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อลงกรณ์ เหล่างาม ผู้ช่วยปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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ผู้เรียบเรียง
เมธี ลิมนิยกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการ

 ส�านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กมลวรรณ  สุนทรเกตุ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

 ส�านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะท�างาน
สุภมาส เลิศพัฒนถาวร นักวิเคราะห์ 9 (สวทช.)

พิศมัย เลิศวัฒนะพงษ์ชัย นักวิทยาศาสตร์ช�านาญการ (วศ.)

กนช รัติวานิช ผู้จัดการฝ่ายส่งเสริมวัฒนธรรมวัตกรรม (สนช.)

วาทิน ชินางกูรภิวัฒน ์ ผู้อ�านวยการกลุ่มงานพัฒนาธุรกิจนิวเคลียร์ (สทน.)

มิ่งขวัญ กันธา  นักพัฒนาธุรกิจ (สทอภ.)

มนัสนันท์ ไทยกมล เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ (วว.)

ชณิกชา จันทร์ศิริ นักประชาสัมพันธ์ (มว.)

นเรศ เข่งเงิน หัวหน้ากลุ่มงานสื่อสารองค์กร (สสนก.)

จิรวัฒน์ วงษ์สมาน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการ (สป.วท.)

วิลาวรรณ งอยผาลา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการ (สป.วท.)

  พิมพ์ที่
โรงพิมพ์ส�านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

จ�านวน 5,000 เล่ม
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บเนื่องจากการประชุม คณะกรรมการบริหารสภาวิจัยแห่งชาติ  

ในปี พ.ศ. 2519 มีมติให้แต่งตั้ง คณะอนุกรรมการวางนโยบายและแผน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือจัดท�ารายงานเรื่องการปฏิรูประบบ

บริหารราชการของรัฐ โดยมีการเสนอให้จัดตั้งกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี

และการพลังงานขึ้น

ต่อมาได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เล่มที่ 96 ตอนที่ 40  

มีผลใช้เมื่อ 24 มีนาคม 2522 เป็นต้นมา ซึ่งถือเป็นการเริ่มต้นของการประกาศ

นโยบายรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นครั้งแรก โดยมุ่งเน้นการ

วิจยัพัฒนาและวิศวกรรม ในปี พ.ศ. 2529 ได้มกีารจดัสร้างพระบรมราชอนุสาวรย์ี

พระปฐมพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประดิษฐานอยู่ ณ กระทรวงวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี และการพลงังาน (ในขณะน้ัน) ในฐานะพระบดิาแห่ง

วิทยาศาสตร์ไทย ต่อมารัฐบาลมีความพยายามในการแก้ไข

ปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการพัฒนาอุตสาหกรรม และส่งเสริม 

ให้มีการน�างานวิจัยไปใช้ในภาคอุตสาหกรรมมากย่ิงขึ้น จึงได้

ปรับเปลี่ยนชื่อเป็น กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ 

สิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2535 

ภายหลงัได้มกีารปฏริปูระบบราชการให้ทันสมยั สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจบุนั กระทรวงวทิยาศาสตร์ 

เทคโนโลยีและสิง่แวดล้อม จงึได้ปฏิรปูเป็น กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมือ่ 2 ตลุาคม 2545 ในบทบาท

ที่ชัดเจนตามนโยบายด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี



วิสัยทัศน์

พันธกิจ

ค่ำนิยม
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= Merit & Modernization  (สร้างสรรค์สิ่งดีงาม และทันสมัยอยู่เสมอ)

= Outcome - Oriented  (มุ่งประโยชน์ของชาติเป็นหลัก)

= Social Accountability  (มีส�านึกรับผิดชอบต่อสังคม)

= Transparency & Teamwork  (โปร่งใสตรวจสอบได้และมีการท�างานร่วมกันทั้งองค์กร 

   เพื่อให้บรรลุเป้าหมายเดียวกัน)
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“เป็นองค์กรหลกัในการพัฒนาวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพ่ือสร้างปัญญาในสงัคม สนับสนุน

การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน”

1.  เสนอแนะนโยบาย และจัดท�ายุทธศาสตร์/ แผนด้าน วทน. โดยบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงาน 

ในสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

2.  รเิริม่ เร่งรดั ผลกัดนัและด�าเนินการวิจยัและพัฒนา เพ่ือสร้างองค์ความรูท้ีม่ผีลกระทบในเชงิเศรษฐกิจ

และสังคม

3.  ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ สร้างคนดีและคนเก่งในทุกระดับ รวมท้ังสร้างความตระหนักด้าน วทน. 

ให้แพร่หลาย และเป็นที่ยอมรับกับทุกภาคส่วนของประเทศ

4.  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสนับสนุนและกลไกด้านต่างๆ ท่ีเอื้อต่อการสร้างปัญญา และการน�า

องค์ความรู้ทางด้าน วทน. ไปใช้เพิ่มคุณค่ากับภาคการผลิต รวมถึงภาคสังคม

5.  สนับสนนุให้มกีารถ่ายทอดเทคโนโลยี และสร้างนวตักรรมให้แก่ภาคการผลิตและบรกิาร รวมท้ังบรกิาร

สงัคมด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพ่ือเพ่ิมผลติภาพทางเศรษฐกิจ และคณุภาพชวีติของประชาชน
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มีอ�านาจหน้าที่เก่ียวกับการวางแผน ส่งเสริม และพัฒนา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และราชการอื่นๆ ตามที่มีกฎหมาย

ก�าหนด โดยมีหน่วยงานในระดับกรม จ�านวน 16 หน่วยงาน

กระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
(Ministry of Science and Technology)
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ส�ำนักงำนรัฐมนตรี (สร.)

ส�ำนักงำนปลัดกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี (สป.วท.)

กรมวิทยำศำสตร์บริกำร (วศ.)

ส�ำนักงำนปรมำณูเพื่อสันติ (ปส.)

ส�ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ (สวทช.)

สถำบันมำตรวิทยำแห่งชำติ (มว.)

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยวิทยำศำสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชำติ (สวทน.)

สถำบันวิจัยวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

องค์กำรพิพิธภัณฑ์วิทยำศำสตร์แห่งประเทศไทย (อพวช.)

ส�ำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศ 
(องค์กำรมหำชน) (สทอภ.)

สถำบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชำติ (องค์กำรมหำชน) (สทน.)

สถำบนัวจัิยแสงซนิโครตรอน (องค์กำรมหำชน) (สซ.)

สถำบันวิจัยดำรำศำสตร์แห่งชำติ (องค์กำรมหำชน) (สดร.)

สถำบันสำรสนเทศทรัพยำกรน�้ำและกำรเกษตร 
(องค์กำรมหำชน) (สสนก.)

ส�ำนักงำนนวัตกรรมแห่งชำติ (องค์กำรมหำชน) (สนช.)

ศูนย์ควำมเป็นเลิศด้ำนชีววิทยำศำสตร์ (องค์กำรมหำชน) (ศลช.)

ส่วนรำชกำร
หน่วยงำนในก�ำกับ

หน่วยงำน
ในก�ำกับ

รัฐวิสำหกิจ

องค์กำรมหำชน

กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
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ส�านักงานรัฐมนตรี (สร.)
Office of the Minister of Science and Technology

สถานที่ตั้งส�านักงาน
75/47 อาคารพระจอมเกล้า 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ถ.พระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี  กทม. 10400  
โทรศัพท์ 02-333-3701  โทรสาร 02-333-3836
อีเมลล์ office@most.go.th  เว็บไซต์ www.most.go.th/osmweb

รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์กลั่นกรอง

เรือ่งเพือ่เสนอต่อรฐัมนตร ีรวมท้ัง เสนอ

ความเหน็ประกอบการวนิิจฉยัสัง่การของ

รัฐมนตรี

ประสานงานการตอบกระทู้ชี้แจงญัตติ

ร่างพระราชบัญญัติและกิจการอื่นทาง 

การเมือง รวมท้ังด�าเนินการพิจารณา

เรือ่งร้องทุกข์ร้องเรยีน หรอืร้องขอความ

ช่วยเหลือต่อรัฐมนตรี

สนับสนุนการท�างานของรฐัมนตรใีนการ

ด�าเนินงานทางการเมืองระหว่างรฐัมนตรี 

คณะรัฐมนตรี รัฐสภา และประชาชน

ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฏหมายก�าหนด

ให้เป ็นอ�านาจหน้าท่ีของส�านักงาน

รัฐมนตรีหรือตามท่ีรัฐมนตรีหรือคณะ

รัฐมนตรีมอบหมาย
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ส�ำนักงำนรัฐมนตรี (สร.)
Office of the Minister of Science and Technology

ส�านักงานรัฐมนตรี มีบทบาทหลักในการประสานงาน และสนับสนุนการปฏิบัติราชการของรัฐมนตรี  

ให้บรรลุผลตามนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีโครงสร้างหลักดังนี้

 

งานบริหารทั่วไป 
มีอ�านาจหน้าท่ีเก่ียวกับงานเลขานุการและงานการประชุมของ รัฐมนตรี งานบริหารทั่วไป และช่วย 

อ�านวยการของส�านักงานรัฐมนตรี ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ีเก่ียวข้อง

หรือที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มงานประสานการเมือง 
มีอ�านาจหน้าที่เก่ียวกับการประสานนโยบายระหว่างกระทรวงและประสานกับรัฐสภาตามท่ีรัฐมนตร ี

มอบหมาย การประชาสมัพันธ์ ชีแ้จงท�าความเข้าใจและให้ข้อมลูแก่สือ่มวลชน รบัเรือ่งราวร้องทุกข์ของประชาชน 

และงานรับข้อร้องเรียนหรือร้องขอความช่วยเหลือต่อรัฐมนตรี ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน

ของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ 
มีอ�านาจหน้าท่ีเก่ียวกับการประสานงาน วิเคราะห์ กลั่นกรอง และให้ความเห็นแก่รัฐมนตรีเก่ียวกับการ

ปฏิบัติภารกิจของรัฐมนตรี ศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์ติดตามความเคลื่อนไหวทางการเมือง และรายงาน

เพื่อการวินิจฉัย สั่งการของรัฐมนตรี ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏบิัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกีย่วข้อง

หรือที่ได้รับมอบหมาย
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ส�านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สป.วท)
Office of the Permanent Secretary (OPS)

สถานที่ตั้งส�านักงาน
อาคารพระจอมเกล้า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ถ.พระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400  
โทรศัพท์ 02-333-3700  โทรสาร 02-333-3833
อีเมลล์ info@most.go.th  เว็บไซต์ www.ops.go.th
หน่วยงานในต่างประเทศ
• ส�านักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรุงบรัสเซล ประเทศเบลเยี่ยม 
Office of Science and Technology Royal Thai Embassy Boulevard du Souverain 412 1150 Brussels, Belgium
Phone: (322) 675 07 97  Fax: (322) 662 08 58  Information enquiry: info@thaiscience.eu  
Website: http://www.thaiscience.eu/
• ส�านักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรุงวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา 
1024 Wisconsin Ave., N.W., Suite 104, Washington, D.C., 20007
Phone: 202-944-5200  Fax: 202-944-5203  E-mail: ostc@thaiembdc.org  
Website: http://www.ostc.thaiembdc.org/

ส�ำนกังำนปลดักระทรวงวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยี (สป.วท)

บริหารจัดการ

ถ่ายทอดเทคโนโลยี
ที่ตอบสนอง
ความต้องการ
ของประชาชน

พัฒนาก�าลังคน
ว และ ท

สร้างความตระหนัก
และสนับสนุน 

การพัฒนา
ศูนย์ความรู้ ว และ ท
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ส�ำนักงำนปลัดกระทรวงวิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยี (สป.วท)

วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรน�าในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

ส�านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีภารกิจเก่ียวกับการพัฒนายุทธศาสตร์ และแปลง

นโยบายของกระทรวงเป็นแผนปฏิบัติ จัดสรรทรัพยากร และบริหารราชการประจ�าทั่วไปของกระทรวง เพื่อการ

บรรลุเป้าหมายและเกิดผลสัมฤทธ์ิตามภารกิจของกระทรวงโดยมีอ�านาจหน้าที่ในการศึกษา วิเคราะห์ จัดท�า

ข้อมูล เพื่อใช้ในการก�าหนดนโยบาย เป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ของกระทรวง พัฒนายุทธศาสตร์การบริหารของ

กระทรวง แปลงนโยบายเป็นแนวทางและแผนการปฏิบัติงาน จัดสรรและบริหารทรัพยากรของกระทรวงเพื่อให้

เกิดการประหยัดคุม้ค่าและสมประโยชน์ ก�ากับ เร่งรดั ติดตามและประเมนิผล รวมท้ังประสานการปฏบิติัราชการ

ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวง พัฒนาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ เพ่ือใช้ในการบริหารงานและการบริการของ

หน่วยงานในสังกัดกระทรวง ดูแลงานประชาสัมพันธ์  

การต่างประเทศ และพัฒนาปรบัปรงุกฎหมายทีเ่ก่ียวข้องให้

ทันสมัย รวมทั้งประสานงานปฏิบัติราชการของส่วนราชการ

ในสังกัดกระทรวง รวมถึงหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวง

 

โครงการส�าคัญ
 โครงการศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจ�าภูมิภาค

 โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค

 โครงการศูนย์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 โครงการคลินิกเทคโนโลยีที่พึ่งของชุมชน

 ศูนย์บริการร่วมกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 โครงการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน

 โครงการศกึษาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างเครือ่งจกัร ในกระบวนการผลิตด้วยวิศวกรรมย้อนรอย 

 โครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมขดีความสามารถในการแข่งขนัให้แก่ 

  ภาคอุตสาหกรรม

 โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการก�ากับดูแลของมหาวิทยาลัย
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กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)
Department of Science Service (DSS)

สถานที่ตั้งส�านักงาน
กรมวิทยาศาสตร์บริการ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0-2201-7000-4
อีเมลล์ : webmaster@dss.go.th
เว็บไซต์ : www.dss.go.th

กรมวิทยำศำสตร์บริกำร (วศ.)

บริหาร
การวิเคราะห์ทดสอบ

พัฒนาหอสมุด 
ว และ ท

พัฒนาก�าลังคน
ด้านการปฏิบัติการ

วิทยาศาสตร์

วิจัยและพัฒนาเทคนิควิธี
วิเคราะห์ทดสอบ

เฉพาะทาง รวมทั้งพัฒนา/
รับรองห้องปฏิบัติการ
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กรมวิทยำศำสตร์บริกำร (วศ.)
Department of Science Service (DSS)

วิสัยทัศน์ : เป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการและมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางท่ีเพิ่มขีดความสามารถใน 

  การแข่งขันของภาคการผลิตและภาคบริการในระดับสากล

กรมวิทยาศาสตร์บรกิาร เป็นหน่วยงานทางวทิยาศาสตร์ท่ีเก่าแก่

ที่สุดในประเทศไทย มีบทบาทในการให้บริการด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี โดยเป็นองค์กรเชี่ยวชาญและแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ 

ระดับชาติด้านการวิเคราะห์ทดสอบที่ได้รับความเชื่อถือในระดับสากล 

และยังมีงานวิจัยและพัฒนาเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะด้านการทดสอบ

ทีส่ามารถแข่งขนัได้ในระดับสากล ซึง่จะช่วยเสรมิสร้างขดีความสามารถ 

การแข่งขันแก่ภาคการผลติ การค้า การบรกิาร เพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมของประเทศอย่างยั่งยืน มีจุดมุ่งหมายส่งเสริมการสร้างงาน

ที่เน้นการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือร่วมผสมผสาน

กับภูมิปัญญาท้องถ่ิน ส่งเสริมให้มีรายได้เพ่ิมข้ึนตลอดจนสามารถ

พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกภาคส่วน  
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บริการด้านต่างๆ
1. บริการวิเคราะห์ทดสอบ สอบเทียบ

 วิเคราะห์ทดสอบตัวอย่าง เช่น แร่ โลหะ โลหะผสม เชื้อเพลิง สารหล่อลื่น สารเคมีทางการเกษตร น�้า 

ยางและพลาสติก เคมีภัณฑ์ วัสดุก่อสร้าง เครื่องใช้ไฟฟ้า แก้ว เซรามิก กระดาษ อาหารเครื่องดื่ม สารมลพิษ 

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เป็นต้น

 สอบเทยีบเครือ่งมอืต่างๆ ในด้านวัสดอุ้างองิ อณุหภูม ิความดนั ความยาว มวล ปรมิาตร การสัน่สะเทือน 

ไฟฟ้า ความถี่ แรง เป็นต้น

2. บริการให้การรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ

ให้บริการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 และให้การรับรอง

ความสามารถผูจ้ดัโปรแกรมการทดสอบความช�านาญห้องปฏบิติัการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17043 ครอบคลุม 

ด้านฟิสิกส์ เคมี และวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
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3. บริการจัดกิจกรรมทดสอบความช�านาญห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ

ด�าเนินกิจกรรมทดสอบความช�านาญของห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบท่ีเป็นไปตามมาตรฐาน

สากล และยังได้รับมอบหมายจาก องค์การความร่วมมือภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกว่าด้วยการรับรองระบบงานห้อง

ปฏิบัติการ (APLAC) ให้เป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมทดสอบความช�านาญแก่กลุ่มประเทศสมาชิก 
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4. บริการข้อมูลสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รวบรวม เอกสารทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท้ังในและต่างประเทศมากกว่า 

500,000 เล่ม มีระบบการจัดการท่ีทันสมัย ให้บริการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศผ่าน 

เครือข่ายอินเทอร์เน็ต บริหารจัดการและบริการด้วยระบบการบริหารงานคุณภาพ  

ISO 9001: 2008

5. บริการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ

ให้บรกิารจดัฝึกอบรมด้านเทคนคิทางวิทยาศาสตร์ท้ังในและนอกสถานท่ี มหีลกัสตูร

ฝึกอบรมระยะสั้น ระยะยาวและอบรมผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อเพิ่มจ�านวนบุคลากร

ด้านวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับในระดับสากล 
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6. บริการวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี

ด�าเนินการศึกษาค้นคว้าวิจัยและทดลองในหลายสาขา เช่น เทคโนโลยีด้านวัสดุศาสตร์ ด้านเซรามิก 

เทคโนโลยีอาหารและสมุนไพร เพื่อพัฒนากระบวนการผลิตคุณภาพของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ เพื่อเพิ่มมูลค่า

ผลิตผลทางการเกษตรของชุมชน เป็นการสร้างอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ให้คนในชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
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ส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.)
Office of Atoms for Peace (OAP)

สถานที่ตั้งส�านักงาน
ส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ 
เลขที่ 16 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว 
เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900 
โทรศัพท์ 0 2579 5230, 0 2596 7600, 0 2562 0123
แจ้งเหตุฉุกเฉินทางรังสี 02-596-7699 เวลาราชการ 
หรือ 089 200 6243 ตลอด 24 ช.ม.
โทรสาร 0 2561 3013  เว็บไซต์ www.oaep.go.th

ส�ำนักงำนปรมำณูเพื่อสันติ (ปส.)

เสนอแนะนโยบาย
และแผนยุทธศาสตร์
ด้านพลังงานนิวเคลียร์
ในทางสันติ

สร้างความตระหนัก
ด้าน ว. และ ท. ที่เกี่ยวกับ
พลังงานนิวเคลียร์
ให้แก่ประชาชน

ก�ากับดูแลการใช้รังสีและ
เทคโนโลยีนิวเคลียร์ 
เพื่อให้เกิดความปลอดภัย
แก่ผู้ใช้และประชาชน

ประสานงานกับ
องค์การระหว่างประเทศ
ด้านพลังงานนิวเคลียร์
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วิสัยทัศน์ : เป็นหนึ่งในองค์กรที่เป็นเลิศด้านการก�ากับการใช้พลังงานปรมาณูในอาเซียน

ส�านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ มีภารกิจเป็นหน่วยงานกลาง  

ท่ีให้การเสนอแนะนโยบาย แนวทางและแผนยุทธศาสตร์ด้าน

พลงังานปรมาณูในทางสนัต ิก�ากับให้เกิดความปลอดภัยแก่ผูใ้ช้และ

ประชาชน โดยการบริหารจัดการด้านพลังงานปรมาณูก�ากับดูแล

ความปลอดภัยทางรงัส ีก�ากับดแูลความปลอดภยัทางนิวเคลียร์และ

สนับสนนุการก�ากับดแูลความปลอดภยัจากพลงังานปรมาณู เพ่ือให้

มีนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ด้านพลังงานปรมาณูในทางสันติ 

ให้เป็นไปตามพันธกรณีและมาตรฐานสากล เป็นหน่วยงานกลาง 

ในการติดต่อประสานงานท้ังภายในและต่างประเทศด้านพลังงาน 

สนบัสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมท่ีย่ังยืนและให้มกีารพัฒนา

และใช้พลงังานปรมาณูให้เกิดความปลอดภยัแก่ผูใ้ช้และประชาชน 

รวมถึงสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ี 

เกี่ยวกับพลังงานนิวเคลียร์ให้กับประชาชน

ภารกิจตามกฏหมายจัดตั้งหน่วยงาน
1. ปฏิบตังิานเลขานกุารในคณะกรรมการพลงังานปรมาณูเพ่ือ

สันติ

2. ก�ากับดแูลความปลอดภยัทางรงัส ีนวิเคลยีร์และวสัดนิุวเคลยีร์

3. ปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียร์

4. เสนอแนะนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ของการพัฒนาและ

ใช้พลังงานปรมาณู

5. ประสานงานและด�าเนินการด้านความร่วมมือ ให้เป็นไป

ตามพันธกิจกับองค์การระหว่างประเทศและหน่วยงานในต่าง

ประเทศ

6. ประสานงานและด�าเนินงานการสนับสนุนแผนงานความ

มั่นคงแห่งชาติ ในส่วนที่เก่ียวข้องกับความปลอดภัยจากพลังงาน

ปรมาณู

7. ประสานงานและด�าเนินการความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

8. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายก�าหนดให้เป็นอ�านาจหน้าท่ีของส�านักงานปรมาณูเพ่ือสันติหรือตามท่ี 

กระทรวงฯ หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

ส�ำนักงำนปรมำณูเพื่อสันติ (ปส.)
Office of Atoms for Peace (OAP)
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ส�ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ (สวทช.)

ส่งเสริมความเข้มแข็งการวิจัย
และการพัฒนาด้าน ว. และ ท.
ใน 4 สาขาหลัก BIOTEC, 
MTEC, NECTEC
NANOTEC

พัฒนาบุคลากร

ถ่ายทอดเทคโนโลยี
สู่ SME สถานประกอบการ
และชุมชน

สนับสนุนโครงสร้างพื้นฐาน
ด้าน ว. และ ท.
เช่น อุทยานวิทยาศาสตร์

ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
National Science and Technology Development Agency (NSTDA)

สถานที่ตั้งส�านักงาน
• ส�านักงานใหญ่ 
111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน 
ต�าบลคลองหนึ่ง อ�าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120    
โทรศัพท์ 0 2564 7000  โทรสาร 0 2564 7001-5
Call Center 0 2564 8000  อีเมลล์ info@nstda.or.th
เว็บไซต์ www.nstda.or.th  
• ส�านักงานสาขากรุงเทพ
73/1 ถ พระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี 
กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2644 8150-54 
โทรสาร 0 2644 8027-29
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วิสัยทัศน์ : เป็นพันธมิตรร่วมทางที่ดี สู่สังคมฐานความรู้ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ มุ่งผลักดันให้ประเทศไทยแข็งแกร่งและ 

เจริญรุ่งเรืองบนเวทีเศรษฐกิจระดับโลก โดยการน�าความสามารถอันเหนือชั้นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

มาช่วยให้ภาคการเกษตรและภาคอุตสาหกรรมสามารถด�าเนินงานได้ดี มีประสิทธิภาพสูงข้ึน โดยมีการสร้าง 

เครือข่ายความร่วมมือกับส่วนราชการ เอกชน และสถาบันการศึกษา เพ่ือเชื่อมโยงให้นักวิทยาศาสตร์ไทยได้

ท�างานกันอย่างใกล้ชดิ และเข้าถึงความต้องการของท้ังภาคการเกษตรและภาคอตุสาหกรรมต่างๆ ไม่ ว่าจะเป็น

อตุสาหกรรมยานยนต์ คอมพิวเตอร์ อเิลก็ทรอนิกส์ การแพทย์ สิง่ทอ การประมง และอืน่ๆ ทัง้นีเ้พ่ือให้ประเทศไทย

ก้าวสู่การเป็นผู้คิดค้นเทคโนโลยี เกิดการสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ีสามารถตอบโจทย์ความต้องการของ 

อุตสาหกรรม และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศบนเวทีการค้าโลกได้

โดยมุ่งผลักดันให้ประเทศไทยแข็งแกร่งและเจริญรุ่งเรืองบนเวทีเศรษฐกิจระดับโลก โดยการน�าความ

สามารถอันเหนือชั้นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาช่วยให้ภาคการเกษตร และภาคอุตสาหกรรมสามารถ

ด�าเนินงานได้ดี มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ซึ่งด�าเนินงานผ่านการท�างานร่วมกันของศูนย์ทั้ง 5 ศูนย์ ได้แก่

ส�ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ (สวทช.)
National Science and Technology Development Agency (NSTDA)

1

2

3

4

5
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สวทช. ด�าเนินงานผ่านการท�างานร่วมกันของศูนย์ 5 ศูนย์ ได้แก่

 ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC) 

  มุ่งพัฒนางานด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ภารกิจหลักคือ ด�าเนินงานวิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

เพื่อความเป็นเลิศ สร้างความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชีวภาพของประเทศ พัฒนา

ก�าลังคนด้านเทคโนโลยีชีวภาพ พัฒนาความร่วมมือกับสถาบันเครือข่าย ภาคเอกชน เเละต่างประเทศ ด�าเนิน

การถ่ายทอดเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมสู่ภาคสาธารณะเเละภาคอุตสาหกรรม สร้างความตระหนักด้านเทคโนโลยี

ชีวภาพต่อสังคม
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 ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) 

 มุง่พัฒนางานด้านเทคโนโลยีท่ีเก่ียวข้องกับวัสดตุ่างๆ พัฒนาและสร้างขดีความสามารถทางด้านเทคโนโลยี

วัสดุให้แก่ภาครัฐและภาคเอกชน โดยด�าเนินการวิจัย พัฒนาและวิศวกรรม การถ่ายทอดเทคโนโลยี การพัฒนา

ก�าลงัคน รวมถงึการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือขบัเคลือ่นการพัฒนาอตุสาหกรรมทีเ่ก่ียวข้อง การเจรญิเติบโต

ทางเศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมของประเทศ
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 ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) 

มุง่พัฒนางานด้านอเิลก็ทรอนิกส์และเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ ด�าเนนิการวิจยั พัฒนาและวศิวกรรมภาครฐั 

ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา วิเคราะห์และทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ การสอบเทียบมาตรฐานและความ

ถูกต้องของอปุกรณ์ ให้ค�าปรกึษาทางวิชาการ ส่งเสรมิให้มคีวามร่วมมอืระหว่างนักวิจยัและนักวิชาการทัง้ในและ

นอกประเทศ เพื่อสร้างความสามารถและศักยภาพในสาขาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
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 ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (NANOTEC) 

 มุ่งพัฒนางานด้านนาโนเทคโนโลยี ด�าเนินงานวิจัย พัฒนา ออกแบบและวิศวกรรม และประยุกต์นาโน

เทคโนโลยี เพ่ือให้เกิดความเป็นเลศิและสามารถถ่ายทอดสูก่ารใช้ประโยชน์ให้กับภาคการผลติ อนัจะน�าไปสูก่าร

ยกระดับผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นฐานส�าคัญของประเทศไทย  ส่งผลต่อการเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันของประเทศและ 

ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ภายใต้ความตระหนักในการรักษาและดูแลใส่ใจต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

 ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี (TMC) 

มุ่งให้ความช่วยเหลือนักวิจัยและบริษัทต่างๆ ในการน�าผลงานการค้นพบและเทคโนโลยีต่างๆ มาใช้

ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ โดยมีระบบการบริหารจัดการเทคโนโลยีแบบครบวงจร ประกอบด้วย การถ่ายทอด

เทคโนโลยี การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาให้เกิดผลประโยชน์เชิงพาณิชย์ การส่งเสริม สนับสนุน และ

บ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี
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สถาบันมาตรวิทยา (มว.)
National Institute of Metrology (Thailand) (NIMT)

สถานที่ตั้งส�านักงาน
• เทคโนธานี
3/4-5 หมู่ 3 ต�าบลคลองห้า อ�าเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี 12120 
โทรศัพท์ 0 2577 5100  โทรศัพท์ 02 577 2877, 0 2577 2859
เว็บไซต์ www.nimt.or.th
• อาคารห้องปฏิบัติการเสียงและและการสั่นสะเทือน
75/7 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี 
กรุงเทพฯ 10400 
โทรศัพท์ 0 2354 3700

สถำบันมำตรวิทยำ (มว.)

พัฒนาระบบมาตรวทิยา/หน่วยวดัของ
ชาติให้เป็นท่ียอมรับของนานาชาติ 
และพอเพียงกับความต้องการของ
ประเทศ

เผยแพร่สร้างความตระหนักด้านมาตร
วิทยา เพื่อให้สังคมไทยมีความรู้ความ
เข้าใจ เห็นความส�าคัญของมาตรวิทยา
ท่ีมีต่อเศรษฐกิจ สงัคม เพือ่การมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีของสังคมไทย

ถ่ายทอดความถกูต้องของการวดั เพือ่
ให้มีกิจกรรมการวัดต่างๆ ในประเทศ
เป็นที่ยอมรับของนานาชาติผ ่าน
กระบวนการสอบกลับได้ทางการวัด 
(Measurement Traceability)
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วิสัยทัศน์ : เป็นสถาบันมาตรวิทยาชั้นน�าในประชาคมอาเซียนและเป็นเสาหลักของระบบการวัด 

แห่งชาติ มีความเป็นเลิศด้านการวัดระดับสูง ซึ่งมีบทบาทสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถทาง 

การแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนไทย

สถาบันมาตรวิทยา เป็นองค์กรหลักในการด�าเนินงานด้านมาตรวิทยาระหว่างประเทศ มีภารกิจหลักใน

การพัฒนามาตรฐานการวัดแห่งชาติให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลและเพียงพอต่อความต้องการของประเทศ 

ทั้งภาครัฐ เอกชน ภาคอุตสาหกรรม ซึ่งจะช่วยยกระดับคุณภาพและมาตรฐานให้มีศักยภาพการแข่งขันใน 

ตลาดการค้าโลกสูงข้ึน ถ่ายทอดความถูกต้องด้านการวัดสู่กิจกรรมการวัดต่างๆ ในประเทศ พัฒนาบุคคลากร

ด้านมาตรวิทยา เผยแพร่ความรูค้วามเข้าใจด้านมาตรวิทยาแก่สงัคมไทย ให้มคีวามรูค้วามเข้าใจถึงความส�าคญั

และประโยชน์ของระบบมาตรวิทยา เพื่อให้สังคมไทยมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น รวมทั้งประสานความร่วมมือ 

ด้านมาตรวิทยาของชาติทั้งในและต่างประเทศ

สถำบันมำตรวิทยำ (มว.)
National Institute of Metrology (Thailand) (NIMT)
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ฝ่ายมาตรวิทยาเคมีและชีวภาพ
ได้แก่ ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์อินทรีย์เคมี ห้อง

ปฏิบัติการวิเคราะห์อนินทรีย์เคมี ห้องปฏิบัติการเคมี

ไฟฟ้า ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ชีวภาพ ห้องปฏิบัติการ

วิเคราะห์ก๊าซ

ฝ่ายมาตรวิทยาเชิงกล
ได้แก่ ห้องปฏิบติัการมวล ห้องปฏิบติัการปรมิาตร

และการไหล ห้องปฏิบตักิารความดนั ห้องปฏิบตักิารแรง 

ห ้องปฏิบัติการความแข็ง ห ้องปฏิบัติการแรงบิด  

ห ้องปฏิบัติการสูญญากาศ ห้องปฏิบัติการความ 

หนาแน่น

ฝ่ายมาตรวิทยาไฟฟ้า
ได้แก่ ห้องปฏิบัติการไฟฟ้าห้องปฏิบัติการความ

ต้านทาน ห้องปฏิบัติการค่าความจุไฟฟ้าและค่าความ

เหนี่ยวน�า ห้องปฏิบัติการก�าลังไฟฟ้า ห้องปฏิบัติการ

ไฟฟ้าแรงสูง ห้องปฏิบัติการแม่เหล็กไฟฟ้า ห้องปฏิบัติ

การเวลาและความถ่ี และห้องปฏบิตักิารคลืน่ความถ่ีสงู

และไมโครเวฟ

ฝ่ายมาตรวิทยามิติ
ได้แก่ ห้องปฏิบัติการความยาว ห้องปฏิบัติการ

ความยาวคลื่น ห้องปฏิบัติการมุม ห้องปฏิบัติการ 

เส้นผ่านศูนย์กลาง ห้องปฏิบัติการซีเอ็มเอ็มและเกียร์ 

ห้องปฏิบัติการพื้นผิว ห้องปฏิบัติการรูปร่าง ห้องปฏิบัติ

การระยะขีดสเกล
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ฝ่ายมาตรวิทยาเสียงและการสั่นสะเทือน
ได้แก่ ห้องปฏิบัติการคลื่นเสียงความถี่สูง ห้องปฏิบัติ

การสั่นสะเทือน ห้องปฏิบัติการเสียง

ฝ่ายมาตรวิทยาแสง
ได้แก่ ห้องปฏิบัติการแสง ห้องปฏิบัติการสี 

ห้องปฏิบัติการการกระจายคลื่นแสง ห้องปฏิบัติ

การใยแก้วน�าแสงและแอลซีดี

ฝ่ายมาตรวิทยาอุณหภูมิ
ได้แก่ ห้องปฏบิตักิารอณุหภูม ิห้องปฏบิตักิารอณุหภูมิ

เชิงแผ่รังสี ห้องปฏิบัติการความชื้น
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ส�านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)
National Science Technology and Innovation Policy Office (STI)

สถานที่ตั้งส�านักงาน
เลขที่ 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 14
ถนนพญาไท แขวงปทุมวนั เขตปทมุวนั กรงุเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์: 0 2160-5432 
โทรสาร:  0 2160-5438  
อีเมลล์ info@sti.or.th
เว็บไซต์ www.sti.or.th

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยวิทยำศำสตร์เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมแห่งชำติ (สวทน.)

เป็นฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการนโยบาย

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีแห่งชาติ

จัดท�านโยบายและแผนระดับ
ชาติด้านวิทยาศาตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
เสนอต่อคณะรัฐมนตรี

บริหารจัดการสถาบัน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชั้นสูง
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ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยวิทยำศำสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชำติ (สวทน.)

National Science Technology and Innovation Policy Office (STI)

วิสัยทัศน์ : วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและเสริมสร้าง 

  ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน

  

ส�านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ เป็นองค์กรหลัก 

ในการจัดท�านโยบายและแผนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ โดยมีภารกิจหลักในการ

ผลกัดนันโยบายและแผนด้านวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละนวัตกรรมของประเทศไปสูก่ารปฏิบตัปิระสานให้เกิด

ความร่วมมือด้านการศึกษา การวิจัยและพัฒนาระหว่างสถาบันการศึกษา สถาบันวิจัยท้ังในและต่างประเทศ 

เพื่อผลิตและพัฒนาก�าลังคนด้านการวิจัยและนวัตกรรม
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กลยุทธ์
จัดท�าและผลักดันนโยบาย แผน และมาตรการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่เน้นการให้

ความส�าคัญของทุกภาคส่วนและเกิดผลกระทบส�าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และชุมชน
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แนวนโยบายในการด�าเนินงาน
 นโยบายการด�าเนินงานหลัก 

จัดท�านโยบาย แผน และมาตรการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ก่อให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคม ของประเทศ

 นโยบายที่ต้องผลักดัน 

       ส่งเสรมิและสนบัสนนุหน่วยงานภาครฐั ภาคเอกชนและภาคประชาชน ให้ด�าเนินกิจกรรมตามนโยบาย 

แผน และมาตรการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศประสานงานให้สถาบนัวิจยัหรอืสถาบนั

การศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศท�าความร่วมมือด้านการศึกษาหรือการวิจัยและพัฒนาที่ตอบสนองต่อ

นโยบายและความต้องการของประเทศในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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แผนงาน
แผนงานท่ี 1: การจัดท�านโยบายและแผนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ 

ต้องสามารถน�าไปปฏิบัติได้จริง  ซึ่งเป็นกระบวนการท�างานในลักษณะที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานที่มี

บทบาทส�าคัญที่มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท�านโยบายและแผนดังกล่าวกับ สวทน. ตั้งแต่ต้น 

เพ่ือให้เกิดความตระหนัก เข้าใจและความร่วมมอืเพ่ือขบัเคลือ่นการพัฒนาวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

ตามนโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ อย่างต่อเนื่องจริงจัง และยังต้องค�านึงถึง

แนวโน้มเทคโนโลยีในอนาคต 

แผนงานท่ี 2: การส่งเสริมสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน ด�าเนินกิจกรรม  

ตามนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม

เน้นการน�านโยบาย แผน และมาตรการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปผลกัดนัให้หน่วยงาน

ต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องท้ังในภาครฐั เอกชน และชมุชนน�าไปปฏิบตัใิห้เกิดผลเป็นรปูธรรม และเกิดผลกระทบส�าคญัต่อ

การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและชุมชน

แผนงานที่ 3: ประสานงานให้สถาบันวิจัยหรือสถาบันการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศท�าความ

ร่วมมือด้านการศึกษาหรือการวิจัยและพัฒนา ที่ตอบสนองต่อนโยบายและความต้องการ ของประเทศในสาขา

วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

เป็นผูส้นบัสนุนให้เกิดการวิจยั ประสานงานและผลกัดนันโยบายต่างๆ โดยมพัีนธกิจหลกัเพ่ือผลติบคุลากร

ด้านการวิจัยและพัฒนา ให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาคการผลิตและบริการ สถาบันวิจัยหรือสถาบัน

การศึกษาในประเทศและสถาบันวิจัยหรือสถาบันการศึกษาต่างประเทศ และให้เกิดความเป็นเลิศทางด้าน 

การวิจัยและพัฒนาเฉพาะทางในประเทศ เพื่อตอบสนองความต้องการของภาคเศรษฐกิจ ชุมชนและสังคม
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สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
Thailand Institute of Scientific and Technological Research (TISTR)

สถานที่ตั้งส�านักงาน
เลขที่ 35 หมู่ 3 เทคโนธานี ถนนเลียบคลองห้า 
ต�าบลคลองห้า อ�าเภอคลองหลวง 
จังหวัดปทุมธานี 12120 
โทรศัพท์  0 2577 9000 
โทรสาร 0 2577 9009 
Call Center 0 2577 9300 
อีเมลล์ tistr@tistr.or.th
เว็บไซต์ http://www.tistr.or.th/

สถำบันวิจยัวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยแีห่งประเทศไทย (วว.)

วิจัยและพัฒนา สนับสนุนการ
ถ่ายทอด เทคโนโลยีและความรู้ 
เพื่อสนับสนุน SME รวมทั้ง
วิสาหกิจชุมชน

พัฒนาให้เกิดระบบ โครงสร้าง
พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์

เป็นศูนย์กลางการบริหารด้าน ว. 
และ ท. ที่มีมาตรฐานและเป็นที่
ยอมรับในระดับสากล รวมทั้ง
ขยายช่องทางการบริการใน
ภูมิภาค

การสร้างเครือข่ายการวิจัยและ
พัฒนากับหน่วยงานภารรัฐและ
เอกชน ทั้งในและต่างประเทศ
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สถำบันวิจัยวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
แห่งประเทศไทย (วว.)

Thailand Institute of Scientific and Technological Research (TISTR)

วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรชั้นน�าระดับอาเซียนในด้านวิจัย พัฒนา และบริการด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลย ี

  และนวัตกรรม

 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย เป็น

ศนูย์กลางการบรกิารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทีท่นัสมยัในอาเซยีน มภีารกิจ

หลกัคอื บรูณาการผลงานสูเ่ชงิพาณิชย์ ด้านอาหาร ผลติภัณฑ์สขุภาพ พลงังาน

ทดแทนและสิ่งแวดล้อม ที่มีความคุ้มค่าเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

ให้บริการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้วยระบบคุณภาพและมาตรฐาน 

ผลกัดนัให้เกิดการถ่ายทอดผลงานและให้บรกิารท่ีสนองความต้องการของกลุม่

เป้าหมายทั้งภาคการผลิต ภาคบริการและชุมชน ด้วยการจัดการธุรกิจและ

ตลาดทีเ่ข้มแข็ง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ส่งเสรมิสงัคมแห่งการเรยีนรูท้างด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และบรหิารจดัการทรพัยากรอย่างมปีระสทิธิภาพ 

และบริหารจัดการด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม
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โครงสร้างการบริหาร ของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกอบด้วยงาน 5 กลุ่ม คือ 

 กลุ่มวิจัยและพัฒนาด้านพัฒนาอย่างยั่งยืน 

 กลุ่มวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ 

 กลุ่มบริการอุตสาหกรรม 

 กลุ่มบริหาร

  กลุ่มงานสังกัดผู้ว่าการ
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ด้านวิจัยและพัฒนา
 งานวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ ได้แก่ เทคโนโลยีอาหาร เภสัชและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 

วิทยาศาสตร์ชีวภาพ ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย เทคโนโลยีการเกษตร

 งานวิจัยและพัฒนาด้านพัฒนาอย่างย่ังยืน ได้แก่ เทคโนโลยีพลังงาน เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและ

ทรัพยากร นวัตกรรมวัสดุ วิศวกรรม
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ด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยี
 การถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงพาณิชย์

 การถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงสังคม
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ด้านงานบริการ ให้ความส�าคัญกับการบริการอุตสาหกรรม 
มุ่งให้บริการกับผู้ประกอบการท้ังในและต่างประเทศ ด้วยระบบงานบริการที่ทันสมัย ได้มาตรฐานสากล 

เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

 งานบริการศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา บริการวิเคราะห์ทดสอบผลิตภัณฑ์ และวัตถุดิบ ส�าหรับการ

ผลติตามมาตรฐานและกฎระเบยีบทัง้ระดบัประเทศและระดบัสากล รวมท้ังบรกิารสอบเทียบมาตรฐานเครือ่งมอื

วัดทางวิทยาศาสตร์ครบทุกสาขาของมาตรวิทยา

 งานบริการศูนย์พัฒนาและวิเคราะห์สมบัติของวัสดุ โดยเพาะด้านโลหะ และชิ้นส่วนวิศวกรรม 

อย่างครบวงจร

 งานบริการส�านักรับรองระบบคุณภาพ บริการตรวจประเมิน และให้การรับรองมาตรฐานสากล  

รวมทั้งมาตรฐานการท่องเที่ยวของไทย



The Story of MOST

M
IN

ISTRY OF SCIEN
CE AN

D TECHN
OLOGY 42

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)
National Science Museum (NSM)

สถานที่ตั้งส�านักงาน
เทคโนธานี 
ถ.รังสิต-นครนายก ต.คลอง 5  อ�าเภอคลองหลวง 
จ.ปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 0 2577 9999
โทรสาร 0 2577 9900
อีเมลล์ info@nsm.or.th
เว็บไซต์ www.nsm.or.th
 

องค์กำรพพิธิภณัฑ์วิทยำศำสตร์แห่งชำติ (อพวช.)

พัฒนาพิพิธภัณฑ์
ด้านวิทยาศาสตร์

คาราวาน
วิทยาศาตร์

เป็นหน่วยวิจัยด้านการ
สื่อสารทางวิทยาศาสตร์
และความหลากหลาย
ทางชีวภาพ

สร้างความตระหนักและ
พัฒนาการเรียนรู้ด้าน 
ว และ ท ให้เป็นสังคม
ฐานความรู้

เป็นแหล่งเรียนรู้
ด้าน ว และ ท
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องค์กำรพพิธิภณัฑ์วิทยำศำสตร์แห่งชำติ (อพวช.)
National Science Museum (NSM)

วิสัยทัศน์ :  เป็นศนูย์ความเป็นเลศิด้านการพฒันา การบรหิารจัดการ การใช้ประโยชน์แหล่งเรยีนรู ้และ 

  การสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์

องค์การพพิธิภณัฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาต ิจดัต้ังข้ึนเพ่ือเฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระชนมพรรษา 5 รอบ ที่ทรงน�า

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจ สงัคม สิง่แวดล้อมและ

คุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนท่ีชนบท เพ่ือกระตุ้นและส่งเสริมสังคมไทย 

ให้สนใจและเห็นความส�าคัญของวิทยาศาสตร์ที่มีต่อการพัฒนาประเทศ และ

ปลูกฝังให้เยาชนมีทัศนคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเพ่ือเป็น 

สถานทีใ่ห้ความรูแ้ละความเพลดิเพลินของครอบครวั รวมท้ังเป็นแหล่งท่องเท่ียว

ของนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและต่างประเทศ
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บทบาทหน้าที่ สิ่งที่ให้กับประชาชน 
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เป็น

 แหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life-long Learning)

 แหล่งสาระบันเทิง (Edutainment)

 แหล่งพัฒนาวิชาชีพ (Career Development)

 แหล่งท่องเที่ยวอย่างมีสาระ (Edu-tourism Attraction) 

พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
อาคารพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ได้รับการออกแบบ ให้มีลักษณะเป็นรูปสี่เหล่ียม

ลกูบาศก์ 3 ลกู แต่ละลกูมขีนาด 20*20*20 เมตรวางพิงกัน ภายในมกีารจดัแสดงนทิรรศการ

บนพ้ืนท่ี 10,000 ตารางเมตร เน้นให้ผู้เข้าชมมีปฏิสัมพันธ์ในรูปแบบท่ีสามารถค้นพบ  

ทดลอง และเรยีนรูไ้ด้ด้วยตนเองผ่านสือ่ทีม่คีวามหลากหลาย ทัง้ชิน้งานวิทยาศาสตร์ สือ่ผสมแผ่นภาพ ประกอบ

ค�าอธิบาย ได้แก่ ส่วนต้อนรบัและแนะน�าการเข้าชม, นทิรรศการไฟฟ้า ประวัตคิวามเป็นมาของวิทยาศาสตร์ และ

เทคโนโลยี, ดินแดนวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์พื้นฐาน และพลังงาน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ

ประเทศไทย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจ�าวัน เทคโนโลยีภูมิปัญญาไทย
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พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา
เป็นแหล่งรวบรวมข้อมลูและจดัแสดงนิทรรศการ

ทางธรรมชาติวิทยาที่สมบูรณ์แบบที่สุดแห่งแรกของ

ไทย บนเนื้อที่กว่า 1,100 ตร.ม. ซึ่งนิทรรศการที่น�ามา

จดัแสดงภายในจะท�าให้ผูเ้ข้าชมได้ทราบถึงประวตัศิาสตร์ทางธรรมชาตวิทิยา นบัตัง้แต่การก�าเนิดโลกสิง่มชีวิีต 

ทีต้่องอาศยัการวิวัฒนาการผ่านช่วงเวลาอนัยาวนาน จนถึงความหลากหลายทางชวีภาพของไทย โดยนทิรรศการ

แต่ละส่วนจะมีการน�าเสนอความรู้ในรูปแบบท่ีแปลกใหม่ ผู้เข้าชมสามารถมีส่วนร่วมในการเรียนรู้และค้นหา 

ค�าตอบได้ด้วยตนเอง ซึ่งทั้งหมดน้ีประกอบด้วยชิ้นงานทางวิทยาศาสตร์และสื่อประสม ท่ีสามารถโต้ตอบกับ 

ผู้เข้าชมได้ โดยแต่ละเครื่องนั้น จะมีวิธีใช้งานที่ง่ายและมีค�าอธิบายอยู่ในตัวเอง  
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พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ
มีพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการรวมทั้งสิ้น 9,300 ตารางเมตร โดยน�าเสนอเนื้อหาสาระในรูปแบบที่สนุกสนาน

ผ่านสือ่หลากหลายรปูแบบ ประกอบด้วยชิน้งาน นทิรรศการท่ีสามารถเรยีนรูไ้ด้ด้วยการสมัผสั ทดลองด้วยตนเอง

กว่า 50 ชิ้นงาน วัตถุตัวอย่าง ตลอดจนการน�าเสนอในรูปของภาพยนตร์ วิดีโอ ที่มีเนื้อหาสาระ อธิบายหลักการ

ท�างานของเทคโนโลยีต่าง ๆ ท่ีน่าสนใจ ประกอบด้วยทั้งหมด 5 โซน คือ เทคโนโลยีการสื่อสารยุคก่อน

ประวัติศาสตร์, เทคโนโลยีการสื่อสารยุคใหม่, เทคโนโลยีการค�านวณ, เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี

สารสนเทศกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
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จัตุรัสวิทยาศาสตร์ 
ศูนย์รวมกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ ที่ให้ความรู้ ประสบการณ์ สร้างจินตนาการ แรงบันดาลใจ ให้กับเด็ก 

และเยาวชน รวมทั้งเป็นทางเลือกให้ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถใช้เวลาพักผ่อนหย่อนใจ อย่างมี

คณุภาพ และเรยีนรูวิ้ทยาศาสตร์อย่างสนุกสนาน สอดคล้องกับ Life Style ของคนเมอืง ด้วยชิน้งานวิทยาศาสตร์

แบบ interactive ที่พัฒนาขึ้นมาใหม่ล่าสุด ซึ่งจะสร้างประสบการณ์การเรียนรู้แนวใหม่ที่ อพวช.และไม่เคยจัด

แสดงที่ใดมาก่อน
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ส�านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (สทอภ.)
Geo-Informatics and Space Technology Development Agency (Public Organization) (GISTDA)

สถานที่ตั้งส�านักงาน
• ส�านักงานใหญ่ 
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 
5 ธันวาคม 2550
เลขที่ 120 หมู่ 3 อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 6-7
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ 
กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0 2141 4444  
โทรสาร 0 2143 9586
อีเมลล์ info@gistda.or.th
เว็บไซต์ www.gistda.or.th

ส�ำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศ 
(องค์กำรมหำชน) (สทอภ.)

มุ ่งเน้นด้านวิชาการ การบริหาร

จัดการการวิจัย การพัฒนา และการ

ให้บริการด้านเทคโนโลยีอวกาศ 

และภูมิสารสนเทศ ในระดับชาติ

และระดับสากล

ส่งเสริมการประยุกต์ใช้ข้อมูลภาพ

จากดาวเทียม ด้านทรัพยากร 

สิ่งแวดล้อม การจัดการภัยพิบัติ 

ความมั่นคง การวางแผนพัฒนา 

ฯลฯ

ถ่ายทอดเทคโนโลยีและ
พัฒนาบุคลากร
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ส�ำนักงำนพฒันำเทคโนโลยีอวกำศ
และภมิูสำรสนเทศ (องค์กำรมหำชน) (สทอภ.)

Geo-Informatics and Space Technology Development Agency
(Public Organization) (GISTDA)

วิสัยทัศน์ : น�าคุณค่าจากอวกาศเพื่อพัฒนาชาติและสังคม (Delivering Values From Space)

ส�านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานของรัฐ 

ในรปูแบบองค์การมหาชน ซึง่มุง่เน้นการบรหิารและ

ด�าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือบริการข้อมูล

ภูมิสารสนเทศ บริการวิชาการต่าง ๆ ตลอดจนการ

วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศให้เป็นประโยชน์

ต่อประชาชน โดยมีภารกิจหลักคือผลิต จัดหา 

รวบรวม วิเคราะห์ และจัดท�าคลังข ้อมูลจาก

ดาวเทียมส�ารวจทรัพยากรและภูมิสารสนเทศ 

เพ่ือการพัฒนาประเทศ ให้บริการข้อมูล และให้ 

ค�าปรึกษาด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศทั้งในประเทศและระดับสากล การพัฒนาเครือข่ายความ 

ร่วมมือและการให้บริการด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศในระดับสากลทั้งในและต่างประเทศ พัฒนา

ขีดความสามารถในการให้บรกิาร การสร้างอตุสาหกรรมต่อเน่ือง การสร้างมลูค่าเพ่ิม และหารายได้โดยไม่แสวงหา

ก�าไรจากการบรกิาร (ท้ังด้านวชิาการและข้อมลู) พัฒนาบคุลากรด้านเทคโนโลยีอวกาศและภมูสิารสนเทศท้ังใน

และต่างประเทศ วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศและระบบดาวเทียมส�ารวจทรัพยากร  

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ

เป้าประสงค์ : พัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศให้เป็นความรู้ไร้พรมแดนเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการ

พัฒนาประเทศ
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สทอภ. เป็นหน่วยงานเดียวในประเทศไทยที่ให้บริการข้อมูลจากดาวเทียมแบบครบวงจร กล่าวคือ

 มีสถานีรับสัญญาณโดยตรงจากดาวเทียม

 มีคลังข้อมูลดาวเทียมทั้งรายละเอียดสูง ปานกลาง และต�่า 

ซึ่งบันทึกไว้ตั้งแต่ปลาย พ.ศ.2524

 มีการด�าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล และผลิตเป็นแผนท่ี

เฉพาะกิจ รวมท้ังด�าเนินการจดัท�าข้อมลูในลกัษณะสารสนเทศ

ภูมิศาสตร์ (GIS)

 มีศูนย์บริการข้อมูลที่ท�าหน้าที่ในการจัดหาและ 

ให้บริการข้อมูลจากดาวเทียมส�ารวจทรัพยากรแก่หน่วยงาน

ต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนภายในและนอกประเทศทั่วโลก

 มีการจัดฝึกอบรม สนับสนุนทุนวิจัย ดูงาน ประชุม 

สัมมนา ทั้งในระดับประเทศและและนานาชาติ

ปัจจบุนั สทอภ. ให้บรกิารข้อมลูดาวเทียมส�ารวจทรพัยากรดวงต่าง ๆ  

ที่มีคุณลักษณะของข้อมูลหลายประเภท เช่น ดาวเทียม LANDSAT, SPOT, IRS, IKONOS, QUICKBIRD และ 

NOAA เป็นต้น โดยให้บริการใน 2 ลักษณะ คือ
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ผลิตภัณฑ์พื้นฐาน
 ข้อมูลเชิงเลข (digital) สทอภ.ให้บริการในรูปแบบ CD-ROM และ DVD โดยใช้กับโปรแกรมทางรีโมต

เซนซงิ ผูใ้ช้สามารถปรบัแต่ง เน้นข้อมลู ผสมส ีและซ้อนทับกับข้อมลู GIS อนัเป็นประโยชน์ต่อการวิเคราะห์ข้อมลู

 ข้อมูลภาพในรูปแบบภาพพิมพ์ (paper print) มีมาตราส่วน 1:250,000, 1:50,000 จนถึง 1:4,000
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ผลิตภัณฑ์เพิ่มค่า
มีท้ังในรูปแบบข้อมูลเชิงเลขและภาพพิมพ์ เช่น ภาพโมเสกประเทศไทย, แผนท่ีภาพถ่ายจากดาวเทียม

(Image Map) ซึ่งน�าข้อมูลจากดาวเทียมมาปรับแก้ไขให้มีความถูกต้องเชิงต�าแหน่ง และซ้อนทับกับแผนที่

ภูมิประเทศของกรมแผนที่ทหาร ภายใต้ความร่วมมือกับกรมแผนที่ทหาร

สทอภ. ยังให้บรกิารข้อมลูทุน่สมทุรศาสตร์ซึง่เป็นข้อมลูด้านอตุุนิยมวิทยาได้แก่ อณุหภมูอิากาศ, ความเรว็

และทิศทางลม ฯ และข้อมูลด้านสมุทรศาสตร์ ได้แก่ ความเร็วและทิศทางกระแสน�้า, อุณหภูมิผิวหน้าทะเล ฯ
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นอกจากการให้บรกิารข้อมลูภูมสิารสนเทศ สทอภ. ยังให้บรกิารจดัท�าโครงการและให้ค�าปรกึษาในการน�า

ข้อมูลดาวเทียม, ข้อมูลสนเทศทางภูมิศาสตร์ รวมถึง การฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถใน

การประยุกต์ต่อการพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ
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สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทน.)
Thailand Institute of Nuclear Technology (Public Organization) (TINT)

สถานที่ตั้งส�านักงาน
• ส�านักงานใหญ่
9/9 หมู่ที่ 7 ต.ทรายมูล อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
โทร. 0 2401 9889  โทรสาร 037 392 913
เว็บไซต์ www.tint.or.th
• ส�านักงานสาขา จตุจักร กรุงเทพฯ 
16 ถ.วิภาวดีรังสิต ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0 2401 9889  โทรสาร 0 2579 0220
• ส�านักงานสาขา คลองห้า ปทุมธานี
เทคโนธานี ต�าบลคลองห้า อ�าเภอคลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทร. 0 2401 9889  โทรสาร 0 2577 1945

สถำบันเทคโนโลยีนวิเคลยีร์แห่งชำติ (องค์กำรมหำชน) (สทน.)

วิจัยและพัฒนาด้าน 
ว และ ท นิวเคลียร์

เผยแพร่และสร้างความเข้าใจ
เพื่อให้เกิดการยอมรับและ
ประยุกต์ใช้ ว และ ท นิวเคลียร์ 
ในการพัฒนาประเทศ

สนับสนุนการเตรียมความพร้อม
ป้องกันการก่อการร้ายทางนิวเคลียร์
และรังสี รวมทั้งให้บริการเทคโนโลยี
นิวเคลียร์และด้านความปลอดภัย

ถ่ายทอดเทคโนโลยี
และให้ค�าปรึกษา

บริหารจัดการ 
การเดินเครื่องปฏิกรณ์
และอุปกรณ์นิวเคลียร์
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สถำบันเทคโนโลยีนิวเคลยีร์แห่งชำติ 
(องค์กำรมหำชน) (สทน.)

Thailand Institute of Nuclear Technology 
(Public Organization) (TINT)

วิสัยทัศน์ : เป็นสถาบันชั้นน�าในการวิจัยที่ใช้นิวเคลียร์แก้ไขปัญหาของประเทศ

 สถาบนัเทคโนโลยนิีวเคลยีร์แห่งชาต ิ(องค์การมหาชน) 

มีภารกิจหลักในการวิจัยเก่ียวกับวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนิวเคลียร์ 

และการประยุกต์ใช้ วิจยัการใช้ประโยชน์จากพลงังานปรมาณู และ

สาขาอ่ืนที่เก่ียวข้อง ตลอดจนด้านความปลอดภัยนิวเคลียร์ การ

ตรวจวัดปริมาณรังสีในสิ่งแวดล้อม และการป้องกันอันตรายจาก

รังสีให้บริการเทคโนโลยีนิวเคลียร์ และผลิตภัณฑ์ไอโซโทปรังสี ให้

บริการทางวิชาการ ส่งเสริม สนับสนุนและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้าน

วิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ ตลอดจนการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร

ด้านการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีนิวเคลียร์ 



The Story of MOST

M
IN

ISTRY OF SCIEN
CE AN

D TECHN
OLOGY 56

การวิจัยและพัฒนา
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติมุ่งมั่นท่ีจะเป็นศูนย์ความเป็นเลิศ ในการใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยี

นิวเคลียร์ใน 5 ด้านหลัก คือ 

 ความปลอดภัย

สร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนในความปลอดภัยของการใช้เครื่องปฏิกรณ์ นิวเคลียร์ (ท้ังเครื่องปฏิกรณ์

นวิเคลยีร์วิจยั และโรงไฟฟ้านวิเคลยีร์) การจดัการและจดัเก็บกากกัมมนัตรงัส ีตลอดจนการป้องกันดแูลผูป้ฏบิตัิ

งานและประชาชนมิให้ได้รับผลกระทบจากรังสี
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 สุขภาพ

ป้องกัน รักษา และเสริมสร้างสุขภาพ โดยท�างานวิจัยเพื่อสนับสนุนการตรวจวินิจฉัย บ�าบัดและรักษาด้วย

เภสัชรังสีและรังสี  ใช้เทคนิคทางนิวเคลียร์เพ่ือช่วยส่งเสริมการใช้สมุนไพรในการเสริมสร้าง สุขภาพและความ

งาม ตลอดจนศึกษาการประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพจากการได้รับรังสีด้วยตัวบ่งชี้ ทางชีวภาพในเซลล์
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 เศรษฐกิจและการสร้างรายได้

เพิ่มมูลค่าให้แก่ผลิตผลทางการเกษตร โดยการปรับปรุงพันธุ์พืช ก�าจัดศัตรูพืชและป้องกันโรคต่าง ๆ  และ

พัฒนาวัสดุที่สามารถผลิตได้ในประเทศไทยเองเพ่ือทดแทนการน�าเข้าจากต่างประเทศ และเพ่ือเติมเต็มความ

ต้องการของทุกภาคส่วนทั้งภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรมและการแพทย์

 เทคโนโลยีนิวเคลียร์

สร้างเสรมิองค์ความรูใ้หม่ ๆ  ในทกุแขนงของเทคโนโลยี

นิวเคลียร์เพ่ือให้ประเทศไทยเป็นท่ียอมรับในศักยภาพ และ

ความสามารถของนักวิจัย ได้แก่ เทคโนโลยีเครื่องปฏิกรณ์

นวิเคลยีร์ทัง้แบบฟิชชัน่และฟิวชัน่ พลาสมา วัสดทุางนิวเคลยีร์

อนุภาคพื้นฐาน และการตรวจสอบ/วิเคราะห์ด้วยเทคนิคทาง

นิวเคลียร์
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งานบริการ
 ผลิตสารไอโซโทปรังสี

 ฉายรังสี/ งานบริการตรวจวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา

 ฉายรังสีอัญมณี

 ตรวจวัดกัมมันตภาพรังสี สินค้าส่งออก/น�าเข้า

 ตรวจสอบวิเคราะห์ หอกลั่นโดยเทคนิคเชิงนิวเคลียร์

 ตรวจประเมินการได้รับรังสีประจ�าตัวบุคคล

 วิเคราะห์ด้วยเทคนิคทางนิวเคลียร์

 จัดการกากกัมมันตรังสี

 วิเคราะห์องค์ประกอบธาตุในตัวอย่าง

 ตรวจและออกใบรับรองความปลอดภัยทางรังสีของหีบห่อบรรจุ

 ตรวจสอบโดยไม่ท�าลาย

 สอบเทียบเครื่องวัดรังสี

 ตรวจเช็คและซ่อมเครื่องส�ารวจรังสี

 สิ่งแวดล้อม

น�าเทคนิคทางนิวเคลียร์มาประยุกต์ใช้กับการประเมินความเส่ียงภัยและแจ้งเตือน ภัยทางธรรมชาติ  

ท้ังจากดินถล่มการพังทลายของหน้าดิน และแผ่นดินไหว ชายฝั่ง รวมถึงการส�ารวจสภาพและลักษณะเฉพาะ

ของน�้าผิวดิน น�้าบาดาลและการกัดกร่อนของชายฝั่งทะเลโดยใช้เทคนิคทางนิวเคลียร์
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สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) (สซ.)
Synchrotron Light Research Institute (Public Organization) (SLRI)

สถานที่ตั้งส�านักงาน
• ส�านักงานใหญ่
111 อาคารสิรินธรวิชโชทัย หมู่ 6 
ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง 
จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044 217 040 โทรสาร 044 217 047
เว็บไซต์ www.slri.or.th
• ส�านักงานประสานงาน (กรุงเทพฯ)
เลขที่ 75/47 อาคารโยธี ชั้น 2
ถ.พระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2354 3954  โทรสาร 0 2354 3955

สถำบันวิจยัแสงซินโครตรอน (องค์กำรมหำชน) (สซ.)

ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการส�าแสงซินโครตรอน ไปใช้ประโยชน์ ตลอดจน

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับการวิจัย เพื่อให้สามารถบริการนักวิจัย จาก

ภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนการพัฒนาก�าลังคนด้านเทคโนโลยีซินโครตรอน 

และถ่ายทอดสู่ภาคอุตสาหกรรม

พัฒนาเทคโนโลยี/สร้างเครื่องก�าเนิด
แสงซินโครตรอน
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สถำบันวิจยัแสงซินโครตรอน (องค์กำรมหำชน) (สซ.)
Synchrotron Light Research Institute (Public Organization) (SLRI)

วิสัยทัศน์ : เป็นสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอนเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน และเป็นที่ 

  ยอมรับมากที่สุดส�าหรับประชาคมอาเซียน

 

สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) มีบทบาทเป็นสถาบันวิจัยกลางของประเทศ โดยมี

ภารกิจหลักในการศึกษาวิจัย พัฒนาเก่ียวกับแสงซินโครตรอน และการใช้ประโยชน์จากแสงซินโครตรอน  

ให้บริการแสงซินโครตรอน และเทคโนโลยีด้านแสงซินโครตรอน ส่งเสริมการถ่ายทอดและการเรียนรู้เทคโนโลยี

ด้านแสงซินโครตรอน

 

วัตถุประสงค์หลักของสถาบัน
 เพ่ือเป็นเครือ่งมอืวจิยักลางระดบัชาตทิีจ่ะใช้ปฏบิตักิารวิจยัทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยสีาขาต่างๆ 

ทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน อันจะน�าไปสู่การสร้างพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีระดับสูงของ

ประเทศ

 เพ่ือเป็นศูนย์ปฏิบัติการวิจัยกลางรองรับการวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัย และ

สถาบนัการศกึษาขัน้สงูทัง้ของรฐัและเอกชน ซึง่เป็นส่วนส�าคญัของการพัฒนาทรพัยากรมนุษย์ด้าน วิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี

 เพ่ือเป็นฐานรองรบัการพัฒนาอตุสาหกรรมของภาคเอกชนท่ีต้องใช้เทคโนโลยีระดับสูง โดยเฉพาะอย่าง

ยิ่งอุตสาหกรรมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม

 เพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการค้นคว้าวิจัยระดับสูงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
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ด้านการวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับแสงซินโครตรอน 
 สถาบนัฯ มเีป้าหมายในการพัฒนาศกัยภาพเครือ่งก�าเนิดแสงซนิโครตรอน หรอื “เครือ่งก�าเนดิแสงสยาม” 

เพื่อสามารถด�าเนินการได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยให้บริการแสงซินโครตรอนแก่นักวิจัยได้ตลอด 24 ชั่วโมง   

และ 7 วันต่อสัปดาห์ และยังคงพัฒนาศักยภาพการท�างานของเครื่องอย่างต่อเน่ือง นอกจากน้ีปัจจุบันห้อง 

ปฏิบัติการแสงสยามมีระบบล�าเลียงแสง 7 ระบบ ซึ่งมีการติดตั้งสถานีทดลอง 11 สถานี ทั้งที่เปิดให้บริการแล้ว 

อยู่ระหว่างการทดสอบใช้งาน และท่ีอยู่ระหว่างการก่อสร้าง เพ่ือให้พร้อมต่อการขยายฐานการให้บริการสู ่

ภาครัฐและภาคอุตสาหกรรมไทย ได้หลากหลายสาขาและตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการมากยิ่งขึ้นไป
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ด้านการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากแสงซินโครตรอนทั้งในและต่างประเทศ 
ด้วยการจัดการอบรมสัมมนา ประชุมเชิงปฏิบัติการในระดับชาติ และระดับนานาชาติ โดยมุ่งหวังท่ีจะ 

เสริมศักยภาพของผู้ใช้บริการในปัจจุบัน และสร้างกลุ่มผู้ใช้บริการรายใหม่อย่างต่อเนื่อง นอกจากนั้นสถาบันฯ 

ยังส่งเสรมิการประชมุกลุม่ผูใ้ช้บรกิารแสงซนิโครตรอนในเทคนคิด้านต่าง ๆ  เพ่ือร่วมในการเสนอทศิทางการพัฒนา 

“เครื่องก�าเนิดแสงสยาม” ให้ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้สูงสุด สามารถตอบโจทย์ของการพัฒนาประเทศ

ได้อย่างแท้จริง และมุ่งเน้นให้เกิดความเข้มแข็งของกลุ่มผู้ใช้บริการแสงซินโครตรอนของไทย
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ด้านการพฒันาก�าลงัคนและสร้างความตระหนักด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยท่ีีเก่ียวข้อง
กับแสงซินโครตรอน 

โดยให้การสนับสนุนทุนระดับบัณฑิตศึกษาที่เก่ียวกับแสงซินโครตรอนในทุกปี เพ่ือสร้างก�าลังคนด้าน

วิทยาศาสตร์ในอนาคต และยังมกีารจดักิจกรรมค่ายซนิโครตรอนอาเซยีน โครงการอบรมครฟิูสกิส์ไทย โครงการ

คดัเลอืกนกัศกึษาและครสูอนฟิสกิส์ภาคฤดรู้อนเซร์ิน เพ่ือเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าสมัผัสงานวิจยัแนวหน้าใน

ประเทศชั้นน�า ทั้งยังเปิดให้นักเรียน นักศึกษา นักวิชาการ และผู้สนใจได้มีโอกาสเข้าเย่ียมชมห้องปฏิบัติการ 

แสงสยามอย่างใกล้ชิด
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ด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ 
สถาบันฯ ท�าบันทึกความร่วมมือกับห้องปฏิบัติการแสงซินโครตรอน ชั้นน�าต่างประเทศ เพ่ือเป็นการ 

แลกเปลีย่นความรูแ้ละประสบการณ์ เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถในการให้บรกิารแสงซนิโครตรอน และส่งเสรมิ

ให้เกิดการใช้ประโยชน์แสงซินโครตรอนของนักวิจัยในภูมิภาคอาเซียน
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สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.)
National Astronomical Reseach Institute of Thailand  (Public Organization) (NARIT)

สถานที่ตั้งส�านักงาน
• ส�านักงานใหญ่
191 ถนนห้วยแก้ว ต�าบลสุเทพ
อ�าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ 053 225 569  โทรสาร  053 225 524
E-mail: info@narit.or.th  เว็บไซต์ www.narit.or.th
• ส�านักงานประสานงาน (กรุงเทพฯ)
ชั้น 2 อาคารพระจอมเกล้า 
ส�านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2354 6652  โทรสาร  0 2354 7013

สถำบันวิจยัดำรำศำสตร์แห่งชำติ (องค์กำรมหำชน) (สดร.)

พัฒนาความรู้/โครงสร้าง
พื้นฐานทาง ว และ ท 

ด้านดาราศาสตร์
ที่มีมาตรฐานสากล

สร้างเครอืข่ายความร่วมมือทางการวจัิย

และบริการชุมชน รวมท้ังการสนับสนุน

การจัดการเรยีนการสอนในโรงเรยีน และ

สถาบันอุดมศึกษา การพัฒนาครูผู้สอน

ดาราศาสตร์ และนักเรียน ผู้มีความ

สามารถพิเศษทางดาราศาสตร์

พัฒนาก�าลังคนในสาขา
ดาราศาสตร์และสาขา

ที่เกี่ยวข้อง

สร้างความตระหนักทาง 
ว และ ท โดยใช้ดาราศาสตร์



M
IN

ISTRY OF SCIEN
CE AN

D TECHN
OLOGY67

สถำบันวิจยัดำรำศำสตร์แห่งชำติ 
(องค์กำรมหำชน) (สดร.)

National Astronomical Reseach Institute of Thailand 
(Public Organization) (NARIT)

วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศด้านดาราศาสตร์ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) มีภารกิจหลักในการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และ

พัฒนาด้านดาราศาสตร์ สร้างเครอืข่ายการวิจยัและวชิาการด้านดาราศาสตร์ระดบัชาตแิละนานาชาตกัิบสถาบนั

ต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ ส่งเสริม สนับสนุน และประสานความร่วมมือทางด้านดาราศาสตร์กับหน่วยงาน

อื่นของรัฐ สถาบันการศึกษาอื่นท่ีเกี่ยวข้อง และภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงการบริการถ่ายทอด 

องค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านดาราศาสตร์

โครงการในพระราชด�าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณารับโครงการ 

ด�าเนินการของสถาบันฯเป็นโครงการในพระราชด�าริ 2 โครงการ ได้แก่
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1. โครงการหอดดูาวแห่งชาต ิเฉลมิพระเกียรตพิระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวัภมูพิลอดลุยเดช 
ในศุภมงคลวารเฉลิมพระชนมายุ 80 พรรษา

เป็นกลุ่มอาคารประกอบด้วยอาคารหลัก 2 หลัง คือ อาคารหอดูดาว และอาคารควบคุม อาคารหอดูดาว 

มีทั้งสิ้น 3 ชั้น ติดตั้งกล้องโทรทรรศน์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.4 เมตร ซึ่งเป็นกล้องโทรทรรศน์หลักของหอดู

ดาวแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา อาคารควบคุมเป็นอาคาร 2 ชั้น ใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติงาน

ของนักดาราศาสตร์และเจ้าหน้าท่ีควบคุมการท�างานของกล้องโทรทรรศน์ฯ ดาดฟ้าของอาคารควบคุมติดตั้ง

กล้องโทรทรรศน์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.5 เมตร และกล้องโทรทรรศน์ขนาดเล็กส�าหรับศึกษาดวงอาทิตย์  

รวมถึงติดตั้งระบบตรวจสอบสภาพอากาศและสภาพท้องฟ้า 
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2. โครงการหอดูดาวภูมิภาคเพื่อประชาชน 5 แห่ง 
 ได้แก่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จ.นครราชสีมา) 

ภาคตะวันออก (จ.ฉะเชิงเทรา) ภาคใต้ (จ.สงขลา)  

ภาคเหนือ (จ.พิษณุโลก) และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

(จ.ขอนแก่น) จัดตั้งขึ้นเพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ ค้นคว้า และ

ท�าวิจัยทางด้านดาราศาสตร์ เผยแพร่ความรู ้ทางด้าน

ดาราศาสตร์ไปยังหน่วยงานการศึกษา และชุมชน ภายใน

หอดดูาวเฉลมิพระเกียรติฯ ประกอบไปด้วย กล้องโทรทรรศน์

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.5 เมตร และกล้องโทรทรรศน์

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 14 น้ิว นอกจากนี้ยังมีกล้อง 

โทรทรรศน์ขนาดเลก็ อปุกรณ์ส�าหรบังานวจิยั และเครือ่งมอื

ทางดาราศาสตร์อืน่ๆ เพ่ือให้บรกิารด้านการจดักิจกรรมทาง

ดาราศาสตร์
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โครงการอื่นที่ส�าคัญของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ
 หอดูดาวซีกฟ้าใต้ (Thai Southern Hemisphere Telescope, TST) 

 เน่ืองจากท้องฟ้าที่ท�าการสังเกตการณ์โดยกล้องโทรทรรศน์ต่างๆ ในประเทศไทยน้ัน จะเป็นท้องฟ้าใน 

ซีกฟ้าเหนือเกือบท้ังหมด และมีข้อจ�ากัดในการศึกษาใจกลางของแกแล็คซีทางช้างเผือกซึ่งอยู่ในซีกฟ้าใต้และ 

มีวัตถุท้องฟ้าที่น่าสนใจจ�านวนมากรวมอยู่ด้วย

สถาบันฯ จึงได้ร่วมมือกับ University of North Carolina ติดตั้งกล้องโทรทรรศน์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 

0.6 เมตร ภายใต้โครงการ PROMPT ซึ่งประกอบด้วยกล้องโทรทรรศน์ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ระยะไกล  

โดยสถานที่ติดตั้งคือ เซอร์โร โทโลโล (Cerro Tololo) ประเทศชิลี
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  อุทยานดาราศาสตร์ (Astro Park)

มีเป้าหมายที่จะให้เป็น “ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษา ค้นคว้าวิจัยและพัฒนาทางดาราศาสตร์ของ

ประเทศและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” จะเป็นศูนย์กลาง ท่ีจะเชื่อมโยงกับหอดูดาวต่างๆ ของสถาบันฯ 

ตลอดจนเป็นศูนย์ประสานความร่วมมือกับหอดูดาวเครือข่ายในต่างประเทศ นอกจากน้ียังเป็นแหล่งข้อมูล

สารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ดาราศาสตร์ รวมทั้งเป็นศูนย์จัดกิจกรรมบริการวิชาการและถ่ายทอดองค์ความรู้และ

เทคโนโลยีทางดาราศาสตร์ของประเทศ ท่ีจะสนับสนุนการด�าเนินภารกิจของสถาบันฯ ทั้งในด้านการวิจัย  

การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางดาราศาสตร์ทั้งในและต่างประเทศ การสนับสนุนการจัดการศึกษาในระดับ

ต่างๆ การสร้างความตระหนักและความตื่นตัวทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยใช้ดาราศาสตร์ รวมท้ังการ

ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีทางดาราศาสตร์ไปสู่ประชาชน
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สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน�้าและการเกษตร (องค์การมหาชน) (สสนก.)
Hydro and Agro Informatics Institute (Public Organization) (HAII)

สถานที่ตั้งส�านักงาน
เลขที่ 108 อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ ชั้น 8 
ถนนรางน�้า  แขวงถนนพญาไท  เขตราชเทวี
กรุงเทพ  10400  
โทรศัพท์:  0 2642 7132  
โทรสาร: 0 2642 7133
เว็บไซต์: www.haii.or.th

สถำบันสำรสนเทศทรัพยำกรน�้ำและกำรเกษตร 
(องค์กำรมหำชน) (สสนก.)

วิจัยพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถด้าน ว และ ท ในการจัดหาทรัพยากร 
น�้าและการเกษตร ทั้งในระดับประเทศ ระดับหน่วยงาน และระดับชุมชน 
โดยใช้สารสนเทศ รวมทั้งสร้างเครือข่ายวิจัย พัฒนา และเครือข่ายความรู้ 
ด้านสารสนเทศทรัพยากรน�้าและการเกษตร
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สถำบันสำรสนเทศทรัพยำกรน�ำ้และกำรเกษตร 
(องค์กำรมหำชน) (สสนก.)

Hydro and Agro Informatics Institute 
(Public Organization) (HAII)

วิสัยทัศน์ :  เป็นองค์กรท่ีสร้างองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส�าหรับการบริหารจัดการ 

  ด้านทรัพยากรน�้าและการเกษตร เพื่อรองรับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติท่ี 

  รุนแรงขึ้น และขยายผลการท�างานโดยการสร้างและพัฒนาเครือข่าย

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน�้าและการเกษตร (องค์การ

มหาชน) มีภาระกิจวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้าน

การจัดการทรัพยากรน�้าและการเกษตร บริการและเผยแพร่ ผลงาน

วิจัย พัฒนา และสารสนเทศ เพื่อให้องค์การต่างๆ น�าไปใช้ประโยชน์

ในการบริหารจัดการทรัพยากรน�้าและการเกษตร สร้างเครือข่ายงาน

วิจัยและพัฒนา และความร่วมมือด้านการจัดการทรัพยากรน�้าและ

การเกษตร ทั้งในประเทศและต่างประเทศ บริการถ่ายทอดเทคโนโลยี

และสนับสนุนการประยุกต์ใช้ผลงานวิจัยและพัฒนาของสถาบัน  

ให้กับประชาชนและชมุชน รวมถึงการพัฒนาต้นแบบความส�าเรจ็ของ

การจัดการทรัพยากรน�้าชุมชน ให้มีศักยภาพพร้อมขยายผล
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สสนก. มกีารด�าเนินงานโครงการระบบเครอืข่ายสารสนเทศการเกษตร เพ่ือใช้เป็นเครือ่งมอืในการน�าข้อมลู

มาสนบัสนุนการเรยีนรูใ้นการจดัการ และการผลติด้านการเกษตร และการพัฒนาชมุชน โดยมอีงค์ประกอบสอง

ส่วนหลักที่จะเป็นจุดเริ่มในการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งเกษตรกร และหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง คือ 

 ระบบข้อมูลที่เป็นความรู้ด้านการเกษตรการผลิต 

 ระบบข้อมูลความเสี่ยงด้านต่างๆ 

ทั้ง 2 ระบบนี้จะมีระบบย่อยๆ ที่พัฒนาขึ้น ประกอบด้วย ระบบบัญชีข้อมูลทางด้านเกษตรและชุมชน  

(Agricultural Data Clearing House) ใช้เป็น กลไกในการค้นหา เข้าถึง และรวบรวมความรูต่้างๆ ด้านการเกษตร

และระบบเครือข่ายสารสนเทศภูมิศาสตร์ ที่ใช้เป็นฐานในการวิเคราะห์ความเสี่ยง 
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ในระยะที ่2 ของการด�าเนินงานจะได้น�าข้อมลูหลกัทัง้ 2 ส่วนน้ีไปให้ถึงเกษตรกรโดยเน้นการพัฒนาบคุลากร

ที่จะเป็นคนกลาง หรือสื่อกลาง ที่มีความรู้ความเข้าใจในการใช้ข้อมูล สื่อข้อมูลเหล่านี้ให้ถึงเกษตรกร บุคลากร

กลุ่มน้ีเรียกว่า Information Brokers เป็นบุคลากรท่ีอยู่ในชุมชน และจะมีส่วนร่วมในการสร้างกระบวนการ 

เรียนรู้ร่วมกัน ส�าหรับในระยะสุดท้าย คือการส่งผ่านความรู้สู่ชุมชน หรือ Information Diffusion ท้ังน้ีเพ่ือ  

สร้างกระบวนการ คิด ท�า และแก้ปัญหาระดับชุมชน โดยชุมชน แต่อาศัยความรู้ ข้อมูลต่างๆ ด้านการเกษตร  

ที่บรรจุอยู่บนระบบเครือข่าย สารสนเทศการเกษตร
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ปัจจุบัน สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน�้าและการเกษตร เป็นสถาบันวิจัยและพัฒนาขั้นสูง (Center for 

Advanced Study) มกีารด�าเนินงานต่อเนือ่งของโครงการเครอืข่ายเพ่ือการจดัการทรพัยากรน�า้แห่งประเทศไทย 

และโครงการระบบเครอืข่ายสารสนเทศการเกษตรมาโดยตลอด เพ่ือน�าเอาเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในการ

รวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรน�้าและการเกษตรดังนี้

 ข้อมูลสถิติ 

 ข้อมูลนโยบายและ แผนการด�าเนินงานจัดการทรัพยากรน�้าและการเกษตร 

 ข้อมูลเทคโนโลยีการผลิตทางการเกษตร 

 ข้อมูลองค์กรและหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
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โดยข้อมลูทัง้หมดเป็นกลไกส�าคัญท�าให้เกิดการประสานงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ ในการจดัการ

ทรพัยากรน�า้และการเกษตร รวมทัง้เกิดเป็นระบบสนบัสนุนการตดัสนิใจด�าเนินงานหรอืก�าหนดแผนงานทรพัยากร

น�้าและการเกษตรของประเทศ
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ส�านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สนช.) 
National Innovation Agency (Public Organization) (NIA)

สถานที่ตั้งส�านักงาน
73/2 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท 
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02 017 5555
โทรสาร 02 017 5566
อีเมล info@nia.or.th
เว็บไซต์ www.nia.or.th

ส�ำนักงำนนวัตกรรมแห่งชำติ (องค์กำรมหำชน) (สนช.) 

ยกระดับความสามารถความสามารถด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยเฉพาะในสาขา

อุตสาหกรรมยทุธศาสตร์ของประเทศ โดยการเชือ่มโยงเครอืข่ายวสิาหกิจและเครอืข่ายวชิาการ 

อย่างบรูณการ เพือ่พฒันาให้เกิดนวตักรรมเชงิยทุธศาสตร์และน�าไปสู ่“ระบบนวัตกรรมแห่งชาต”ิ 

ที่เข้มแข็ง

ยกระดับ
นวัตกรรม

สร้างองค์กร
นวัตกรรม

ส่งเสริมวัฒนธรรม
นวัตกรรม
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ส�ำนักงำนนวัตกรรมแห่งชำติ (องค์กำรมหำชน) (สนช.) 
National Innovation Agency (Public Organization) (NIA)

วิสัยทัศน์ : องค์กรน�าในการส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งด้านนวัตกรรม เพื่อความสามารถในการ 

  แข่งขันของประเทศ

 

ส�านักงานนวตักรรมแห่งชาต ิ(องค์การมหาชน) มพัีนธกิจเพ่ือเร่งรดัให้เกิดการพัฒนานวตักรรมในภาค

การผลิต ภาครัฐ และภาคสังคมโดยรวมอย่างเป็นระบบและย่ังยืน โดยอาศัยการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิด

การสร้างระบบนวัตกรรมของประเทศผ่านการขับเคลือ่นการพัฒนาการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมจากผูป้ระกอบการ

ไทยและการพัฒนาความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาและหน่วยวิจัยต่างๆ เพ่ือผลักดันให้เกิดการพัฒนา 

รูปแบบธุรกิจใหม่ (New Business Model)

สนช. ได้ก�าหนดกรอบแผนการด�าเนินงานภายใต้ 3 แผน ได้แก่ 

 แผนยกระดับนวัตกรรม เพื่อสร้างธุรกิจใหม่ให้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วภายในประเทศ

 แผนส่งเสรมิวัฒนธรรมนวัตกรรม ซึง่มุง่ส่งเสรมิให้เกิดการสร้างและพัฒนาบคุลากรด้านนวัตกรรมรองรบั

การเติบโตธุรกิจนวัตกรรมภายในประเทศ

 แผนสร้างองค์กรและระบบนวัตกรรม ที่จะเป็นระบบการบริหารจัดการนวัตกรรมภายในประเทศ  

ทั้งนี้เพื่อให้น�าไปสู่การพัฒนา “ระบบนิเวศนวัตกรรมแห่งชาติ” ที่เข้มแข็งของประเทศ
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พันธกิจ
สนช. มีพันธกิจในการ “ด�าเนินกิจกรรมเพื่อเร่งรัดให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมในภาคการผลิต ภาครัฐ และ

ภาคสังคมโดยรวมอย่างเป็นระบบและยั่งยืน” ภายใต้การด�าเนินงาน ดังต่อไปนี้

 ยกระดับความสามารถด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี โดยเฉพาะในสาขาอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ของ

ประเทศ โดยการวิเคราะห์และประเมินสถานภาพของอุตสาหกรรมและศักยภาพของนวัตกรรม ตลอดจนการ

แสวงหาเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า และพัฒนานวัตกรรมเชิงยุทธศาสตร์ทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ

 เชื่อมโยงเครือข่ายวิสาหกิจอย่างบูรณาการ โดยให้การสนับสนุนทั้งทางด้านวิชาการและการเงิน และ

เป็นหุน้ส่วนพันธมติรในการด�าเนนิงานท้ังในระดบันโยบายและปฏบิติั อนัจะน�าไปสู่การสร้างให้เกิด “ระบบนิเวศ

นวัตกรรมแห่งชาติ” ขึ้นโดยเร็ว

 สนับสนุนด้านวิชาการและการเงิน เพ่ือช่วยการพัฒนาโครงการในระยะหลังการวิจัยและพัฒนา  

หรือการต่อยอดจากงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์สู่เชิงพาณิชย์ ได้แก่ การสนับสนุนการจัดท�าผลิตภัณฑ์ต้นแบบ 

โครงการหรือโครงการน�าร่อง การทดสอบในกระบวนการผลิตจริงเพ่ือการวิเคราะห์และประเมินทางการตลาด 

และการจัดท�าแผนธุรกิจ เป็นต้น
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 สนับสนุนการยกระดับทักษะความสามารถด้านเทคนิคและการบริหารจัดการ ได้แก่ การจัดจ้าง 

ผู้เชี่ยวชาญ การจัดการประชุมสัมมนา และการพัฒนาความใฝ่รู้

 ส่งเสริมเพื่อสร้างความตื่นตัวด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อให้เกิดวัฒนธรรมนวัตกรรมขึ้นภายใน

ประเทศ
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ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) (ศลช.) 
Thailand Center of Excellence for Life Sciences (Public Organization) (TCELS)

สถานที่ตั้งส�านักงาน
ชั้น 22 อาคารวิทยาลัยการจัดการ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
เลขที่ 69 ถนนวิภาวดีรังสิต 
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 
กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02 644 5499
โทรสาร 02 644 9538
อีเมล hotline@tcels.or.th
เว็บไซต์ www.tcels.or.th

ศูนย์ควำมเป็นเลศิด้ำนชวีวิทยำศำสตร์ (องค์กำรมหำชน) (ศลช.) 

กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ก�าหนดยุทธศาสตร์

เพื่อการพัฒนาธุรกิจ

และอุตสาหกรรมด้าน

ชีววิทยาศาสตร์สุขภาพ

ของประเทศไทย

ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ เภสัชภัณฑ์ และ

บริการต่างๆ เพื่อสร้างมูลค่า

เชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม

ด้านชีววิทยาศาสตร์สุขภาพ

ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิด

การลงทุนด้านชีววิทยาศาสตร์

สุขภาพ ในประเทศมากขี้น

ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา

โครงสร้างพื้นฐานที่จ�าเป็น

ต่อการพัฒนาธุรกิจและ

อุตสาหกรรมด้าน

ชีววิทยาศาสตร์สุขภาพ

เป็นศูนย์ประสานงานกลาง

และบริการข้อมูลเพื่อ

การพัฒนาธุรกิจและ

อุตสาหกรรมชีววิทยาศาสตร์

สุขภาพของประเทศ

กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
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ศูนย์ควำมเป็นเลศิด้ำนชวีวิทยำศำสตร์ 
(องค์กำรมหำชน) (ศลช.) 

Thailand Center of Excellence for Life Sciences 
(Public Organization) (TCELS)

กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

วิสัยทัศน์ :  เป็นหน่วยงานหลกัท่ีสร้างธุรกิจและอุตสาหกรรมด้านชวีวทิยาศาสตร์ให้เตบิโตเป็นหนึง่ใน 

  อุตสาหกรรมหลักของประเทศ น�าประเทศไทยสู่ระดับแนวหน้าของภูมิภาค

 

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) มีภารกิจหลักในการส่งเสริมและพัฒนา

ธุรกิจและอุตสาหกรรมด้านชีววิทยาศาสตร์ ส่งเสริมและสนับสนุน การสร้างองค์ความรู้ การวิจัยและพัฒนา 

ต่อยอดให้เกิด ผลติภัณฑ์ บรกิาร และนวัตกรรมด้านชวีวิทยาศาสตร์ เพ่ือสร้างมลูค่าเชงิพาณิชย์และอตุสาหกรรม 

ส่งเสริมและพัฒนา โครงสร้างพ้ืนฐาน การพัฒนาบุคลากรท่ีจ�าเป็นต่อการพัฒนาธุรกิจ และอุตสาหกรรมด้าน

ชีววิทยาศาสตร์
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โครงการที่ส�าคัญ
โครงการ เภสัชพันธุศาสตร์ 
เป็นโครงการศกึษาการตอบสนองต่อยาทีส่มัพันธ์กับลกัษณะทางพันธุกรรมของแต่ละบคุคล โดยศนูย์ความ

เป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ศึกษา 5 กลุ่มโรคทางกาย คือ

 โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลัน (Acute Leukemia)

 โรคธาลัสซีเมีย

 โรคมะเร็งก้อนแข็งที่มีภาวะบกพร่องของเอนไซม์

 โรคเอดส์

 โรคระบบหลอดเลือดหัวใจ
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โครงการสารสกัดจากน�้ายางพารา
เป็นโครงการส่งเสรมิการวิจยัเพ่ือให้เกิดผลติภณัฑ์ธรรมชาตทิีส่ร้างมลูค่าเพ่ิมเชงิพาณิชย์และอตุสาหกรรม 

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประสบความ

ส�าเรจ็ในการพัฒนาผลติภัณฑ์ท�าให้ผวิขาวจากสารออกฤทธ์ิชวีภาพจากน�า้ยางพารา และน�าออกสู่ตลาดจนเป็น

ท่ีนิยม นอกจากน้ียังได้ประสานต่อไปยังภาคธุรกิจ จนสามารถพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์สารสกัดชีวเคมีจาก 

น�้ายางพาราส�าหรับเวชส�าอาง ซึ่งมีมูลค่าสูง พร้อมน�าไปผสมเป็นเครื่องส�าอางต่อไป

กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
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โครงการผลิตวัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออกเพื่อสุขภาพและกระตุ้นเศรษฐกิจ
 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล จัดท�าโครงการ จัดตั้งโรงงานผลิต

วัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออก เป็นการต่อยอดงานวิจัย ผลักดันไปสู่การผลิตในระดับอุตสาหกรรม พร้อมกับ

พัฒนามาตรฐานการผลิต GMP

โครงการพัฒนาชีวภัณฑ์ทางการแพทย์ที่มีมูลค่าสูง 
เนื่องจาก Recombinant Human Growth hormone (rhGH) เป็นสารชีวภัณฑ์ที่น�าเข้าจากต่างประเทศ 

ประกอบกับคนไทยสามารถตัดต่อพันธุกรรมลงบนจุลินทรีย์และสามารถผลิตโปรตีนท่ีต้องการได้ แต่ยังไม่มี 

ผู้ผลิตในระดับอุตสาหกรรม 

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ จึงร่วมกับ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ 

มหาวิทยาลยัมหิดล และมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ปรบัปรงุต้นแบบกระบวนการผลติจากระดบั lab 

scale ถึงระดับต้นแบบการผลิตจริง ในกระบวนการผลิตแบบ GMP เพ่ือผลักดันให้เกิดการผลิตเพ่ือจ�าหน่าย 

ในประเทศทดแทนการน�าเข้าได้
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โครงการจัดท�าศูนย์บริหารจัดการความรู้ด้านชีววิทยาศาสตร์ 
เน่ืองจากการด�าเนินการธุรกิจ จ�าเป็นอย่างย่ิงท่ีต้องมีฐานข้อมูล TCELS จึงได้จัดท�าฐานข้อมูลดังกล่าว 

รวบรวมข้อมูลที่เกิดประโยชน์ในการด�าเนินธุรกิจด้านชีววิทยาศาสตร์ในประเทศไทย ตั้งแต่การหาข้อมูล 

ผู้ประกอบการ นักวิจัย งานวิจัย แหล่งทุน รวมทั้งข้อมูลด้านการขออนุมัติต่าง ๆ กับหน่วยงานภาครัฐ โดยได้รับ

ความร่วมมอืทางข้อมลูจาก ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอตุสาหกรรม 

ฯลฯ นอกจากนี้ TCELS ยังได้ตั้ง Front Office เพื่อบริการในลักษณะ One Stop Service

โครงการด้านการลงทุน  
ศนูย์ความเป็นเลศิด้านชวีวิทยาศาสตร์ ให้การสนับสนนุให้เกิดการลงทุน Venture Fund และเงนิกูด้อกเบีย้ต�า่ 

เพ่ือสนับสนุนการต่อยอดงานวิจัย และการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมชีววิทยาศาสตร์ในประเทศ โดยจัดให้มี 

แหล่งเงินทุนในลักษณะกองทุนร่วมทุน กองทุน หรือ เงินกู้ดอกเบี้ยต�่า รวมท้ังก�าหนดนโยบายภาครัฐให้การ 

ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการลงทุน หรือสนับสนุนให้เกิดการลงทุน ในกลุ่มธุรกิจดังกล่าว

กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
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ภาพรวมการบริการของ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

	 ส�ำนักงำนปลัดกระทรวง	(สป.วท.)	

	 สถำบันวิจัยวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย	(วว.)

	 ส�ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ	(สวทช.)

	 สถำบันมำตรวิทยำแห่งชำติ	(มว.)

	 ส�ำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศ(องค์กำรมหำชน)	(สทอภ.)

	 ส�ำนักงำนนวัตกรรมแห่งชำติ(องค์กำรมหำชน)	(สนช.)

	 ศูนย์ควำมเป็นเลิศด้ำนชีววิทยำศำสตร์	(องค์กำรมหำชน)	(ศลช.)

	 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยวิทยำศำสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชำติ	(สวทน.)

	 สถำบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์กำรมหำชน)	(สซ.)

	 สถำบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชำติ	(องค์กำรมหำชน)	(สทน.)

หน่วยงานภายใต้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ให้บริการ
เพื่อภาคอุตสาหกรรมและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
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การบริการด้านเทคโนโลยี

กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

•	ข้อมูลและกำรค้นหำเทคโนโลยี

•	กำรให้ค�ำปรึกษำเทคโนโลยี

•	กำรวิเครำะห์และทดสอบ

•	กำรรับจ้ำงและร่วมวิจัย

•	กำรให้ค�ำปรึกษำเทคโนโลยี

•	กำรวิเครำะห์และทดสอบ

•	กำรให้ค�ำปรึกษำเทคโนโลยี

•	กำรวิเครำะห์และทดสอบ

•	กำรให้ค�ำปรึกษำเทคโนโลยี

•	กำรวิเครำะห์และทดสอบ

•	กำรให้ค�ำปรึกษำเทคโนโลยี

•	กำรวิเครำะห์และทดสอบ

•	กำรรับจ้ำงและร่วมวิจัย

•	กำรวิเครำะห์และทดสอบ

•	กำรรับจ้ำงและร่วมวิจัย

•	ข้อมูลและกำรค้นหำเทคโนโลยี

•	กำรให้ค�ำปรึกษำเทคโนโลยี

•	กำรรับจ้ำงและร่วมวิจัย
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ข้อมูลและการเสาะหาเทคโนโลยี
สนบัสนนุภำคเอกชนในกำรพัฒนำเทคโนโลยี	และแก้ไขปัญหำภำค

อุตสำหกรรม	 ผ่ำนทำงโครงกำรสนับสนุนกำรพัฒนำเทคโนโลยีของ

อตุสำหกรรมไทย	(Industrial	Technology	Assistance	Program:	iTAP)	

โดยท่ีปรึกษำเทคโนโลยี	 (ITA)	 และผู้เชี่ยวชำญเฉพำะทำงรำยกลุ่ม

อุตสำหกรรม	อำทิ	เกษตรและอำหำร,	สุขภำพและกำรแพทย์,	พลังงำน

และสิ่งแวดล้อม	และอุตสำหกรรมกำรผลิตและบริกำร	

m	ติดต่อรับบริการ:
ฝ่ำยพัฒนำเทคโนโลยีอุตสำหกรรม	สวทช.

Call	center:	0-2564-7000	ต่อ	1376

e-mail:	sme@nstda.or.th

บริกำรภำพถ่ำยดำวเทียม	และผลิตภัณฑ์ท่ีประยุกต์ใช้เทคโนโลยี

อวกำศและภูมิสำรสนเทศแก่หน่วยงำนของรัฐและเอกชน	 ท้ังในและ 

ต่ำงประเทศ	 รวมไปถึงให้บริกำรผลิตภัณฑ์เชิงพ้ืนที่ ท่ีประยุกต์ใช้

เทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศ

m	ติดต่อรับบริการ: 
ส�ำนักพัฒนำธุรกิจและเครือข่ำยพันธมิตร	สทอภ.

Call	center:	0-2141-4560

e-mail:	sme@gistda.or.th

ให้บริกำรข้อมูลเชิงพื้นที่ด้ำนเกษตร	น�้ำ	ป่ำไม้	โดยกำรติดตำมและ

ประเมินผลผลิตด้ำนกำรเกษตร	 กำรติดตำมสถำนกำรณ์กำรกัดเซำะ

ชำยฝั่ง	 กำรติดตำมสถำนกำรณ์น�้ำท่วมและน�้ำแล้ง	 กำรติดตำมกำรใช้

ประโยชน์ที่ดินในด้ำนเกษตรและป่ำไม้

mติดต่อรับบริการ: 
ส�ำนักประยุกต์และบริกำรภูมิสำรสนเทศ	สทอภ.

Call	center:	0-2141-4554

e-mail:	sme@gistda.or.th
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การให้ค�าปรึกษาเทคโนโลยี
ที่ปรึกษำด้ำนเทคโนโลยี	 พัฒนำปรับปรุงผลิตภัณฑ์	 และ

กระบวนกำรผลิตแก่ภำคเอกชนและภำคอุตสำหกรรมอย่ำงครบวงจร	

ในสำขำควำมเชี่ยวชำญต่ำงๆ	 ได้แก่	 เทคโนโลยีอำหำร,	 เภสัชและ

ผลิตภัณฑ์ธรรมชำติ,	 เทคโนโลยีกำรเกษตร,	 วิทยำศำสตร์ชีวภำพ,	

เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและทรัพยำกร,	 ศูนย์กำรบรรจุหีบห่อไทย,	

นวัตกรรมวัสดุ	และวิศวกรรมและเทคโนโลยีพลังงำน

m	ติดต่อรับบริการ:
ส�ำนักจัดกำรเทคโนโลยีและนวัตกรรม	วว.

Call	center:	0-2577-9300	

e-mail:	sme@tistr.or.th

จดัหำผูเ้ชีย่วชำญด้ำนเทคนิค	เพ่ือให้ควำมช่วยเหลือด้ำนกำรวิจยั

และพัฒนำ	 เข้ำไปให้ค�ำปรึกษำและแก้ไขปัญหำถึงในโรงงำน	 วินิจฉัย

ปัญหำทำงเทคนิคและแนวทำงพัฒนำธุรกิจ	 โดยที่ปรึกษำเทคโนโลยี	

(ITA)	และผูเ้ชีย่วชำญเฉพำะทำงรำยกลุม่อตุสำหกรรม	อำท	ิเกษตรและ

อำหำร,	 สุขภำพและกำรแพทย์,	 พลังงำนและสิ่งแวดล้อม	 และ

อุตสำหกรรมกำรผลิตและบริกำร

 

m	ติดต่อรับบริการ:
ฝ่ำยพัฒนำเทคโนโลยีอุตสำหกรรม	สวทช.	

Call	center:	0-2564-7000	ต่อ	1376

e-mail:	sme@nstda.or.th

สถำบนัมำตรวิทยำแห่งชำต	ิ(มว.)	บรกิำรให้ค�ำปรกึษำเทคโนโลยี

ด้ำนกำรวัดแก่ผูป้ระกอบกำรภำคอตุสำหกรรม	ภำควสิำหกิจขนำดกลำง

และขนำดย่อม	 (SMEs)	 ให้มีควำมสำมำรถในกำรตรวจสอบควำม 

ถูกต้องของกำรวัดได้ด้วยตนเอง

m	ติดต่อรับบริการ:
ส่วนบริหำรงำนลูกค้ำสัมพันธ์	มว.

Call	center:	0-2577-5100	ต่อ	3101-3103

e-mail:	sme@nimt.or.th
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ให้ค�ำปรึกษำกำรวิจัยและพัฒนำด้ำนเทคโนโลยีอวกำศและ 

ภูมิสำรสนเทศ	และกำรประยุกต์ใช้งำน

m	ติดต่อรับบริการ: 
สถำบันวิทยำกำรอวกำศและภูมิสำรสนเทศ	สทอภ.

Call	center:	0-2141-4598

e-mail:	sme@gistda.or.th

ให้ค�ำปรึกษำ/สอบถำมข้อมูล/แนะน�ำองค์กร/ประสำนงำนติดต่อ

ข้อมูลด้ำนงำนวิจัยและพัฒนำและธุรกิจอุตสำหกรรมชีววิทยำศำสตร์	

โดยศูนย์ส่งเสริมและประสำนงำนด้ำนธุรกิจและอุตสำหกรรมด้ำน

ชีววิทยำศำสตร์

m	ติดต่อรับบริการ: 
ฝ่ำยพัฒนำผลิตภัณฑ์และธุรกิจอุตสำหกรรม	ศลช.

Call	center:	0-2644-5499	กด	1

e-mail:	hotline@tcels.or.th

ให้ค�ำปรึกษำกำรวิจัยและพัฒนำด้ำนเทคโนโลยีนิวเคลียร์	และ

กำรประยุกต์ใช้งำน	หรือกำรพัฒนำปรับปรุงผลิตภัณฑ์โดยเทคนิคกำร

ฉำยรังสี

m	ติดต่อรับบริการ
One	Stop	Service	กลุ่มพัฒนำธุรกิจนิวเคลียร์	สทน.

Call	center	:	0-2401-9885	

e-mail	:	sme@tint.or.th
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การวิเคราะห์และทดสอบ
บริกำรวิเครำะห์	 ทดสอบ	สอบเทียบ	ตรวจประเมินและรับรอง

คุณภำพมำตรฐำน	 เพ่ือให้ได้มำตรฐำนเพ่ิมโอกำสทำงด้ำนกำรตลำด

และธุรกิจ	ได้แก่

	 กำรวิเครำะห์วัตถุดบิผลติภัณฑ์ต่ำงๆ	เพ่ือน�ำรำยงำนผลไปใช้

ประโยชน์ในกำรขอรับรองผลิตภัณฑ์	และขึ้นทะเบียนกำรค้ำ

	 กำรทดสอบกำรติดไฟ	กำรลำมไฟ

	 กำรวิเครำะห์ประสิทธิภำพมอเตอร์	

	 กำรวิเครำะห์คุณภำพสิ่งแวดล้อม	เช่น	น�้ำอุปโภค	น�้ำบริโภค	

และน�้ำเสียตำมมำตรฐำนน�้ำทิ้ง

	 กำรวิเครำะห์ทดสอบตำมข้อก�ำหนดฉลำกเขียว	 และ

มำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม

	 กำรวิเครำะห์สำรอันตรำยตำมกฎระเบียบสำกล	 เช่น	ROHs	

REACH	สำรปนเปื้อน	สำรตกค้ำง	โลหะหนัก

	 กำรสอบเทียบเครื่องมือและเครื่องวัด	เครื่องทดสอบ	

	 กำรวิเครำะห์	 ทดสอบสมบัติของวัสดุ	 และชิ้นส่วนวิศวกรรม	

อย่ำงครบวงจร

m	ติดต่อรับบริการ:
ส�ำนักจัดกำรเทคโนโลยีและนวัตกรรม	วว.

Call	center:	0-2577-9300	

e-mail:	sme@tistr.or.th

 

ศูนย์บริกำรวิเครำะห์ทดสอบ	 (NSTDA	Central	 Laboratory)	

บริกำรวิเครำะห์	ทดสอบ	และสอบเทียบ	ด้ำน	ว	และ	ท	มีควำมส�ำคัญ

ต่อกำรพัฒนำและยกระดับอุตสำหกรรม	ทั้งอุตสำหกรรมขนำดใหญ่	

กลำง	และมุ่งหวังผลิตภัณฑ์ของภำคเอกชนมีมำตรฐำนตรงกับควำม

ต้องกำรของลูกค้ำ

m	ติดต่อรับบริการ:
ศูนย์บริกำรวิเครำะห์ทดสอบ	สวทช.

Call	center:	0-2117-6850

e-mail:	sme@nstda.or.th
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ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์	 (PTEC)	 ให้

บริกำรวิเครำะห์ทดสอบ	สอบเทียบ	แก้ไขปัญหำในภำคอุตสำหกรรม

ไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์ของไทยให้สำมำรถยกระดับมำตรฐำน

ผลิตภัณฑ์ของตนให้ได้ระดับสำกล	 โดยแบ่ง	 3	 กลุ่มคือ	 กลุ่มกำร

วิเครำะห์ทดสอบ,	 กลุ่มกำรสอบเทียบเคร่ืองมือวัดอุตสำหกรรม	 และ

กลุ่มงำนวิจัยและกำรเป็นที่ปรึกษำ

m	ติดต่อรับบริการ:
ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์	สวทช.

Call	center:	0-2739-2190	ต่อ	111,	113

e-mail:	sme@nstda.or.th

มว.	ให้บรกิำรวิเครำะห์	ทดสอบ	สอบเทียบ	ผลติและจ�ำหน่ำยวัสดุ

อ้ำงองิรบัรอง	(TRM)	และพฒันำมำตรฐำนกำรตรวจสอบควำมถกูต้อง

ของกำรวัดให้เป็นมำตรฐำนกลำงของประเทศ

m	ติดต่อรับบริการ:
ส่วนบริหำรงำนลูกค้ำสัมพันธ์	มว.	

Call	center:	0-2577-5100	ต่อ	3101-3103

e-mail:	sme@nimt.or.th

สนับสนุนกำรทดสอบและรับรองมำตรฐำน	 ต้นแบบหุ่นยนต์

ทำงกำรแพทย์	และเครือ่งมอืแพทย์	รวมถึงศนูย์ทดสอบควำมปลอดภัย

ด้ำนผลิตภัณฑ์สุขภำพ

m	ติดต่อรับบริการ:
ฝ่ำยโครงกำรพิเศษจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีหุ่นยนต์ทำงกำรแพทย์

ชั้นสูง	ศลช.

กลุ่มงำนพัฒนำผลิตภัณฑ์และธุรกิจอุตสำหกรรม	ศลช.	

Call	center:	0-2644-5499	ต่อ	100,	140

e-mail:	sme@tcels.or.th;	hotline@tcels.or.th
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ให้บริกำรวิเครำะห์	 ทดสอบ	และวิจัยด้วยแสงซินโครตรอนและ

เทคโนโลยีท่ีเกี่ยวข้อง	แก่ภำคเอกชน	 เพ่ือแก้ปัญหำกระบวนกำรผลิต	

กำรคิดค้น	 และพัฒนำผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม	พร้อมทั้งให้บริกำร

ถ่ำยทอดเทคโนโลยีแก่ภำคอุตสำหกรรม	สถำบันฯ	มีควำมพร้อมของ

นักวิทยำศำสตร์ระดับปริญญำเอกให้ควำมช่วยเหลือในทุกขั้นตอน	

ตั้งแต่วิเครำะห์โจทย์ปัญหำ	แนะน�ำเทคนิคกำรตรวจวัด	กำรวิเครำะห์

ทดสอบ	และวเิครำะห์ผล	กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่สถำบันฯ	สำมำรถให้บริกำร	

ได้แก่	กลุม่ผลติภณัฑ์อำหำร	ยำ	และเครือ่งส�ำอำง,	กลุม่ผลติภณัฑ์ยำง

และพอลิเมอร์,	 กลุ่มผลิตภัณฑ์วัสดุและวัสดุก่อสร้ำง,	กลุ่มผลิตภัณฑ์

อเิลก็ทรอนกิส์,	กลุม่ผลติภัณฑ์โลหะ,	กลุม่อญัมณี	และกำรผลติชิน้ส่วน

ทำงจุลภำค

 

m	ติดต่อรับบริการ:
ส่วนงำนพัฒนำธุรกิจ	สซ.

Call	center:	044-217-040	ต่อ	1607-1609

e-mail:	sme@slri.or.th

บรกิำรวเิครำะห์	ทดสอบ	เพ่ือให้เป็นไปตำมมำตรฐำนระหว่ำงประเทศ	

และระดับมำตรฐำนสำกล	ได้แก่

	 งำนบรกิำรฉำยรงัส/ี	งำนบรกิำรตรวจวิเครำะห์ทำงจลุชวีวทิยำ

	 งำนบริกำรฉำยรังสีอัญมณี

	 งำนบรกิำรตรวจวัดกัมมนัตภำพรงัส	ีสนิค้ำส่งออกและสนิค้ำ 

	 	 น�ำเข้ำ

	 งำนบรกิำรตรวจสอบวเิครำะห์	หอกลัน่โดยเทคนคิเชงินิวเคลยีร์

	 งำนบริกำรตรวจประเมินกำรได้รับรังสีประจ�ำตัวบุคคล

	 งำนบริกำรตรวจและออกใบรับรองควำมปลอดภัยทำงรังสี 

	 	 ของหีบห่อบรรจุ

	 งำนบริกำรตรวจสอบโดยไม่ท�ำลำย

	 งำนบริกำรตรวจเช็คและซ่อมเครื่องส�ำรวจรังสี

m	ติดต่อรับบริการ
One	Stop	Service	กลุ่มพัฒนำธุรกิจนิวเคลียร์	สทน.

Call	center	:	0-2401-9885	

e-mail	:	sme@tint.or.th
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การรับจ้างและร่วมวิจัย
บริกำรวิจัยเพื่อตอบสนอง	และแก้ปัญหำ	ส�ำหรับผู้ประกอบกำร

และผู้สนใจท่ัวไป	 	 โดยมีทีมนักวิจัยที่มีควำมเชี่ยวชำญที่สำมำรถให ้

ค�ำปรกึษำ	ให้บรกิำรวิจยัเพ่ือพัฒนำผลติภัณฑ์	พัฒนำกระบวนกำรผลติ	

พัฒนำบรรจุภัณฑ์	ตำมโจทย์ควำมต้องกำรของลูกค้ำ

m	ติดต่อรับบริการ:
ส�ำนักจัดกำรเทคโนโลยีและนวัตกรรม	วว.

Call	center:	0-2577-9300	

e-mail:	sme@tistr.or.th

บริกำรรบัจำ้งวจิัย	(Contract	Research)	ในลกัษณะภำคเอกชน

จ่ำยเงินค่ำว่ำจ้ำง	โดย	สวทช.	เป็นฝ่ำยท�ำวิจัย,	ควำมเป็นเจ้ำของสิทธิ	

ขึน้อยู่กับควำมตกลง	และบรษิทัได้รบักำรตอบสนองเทคโนโลยีท่ีต้องกำร	

บรกิำรร่วมวิจยั	(Joint	Research)		ท�ำวิจยัร่วมกันกับภำคเอกชน,	

เจ้ำของสทิธิตำมสดัส่วนกำรร่วมลงทรพัยำกร	(แนวคดิ	เงนิทนุ	อปุกรณ์	

ฯลฯ),	และผู้ร่วมวิจัยแต่ละฝำ่ยเติมเต็มองค์ควำมรู้ซ่ึงกันและกัน	และ

บริษัทได้รับกำรตอบสนองเทคโนโลยีที่ต้องกำร

 

m	ติดต่อรับบริการ:
ฝ่ำยกำรตลำด	สวทช.

Call	center:	0-2564-8000

e-mail:	sme@nstda.or.th

 

ให้บริกำรรับจ้ำงและร่วมวิจัยด้ำนเทคโนโลยีอวกำศและ 

ภูมิสำรสนเทศ	โดยกำรด�ำเนินงำนแบบ	3	C	(Cluster,	Connectivity,	 

Co-creation)	มุ่งสู่กำรให้บริกำรในลักษณะ	business	 enable	 and	

co-creator

 

m	ติดต่อรับบริการ: 
ส�ำนักพัฒนำอุทยำนรังสรรค์นวัตกรรมอวกำศ	สทอภ.	

Call	center:	033-005-873

e-mail:	sme@gistda.or.th
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บริกำรรับจ้ำงวิจัย	 ในงำนท่ีเก่ียวข้องกับกำรใช้แสงซินโครตรอนและเทคโนโลยีท่ีเก่ียวข้อง	 โดยวิเครำะห์

โจทย์ปัญหำ	จัดหำทีมผู้เชี่ยวชำญ	ด�ำเนินงำนวิจัยตำมข้อเสนอโครงกำร

m	ติดต่อรับบริการ:
ส่วนงำนพัฒนำธุรกิจ	สซ.

Call	center:	044-217-040	ต่อ	1609

e-mail:	sme@slri.or.th
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•	อุทยำนวิทยำศำสตร์ประเทศไทย

•	เขตอุตสำหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย

•	ศูนย์ประชุมอุทยำนวิทยำศำสตร์ประเทศไทย
•	อุทยำนรังสรรค์นวัตกรรมอวกำศ

•	ศูนย์ภูมิสำรสนเทศสิรินธร

•	สถำบันวิจัยแสงซินโครตรอน

การบริการ
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
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	อุทยำนวิทยำศำสตร์ประเทศไทย	(TSP)	คือ	“นิคมวิจัยแห่งแรก

ของเมืองไทย”	ที่ซึ่งพร้อมด้วยโครงสร้ำงพื้นฐำน	ทำงวิทยำศำสตร์และ

เทคโนโลยี	 ซึ่งรวมไปถึงพ้ืนที่เช่ำคุณภำพสูง,	 สิ่งอ�ำนวยควำมสะดวก

และบริกำรท่ี	 ตอบสนอง	ต่อควำมต้องกำร	 ของธุรกิจเทคโนโลยีอย่ำง

ครบวงจร	บนพ้ืนที่กว่ำ	 200	 ไร่	 TSP	จึงเป็นเสมือนเมืองวิทยำศำสตร์

และเทคโนโลยี	ทีม่คีวำมหลำกหลำย	ของบคุคลำกรกว่ำ	3,000	คน	จำก	

4	ศนูย์วิจยัแห่งชำต	ิและบรษิทัเอกชนอกีกว่ำ	60	องค์กร	ท้ังยัง	รำยล้อม

ด้วย	3	มหำวิทยำลัยชั้นน�ำของประเทศ,	ร้ำนอำหำร,	ร้ำนค้ำ,	ศูนย์กีฬำ	

และสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกที่ครบครัน	ท�ำให้	 TSP	 นับเป็นพ้ืนท่ีเช่ำที่

ออกแบบเฉพำะเพื่อรองรับ	กำรวิจัยและพัฒนำ	ภำยใต้สังคมคุณภำพ	

ที่ผสำนเทคโนโลยีและวิถีชีวิตไว้อย่ำงลงตัว	 	 	 	

m	ติดต่อรับบริการ:
ฝ่ำยขำยและบริกำรคีย์แอคเคำนต์	สวทช.

Call	center:	0-2564-7222,	0-2564-7200	ต่อ	5360,	5040	

และ	5363

e-mail:	sme@nstda.or.th
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เขตอุตสำหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย	 มีบริกำรให้เช่ำพ้ืนที่

ส�ำนักงำนส�ำหรบับรษิทัทีท่�ำธุรกิจเก่ียวกับกำรพัฒนำซอฟต์แวร์เพ่ือเป็น

แหล่งรวมสร้ำงคลสัเตอร์	ส�ำหรบัอตุสำหกรรมซอฟต์แวร์	โดยสนบัสนนุ

ให้บริษัทได้แลกเปลี่ยนประสบกำรณ์	 ควำมร่วมมือทำงธุรกิจและ

เทคโนโลยี	นอกจำกน้ี	 ยังมีบริกำรห้องฝึกปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์	 ซึ่ง 

ติดตั้งเทคโนโลยีในกำรฝึกอบรมท่ีทันสมัย	 พร้อมบริกำรอินเตอร์เน็ต 

ไร้สำยควำมเร็วสูง	 ห้องประชุม/สัมมนำ	 ส�ำหรับกำรประชุม/สัมมนำ

ขนำดเลก็	และกลำง	ซึง่รองรบัผูเ้ข้ำร่วมประชมุ/สมัมนำได้ตัง้แต่	10-70	

ท่ำน	บรกิำรห้องประชมุขนำดใหญ่ซึง่สำมำรถรองรบัผูเ้ข้ำร่วมงำนได้ถึง	

300	พ้ืนท่ีกว้ำงขวำง	หรหูรำ	พร้อมอปุกรณ์ทนัสมยัครบครนั	เพ่ืออ�ำนวย

ควำมสะดวก	และลดต้นทุนค่ำใช้จ่ำยส�ำหรับผู้ประกอบกำร

m	ติดต่อรับบริการ:
ฝ่ำยบริหำรเขตอุตสำหกรรมซอฟต์แวร์	สวทช.

Call	center:	0-2583-9992

e-mail:	sme@nstda.or.th

ศูนย์ประชุมอุทยำนวิทยำศำสตร์ประเทศไทย	 ต้ังอยู่ภำยใน

อุทยำนวิทยำศำสตร์ประเทศไทย	เป็นอำคำร	4	ชั้น	มีพื้นที่ใช้สอยกว่ำ	

30,000	ตำรำง	เมตร	สำมำรถรับรองผู้ใช้บริกำรได้กว่ำ	4,000	คน	ใน

กำรจดักิจกรรมทีเ่ก่ียวข้องกับวิทยำศำสตร์	เทคโนโลยี	และอตุสำหกรรม

ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ	ประกอบด้วย

	 โถง	นิทรรศกำร	ครอบคลุมพื้นที่	2,480	ตำรำงเมตร

	 ห้องประชุมขนำดใหญ่	(Auditorium)	ขนำด	376	ที่นั่ง

	 ห้องประชุม	Boardroom	ขนำด	61	ที่นั่ง

	 ห้องอบรมสัมมนำขนำดเล็กและขนำดกลำง	11	ห้อง

	 สิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกอ่ืนๆ	 อำทิ	 ศูนย์หนังสือ	 ห้องอำหำร	

และร้ำนกำแฟ	เป็นต้น

m	ติดต่อรับบริการ:
ฝ่ำยบริหำรศูนย์ประชุมอุทยำนวิทยำศำสตร์ประเทศไทย	สวทช.

Call	center:	0-2564-7000	ต่อ	6011-6013

e-mail:	sme@nstda.or.th
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อุทยำนรังสรรค์นวัตกรรมอวกำศ	 (Space	Krenovation	Park:	

SKP)	ให้บริกำรใช้เครื่องมือและพื้นที่เพื่อรังสรรค์นวัตกรรมและบริกำร

ที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีอวกำศ

m	ติดต่อรับบริการ: 
ส�ำนักพัฒนำอุทยำนรังสรรค์นวัตกรรมอวกำศ	สทอภ.

Call	center:	033-005-873

e-mail:	sme@gistda.or.th

ศูนย์ภูมิสำรสนเทศสิรินธร	 (Sirindhorn	 Center	 for	 Geo- 

Informatics:	 SCGI)	 เป็นศูนย์ฝึกอบรม	สัมมนำ	 เพ่ือส่งเสริมเผยแพร่

องค์ควำมรูด้้ำนเทคโนโลยีอวกำศและภูมสิำรสนเทศในภูมภิำคอำเซยีน

m	ติดต่อรับบริการ: 
ส�ำนักพัฒนำและถ่ำยทอดองค์ควำมรู้	สทอภ.

Call	center:	0-2561-4504-5

e-mail:	sme@gistda.or.th

 

สถำบันวิจัยแสงซินโครตรอน	 (องค์กำรมหำชน)	 มีบริกำร 

ห้องประชุม/สัมมนำ	ส�ำหรับกำรประชุม/สัมมนำขนำดเล็ก	และกลำง	

ซึง่รองรบัผูเ้ข้ำร่วมประชมุ/สมัมนำได้ตัง้แต่	5-100	ท่ำน	และห้องประชมุ

ขนำดใหญ่	 (Auditorium)	 รองรับ	 150	ท่ำน	พร้อมอุปกรณ์ทันสมัย 

ครบครัน	พร้อมกำรให้บริกำรด้ำนอำหำรและอำหำรว่ำง	 และบริกำร 

ถ่ำยวีดีทัศน์ตลอดกำรสัมมนำ

m	ติดต่อรับบริการ:
ส่วนงำนพัฒนำธุรกิจ

Call	center:	044-217-040	ต่อ	1609

e-mail:	sme@slri.or.th
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•	กำรบ่มเพำะธุรกิจเทคโนโลยี

•	กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี

•	กำรอนุญำตใช้ทรัพย์สินทำงปัญญำ

•	อุดหนุนค่ำที่ปรึกษำ	50%
•	กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี

การบริการ
ทรัพย์สินทางปัญญา
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การบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี
สนับสนุนกำรบ่มเพำะผู้ประกอบกำรเทคโนโลยีใหม่	 โดยเป็นพ่ีเลี้ยงให้ค�ำปรึกษำและฝึกอบรมทำงธุรกิจ	

ตลอดจนเชื่อมโยงให้เข้ำถึงทรัพยำกรท่ีจ�ำเป็นเพ่ือให้สำมำรถเริ่มต้นธุรกิจและน�ำธุรกิจให้อยู่รอดได้	พร้อมท้ัง

กิจกรรมเสริมควำมเข้มแข็ง	โดยเฉพำะด้ำนพัฒนำธุรกิจ	และอื่นๆอีกมำกมำย	กำรดูแลในช่วงระยะเวลำเริ่มต้น

ของกำรด�ำเนินธุรกิจประมำณ	1-2	ปี	เพื่อให้ผู้ประกอบกำรได้เรียนรู้	ทดลองและปรับปรุงกำรท�ำธุรกิจ	ตลอดจน

พัฒนำสินค่ำของตนเอง	จนเกิดควำมมั่นใจ	สำมำรถจัดตั้งธุรกิจ	และยืดหยัดอยู่ได้ด้วยตนเอง

m	ติดต่อรับบริการ:
ศูนย์บ่มเพำะธุรกิจ	สวทช.

Call	center	0-2583-9992	ต่อ	1511,	1512	และ	0-2564-7000	

ต่อ	5362,	5372-75

e-mail:	sme@nstda.or.th

การอนุญาตใช้ทรัพย์สินทางปัญญาและการถ่ายทอดเทคโนโลยี
บริกำรด้ำนทรัพย์สินทำงปัญญำ	จัดท�ำสัญญำเกี่ยวกับกำรขออนุญำตน�ำสิทธิเทคโนโลยีของ	สวทช.	และ

เครือข่ำย	 ไปใช้ประโยชน์เชิงพำณิชย์	 ด�ำเนินกำรเก่ียวกับกำรขอจดสิทธิบัตร	 เครื่องหมำยกำรค้ำ	 และจดแจ้ง

ลิขสิทธิ์ด้วยค่ำบริกำรที่เหมำะสม	

m	ติดต่อรับบริการ:
ส�ำนักงำนจัดกำรสิทธิเทคโนโลยี	สวทช.

Call	center	0-2564-7000	ต่อ	1325

e-mail:	sme@nstda.or.th

อุดหนุนค่าที่ปรึกษา 50%
สนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรว่ำจ้ำงผู้เชี่ยวชำญ	ร้อยละ	50	ภำยใต้วงเงินสูงสุดไม่เกิน	400,000	บำท	ซึ่งเป็น

กลยุทธ์ขั้นต้น	ที่จะช่วยลดควำมเสี่ยงในกำรลงทุนของผู้ประกอบกำร	SMEs	เพื่อพัฒนำเทคโนโลยีกำรผลิต	และ

จะเชือ่มโยงไปสูก่ำรสร้ำงขดีควำมสำมำรถในกำรท�ำวิจยัและพัฒนำของอตุสำหกรรมไทย	อนัจะน�ำไปสูก่ำรเพ่ิม

ศักยภำพในกำรแข่งขันในตลำดโลกได้อย่ำงยั่งยืน	

m	ติดต่อรับบริการ:
ฝ่ำยพัฒนำเทคโนโลยีอุตสำหกรรม	สวทช.

Call	center	0-2564-7000	ต่อ	1376

e-mail:	sme@nstda.or.th
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การถ่ายทอดเทคโนโลยี
อนุญำตให้ผู้ประกอบกำรใช้สิทธิท�ำกำรผลิตและจ�ำหน่ำยผลิตภัณฑ์จำกผลงำนวิจัยและพัฒนำของ	 วว.	

(Licensing	agreement)	โดยมีรูปแบบกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี	2	รูปแบบ	คือ	กำรให้สิทธิเฉพำะแต่เพียงผู้เดียว	

(Exclusive	right)	และกำรให้สิทธิ์ไม่เฉพำะ	(Non-exclusive	right)

m	ติดต่อรับบริการ:
ส�ำนักจัดกำรเทคโนโลยีและนวัตกรรม	วว.

Call	center	0-2577-9300

e-mail:	sme@tistr.or.th
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•	กำรฝึกอบรม

•	กำรฝึกอบรม

•	ฐำนข้อมูลผู้เชี่ยวชำญ

•	กำรค้นหำนักวิจัย	

•	กำรแลกเปลี่ยนบุคลำกร

•	สร้ำงควำมตระหนักด้ำน	วทน.

•	กำรฝึกอบรม

•	กำรแลกเปลี่ยนบุคลำกร

•	กำรฝึกอบรม

•	สร้ำงควำมตระหนักด้ำน	วทน.

การบริการด้านก�าลังคน
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การฝึกอบรม
วว.	มีบริกำรฝึกอบรม	สัมมนำทำงวิชำกำรด้ำนวิทยำศำสตร์	กำร

อบรมเพื่อน�ำไปประกอบอำชีพ	เป็นทำงด้ำนอำหำรแปรรูป	กำรเกษตร	

และกำรฝึกอบรมระบบคุณภำพมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร	 ISO/IEC	

17025		ให้กับผู้ประกอบกำรและบุคคลทั่วไปที่สนใจ

m	ติดต่อรับบริการ:
วว.

Call	center	0-2577-9300

e-mail:	sme@tistr.or.th

พัฒนำบุคลำกร	และเชื่อมโยงควำมรู้ด้ำน	วทน.	เพื่อพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมไทย	ประกอบด้วย

	 หลกัสตูรกำรจดักำรเทคโนโลยี	ทัง้ด้ำนสำรสนเทศเพ่ือองค์กรในระดบัผูบ้รหิำรระดับกลำงและระดบัสงู	

ทั้งในเรื่องกำรจัดกำร	กำรตรวจสอบ	และกำรจัดกำรนวัตกรรมเพื่อองค์กรต่ำงๆ	 รวมถึงกำรดูงำน	หลักสูตรกำร

พัฒนำบุคคลำกรทำงด้ำน	green	product	 เพ่ือตอบสนองต่อกำรผลิตสินค้ำที่ไม่ก่อผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	

เพ่ือหลกีเลีย่ง	non-tariff	barrier	กำรกดีกันทำงกำรค้ำ	กำรจดัท�ำ	carbon	foot	print	ของผลติภณัฑ์	ซึง่ในอนำคต

จะต้องมีกำรติดฉลำกผลิตภัณฑ์	ตลอดจนหลักสูตรควำมรู้ในกำรจัดกำรพลังงำนทั้งในระดับบุคคลและองค์กร	

เป็นต้น

	 หลักสูตรด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศ	และบริกำรฝึกอบรมเฉพำะองค์กร	 โดยบริกำร 

ฝึกอบรมควำมรู้ด้ำนวิทยำศำสตร์	 เทคโนโลยี	 และสำรสนเทศ	 ระดับผู้ปฏิบัติกำร	ทั้งแบบที่ใช้ห้องปฏิบัติกำร	

คอมพิวเตอร์และอื่นๆ	รวมถึงกำรบริกำรจัดฝึกอบรมเฉพำะองค์กรในหลักสูตรตำมที่ต้องกำร

	 โครงกำรสอบมำตรฐำนวิชำชีพไอที	 (ITPE)	บริกำรทดสอบควำมรู้ในระดับบุคคลด้ำนไอซีทีในระดับ

ต่ำงๆ	ตำมมำตรฐำนวิชำชีพไอทีในระดับสำกล	จำกควำมร่วมมือกับประเทศญี่ปุ่นและหลำยประเทศในเอเชีย	

โดยจัดสอบปีละ	 2	ครั้ง	 คือ	 เมษำยน	และตุลำคม	 เป็นกำรทดสอบควำมรู้ระดับบุคคลท่ีไม่อิงผลิตภัณฑ์	 และ

บริกำรในเชิงพำณิชย์ของย่ีห้อใดๆ	มีเครือข่ำยสนำมทดสอบมำกมำยมำกกว่ำ	 17	แห่ง	 ท่ัวประเทศไทย	และ 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรสอบไม่แพง	(นักศึกษำ	600	บุคคลทั่วไป	1,000	บำท)

m	ติดต่อรับบริการ:
สถำบันวิทยำกำร	สวทช.	

Call	center	.	0-2644-8150	ต่อ	81886,	81887,	81892,	81894,	

81898	และ	81901

e-mail:	sme@nstda.or.th
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มว.	 ให้บริกำรฝึกอบรมเทคนิคกำรวัดทั้งภำคทฤษฏีและปฏิบัติ	 ให้กับผู้ประกอบกำรห้องปฏิบัติกำรภำค

อุตสำหกรรม	และภำคกำรศึกษำ	

m	ติดต่อรับบริการ:
ส่วนบริหำรงำนลูกค้ำสัมพันธ์

สถำบันมำตรวิทยำแห่งชำติ	(มว.)	

Call	center:	02	577	5100	ต่อ	3101-3103

e-mail:	sme@nimt.or.th

ถ่ำยทอดองค์ควำมรู้	 เพ่ือพัฒนำบุคลำกร	และเชื่อมโยงควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศ	

อันจะส่งผลต่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมไทย	ประกอบด้วย

	 หลักสูตรระบบสำรสนเทศภูมิศำสตร์ส�ำหรับผู้เริ่มต้นใช้งำน		

	 หลักสูตรเทคโนโลยีภูมิสำรสนเทศ	ส�ำหรับผู้บริหำร		

	 หลักสูตรกำรเผยแพร่ข้อมูลภูมิสำรสนเทศทำงอินเทอร์เน็ตและ	Mobile	web	

	 หลักสูตรกำรประมวลผลและแปลควำมหมำยข้อมูลจำกดำวเทียม

	 หลักสูตรกำรวิเครำะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่และกำรสร้ำงแบบจ�ำลองในระบบสำรสนเทศภูมิศำสตร์

m	ติดต่อรับบริการ:
ส�ำนักพัฒนำและถ่ำยทอดองค์ควำมรู้	สทอภ.

Call	center	0-2561-4504-5

e-mail:	sme@gistda.or.th
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ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ฐำนข้อมูลที่ปรึกษำเทคโนโลยี	(ITA)	และผู้เชี่ยวชำญเฉพำะทำง	เพื่อให้ควำมช่วยเหลือด้ำนกำรวิจัยและ

พัฒนำ	เข้ำไปให้ค�ำปรึกษำและแก้ไขปัญหำถึงในโรงงำน

m	ติดต่อรับบริการ:
ฝ่ำยพัฒนำเทคโนโลยีอุตสำหกรรม	สวทช.

Call	center	0-2564-7000	ต่อ	1376

e-mail:	sme@nstda.or.th

การเสาะหานักวิจัย
สวทช.	มนัีกวิจยัรำว	500	คน	ซึง่มคีวำมรู	้ศกัยภำพและควำมเชีย่วชำญท่ีหลำกหลำยใน	4	สำขำหลัก	ได้แก่	

เทคโนโลยีชวีภำพและพันธุวศิวกรรม,	เทคโนโลยีโลหะและวสัด,ุ	เทคโนโลยีอเิลก็ทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์	และ

เทคโนโลยีนำโน

m	ติดต่อรับบริการ:
ฝ่ำยกำรตลำด	สวทช.

Call	center	.	0-2564-8000

e-mail:	sme@nstda.or.th

การแลกเปลี่ยนบุคลากร
จัดท�ำฐำนข้อมูลควำมต้องกำร	 วทน.	ของผู้ประกอบกำร	SMEs	 เพ่ือให้ควำมช่วยเหลือดำ้นกำรวิจัยและ

พัฒนำ	เข้ำไปให้ค�ำปรึกษำและแก้ไขปัญหำถึงในโรงงำน

m	ติดต่อรับบริการ:
ฝ่ำยพัฒนำเทคโนโลยีอุตสำหกรรม	สวทช.

Call	center	0-2564-7000	ต่อ	1376

e-mail:	sme@nstda.or.th

Talent Mobility
m	ติดต่อรับบริการ:

ฝ่ำยก�ำลังคน	สวทน.

Call	center	0-2160-5432	ต่อ	211

e-mail:	sme@sti.or.th
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สร้างความตระหนักด้าน วทน.
จัดนิทรรศกำรถำวรในพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศ	 เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่ควำมรู้ด้ำน

เทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศ	ให้แก่เยำวชนและบุคคลที่สนใจ

m	ติดต่อรับบริการ:
ส�ำนักพัฒนำและถ่ำยทอดองค์ควำมรู้	สทอภ.

Call	center	0-2561-4504-5

e-mail:	sme@gistda.or.th
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•	รับรองงำน	R	&	D		เพื่อหักค่ำใช้จ่ำย	200%
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

•	ข้อมูลแหล่งเงินทุน

•	รบัรองงำน	R	&	D	เพ่ือหักค่ำใช้จ่ำย	200%

•	กองทุนเพื่อพัฒนำ	STI

•	เงินกู้ดอกเบี้ยต�่ำ

•	เงินร่วมลงทุน

•	เงินกู้ดอกเบี้ยต�่ำ

•	ทุนสนับสนุนนวัตกรรม

•	ทนุพัฒนำเครือ่งจกัร/เครือ่งมอื

การบริการด้านการเงิน
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รับรองงาน R & D เพื่อหักค่าใช้จ่าย 200%
สนับสนุนและกระตุ้นกำรท�ำวิจัยและพัฒนำในบริษัทไทยด้วยมำตรกำรลดภำษีนิติบุคคลเพ่ิมเติมในกำร

ลดต้นทุนกำรท�ำวิจัยและพัฒนำ	เพื่อพัฒนำควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน	ได้แก่

	 โครงกำรวิจัยและพัฒนำ	(ตำมที่ประเภทที่ระบุ)

	 ขึ้นทะเบียน	วพ	01	กับกรมสรรพำกร

	 ผ่ำนกระบวนกำรวิเครำะห์โครงกำรและกำรรับรองจำกคณะกรรมกำร	RDC	หรือผ่ำนช่องทำง	RDC	

Fast	Track	ส�ำหรับโครงกำรร่วมวิจัยกับหน่วยงำนภำครัฐและกำรศึกษำที่ขึ้นทะเบียน	วพ	01	

	 จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลไทย

m	ติดต่อรับบริการ:
งำนกระตุ้นกำรวิจัยและพัฒนำภำคเอกชน	สวทช.

Call	center	0-2564-7000	ต่อ	1328	–	1332

e-mail:	sme@nstda.or.th

ศลช.	 ได้รับมอบหมำยจำก	BOI	 พิจำรณำรับรองให้แก่บริษัทด้ำนเทคโนโลยีชีวภำพในกำรขอรับสิทธิ

ประโยชน์ทำงภำษีจำก	BOI

m	ติดต่อรับบริการ:
โปรแกรมผลิตภัณฑ์ยำ	/	สุขภำพ	ศลช.

Call	center	02-644-5499	ต่อ	129

e-mail:	sme@tcels.or.th;	hotline@tcels.or.th

กองทุนเพื่อพัฒนา STI
สิทธิประโยชน์เพ่ิมเติม	 จำก	BOI	 ส�ำหรับกำรลงทุน	 เพ่ือพัฒนำทักษะ	 เทคโนโลยีและนวัตกรรม	 (STI)	 

โดยส่งเสริมให้องค์กรที่ได้รับกำรส่งเสริมกำรลงทุนจำก	BOI	 ให้มีส่วนร่วมในลงทุนในด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำ	

เพ่ือปรับปรุงกำรแข่งขันประเทศ	 รวมเวลำท้ังหมดต้องไม่เกิน	 8	 ปี	 สำมำรถยกเว้นภำษีนิติบุคคลบนรำยได้	 

ทั้งโครงกำร	และยกเว้นภำษีน�ำเข้ำอุปกรณ์	ในทุกโซนอุตสำหกรรม

m	ติดต่อรับบริการ:
งำนสนับสนุนกำรวิจัย	พัฒนำ	และวิศวกรรมภำคเอกชน	สวทช.

Call	center	0-2564-7000	ต่อ	1334	–	1339

e-mail:	sme@nstda.or.th
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เงินกู้ดอกเบี้ยต�่า
กำรสนับสนุนกำรวิจัยพัฒนำและวิศวกรรมภำคเอกชน	 เพ่ือกำรพัฒนำเทคโนโลยีภำคอุตสำหกรรมกำร

ผลิต	เพื่อกำรค้นคว้ำวิจัยและพัฒนำ	หรือเพื่อใช้เทคโนโลยี		ในกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์	และกระบวนกำรผลิตตำม

ควำมต้องกำรของบริษัท	โดยลักษณะโครงกำรที่เข้ำข่ำยกำรสนับสนุน	ได้แก่

	 กำรพัฒนำหรือปรับปรุงผลิตภัณฑ์ใหม่

	 กำรพัฒนำหรือปรับปรุงเทคโนโลยีกระบวนกำรผลิต

	 กำรจัดสร้ำงหรือปรับปรุงห้องทดลองปฏิบัติกำร

	 กำรต่อยอดน�ำผลงำนวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิงพำณิชย์

	 กำรพัฒนำเครื่องต้นแบบ	หรือกำรท�ำวิศวกรรมย้อนรอย	(Reverse	Engineering)

m	ติดต่อรับบริการ:
งำนสนับสนุนกำรวิจัย	พัฒนำ	และวิศวกรรมภำคเอกชน	สวทช.

Call	center	0-2564-7000	ต่อ	1334	–	1339

e-mail:	sme@nstda.or.th

โครงกำรนวตักรรมด.ี..ไม่มดีอกเบีย้	เป็นกำรสนับสนุนเงนิอดุหนุนในรปูแบบกำรสนับสนนุดอกเบีย้เงนิกู้ใน

ระยะเวลำ	3	ปี	วงเงินไม่เกิน	5	ล้ำนบำทให้แก่โครงกำรนวัตกรรมที่อยู่ในระยะเริ่มต้นสู่กำรผลิตจริง	หรืออำจเป็น

โครงกำรทีเ่กิดจำกกำรขยำยผลของกำรสร้ำงต้นแบบหรอืกำรทดสอบน�ำร่อง	และพฒันำออกสูต่ลำดในระยะแรก	

โดยสถำบนักำรเงินทีไ่ด้รบักำรเหน็ชอบจำก	สนช.	จะเป็นผู้ปล่อยสินเชือ่เงนิกู้ให้แก่โครงกำรนวัตกรรมท่ีได้รบักำร

ประเมนิจำก	สนช.	โดยมสีถำบนักำรเงนิ	9	แห่ง	คอื	ธนำคำรกรงุไทย	ธนำคำรกรงุเทพ	ธนำคำรกสกิรไทย	ธนำคำร

ทหำรไทย	ธนำคำรนครหลวงไทย	ธนำคำรพัฒนำวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมแห่งประเทศไทย	ธนำคำร

ไทยพำณิชย์	ธนำคำรซีไอเอ็มบี	และธนำคำรกรุงศรีอยุธยำเป็นพันธมิตร

 

m	ติดต่อรับบริการ:
ฝำยยุทธศำสตร์นวัตกรรม	สนช.

Call	center	0-2644-6000

e-mail:	sme@nia.or.th
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เงินร่วมลงทุน
เงินลงทุนจัดตั้งบริษัทร่วมกับภำคเอกชนหรือนักวิจัย	 เป็นใช้กลไกกำรร่วมทุนในกำรส่งเสริมให้เกิด	 

ธุรกิจเทคโนโลยีใหม่	ที่มีขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันสูง	โดย

	 ร่วมลงทุนในอัตรำส่วนระหว่ำง	25%	และ	49%

	 ร่วมทุนในโครงกำรวิจัยที่พร้อมในกำรออกสู่เชิงพำณิชย์

	 ร่วมทุนในโครงกำรที่รับถ่ำยทอดเทคโนโลยีจำก	สวทช.	หรือจำกต่ำงประเทศ	หรือมีผลประโยชน์ทำง

ด้ำนเทคโนโลยี

	 จดัสรรผูม้คีวำมรูใ้นกำรด�ำรงต�ำแหน่งในคณะกรรมกำรบรษิทัผลกัดันธรรมำภิบำลในกำรด�ำเนินกิจกำร

m	ติดต่อรับบริการ:
ศูนย์ลงทุน	สวทช.

Call	center	0-2564-7000	ต่อ	1327,	1340-1345,	1359

e-mail:	sme@nstda.or.th

ทุนสนับสนุนนวัตกรรม
โครงกำรแปลงเทคโนโลยีให้เป็นทนุ	เป็นกำรสนบัสนนุเงนิอดุหนนุในรปูแบบของทนุสนบัสนนุนวัตกรรมแก่

โครงกำรนวัตกรรมที่อยู่ในระยะทดสอบควำมเป็นไปได้ของเทคโนโลยี	 หรือกำรพัฒนำโครงกำรต้นแบบ	ซึ่งอำจ

ต่อยอดจำกงำนวิจยัและพัฒนำ	สิง่ประดษิฐ์	หรอืสทิธิบตัรทีม่กีำรรบัรองและผ่ำนกำรประเมนิทำงเทคโนโลยี	โดย	

สนช.	จะให้กำรสนับสนุนในระยะเวลำ	3	ปี	วงเงินไม่เกิน	3	ล้ำนบำท

 

m	ติดต่อรับบริการ:
ฝ่ำยยุทธศำสตร์นวัตกรรม	สนช.

Call	center	0-2644-6000

e-mail:	sme@nia.or.th
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ทุนพัฒนาเครื่องจักร/เครื่องมือ
สนับสนุนกำรพัฒนำเทคโนโลยีในระดับชุมชน	 และระดับอุตสำหกรรม	 เพ่ือเพ่ิมขีดควำมสำมำรถของ 

ภำคกำรผลิตและบริกำร	โดยเน้นกำรพัฒนำเครื่องจักร	เครื่องมือ	อุปกรณ์	ที่ทันสมัยจำกต่ำงประเทศ	หรือตำม

ควำมต้องกำรของผู้ใช้ในประเทศ	ภำยใต้โครงกำร

	 วิศวกรรมเพื่อกำรสร้ำงสรรค์คุณค่ำ

	 กำรพัฒนำสินค้ำเทคโนโลยีเพื่อทดแทนกำรน�ำเข้ำและผลักดันสู่ตลำด	AEC	

	 กำรพัฒนำเครื่องจักร	เครื่องมือ	และอุปกรณ์	เพื่อกำรผลิตระดับชุมชน

m	ติดต่อรับบริการ:
กลุ่มงำนพัฒนำเทคโนโลยีสู่ภำคกำรผลิต	สป.วท.

Call	center	0-2333-3927

e-mail:	sme@most.go.th

ข้อมูลแหล่งเงินทุน
ร่วมมือกับสถำบันกำรเงินภำครัฐในกำร

	 อ�ำนวยควำมสะดวกในกำรเข้ำถึงแหล่งเงนิทนุผ่ำนกำรบรกิำรทำงกำรเงนิเพ่ือกำรเริม่ต้นธุรกิจเทคโนโลยี	

กำรขยำยธุรกิจเทคโนโลยี	กำรสร้ำงสรรค์ผลงำนนวัตกรรม	และกำรลงทุนในกำรวิจยัพัฒนำ	ให้แก่ผู้ประกอบกำร	

SMEs	และผู้ประกอบกำรรำยย่อย

	 พัฒนำเครื่องมือทำงกำรเงินใหม่ๆ	 เพ่ือเป็นปัจจัยสนับสนุนให้แก่ผู ้ประกอบกำร	 SMEs	 และ 

ผู้ประกอบกำรรำยย่อย

	 สนับสนุนให้ควำมรู้หรือให้ค�ำปรึกษำเกี่ยวกับกำรวำงแผนกำรเงินและกำรลงทุนในกำรสร้ำงสรรค์งำน

นวัตกรรมให้แก่ผู้ประกอบกำร	SMEs	และผู้ประกอบกำรรำยย่อย

m	ติดต่อรับบริการ:
ส�ำนักจัดกำรเทคโนโลยีและนวัตกรรม	วว.

Call	center	0-2577-9300

e-mail:	sme@tistr.or.th
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•	กำรผลักดันมำตรกำรด้ำนภำษีวิจัย	พัฒนำ	และนวัตกรรม

จัดท�ำข้อเสนอและผลักดันมำตรกำรทำงภำษีด้ำนวิจัย	พัฒนำ	และนวัตกรรมจำก	200%	เป็น	300%

m	ติดต่อรับบริการ:
ฝ่ำยโครงสร้ำงพื้นฐำน	สวทน.

Call	center	0-2160-5432	ต่อ	205

e-mail:	sme@sti.or.th

การบริการด้านนโยบาย
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ติดต่อเรา

 ส�านักงานปลัดกระทรวง (สป.วท.) 

		 www.most.or.th

 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) 

		 www.tistr.or.th

 ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

		 www.nstda.or.th

 สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.)

		 www.nimt.or.th

 ส�านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (สทอภ.)

		 www.gistda.or.th

 ส�านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สนช.)

		 www.nia.or.th

 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) (ศลช.)

		 www.tcels.or.th

 ส�านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)

		 www.sti.or.th

 สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) (สซ.)

		 www.slri.or.th

 สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทน.)

		 www.tint.or.th

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Ministry of Science and Technology
75/47 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

Call Center : 1313


