการ
ระดับพื้นฐาน ที่จะด าเนินโครงการ ปรับปรุง หรือพัฒนาเทคโนโลยี



แผนงานพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและวิจัยของภาคเอกชนในพ้ืนท่ี  
(Industrial Research and Technology Capacity Development Program: IRTC)

ติดตามความกา้วหน้าและ
ประเมินผลส าเร็จของโครงการ

4 ส้ินสุดโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการตามหลักเกณฑ์ของ IRTC

5

การจับคู่ของผู้ประกอบการ
กับผู้เช่ียวชาญ

1 วินิจฉัยปัญหาเบ้ืองต้นโดย
ผู้เช่ียวชาญเฉพาะทาง

2

IRTC

ร่วมกันพัฒนาข้อเสนอโครงการ
และขออนุมัติด าเนินโครงการ

3

ขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการ



พัฒนาเครื่องอบแห้งสุญญากาศแบบประหยัด 
ส าหรับผลิตภัณฑ์ลูกเกดจากหม่อน

การด าเนินโครงการ: ออกแบบเครื่องอบแห้งลูก
หม่อน โดยมีต้นทุนถูกกว่าซ้ือจากต่างประเทศ
และมีประสิทธิภาพสูงกว่าหรือเทียบเท่า

งบประมาณโครงการ 200,000 บาท
IRTC สนับสนุน 100,000 บาท

ผลส าเร็จของโครงการ: ได้เคร่ืองอบแห้ง
ส าหรับอบลูกหม่อนเพื่อยืดอายุการเก็บ
รักษา

ปัญหา/ความต้องการ: ต้องการแปรรูปลูกหม่อน
เพื่อยืดอายุการเก็บรักษา แต่เทคโนโลยีเครื่องจักร
จากต่างประเทศมีราคาสูง



การพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเนื้อสัตว์ที่มีเกลือต่ า โดยใช้สารทดแทนเกลือ
ร่วมกับกลิ่น และการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสู่การพาณิชย์

การด าเนินโครงการ: การใช้เทคนิคต่าง ๆ ในการลด
และควบคุมปริมาณเกลือโซเดียม และการประเมินทาง
ประสาทสัมผัส

งบประมาณโครงการ 113,000 บาท
IRTC สนับสนุน 56,500 บาท

ผลส าเร็จของโครงการ: ผู้ประกอบการมีความรู้ ความเข้าใจ 
สามารถต่อยอดผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ได้ และทราบแนวโน้ม
ศักยภาพทางการตลาด

ปัญหา/ความต้องการ: ต้องการต่อยอดผลิตภัณฑ์ใหม่
จากเดิมของหมูหยอง ให้เป็นอาหารเพ่ือสุขภาพ โดยการ
ลดและควบคุมปริมาณเกลือโซเดียม ซ่ึงเป็นสาเหตุของ
การเกิดโรคต่าง ๆ ในปัจจุบัน 



การออกแบบและพัฒนาระบบสมาร์ทฟาร์ม
ส าหรับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรวิถีอินทรีย์กระนวน

การด าเนินโครงการ : พัฒนาโรงเรือนและระบบ
สมาร์ทฟาร์มตันแบบส าหรับการเพาะปลูกผักวิถี
อินทรีย์ 

งบประมาณโครงการ 200,000 บาท
IRTC สนับสนุน 100,000 บาท

ผลส าเร็จของโครงการ: ได้โรงเรือนและระบบ
สมาร์ทฟาร์ม ท่ีมีความเหมาะสมกับบริบท
ของกลุ่มเกษตรกร อีกท้ังเป็นต้นแบบให้ชุมชน
ท่ีสนใจได้เรียนรู้และปฏิบัติตาม

ปัญหา/ความต้องการ: ปัญหาการขาดแคลน
แรงงาน และการบริหารจัดการฟาร์ม ของกลุ่ม
เกษตรกร



โรงงานต้นแบบส าหรับแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์อาหาร 
(Food Pilot Plant)

Food Pilot Plant มุ่งเน้นช่วยเหลือวิสาหกิจชุมชนและอุตสาหกรรมขนาด
เล็กให้เข้าถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตอาหาร ซ่ึงเป็นการช่วยผู้ประกอบการ
ให้สามารถทดลองผลิตและได้ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ เพื่อทดสอบตลาดและเพื่อเริ่มต้น
ธุรกิจ



ตู้อบแบบลมร้อน (Cabinet dryer)

เครื่องอบแห้งไมโครเวฟสุญญากาศ 
(Microwave vacuum rotary dryer)



เครื่องท าแห้งแบบเยือกแข็ง 
(Freeze dryer)

เครื่องอบแห้งแบบลูกกลิ้ง 
(Twin drum dryer)



เครื่องบรรจุอาหารแห้งระบบอัตโนมัติและก่ึงอัตโนมัติ 
(Large Vertical Automatic Packaging Machine)

เครื่องบรรจุของเหลวหนืดลงซองอัตโนมัติ



สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
043-048048

หรือ https://sciencepark.kku.ac.th

E-mail : irtc@kkusp.com


