
IRD Transform Partnership: SMEs to IDE

Input Transformation Process Output

มหาวทิยาลัย

แหล่งทุนสนับสนุนงบประมาณ
622,400 บาท
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ประกอบธุรกิจและจ ำหน่ำย
ผลิตภัณฑ์จำกน ้ำผึ้ง

มีปรมิำณน ้ำผึ้งคงเหลือติดอยู่ในถัง
บรรจุน ้ำผึ้ง 200 kg./วัน และคุณภำพ
ไม่เหมำะสมต่อกำรบรรจุขวดเพือ่
จ ำหน่ำยปกติ

กำรวจัิยและพัฒนำเพือ่สร้ำง
มูลค่ำเพิ่มให้น ้ำผึ้งคงค้ำงในถัง

โครงการ : พัฒนากระบวนการหมกัน ้าส้มสายชหูมกัจาก  

น ้าผ้ึงเพ่ือการเพ่ิมมลูค่าเชงิพาณิชย์

ผู้เช่ียวชาญ :

ตั้งหน่วยวจัิยและพัฒนำ
เพ่ือมุ่งสู่ผู้ประกอบกำร 

IDE 

ผลิตภัณฑ์
น ้ำส้มสำยชูหมัก

จำกน ้ำผ้ึง

งบประมำณค่ำใช้จ่ำยในโครงกำร

ค่ำตอบแทนผู้เช่ียวชำญ/ค่ำพัฒนำผลิตภัณฑ์
ต้นแบบ/ค่ำพัฒนำกระบวนกำรผลิต/ค่ำ
วเิครำะห์ทดสอบ/ค่ำกำรทดสอบตลำด

ตัวอย่างกระบวนการ Transform SMEs โดย การวจิัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

In-kind มูลค่ำ 630,000 บำท 
ค่ำจ้ำงบุคลำกร/ค่ำปรับปรุงพ้ืนที-่ติดตั้ง
สำยกำรผลิตน ้ำส้มสำยชู
/ค่ำวัตถุดิบ/ค่ำฝึกอบรมบุคลำกร 

ผู้ประกอบกำร 

ปัญหำ/โจทย์ควำมต้องกำร

ลงทุนสำยกำรผลิต
น ้ำส้มสำยชูหมักจำก

น ้ำผ้ึง

ลักษณะโครงกำร : กำรวจัิยและพัฒนำผลิตภัณฑ์/กระบวนกำร 

องค์ควำมรู้ด้ำนจุลินทรยี์ที่เก่ียวข้องใน
หมักเอทำนอลและกรดน ้ำส้ม และวธิีกำร
หมักเพ่ือให้ได้กรดน ้ำส้ม

แนวทำงด ำเนินงำน 

1. กำรหำสภำวะที่เหมำะสมในกำรผลิตเอทำนอลจำกน ้ำผ้ึงโดยจุลินทรย์ี

2. กำรผลิตน ้ำส้มสำยชูโดยแบคทีเรยีกรดน ้ำส้ม
3. กำรทดสอบตลำดและควำมพึงพอใจของผู้บรโิภค

4. ฝึกอบรมบุคลำกรของสถำนประกอบกำรด้ำนกำรจัดกำรจุลินทรยี์

(ระยะเวลำ : 8  เดือน)

เคร ื่องมือและอุปกรณ:์

-ห้องปฏิบัติกำรวเิครำะห์ทำงจุลชีววทิยำและเคมี
-ห้องปฏิบัติกำรทดสอบทำงประสำทสมัผัส

รำยได้จำกผลิตภัณฑ์
น ้ำส้มสำยชูหมักจำก

น ้ำผ้ึง

In-cash มูลค่ำ 600,000 บำท

ประกอบด้วย
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IRD Transform Partnership: SMEs to IDE

Input Transformation Process Output

มหาวทิยาลัย

แหล่งทุนสนับสนุนงบประมาณ
579,900 บาท
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จ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์จำกชำ
และแปรรูปผลิตภัณฑจ์ำกชำ 

พบว่ำเมล็ดชำมีกรดไขมันดีท่ีมีประโยชน์
ต่อร่ำงกำยและมีคุณคำ่ทำงโภชนำกำร 
จึงมีควำมต้องกำรต่อยอดผลิตภัณฑจ์ำก
น ้ำมันในเมล็ดชำ

กำรวจิัยและพัฒนำผลิตภัณฑใ์หม่
จำกน ้ำมันเมล็ดชำ

โครงการ : การพัฒนาผลิตภัณฑ์สเปรดผสมน ้ามนัเมล็ดชา
รสชาติอาหารไทย 

ผู้เช่ียวชาญ :

กำรทดสอบตลำดผลิตภัณฑ์
สเปรดผสมน ้ำมันเมลด็ชำ

ผลิตภัณฑ์สเปรดผสมน ้ำมัน
เมล็ดชำรสชำติอำหำรไทย

In-cash มูลค่ำ 155,550 บำท 

ตัวอย่างกระบวนการ Transform SMEs โดย การวจิัยและพัฒนาต่อยอดสู่การผลิตระดับ Pilot Scale

In-kind มูลค่ำ 75,000 บำท 
ค่ำวัตถุดิบ/ค่ำบรรจุภัณฑ์/ค่ำเช่ำ
เคร ื่องจักร-อุปกรณ์

ผู้ประกอบกำร 

ปัญหำ/โจทย์ควำมต้องกำร

กำรผลิตต้นแบบ
ในระดับ Pilot Scale

ลักษณะโครงกำร : 1.กำรวจัิยและพัฒนำผลิตภัณฑ์/กระบวนกำร 

องค์ควำมรู้ด้ำนกำรพัฒนำกระบวนกำร
และแปรรูปผลิตภัณฑ์สเปรด

แนวทำงด ำเนินงำน 

1. คัดเลือกวัตถุดิบที่เหมำะสมในกำรสกัดน ้ำมันเมล็ดชำ

2. วจัิยพัฒนำอัตรำส่วนที่เหมำะสมและพัฒนำกระบวนกำรผลิต

3. ตรวจวเิครำะห์คุณภำพผลิตภัณฑ์

4. ทดลองผลิตในโรงงำนต้นแบบเพ่ือทดสอบตลำด

(ระยะเวลำ : 6  เดือน)

เคร ื่องมือและอุปกรณ์:

-โรงงำนต้นแบบนวัตกรรมอำหำร
-ห้องปฏิบัติกำรทดสอบทำงประสำทสมัผัส

2.ทดสอบกำรผลิตในระดับ Pilot Scale

ค่ำตอบแทนผู้เช่ียวชำญ/ค่ำพัฒนำผลิตภัณฑ์
ต้นแบบ/ค่ำพัฒนำกระบวนกำรผลิต/ค่ำกำร
ผลิตในโรงงำนต้นแบบ/ค่ำวเิครำะห์ทดสอบ

ประกอบด้วย

งบประมำณค่ำใช้จ่ำยในโครงกำร
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IRD Transform Partnership: SMEs to IDE

Input Transformation Process Output

มหาวทิยาลัย

แหล่งทุนสนับสนุนงบประมาณ 
819,000 บาท
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ประกอบธุรกิจจ ำหน่ำยอปุกรณด์้ำน
วศิวกรรมส ำหรับอุตสำหกรรม งำนวจิัย 
งำนกู้ภัยทำงสูงและยุทโธปกรณพ์เิศษ
พร้อมให้ค ำปรกึษำและฝึกอบรม

มีควำมต้องกำรพัฒนำผลิตภัณฑฆ์่ำเช้ือ
ด้วยระบบโอโซนเพือ่ใช้ประโยชน์ด้ำนกำร
ลดกำรปนเป้ือนของเช้ือโรค ท้ังในอำกำศ
และพื้นผิวสัมผัส

กำรวจัิยและพัฒนำเคร ื่องพ่นโอโซน
ต้นแบบจำกเทคโนโลยีท่ีสำมำรถน ำไปใช้

ผลิตได้จรงิในเชิงพำณชิย์

โครงการ : เคร ื่องพ่นโอโซนระบบ ozone converter 

แบบอัตโนมัติ

ผู้เช่ียวชาญ :

รำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยเคร ื่องพ่น
โอโซนระบบ ozone converter  

เคร ื่องพ่นโอโซนระบบ ozone 
converter แบบอัตโนมัติ

ค่ำตอบแทนผู้เช่ียวชำญ/ค่ำใช้จ่ำยในกำรวเิครำะห์ 
ทดสอบ กำรฆ่ำเขื้อจุลินทรย์ี/ค่ำพัฒนำต้นแบบเคร ื่อง
พ่นโอโซน 

ตัวอย่างกระบวนการ Transform SMEs โดย การถ่ายทอดเทคโนโลยี

ผู้ประกอบกำร 

ปัญหำ/โจทย์ควำมต้องกำร

เกิดกำรถ่ำยทอดงำนวจิัยเพื่อใช้
ประโยชน์เชิงพำณิชย์

ลักษณะโครงกำร : กำรรับถ่ำยทอดผลงำนวจัิย และ/หรอื
ทรัพย์สินทำงปัญญำของมหำวทิยำลัย

องค์ควำมรู้ด้ำนกรรมวธิีกำรผลิตระบบ 
Ozone converter แบบอัตโนมัติ

แนวทำงด ำเนินงำน 

1. ด ำเนินกำรพัฒนำเคร ื่องต้นแบบโดยออกแบบเคร ื่องต้นแบบพ่นโอโซน
2. กำรทดสอบระบบกำรพ่นฆ่ำเช้ือให้ได้ตรงตำมมำตรฐำนก ำหนด

3. กำรทดสอบกำรฆ่ำเช้ือเช้ือจุลินทรย์ี

4. กำรขออนุญำตใช้สิทธิและรับถ่ำยทอดเทคโนโลยี 

(ระยะเวลำ : 5 เดือน)

เคร ื่องมือและอุปกรณ์:

-ห้องปฏิบัติกำรวเิครำะห์ทำงจุลชีววทิยำ

In-cash มูลค่ำ 273,000 บำท

งบประมำณค่ำใช้จ่ำยในโครงกำร

ประกอบด้วย

ประกอบด้วย ค่ำตอบแทนกำรอนุญำตใช้สิทธิ
ทรัพย์สินทำงปัญญำ ในส่วน upfront /
ค่ำจ้ำงและวัสดุสิ้นเปลอืง 
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IRD Transform Partnership: SMEs to IDE

Input Transformation Process Output

มหาวทิยาลัย

แหล่งทุนสนับสนุนงบประมาณ 
1,300,000 บาท
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ประกอบธุรกิจ เกี่ยวกับกำรวจัิยและ
พัฒนำน ้ำยำฆ่ำเช้ือรวมถึงเป็นผู้ผลิตและ
จ ำหน่ำยน ้ำยำฆ่ำเช้ือส ำหรับเคร ื่องมือ
และอุปกรณ์กำรแพทย์

กำรวเิครำะห์และทดสอบประสิทธภิำพ
และควำมเข้มข้นท่ีเหมำะสมของ

ผลิตภัณฑ์ ในกำรป้องกันโรคกุ้งตำยด่วน

โครงการ : การทดสอบความคงตัวและประสิทธิภาพของ
ผลิตภัณฑ์ป้องกันโรคกุ้งตายด่วน

ผู้เช่ียวชาญ :

รำยได้จำกผลิตภัณฑ์ส ำหรับป้องกัน
โรคกุ้งตำยด่วน

ผลกำรทดสอบประสิทธิภำพในกำร
ป้องกันโรคกุ้งตำยด่วนของลูกกุ้งขำว

ค่ำจ้ำงเหมำผลิตผลิตภัณฑ์ในกำรทดสอบ/ค่ำจ้ำงเหมำ
เก็บข้อมูลกำรทดสอบประสิทธิภำพ/ค่ำใช้จ่ำยในกำร
ทดสอบผลิตภัณฑ์ ณ สถำนที่จรงิ

ตัวอย่างกระบวนการ Transform SMEs โดย การวเิคราะห์และทดสอบประสิทธิภาพ

ผู้ประกอบกำร 

ปัญหำ/โจทย์ควำมต้องกำร

เพ่ิมศักยภำพกำรวจัิยและพัฒนำ
ของผู้ประกอบกำร

ลักษณะโครงกำร : กำรวเิครำะห์และทดสอบประสิทธิภำพ

องค์ควำมรู้ด้ำนเช้ือก่อโรคกุ้งตำย
ด่วนและกำรทดสอบควำมเป็นพิษ
เฉียบพลันในสัตว์ทดลอง

แนวทำงด ำเนินงำน 

1. กำรทดสอบหำควำมเข้มข้นที่เหมำะสมและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์ 

3. ตรวจวัดควำมคงตัวของปรมิำณสำรออกฤทธ์ิในบ่อระหว่ำงทดสอบ
ผลิตภัณฑ์

4. กำรตรวจสอบเช้ือก่อโรคกุ้งตำยด่วน

2. กำรทดสอบประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์ในกำรป้องกันโรคในบ่อเลี้ยงกุ้ง 

(ระยะเวลำ : 8 เดือน)

เคร ื่องมือและอุปกรณ์:

-ห้องปฏิบัติกำรและวจิัยด้ำนเภสัชเคมี 

ผู้ประกอบกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์น ้ำยำฆ่ำ
เช้ือส ำหรับขยำยตลำดไปยังธุรกิจ
เพำะเลี้ยงกุ้งในประเทศที่ประสบปัญหำ
ติดเช้ือก่อโรคกุ้งตำยด่วน

In-kind มูลค่ำ 1,150,000 บำท ประกอบด้วย 

ค่ำกำรจัดกำรบ่อกุ้งของเกษตรกร/ค่ำวัสดุ
สิ้นเปลือง/ค่ำสำรชีวภำพ/ค่ำตรวจวเิครำะห์
ตำมข้อก ำหนดมำตรฐำนของกุ้งขำว

-ห้องปฏิบัติกำรกลำง ภำควชิำจุลชีววทิยำ

In-cash มูลค่ำ 800,000 บำท

งบประมำณค่ำใช้จ่ำยในโครงกำร

ประกอบด้วย
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