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ประวัติหน่วยงาน

สื

บเนื่ อ งจากการประชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารสภาวิ จั ย แห่ ง ชาติ
ในปี พ.ศ. 2519 มีมติให้แต่งตั้ง คณะอนุกรรมการวางนโยบายและแผน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อจัดท�ำรายงานเรื่องการปฏิรูประบบ
บริหารราชการของรัฐ โดยมีการเสนอให้จัดตั้งกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และการพลังงานขึ้น
ต่อมาได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เล่มที่ 96 ตอนที่ 40
มีผลใช้เมื่อ 24 มีนาคม 2522 เป็นต้นมา ซึ่งถือเป็นการเริ่มต้นของการประกาศ
นโยบายรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นครั้งแรก โดยมุ่งเน้นการ
วิจยั พัฒนาและวิศวกรรม ในปี พ.ศ. 2529 ได้มกี ารจัดสร้างพระบรมราชอนุสาวรีย์
พระปฐมพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประดิษฐานอยู่ ณ กระทรวงวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และการพลังงาน (ในขณะนัน้ ) ในฐานะพระบิดาแห่ง
วิทยาศาสตร์ไทย ต่อมารัฐบาลมีความพยายามในการแก้ไข
ปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการพัฒนาอุตสาหกรรม และส่งเสริม
ให้มีการน�ำงานวิจัยไปใช้ในภาคอุตสาหกรรมมากยิ่งขึ้น จึงได้
ปรับเปลี่ยนชื่อเป็น กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2535
ภายหลังได้มกี ารปฏิรปู ระบบราชการให้ทนั สมัย สอดคล้องกับสถานการณ์ปจั จุบนั กระทรวงวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและสิง่ แวดล้อม จึงได้ปฏิรปู เป็น กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมือ่ 2 ตุลาคม 2545 ในบทบาท
ที่ชัดเจนตามนโยบายด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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วิสัยทัศน์
“เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพือ่ สร้างปัญญาในสังคม สนับสนุน
การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน”

พันธกิจ
1.

เสนอแนะนโยบาย และจัดท�ำยุทธศาสตร์/ แผนด้าน วทน. โดยบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงาน
ในสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2.  ริเริม่ เร่งรัด ผลักดันและด�ำเนินการวิจยั และพัฒนา เพือ่ สร้างองค์ความรูท้ มี่ ผี ลกระทบในเชิงเศรษฐกิจ
และสังคม
3.  ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ สร้างคนดีและคนเก่งในทุกระดับ รวมทั้งสร้างความตระหนักด้าน วทน.
ให้แพร่หลาย และเป็นที่ยอมรับกับทุกภาคส่วนของประเทศ
4.  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสนับสนุนและกลไกด้านต่างๆ ที่เอื้อต่อการสร้างปัญญา และการน�ำ
องค์ความรู้ทางด้าน วทน. ไปใช้เพิ่มคุณค่ากับภาคการผลิต รวมถึงภาคสังคม
5. สนับสนุนให้มกี ารถ่ายทอดเทคโนโลยี และสร้างนวัตกรรมให้แก่ภาคการผลิตและบริการ รวมทัง้ บริการ
สังคมด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพือ่ เพิม่ ผลิตภาพทางเศรษฐกิจ และคุณภาพชีวติ ของประชาชน

ค่านิยม

MOST
= Merit & Modernization

(สร้างสรรค์สิ่งดีงาม และทันสมัยอยู่เสมอ)

= Outcome - Oriented

(มุ่งประโยชน์ของชาติเป็นหลัก)

= Social Accountability

(มีส�ำนึกรับผิดชอบต่อสังคม)

= Transparency & Teamwork (โปร่งใสตรวจสอบได้และมีการท�ำงานร่วมกันทั้งองค์กร
			

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายเดียวกัน)
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กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(Ministry of Science and Technology)

มีอ�ำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการวางแผน ส่งเสริม และพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และราชการอื่นๆ ตามที่มีกฎหมาย
ก�ำหนด โดยมีหน่วยงานในระดับกรม จ�ำนวน 16 หน่วยงาน
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สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน�้ำและการเกษตร
(องค์การมหาชน) (สสนก.)
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ส�ำนักงานรัฐมนตรี (สร.)
รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์กลั่นกรอง
เรือ่ งเพือ่ เสนอต่อรัฐมนตรี รวมทัง้ เสนอ
ความเห็นประกอบการวินจิ ฉัยสัง่ การของ
รัฐมนตรี

สนับสนุนการท�ำงานของรัฐมนตรีในการ
ด�ำเนินงานทางการเมืองระหว่างรัฐมนตรี
คณะรัฐมนตรี รัฐสภา และประชาชน

ประสานงานการตอบกระทู้ชี้แจงญัตติ
ร่างพระราชบัญญัติและกิจการอื่นทาง
การเมือง รวมทั้งด�ำเนินการพิจารณา
เรือ่ งร้องทุกข์รอ้ งเรียน หรือร้องขอความ
ช่วยเหลือต่อรัฐมนตรี

ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฏหมายก�ำหนด
ให้ เ ป็ น อ� ำ นาจหน้ า ที่ ข องส� ำ นั ก งาน
รัฐมนตรีหรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะ
รัฐมนตรีมอบหมาย
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ส�ำนักงานรัฐมนตรี (สร.)
Office of the Minister of Science and Technology
สถานที่ตั้งส�ำนักงาน
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
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ส�ำนักงานรัฐมนตรี (สร.)

Office of the Minister of Science and Technology
ส�ำนักงานรัฐมนตรี มีบทบาทหลักในการประสานงาน และสนับสนุนการปฏิบัติราชการของรัฐมนตรี
ให้บรรลุผลตามนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีโครงสร้างหลักดังนี้

งานบริหารทั่วไป

มีอ�ำนาจหน้าที่เกี่ยวกับงานเลขานุการและงานการประชุมของ รัฐมนตรี งานบริหารทั่วไป และช่วย
อ�ำนวยการของส�ำนักงานรัฐมนตรี ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มงานประสานการเมือง

มีอ�ำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการประสานนโยบายระหว่างกระทรวงและประสานกับรัฐสภาตามที่รัฐมนตรี
มอบหมาย การประชาสัมพันธ์ ชีแ้ จงท�ำความเข้าใจและให้ขอ้ มูลแก่สอื่ มวลชน รับเรือ่ งราวร้องทุกข์ของประชาชน
และงานรับข้อร้องเรียนหรือร้องขอความช่วยเหลือต่อรัฐมนตรี ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ

มีอ�ำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการประสานงาน วิเคราะห์ กลั่นกรอง และให้ความเห็นแก่รัฐมนตรีเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติภารกิจของรัฐมนตรี ศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์ติดตามความเคลื่อนไหวทางการเมือง และรายงาน
เพื่อการวินิจฉัย สั่งการของรัฐมนตรี ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกีย่ วข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย
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ส�ำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สป.วท)

บริหารจัดการ

พัฒนาก�ำลังคน
ว และ ท

ถ่ายทอดเทคโนโลยี
ที่ตอบสนอง
ความต้องการ
ของประชาชน

สร้างความตระหนัก
และสนับสนุน
การพัฒนา
ศูนย์ความรู้ ว และ ท

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

MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

สถานที่ตั้งส�ำนักงาน
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�ำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 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�ำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 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/
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ส�ำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (สป.วท)
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรน�ำในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนายุทธศาสตร์ และแปลง
นโยบายของกระทรวงเป็นแผนปฏิบัติ จัดสรรทรัพยากร และบริหารราชการประจ�ำทั่วไปของกระทรวง เพื่อการ
บรรลุเป้าหมายและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจของกระทรวงโดยมีอ�ำนาจหน้าที่ในการศึกษา วิเคราะห์ จัดท�ำ
ข้อมูล เพื่อใช้ในการก�ำหนดนโยบาย เป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ของกระทรวง พัฒนายุทธศาสตร์การบริหารของ
กระทรวง แปลงนโยบายเป็นแนวทางและแผนการปฏิบัติงาน จัดสรรและบริหารทรัพยากรของกระทรวงเพื่อให้
เกิดการประหยัดคุม้ ค่าและสมประโยชน์ ก�ำกับ เร่งรัด ติดตามและประเมินผล รวมทัง้ ประสานการปฏิบตั ริ าชการ
ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวง พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อใช้ในการบริหารงานและการบริการของ
หน่ ว ยงานในสั ง กั ด กระทรวง ดู แ ลงานประชาสั ม พั น ธ์
การต่างประเทศ และพัฒนาปรับปรุงกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องให้
ทันสมัย รวมทั้งประสานงานปฏิบัติราชการของส่วนราชการ
ในสังกัดกระทรวง รวมถึงหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวง

โครงการส�ำคัญ

11

MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

โครงการศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจ�ำภูมิภาค
โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
โครงการศูนย์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โครงการคลินิกเทคโนโลยีที่พึ่งของชุมชน
ศูนย์บริการร่วมกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โครงการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน
โครงการศึกษาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างเครือ่ งจักร ในกระบวนการผลิตด้วยวิศวกรรมย้อนรอย
โครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศ เพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่
		 ภาคอุตสาหกรรม
โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการก�ำกับดูแลของมหาวิทยาลัย

The Story of MOST

กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)

บริหาร
การวิเคราะห์ทดสอบ

พัฒนาก�ำลังคน
ด้านการปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์

พัฒนาหอสมุด
ว และ ท

วิจัยและพัฒนาเทคนิควิธี
วิเคราะห์ทดสอบ
เฉพาะทาง รวมทั้งพัฒนา/
รับรองห้องปฏิบัติการ

MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)
Department of Science Service (DSS)
สถานที่ตั้งส�ำนักงาน
กรมวิทยาศาสตร์บริการ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0-2201-7000-4
อีเมลล์ : webmaster@dss.go.th
เว็บไซต์ : www.dss.go.th
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กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)

Department of Science Service (DSS)

วิสัยทัศน์ : เป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการและมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางที่เพิ่มขีดความสามารถใน
		
การแข่งขันของภาคการผลิตและภาคบริการในระดับสากล

กรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นหน่วยงานทางวิทยาศาสตร์ทเี่ ก่าแก่
ที่สุดในประเทศไทย มีบทบาทในการให้บริการด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี โดยเป็นองค์กรเชี่ยวชาญและแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ
ระดับชาติด้านการวิเคราะห์ทดสอบที่ได้รับความเชื่อถือในระดับสากล
และยังมีงานวิจัยและพัฒนาเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะด้านการทดสอบ
ทีส่ ามารถแข่งขันได้ในระดับสากล ซึง่ จะช่วยเสริมสร้างขีดความสามารถ
การแข่งขันแก่ภาคการผลิต การค้า การบริการ เพือ่ การพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศอย่างยั่งยืน มีจุดมุ่งหมายส่งเสริมการสร้างงาน
ที่เน้นการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือร่วมผสมผสาน
กับภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมให้มีรายได้เพิ่มขึ้นตลอดจนสามารถ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกภาคส่วน

MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
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บริการด้านต่างๆ

1. บริการวิเคราะห์ทดสอบ สอบเทียบ
วิเคราะห์ทดสอบตัวอย่าง เช่น แร่ โลหะ โลหะผสม เชื้อเพลิง สารหล่อลื่น สารเคมีทางการเกษตร น�้ำ
ยางและพลาสติก เคมีภัณฑ์ วัสดุก่อสร้าง เครื่องใช้ไฟฟ้า แก้ว เซรามิก กระดาษ อาหารเครื่องดื่ม สารมลพิษ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เป็นต้น
สอบเทียบเครือ่ งมือต่างๆ ในด้านวัสดุอา้ งอิง อุณหภูมิ ความดัน ความยาว มวล ปริมาตร การสัน่ สะเทือน
ไฟฟ้า ความถี่ แรง เป็นต้น
2. บริการให้การรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ
ให้บริการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 และให้การรับรอง
ความสามารถผูจ้ ดั โปรแกรมการทดสอบความช�ำนาญห้องปฏิบตั กิ ารตามมาตรฐาน ISO/IEC 17043 ครอบคลุม
ด้านฟิสิกส์ เคมี และวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
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3. บริการจัดกิจกรรมทดสอบความช�ำนาญห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ
ด�ำเนินกิจกรรมทดสอบความช�ำนาญของห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบที่เป็นไปตามมาตรฐาน
สากล และยังได้รับมอบหมายจาก องค์การความร่วมมือภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกว่าด้วยการรับรองระบบงานห้อง
ปฏิบัติการ (APLAC) ให้เป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมทดสอบความช�ำนาญแก่กลุ่มประเทศสมาชิก

MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
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4. บริการข้อมูลสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รวบรวม เอกสารทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งในและต่างประเทศมากกว่า
500,000 เล่ม มีระบบการจัดการที่ทันสมัย ให้บริการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศผ่าน
เครื อ ข่ า ยอิ น เทอร์ เ น็ ต บริ ห ารจั ด การและบริ ก ารด้ ว ยระบบการบริ ห ารงานคุ ณ ภาพ
ISO 9001: 2008

5. บริการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ
ให้บริการจัดฝึกอบรมด้านเทคนิคทางวิทยาศาสตร์ทงั้ ในและนอกสถานที่ มีหลักสูตร
ฝึกอบรมระยะสั้น ระยะยาวและอบรมผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อเพิ่มจ�ำนวนบุคลากร
ด้านวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
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6. บริการวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี
ด�ำเนินการศึกษาค้นคว้าวิจัยและทดลองในหลายสาขา เช่น เทคโนโลยีด้านวัสดุศาสตร์ ด้านเซรามิก
เทคโนโลยีอาหารและสมุนไพร เพื่อพัฒนากระบวนการผลิตคุณภาพของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ เพื่อเพิ่มมูลค่า
ผลิตผลทางการเกษตรของชุมชน เป็นการสร้างอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ให้คนในชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
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ส�ำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.)
เสนอแนะนโยบาย
และแผนยุทธศาสตร์
ด้านพลังงานนิวเคลียร์
ในทางสันติ

ก�ำกับดูแลการใช้รังสีและ
เทคโนโลยีนิวเคลียร์
เพื่อให้เกิดความปลอดภัย
แก่ผู้ใช้และประชาชน

สร้างความตระหนัก
ด้าน ว. และ ท. ที่เกี่ยวกับ
พลังงานนิวเคลียร์
ให้แก่ประชาชน

ประสานงานกับ
องค์การระหว่างประเทศ
ด้านพลังงานนิวเคลียร์

ส�ำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.)
Office of Atoms for Peace (OAP)
MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

สถานที่ตั้งส�ำนักงาน
ส�ำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
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
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ส�ำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.)

Office of Atoms for Peace (OAP)

วิสัยทัศน์ : เป็นหนึ่งในองค์กรที่เป็นเลิศด้านการก�ำกับการใช้พลังงานปรมาณูในอาเซียน
ส�ำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ มีภารกิจเป็นหน่วยงานกลาง
ที่ให้การเสนอแนะนโยบาย แนวทางและแผนยุทธศาสตร์ด้าน
พลังงานปรมาณูในทางสันติ ก�ำกับให้เกิดความปลอดภัยแก่ผใู้ ช้และ
ประชาชน โดยการบริหารจัดการด้านพลังงานปรมาณูก�ำกับดูแล
ความปลอดภัยทางรังสี ก�ำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และ
สนับสนุนการก�ำกับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณู เพือ่ ให้
มีนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ด้านพลังงานปรมาณูในทางสันติ
ให้เป็นไปตามพันธกรณีและมาตรฐานสากล เป็นหน่วยงานกลาง
ในการติดต่อประสานงานทั้งภายในและต่างประเทศด้านพลังงาน
สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมทีย่ งั่ ยืนและให้มกี ารพัฒนา
และใช้พลังงานปรมาณูให้เกิดความปลอดภัยแก่ผใู้ ช้และประชาชน
รวมถึ ง สร้ า งความตระหนั ก ด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ที่
เกี่ยวกับพลังงานนิวเคลียร์ให้กับประชาชน

ภารกิจตามกฏหมายจัดตั้งหน่วยงาน
สันติ

1. ปฏิบตั งิ านเลขานุการในคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพือ่
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2. ก�ำกับดูแลความปลอดภัยทางรังสี นิวเคลียร์และวัสดุนวิ เคลียร์
3. ปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียร์
4. เสนอแนะนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ของการพัฒนาและ
ใช้พลังงานปรมาณู
5. ประสานงานและด�ำเนินการด้านความร่วมมือ ให้เป็นไป
ตามพั น ธกิ จ กั บ องค์ ก ารระหว่ า งประเทศและหน่ ว ยงานในต่ า ง
ประเทศ
6. ประสานงานและด�ำเนินงานการสนับสนุนแผนงานความ
มั่นคงแห่งชาติ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยจากพลังงาน
ปรมาณู
7. ประสานงานและด�ำเนินการความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายก�ำหนดให้เป็นอ�ำนาจหน้าที่ของส�ำนักงานปรมาณูเพื่อสันติหรือตามที่
กระทรวงฯ หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
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ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

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

ถ่ายทอดเทคโนโลยี
สู่ SME สถานประกอบการ
และชุมชน

พัฒนาบุคลากร

สนับสนุนโครงสร้างพื้นฐาน
ด้าน ว. และ ท.
เช่น อุทยานวิทยาศาสตร์

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

MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

สถานที่ตั้งส�ำนักงาน
• ส�ำนักงานใหญ่
111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน
ต�ำบลคลองหนึ่ง อ�ำเภอคลองหลวง 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�ำนักงานสาขากรุงเทพ
73/1 ถ พระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2644 8150-54
โทรสาร 0 2644 8027-29
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ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

National Science and Technology Development Agency (NSTDA)

วิสัยทัศน์ : เป็นพันธมิตรร่วมทางที่ดี สู่สังคมฐานความรู้ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ มุ่งผลักดันให้ประเทศไทยแข็งแกร่งและ
เจริญรุ่งเรืองบนเวทีเศรษฐกิจระดับโลก โดยการน�ำความสามารถอันเหนือชั้นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มาช่วยให้ภาคการเกษตรและภาคอุตสาหกรรมสามารถด�ำเนินงานได้ดี มีประสิทธิภาพสูงขึ้น โดยมีการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือกับส่วนราชการ เอกชน และสถาบันการศึกษา เพื่อเชื่อมโยงให้นักวิทยาศาสตร์ไทยได้
ท�ำงานกันอย่างใกล้ชดิ และเข้าถึงความต้องการของทัง้ ภาคการเกษตรและภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ไม่ ว่าจะเป็น
อุตสาหกรรมยานยนต์ คอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ การแพทย์ สิง่ ทอ การประมง และอืน่ ๆ ทัง้ นีเ้ พือ่ ให้ประเทศไทย
ก้าวสู่การเป็นผู้คิดค้นเทคโนโลยี เกิดการสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของ
อุตสาหกรรม และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศบนเวทีการค้าโลกได้
โดยมุ่งผลักดันให้ประเทศไทยแข็งแกร่งและเจริญรุ่งเรืองบนเวทีเศรษฐกิจระดับโลก โดยการน�ำความ
สามารถอันเหนือชั้นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาช่วยให้ภาคการเกษตร และภาคอุตสาหกรรมสามารถ
ด�ำเนินงานได้ดี มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ซึ่งด�ำเนินงานผ่านการท�ำงานร่วมกันของศูนย์ทั้ง 5 ศูนย์ ได้แก่
1
2
3
4
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สวทช. ด�ำเนินงานผ่านการท�ำงานร่วมกันของศูนย์ 5 ศูนย์ ได้แก่
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC)
มุ่งพัฒนางานด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ภารกิจหลักคือ ด�ำเนินงานวิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยีชีวภาพ
เพื่อความเป็นเลิศ สร้างความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชีวภาพของประเทศ พัฒนา
ก�ำลังคนด้านเทคโนโลยีชีวภาพ พัฒนาความร่วมมือกับสถาบันเครือข่าย ภาคเอกชน เเละต่างประเทศ ด�ำเนิน
การถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมสู่ภาคสาธารณะเเละภาคอุตสาหกรรม สร้างความตระหนักด้านเทคโนโลยี
ชีวภาพต่อสังคม
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ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC)
มุง่ พัฒนางานด้านเทคโนโลยีทเี่ กีย่ วข้องกับวัสดุตา่ งๆ พัฒนาและสร้างขีดความสามารถทางด้านเทคโนโลยี
วัสดุให้แก่ภาครัฐและภาคเอกชน โดยด�ำเนินการวิจัย พัฒนาและวิศวกรรม การถ่ายทอดเทคโนโลยี การพัฒนา
ก�ำลังคน รวมถึงการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน เพือ่ ขับเคลือ่ นการพัฒนาอุตสาหกรรมทีเ่ กีย่ วข้อง การเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมของประเทศ
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ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
มุง่ พัฒนางานด้านอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ด�ำเนินการวิจยั พัฒนาและวิศวกรรมภาครัฐ
ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา วิเคราะห์และทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ การสอบเทียบมาตรฐานและความ
ถูกต้องของอุปกรณ์ ให้คำ� ปรึกษาทางวิชาการ ส่งเสริมให้มคี วามร่วมมือระหว่างนักวิจยั และนักวิชาการทัง้ ในและ
นอกประเทศ เพื่อสร้างความสามารถและศักยภาพในสาขาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
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ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (NANOTEC)
มุ่งพัฒนางานด้านนาโนเทคโนโลยี ด�ำเนินงานวิจัย พัฒนา ออกแบบและวิศวกรรม และประยุกต์นาโน
เทคโนโลยี เพือ่ ให้เกิดความเป็นเลิศและสามารถถ่ายทอดสูก่ ารใช้ประโยชน์ให้กบั ภาคการผลิต อันจะน�ำไปสูก่ าร
ยกระดับผลิตภัณฑ์ที่เป็นฐานส�ำคัญของประเทศไทย ส่งผลต่อการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศและ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ภายใต้ความตระหนักในการรักษาและดูแลใส่ใจต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี (TMC)
มุ่งให้ความช่วยเหลือนักวิจัยและบริษัทต่างๆ ในการน�ำผลงานการค้นพบและเทคโนโลยีต่างๆ มาใช้
ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ โดยมีระบบการบริหารจัดการเทคโนโลยีแบบครบวงจร ประกอบด้วย การถ่ายทอด
เทคโนโลยี การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาให้เกิดผลประโยชน์เชิงพาณิชย์ การส่งเสริม สนับสนุน และ
บ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี
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สถาบันมาตรวิทยา (มว.)
พัฒนาระบบมาตรวิทยา/หน่วยวัดของ
ชาติให้เป็นที่ยอมรับของนานาชาติ
และพอเพี ย งกั บ ความต้ อ งการของ
ประเทศ

เผยแพร่สร้างความตระหนักด้านมาตร
วิทยา เพื่อให้สังคมไทยมีความรู้ความ
เข้าใจ เห็นความส�ำคัญของมาตรวิทยา
ทีม่ ตี อ่ เศรษฐกิจ สังคม เพือ่ การมีคณ
ุ ภาพ
ชีวิตที่ดีของสังคมไทย

สถาบันมาตรวิทยา (มว.)
National Institute of Metrology (Thailand) (NIMT)
MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

สถานที่ตั้งส�ำนักงาน
• เทคโนธานี
3/4-5 หมู่ 3 ต�ำบลคลองห้า อ�ำเภอคลองหลวง
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
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ถ่ายทอดความถูกต้องของการวัด เพือ่
ให้มีกิจกรรมการวัดต่างๆ ในประเทศ
เป็ น ที่ ย อมรั บ ของนานาชาติ ผ ่ า น
กระบวนการสอบกลับได้ทางการวัด
(Measurement Traceability)

สถาบันมาตรวิทยา (มว.)

National Institute of Metrology (Thailand) (NIMT)
วิสัยทัศน์ : เป็นสถาบันมาตรวิทยาชั้นน�ำในประชาคมอาเซียนและเป็นเสาหลักของระบบการวัด
แห่งชาติ มีความเป็นเลิศด้านการวัดระดับสูง ซึ่งมีบทบาทสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถทาง
การแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนไทย

สถาบันมาตรวิทยา เป็นองค์กรหลักในการด�ำเนินงานด้านมาตรวิทยาระหว่างประเทศ มีภารกิจหลักใน
การพัฒนามาตรฐานการวัดแห่งชาติให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลและเพียงพอต่อความต้องการของประเทศ
ทั้งภาครัฐ เอกชน ภาคอุตสาหกรรม ซึ่งจะช่วยยกระดับคุณภาพและมาตรฐานให้มีศักยภาพการแข่งขันใน
ตลาดการค้าโลกสูงขึ้น ถ่ายทอดความถูกต้องด้านการวัดสู่กิจกรรมการวัดต่างๆ ในประเทศ พัฒนาบุคคลากร
ด้านมาตรวิทยา เผยแพร่ความรูค้ วามเข้าใจด้านมาตรวิทยาแก่สงั คมไทย ให้มคี วามรูค้ วามเข้าใจถึงความส�ำคัญ
และประโยชน์ของระบบมาตรวิทยา เพื่อให้สังคมไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมทั้งประสานความร่วมมือ
ด้านมาตรวิทยาของชาติทั้งในและต่างประเทศ
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ฝ่ายมาตรวิทยาเคมีและชีวภาพ

ได้แก่ ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์อินทรีย์เคมี ห้อง
ปฏิบัติการวิเคราะห์อนินทรีย์เคมี ห้องปฏิบัติการเคมี
ไฟฟ้า ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ชีวภาพ ห้องปฏิบัติการ
วิเคราะห์ก๊าซ

ฝ่ายมาตรวิทยาเชิงกล

ได้แก่ ห้องปฏิบตั กิ ารมวล ห้องปฏิบตั กิ ารปริมาตร
และการไหล ห้องปฏิบตั กิ ารความดัน ห้องปฏิบตั กิ ารแรง
ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารความแข็ ง ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารแรงบิ ด
ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารสู ญ ญากาศ ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารความ
หนาแน่น

ฝ่ายมาตรวิทยาไฟฟ้า

ได้แก่ ห้องปฏิบัติการไฟฟ้าห้องปฏิบัติการความ
ต้านทาน ห้องปฏิบัติการค่าความจุไฟฟ้าและค่าความ
เหนี่ยวน�ำ ห้องปฏิบัติการก�ำลังไฟฟ้า ห้องปฏิบัติการ
ไฟฟ้าแรงสูง ห้องปฏิบัติการแม่เหล็กไฟฟ้า ห้องปฏิบัติ
การเวลาและความถี่ และห้องปฏิบตั กิ ารคลืน่ ความถีส่ งู
และไมโครเวฟ
MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

ฝ่ายมาตรวิทยามิติ

ได้แก่ ห้องปฏิบัติการความยาว ห้องปฏิบัติการ
ความยาวคลื่ น ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารมุ ม ห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร
เส้นผ่านศูนย์กลาง ห้องปฏิบัติการซีเอ็มเอ็มและเกียร์
ห้องปฏิบัติการพื้นผิว ห้องปฏิบัติการรูปร่าง ห้องปฏิบัติ
การระยะขีดสเกล
28

ฝ่ายมาตรวิทยาเสียงและการสั่นสะเทือน

ได้แก่ ห้องปฏิบัติการคลื่นเสียงความถี่สูง ห้องปฏิบัติ
การสั่นสะเทือน ห้องปฏิบัติการเสียง

ฝ่ายมาตรวิทยาแสง

ได้แก่ ห้องปฏิบัติการแสง ห้องปฏิบัติการสี
ห้องปฏิบัติการการกระจายคลื่นแสง ห้องปฏิบัติ
การใยแก้วน�ำแสงและแอลซีดี

ฝ่ายมาตรวิทยาอุณหภูมิ

29
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ได้แก่ ห้องปฏิบตั กิ ารอุณหภูมิ ห้องปฏิบตั กิ ารอุณหภูมิ
เชิงแผ่รังสี ห้องปฏิบัติการความชื้น
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ส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)

เป็นฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการนโยบาย
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีแห่งชาติ

จัดท�ำนโยบายและแผนระดับ
ชาติด้านวิทยาศาตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรม
เสนอต่อคณะรัฐมนตรี

บริหารจัดการสถาบัน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชั้นสูง

ส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)
National Science Technology and Innovation Policy Office (STI)
MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

สถานที่ตั้งส�ำนักงาน
เลขที่ 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 14
ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์: 0 2160-5432
โทรสาร: 0 2160-5438
อีเมลล์ info@sti.or.th
เว็บไซต์ www.sti.or.th
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ส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)

National Science Technology and Innovation Policy Office (STI)

วิสัยทัศน์ : วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและเสริมสร้าง
		 ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน
ส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ เป็นองค์กรหลัก
ในการจัดท�ำนโยบายและแผนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ โดยมีภารกิจหลักในการ
ผลักดันนโยบายและแผนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศไปสูก่ ารปฏิบตั ปิ ระสานให้เกิด
ความร่วมมือด้านการศึกษา การวิจัยและพัฒนาระหว่างสถาบันการศึกษา สถาบันวิจัยทั้งในและต่างประเทศ
เพื่อผลิตและพัฒนาก�ำลังคนด้านการวิจัยและนวัตกรรม
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กลยุทธ์

จัดท�ำและผลักดันนโยบาย แผน และมาตรการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่เน้นการให้
ความส�ำคัญของทุกภาคส่วนและเกิดผลกระทบส�ำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และชุมชน
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แนวนโยบายในการด�ำเนินงาน

นโยบายการด�ำเนินงานหลัก
จัดท�ำนโยบาย แผน และมาตรการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ก่อให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคม ของประเทศ
นโยบายที่ต้องผลักดัน
ส่งเสริมและสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน ให้ดำ� เนินกิจกรรมตามนโยบาย
แผน และมาตรการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศประสานงานให้สถาบันวิจยั หรือสถาบัน
การศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศท�ำความร่วมมือด้านการศึกษาหรือการวิจัยและพัฒนาที่ตอบสนองต่อ
นโยบายและความต้องการของประเทศในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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แผนงาน

แผนงานที่ 1: การจัดท�ำนโยบายและแผนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ
ต้องสามารถน�ำไปปฏิบัติได้จริง ซึ่งเป็นกระบวนการท�ำงานในลักษณะที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานที่มี
บทบาทส�ำคัญที่มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท�ำนโยบายและแผนดังกล่าวกับ สวทน. ตั้งแต่ต้น
เพือ่ ให้เกิดความตระหนัก เข้าใจและความร่วมมือเพือ่ ขับเคลือ่ นการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ตามนโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ อย่างต่อเนื่องจริงจัง และยังต้องค�ำนึงถึง
แนวโน้มเทคโนโลยีในอนาคต
แผนงานที่ 2: การส่งเสริมสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน ด�ำเนินกิจกรรม
ตามนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม
เน้นการน�ำนโยบาย แผน และมาตรการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปผลักดันให้หน่วยงาน
ต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ ในภาครัฐ เอกชน และชุมชนน�ำไปปฏิบตั ใิ ห้เกิดผลเป็นรูปธรรม และเกิดผลกระทบส�ำคัญต่อ
การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและชุมชน
แผนงานที่ 3: ประสานงานให้สถาบันวิจัยหรือสถาบันการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศท�ำความ
ร่วมมือด้านการศึกษาหรือการวิจัยและพัฒนา ที่ตอบสนองต่อนโยบายและความต้องการ ของประเทศในสาขา
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
เป็นผูส้ นับสนุนให้เกิดการวิจยั ประสานงานและผลักดันนโยบายต่างๆ โดยมีพนั ธกิจหลักเพือ่ ผลิตบุคลากร
ด้านการวิจัยและพัฒนา ให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาคการผลิตและบริการ สถาบันวิจัยหรือสถาบัน
การศึกษาในประเทศและสถาบันวิจัยหรือสถาบันการศึกษาต่างประเทศ และให้เกิดความเป็นเลิศทางด้าน
การวิจัยและพัฒนาเฉพาะทางในประเทศ เพื่อตอบสนองความต้องการของภาคเศรษฐกิจ ชุมชนและสังคม
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สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

วิจัยและพัฒนา สนับสนุนการ
ถ่ายทอด เทคโนโลยีและความรู้
เพื่อสนับสนุน SME รวมทั้ง
วิสาหกิจชุมชน

เป็นศูนย์กลางการบริหารด้าน ว.
และ ท. ที่มีมาตรฐานและเป็นที่
ยอมรับในระดับสากล รวมทั้ง
ขยายช่องทางการบริการใน
ภูมิภาค

พัฒนาให้เกิดระบบ โครงสร้าง
พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์

การสร้างเครือข่ายการวิจัยและ
พัฒนากับหน่วยงานภารรัฐและ
เอกชน ทั้งในและต่างประเทศ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
Thailand Institute of Scientific and Technological Research (TISTR)
MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

สถานที่ตั้งส�ำนักงาน
เลขที่ 35 หมู่ 3 เทคโนธานี ถนนเลียบคลองห้า
ต�ำบลคลองห้า อ�ำเภอคลองหลวง
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/
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สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งประเทศไทย (วว.)

Thailand Institute of Scientific and Technological Research (TISTR)

วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรชั้นน�ำระดับอาเซียนในด้านวิจัย พัฒนา และบริการด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
		 และนวัตกรรม
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย เป็น
ศูนย์กลางการบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทที่ นั สมัยในอาเซียน มีภารกิจ
หลักคือ บูรณาการผลงานสูเ่ ชิงพาณิชย์ ด้านอาหาร ผลิตภัณฑ์สขุ ภาพ พลังงาน
ทดแทนและสิ่งแวดล้อม ที่มีความคุ้มค่าเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
ให้บริการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้วยระบบคุณภาพและมาตรฐาน
ผลักดันให้เกิดการถ่ายทอดผลงานและให้บริการทีส่ นองความต้องการของกลุม่
เป้าหมายทั้งภาคการผลิต ภาคบริการและชุมชน ด้วยการจัดการธุรกิจและ
ตลาดทีเ่ ข้มแข็ง พัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน ส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรูท้ างด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
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
งานวิจัยและพัฒนาด้านพัฒนาอย่างยั่งยืน ได้แก่ เทคโนโลยีพลังงาน เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากร นวัตกรรมวัสดุ วิศวกรรม
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ด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยี

การถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงพาณิชย์
การถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงสังคม
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ด้านงานบริการ ให้ความส�ำคัญกับการบริการอุตสาหกรรม

มุ่งให้บริการกับผู้ประกอบการทั้งในและต่างประเทศ ด้วยระบบงานบริการที่ทันสมัย ได้มาตรฐานสากล
เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
งานบริการศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา บริการวิเคราะห์ทดสอบผลิตภัณฑ์ และวัตถุดิบ ส�ำหรับการ
ผลิตตามมาตรฐานและกฎระเบียบทัง้ ระดับประเทศและระดับสากล รวมทัง้ บริการสอบเทียบมาตรฐานเครือ่ งมือ
วัดทางวิทยาศาสตร์ครบทุกสาขาของมาตรวิทยา
งานบริการศูนย์พัฒนาและวิเคราะห์สมบัติของวัสดุ โดยเพาะด้านโลหะ และชิ้นส่วนวิศวกรรม
อย่างครบวงจร
งานบริการส�ำนักรับรองระบบคุณภาพ บริการตรวจประเมิน และให้การรับรองมาตรฐานสากล
รวมทั้งมาตรฐานการท่องเที่ยวของไทย
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องค์การพิพธิ ภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)
พัฒนาพิพิธภัณฑ์
ด้านวิทยาศาสตร์

สร้างความตระหนักและ
พัฒนาการเรียนรู้ด้าน
ว และ ท ให้เป็นสังคม
ฐานความรู้

คาราวาน
วิทยาศาตร์

เป็นแหล่งเรียนรู้
ด้าน ว และ ท
เป็นหน่วยวิจัยด้านการ
สื่อสารทางวิทยาศาสตร์
และความหลากหลาย
ทางชีวภาพ

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)
National Science Museum (NSM)
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สถานที่ตั้งส�ำนักงาน
เทคโนธานี
ถ.รังสิต-นครนายก ต.คลอง 5 อ�ำเภอคลองหลวง
จ.ปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 0 2577 9999
โทรสาร 0 2577 9900
อีเมลล์ info@nsm.or.th
เว็บไซต์ www.nsm.or.th
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องค์การพิพธิ ภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)

National Science Museum (NSM)

วิสัยทัศน์ : เป็นศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพัฒนา การบริหารจัดการ การใช้ประโยชน์แหล่งเรียนรู้ และ
		 การสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์
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องค์การพิพธิ ภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์แห่งชาติ จัดตัง้ ขึน้ เพือ่ เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระชนมพรรษา 5 รอบ ที่ทรงน�ำ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม สิง่ แวดล้อมและ
คุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ชนบท เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมสังคมไทย
ให้สนใจและเห็นความส�ำคัญของวิทยาศาสตร์ที่มีต่อการพัฒนาประเทศ และ
ปลูกฝังให้เยาชนมีทัศนคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเพื่อเป็น
สถานทีใ่ ห้ความรูแ้ ละความเพลิดเพลินของครอบครัว รวมทัง้ เป็นแหล่งท่องเทีย่ ว
ของนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและต่างประเทศ

The Story of MOST
บทบาทหน้าที่ สิ่งที่ให้กับประชาชน

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เป็น
แหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life-long Learning)
แหล่งสาระบันเทิง (Edutainment)
แหล่งพัฒนาวิชาชีพ (Career Development)
แหล่งท่องเที่ยวอย่างมีสาระ (Edu-tourism Attraction)

พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์

อาคารพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ได้รับการออกแบบ ให้มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยม
ลูกบาศก์ 3 ลูก แต่ละลูกมีขนาด 20*20*20 เมตรวางพิงกัน ภายในมีการจัดแสดงนิทรรศการ
บนพื้นที่ 10,000 ตารางเมตร เน้นให้ผู้เข้าชมมีปฏิสัมพันธ์ในรูปแบบที่สามารถค้นพบ
ทดลอง และเรียนรูไ้ ด้ดว้ ยตนเองผ่านสือ่ ทีม่ คี วามหลากหลาย ทัง้ ชิน้ งานวิทยาศาสตร์ สือ่ ผสมแผ่นภาพ ประกอบ
ค�ำอธิบาย ได้แก่ ส่วนต้อนรับและแนะน�ำการเข้าชม, นิทรรศการไฟฟ้า ประวัตคิ วามเป็นมาของวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี, ดินแดนวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์พื้นฐาน และพลังงาน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ
ประเทศไทย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจ�ำวัน เทคโนโลยีภูมิปัญญาไทย
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พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา

เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลและจัดแสดงนิทรรศการ
ทางธรรมชาติวิทยาที่สมบูรณ์แบบที่สุดแห่งแรกของ
ไทย บนเนื้อที่กว่า 1,100 ตร.ม. ซึ่งนิทรรศการที่น�ำมา
จัดแสดงภายในจะท�ำให้ผเู้ ข้าชมได้ทราบถึงประวัตศิ าสตร์ทางธรรมชาติวทิ ยา นับตัง้ แต่การก�ำเนิดโลกสิง่ มีชวี ติ
ทีต่ อ้ งอาศัยการวิวฒ
ั นาการผ่านช่วงเวลาอันยาวนาน จนถึงความหลากหลายทางชีวภาพของไทย โดยนิทรรศการ
แต่ละส่วนจะมีการน�ำเสนอความรู้ในรูปแบบที่แปลกใหม่ ผู้เข้าชมสามารถมีส่วนร่วมในการเรียนรู้และค้นหา
ค�ำตอบได้ด้วยตนเอง ซึ่งทั้งหมดนี้ประกอบด้วยชิ้นงานทางวิทยาศาสตร์และสื่อประสม ที่สามารถโต้ตอบกับ
ผู้เข้าชมได้ โดยแต่ละเครื่องนั้น จะมีวิธีใช้งานที่ง่ายและมีค�ำอธิบายอยู่ในตัวเอง
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พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ

มีพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการรวมทั้งสิ้น 9,300 ตารางเมตร โดยน�ำเสนอเนื้อหาสาระในรูปแบบที่สนุกสนาน
ผ่านสือ่ หลากหลายรูปแบบ ประกอบด้วยชิน้ งาน นิทรรศการทีส่ ามารถเรียนรูไ้ ด้ดว้ ยการสัมผัส ทดลองด้วยตนเอง
กว่า 50 ชิ้นงาน วัตถุตัวอย่าง ตลอดจนการน�ำเสนอในรูปของภาพยนตร์ วิดีโอ ที่มีเนื้อหาสาระ อธิบายหลักการ
ท�ำงานของเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่น่าสนใจ ประกอบด้วยทั้งหมด 5 โซน คือ เทคโนโลยีการสื่อสารยุคก่อน
ประวัติศาสตร์, เทคโนโลยีการสื่อสารยุคใหม่, เทคโนโลยีการค�ำนวณ, เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี
สารสนเทศกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
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จัตุรัสวิทยาศาสตร์

ศูนย์รวมกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ ที่ให้ความรู้ ประสบการณ์ สร้างจินตนาการ แรงบันดาลใจ ให้กับเด็ก
และเยาวชน รวมทั้งเป็นทางเลือกให้ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถใช้เวลาพักผ่อนหย่อนใจ อย่างมี
คุณภาพ และเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์อย่างสนุกสนาน สอดคล้องกับ Life Style ของคนเมือง ด้วยชิน้ งานวิทยาศาสตร์
แบบ interactive ที่พัฒนาขึ้นมาใหม่ล่าสุด ซึ่งจะสร้างประสบการณ์การเรียนรู้แนวใหม่ที่ อพวช.และไม่เคยจัด
แสดงที่ใดมาก่อน
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ส�ำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
(องค์การมหาชน) (สทอภ.)
มุ ่ ง เน้ น ด้ า นวิ ช าการ การบริ ห าร
จัดการการวิจัย การพัฒนา และการ
ให้ บ ริ ก ารด้ า นเทคโนโลยี อ วกาศ
และภูมิสารสนเทศ ในระดับชาติ
และระดับสากล

ส่งเสริมการประยุกต์ใช้ข้อมูลภาพ
จากดาวเทียม ด้านทรัพยากร
สิ่งแวดล้อม การจัดการภัยพิบัติ
ความมั่นคง การวางแผนพัฒนา
ฯลฯ

ถ่ายทอดเทคโนโลยีและ
พัฒนาบุคลากร

ส�ำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (สทอภ.)

Geo-Informatics and Space Technology Development Agency (Public Organization) (GISTDA)
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สถานที่ตั้งส�ำนักงาน
• ส�ำนักงานใหญ่
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
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ส�ำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ
และภูมสิ ารสนเทศ (องค์การมหาชน) (สทอภ.)

Geo-Informatics and Space Technology Development Agency
(Public Organization) (GISTDA)
วิสัยทัศน์ : น�ำคุณค่าจากอวกาศเพื่อพัฒนาชาติและสังคม (Delivering Values From Space)
ส�ำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานของรัฐ
ในรูปแบบองค์การมหาชน ซึง่ มุง่ เน้นการบริหารและ
ด�ำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อบริการข้อมูล
ภูมิสารสนเทศ บริการวิชาการต่าง ๆ ตลอดจนการ
วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศให้เป็นประโยชน์
ต่ อ ประชาชน โดยมี ภ ารกิ จ หลั ก คื อ ผลิ ต จั ด หา
รวบรวม วิ เ คราะห์ และจั ด ท� ำ คลั ง ข้ อ มู ล จาก
ดาวเที ย มส� ำ รวจทรั พ ยากรและภู มิ ส ารสนเทศ
เพื่อการพัฒนาประเทศ ให้บริการข้อมูล และให้
ค�ำปรึกษาด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศทั้งในประเทศและระดับสากล การพัฒนาเครือข่ายความ
ร่วมมือและการให้บริการด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศในระดับสากลทั้งในและต่างประเทศ พัฒนา
ขีดความสามารถในการให้บริการ การสร้างอุตสาหกรรมต่อเนือ่ ง การสร้างมูลค่าเพิม่ และหารายได้โดยไม่แสวงหา
ก�ำไรจากการบริการ (ทัง้ ด้านวิชาการและข้อมูล) พัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมสิ ารสนเทศทัง้ ใน
และต่างประเทศ วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศและระบบดาวเทียมส�ำรวจทรัพยากร
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
เป้าประสงค์ : พัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศให้เป็นความรู้ไร้พรมแดนเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนาประเทศ
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สทอภ. เป็นหน่วยงานเดียวในประเทศไทยที่ให้บริการข้อมูลจากดาวเทียมแบบครบวงจร กล่าวคือ
มีสถานีรับสัญญาณโดยตรงจากดาวเทียม
มีคลังข้อมูลดาวเทียมทั้งรายละเอียดสูง ปานกลาง และต�่ำ
ซึ่งบันทึกไว้ตั้งแต่ปลาย พ.ศ.2524
มีการด�ำเนินการวิเคราะห์ข้อมูล และผลิตเป็นแผนที่
เฉพาะกิจ รวมทัง้ ด�ำเนินการจัดท�ำข้อมูลในลักษณะสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ (GIS)
มีศูนย์บริการข้อมูลที่ท�ำหน้าที่ในการจัดหาและ
ให้บริการข้อมูลจากดาวเทียมส�ำรวจทรัพยากรแก่หน่วยงาน
ต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนภายในและนอกประเทศทั่วโลก
มีการจัดฝึกอบรม สนับสนุนทุนวิจัย ดูงาน ประชุม
สัมมนา ทั้งในระดับประเทศและและนานาชาติ
ปัจจุบนั สทอภ. ให้บริการข้อมูลดาวเทียมส�ำรวจทรัพยากรดวงต่าง 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
เซนซิง ผูใ้ ช้สามารถปรับแต่ง เน้นข้อมูล ผสมสี และซ้อนทับกับข้อมูล GIS อันเป็นประโยชน์ตอ่ การวิเคราะห์ขอ้ มูล
ข้อมูลภาพในรูปแบบภาพพิมพ์ (paper print) มีมาตราส่วน 1:250,000, 1:50,000 จนถึง 1:4,000
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ผลิตภัณฑ์เพิ่มค่า

มีทั้งในรูปแบบข้อมูลเชิงเลขและภาพพิมพ์ เช่น ภาพโมเสกประเทศไทย, แผนที่ภาพถ่ายจากดาวเทียม
(Image Map) ซึ่งน�ำข้อมูลจากดาวเทียมมาปรับแก้ไขให้มีความถูกต้องเชิงต�ำแหน่ง และซ้อนทับกับแผนที่
ภูมิประเทศของกรมแผนที่ทหาร ภายใต้ความร่วมมือกับกรมแผนที่ทหาร
สทอภ. ยังให้บริการข้อมูลทุน่ สมุทรศาสตร์ซงึ่ เป็นข้อมูลด้านอุตนุ ยิ มวิทยาได้แก่ อุณหภูมอิ ากาศ, ความเร็ว
และทิศทางลม ฯ และข้อมูลด้านสมุทรศาสตร์ ได้แก่ ความเร็วและทิศทางกระแสน�้ำ, อุณหภูมิผิวหน้าทะเล ฯ
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นอกจากการให้บริการข้อมูลภูมสิ ารสนเทศ สทอภ. ยังให้บริการจัดท�ำโครงการและให้คำ� ปรึกษาในการน�ำ
ข้อมูลดาวเทียม, ข้อมูลสนเทศทางภูมิศาสตร์ รวมถึง การฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถใน
การประยุกต์ต่อการพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ
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สถาบันเทคโนโลยีนวิ เคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทน.)

ถ่ายทอดเทคโนโลยี
และให้ค�ำปรึกษา

บริหารจัดการ
การเดินเครื่องปฏิกรณ์
และอุปกรณ์นิวเคลียร์

วิจัยและพัฒนาด้าน
ว และ ท นิวเคลียร์

เผยแพร่และสร้างความเข้าใจ
เพื่อให้เกิดการยอมรับและ
ประยุกต์ใช้ ว และ ท นิวเคลียร์
ในการพัฒนาประเทศ

สนับสนุนการเตรียมความพร้อม
ป้องกันการก่อการร้ายทางนิวเคลียร์
และรังสี รวมทั้งให้บริการเทคโนโลยี
นิวเคลียร์และด้านความปลอดภัย

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทน.)
Thailand Institute of Nuclear Technology (Public Organization) (TINT)
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สถานที่ตั้งส�ำนักงาน
• ส�ำนักงานใหญ่
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�ำนักงานสาขา จตุจักร กรุงเทพฯ
16 ถ.วิภาวดีรังสิต ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0 2401 9889 โทรสาร 0 2579 0220
• ส�ำนักงานสาขา คลองห้า ปทุมธานี
เทคโนธานี ต�ำบลคลองห้า อ�ำเภอคลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทร. 0 2401 9889 โทรสาร 0 2577 1945
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สถาบันเทคโนโลยีนวิ เคลียร์แห่งชาติ
(องค์การมหาชน) (สทน.)
Thailand Institute of Nuclear Technology
(Public Organization) (TINT)

วิสัยทัศน์ : เป็นสถาบันชั้นน�ำในการวิจัยที่ใช้นิวเคลียร์แก้ไขปัญหาของประเทศ
สถาบันเทคโนโลยีนวิ เคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
มีภารกิจหลักในการวิจัยเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนิวเคลียร์
และการประยุกต์ใช้ วิจยั การใช้ประโยชน์จากพลังงานปรมาณู และ
สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนด้านความปลอดภัยนิวเคลียร์ การ
ตรวจวัดปริมาณรังสีในสิ่งแวดล้อม และการป้องกันอันตรายจาก
รังสีให้บริการเทคโนโลยีนิวเคลียร์ และผลิตภัณฑ์ไอโซโทปรังสี ให้
บริการทางวิชาการ ส่งเสริม สนับสนุนและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้าน
วิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ ตลอดจนการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร
ด้านการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีนิวเคลียร์
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การวิจัยและพัฒนา

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติมุ่งมั่นที่จะเป็นศูนย์ความเป็นเลิศ ในการใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยี
นิวเคลียร์ใน 5 ด้านหลัก คือ
ความปลอดภัย
สร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนในความปลอดภัยของการใช้เครื่องปฏิกรณ์ นิวเคลียร์ (ทั้งเครื่องปฏิกรณ์
นิวเคลียร์วจิ ยั และโรงไฟฟ้านิวเคลียร์) การจัดการและจัดเก็บกากกัมมันตรังสี ตลอดจนการป้องกันดูแลผูป้ ฏิบตั ิ
งานและประชาชนมิให้ได้รับผลกระทบจากรังสี
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สุขภาพ
ป้องกัน รักษา และเสริมสร้างสุขภาพ โดยท�ำงานวิจัยเพื่อสนับสนุนการตรวจวินิจฉัย บ�ำบัดและรักษาด้วย
เภสัชรังสีและรังสี ใช้เทคนิคทางนิวเคลียร์เพื่อช่วยส่งเสริมการใช้สมุนไพรในการเสริมสร้าง สุขภาพและความ
งาม ตลอดจนศึกษาการประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพจากการได้รับรังสีด้วยตัวบ่งชี้ ทางชีวภาพในเซลล์
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เศรษฐกิจและการสร้างรายได้
เพิ่มมูลค่าให้แก่ผลิตผลทางการเกษตร โดยการปรับปรุงพันธุ์พืช ก�ำจัดศัตรูพืชและป้องกันโรคต่าง ๆ และ
พัฒนาวัสดุที่สามารถผลิตได้ในประเทศไทยเองเพื่อทดแทนการน�ำเข้าจากต่างประเทศ และเพื่อเติมเต็มความ
ต้องการของทุกภาคส่วนทั้งภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรมและการแพทย์
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เทคโนโลยีนิวเคลียร์
สร้างเสริมองค์ความรูใ้ หม่ ๆ ในทุกแขนงของเทคโนโลยี
นิวเคลียร์เพื่อให้ประเทศไทยเป็นที่ยอมรับในศักยภาพ และ
ความสามารถของนักวิจัย ได้แก่ เทคโนโลยีเครื่องปฏิกรณ์
นิวเคลียร์ทงั้ แบบฟิชชัน่ และฟิวชัน่ พลาสมา วัสดุทางนิวเคลียร์
อนุภาคพื้นฐาน และการตรวจสอบ/วิเคราะห์ด้วยเทคนิคทาง
นิวเคลียร์
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สิ่งแวดล้อม
น�ำเทคนิคทางนิวเคลียร์มาประยุกต์ใช้กับการประเมินความเสี่ยงภัยและแจ้งเตือน ภัยทางธรรมชาติ
ทั้งจากดินถล่มการพังทลายของหน้าดิน และแผ่นดินไหว ชายฝั่ง รวมถึงการส�ำรวจสภาพและลักษณะเฉพาะ
ของน�้ำผิวดิน น�้ำบาดาลและการกัดกร่อนของชายฝั่งทะเลโดยใช้เทคนิคทางนิวเคลียร์

งานบริการ

ผลิตสารไอโซโทปรังสี
ฉายรังสี/ งานบริการตรวจวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา
ฉายรังสีอัญมณี
ตรวจวัดกัมมันตภาพรังสี สินค้าส่งออก/น�ำเข้า
ตรวจสอบวิเคราะห์ หอกลั่นโดยเทคนิคเชิงนิวเคลียร์
ตรวจประเมินการได้รับรังสีประจ�ำตัวบุคคล
วิเคราะห์ด้วยเทคนิคทางนิวเคลียร์
จัดการกากกัมมันตรังสี
วิเคราะห์องค์ประกอบธาตุในตัวอย่าง
ตรวจและออกใบรับรองความปลอดภัยทางรังสีของหีบห่อบรรจุ
ตรวจสอบโดยไม่ท�ำลาย
สอบเทียบเครื่องวัดรังสี
ตรวจเช็คและซ่อมเครื่องส�ำรวจรังสี
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สถาบันวิจยั แสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) (สซ.)

พัฒนาเทคโนโลยี/สร้างเครื่องก�ำเนิด
แสงซินโครตรอน

ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการส�ำแสงซินโครตรอน ไปใช้ประโยชน์ ตลอดจน
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับการวิจัย เพื่อให้สามารถบริการนักวิจัย จาก
ภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนการพัฒนาก�ำลังคนด้านเทคโนโลยีซินโครตรอน
และถ่ายทอดสู่ภาคอุตสาหกรรม

สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) (สซ.)
Synchrotron Light Research Institute (Public Organization) (SLRI)

MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

สถานที่ตั้งส�ำนักงาน
• ส�ำนักงานใหญ่
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�ำนักงานประสานงาน (กรุงเทพฯ)
เลขที่ 75/47 อาคารโยธี ชั้น 2
ถ.พระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2354 3954 โทรสาร 0 2354 3955
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สถาบันวิจยั แสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) (สซ.)
Synchrotron Light Research Institute (Public Organization) (SLRI)

วิสัยทัศน์ : เป็นสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอนเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน และเป็นที่
		
ยอมรับมากที่สุดส�ำหรับประชาคมอาเซียน
สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) มีบทบาทเป็นสถาบันวิจัยกลางของประเทศ โดยมี
ภารกิจหลักในการศึกษาวิจัย พัฒนาเกี่ยวกับแสงซินโครตรอน และการใช้ประโยชน์จากแสงซินโครตรอน
ให้บริการแสงซินโครตรอน และเทคโนโลยีด้านแสงซินโครตรอน ส่งเสริมการถ่ายทอดและการเรียนรู้เทคโนโลยี
ด้านแสงซินโครตรอน

วัตถุประสงค์หลักของสถาบัน

เพือ่ เป็นเครือ่ งมือวิจยั กลางระดับชาติทจี่ ะใช้ปฏิบตั กิ ารวิจยั ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาขาต่างๆ
ทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน อันจะน�ำไปสู่การสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีระดับสูงของ
ประเทศ
เพื่อเป็นศูนย์ปฏิบัติการวิจัยกลางรองรับการวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัย และ
สถาบันการศึกษาขัน้ สูงทัง้ ของรัฐและเอกชน ซึง่ เป็นส่วนส�ำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ดา้ น วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
เพือ่ เป็นฐานรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมของภาคเอกชนทีต่ อ้ งใช้เทคโนโลยีระดับสูง โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งอุตสาหกรรมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
เพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการค้นคว้าวิจัยระดับสูงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
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ด้านการวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับแสงซินโครตรอน

สถาบันฯ มีเป้าหมายในการพัฒนาศักยภาพเครือ่ งก�ำเนิดแสงซินโครตรอน หรือ “เครือ่ งก�ำเนิดแสงสยาม”
เพื่อสามารถด�ำเนินการได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยให้บริการแสงซินโครตรอนแก่นักวิจัยได้ตลอด 24 ชั่วโมง
และ 7 วันต่อสัปดาห์ และยังคงพัฒนาศักยภาพการท�ำงานของเครื่องอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ปัจจุบันห้อง
ปฏิบัติการแสงสยามมีระบบล�ำเลียงแสง 7 ระบบ ซึ่งมีการติดตั้งสถานีทดลอง 11 สถานี ทั้งที่เปิดให้บริการแล้ว
อยู่ระหว่างการทดสอบใช้งาน และที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง เพื่อให้พร้อมต่อการขยายฐานการให้บริการสู่
ภาครัฐและภาคอุตสาหกรรมไทย ได้หลากหลายสาขาและตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการมากยิ่งขึ้นไป
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ด้านการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากแสงซินโครตรอนทั้งในและต่างประเทศ

ด้วยการจัดการอบรมสัมมนา ประชุมเชิงปฏิบัติการในระดับชาติ และระดับนานาชาติ โดยมุ่งหวังที่จะ
เสริมศักยภาพของผู้ใช้บริการในปัจจุบัน และสร้างกลุ่มผู้ใช้บริการรายใหม่อย่างต่อเนื่อง นอกจากนั้นสถาบันฯ
ยังส่งเสริมการประชุมกลุม่ ผูใ้ ช้บริการแสงซินโครตรอนในเทคนิคด้านต่าง ๆ เพือ่ ร่วมในการเสนอทิศทางการพัฒนา
“เครื่องก�ำเนิดแสงสยาม” ให้ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้สูงสุด สามารถตอบโจทย์ของการพัฒนาประเทศ
ได้อย่างแท้จริง และมุ่งเน้นให้เกิดความเข้มแข็งของกลุ่มผู้ใช้บริการแสงซินโครตรอนของไทย
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ด้านการพัฒนาก�ำลังคนและสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทเี่ กีย่ วข้อง
กับแสงซินโครตรอน

โดยให้การสนับสนุนทุนระดับบัณฑิตศึกษาที่เกี่ยวกับแสงซินโครตรอนในทุกปี เพื่อสร้างก�ำลังคนด้าน
วิทยาศาสตร์ในอนาคต และยังมีการจัดกิจกรรมค่ายซินโครตรอนอาเซียน โครงการอบรมครูฟสิ กิ ส์ไทย โครงการ
คัดเลือกนักศึกษาและครูสอนฟิสกิ ส์ภาคฤดูรอ้ นเซิรน์ เพือ่ เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าสัมผัสงานวิจยั แนวหน้าใน
ประเทศชั้นน�ำ ทั้งยังเปิดให้นักเรียน นักศึกษา นักวิชาการ และผู้สนใจได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ
แสงสยามอย่างใกล้ชิด
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ด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ

สถาบันฯ ท�ำบันทึกความร่วมมือกับห้องปฏิบัติการแสงซินโครตรอน ชั้นน�ำต่างประเทศ เพื่อเป็นการ
แลกเปลีย่ นความรูแ้ ละประสบการณ์ เพือ่ พัฒนาขีดความสามารถในการให้บริการแสงซินโครตรอน และส่งเสริม
ให้เกิดการใช้ประโยชน์แสงซินโครตรอนของนักวิจัยในภูมิภาคอาเซียน
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สถาบันวิจยั ดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.)

พัฒนาความรู้/โครงสร้าง
พื้นฐานทาง ว และ ท
ด้านดาราศาสตร์
ที่มีมาตรฐานสากล

พัฒนาก�ำลังคนในสาขา
ดาราศาสตร์และสาขา
ที่เกี่ยวข้อง

สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการวิจยั
และบริการชุมชน รวมทั้งการสนับสนุน
การจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน และ
สถาบันอุดมศึกษา การพัฒนาครูผู้สอน
ดาราศาสตร์ และนั ก เรี ย น ผู ้ มี ค วาม
สามารถพิเศษทางดาราศาสตร์

สร้างความตระหนักทาง
ว และ ท โดยใช้ดาราศาสตร์

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.)
National Astronomical Reseach Institute of Thailand (Public Organization) (NARIT)
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สถานที่ตั้งส�ำนักงาน
• ส�ำนักงานใหญ่
191 ถนนห้วยแก้ว ต�ำบลสุเทพ
อ�ำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ 053 225 569 โทรสาร 053 225 524
E-mail: info@narit.or.th เว็บไซต์ www.narit.or.th
• ส�ำนักงานประสานงาน (กรุงเทพฯ)
ชั้น 2 อาคารพระจอมเกล้า
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2354 6652 โทรสาร 0 2354 7013
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สถาบันวิจยั ดาราศาสตร์แห่งชาติ
(องค์การมหาชน) (สดร.)

National Astronomical Reseach Institute of Thailand
(Public Organization) (NARIT)
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศด้านดาราศาสตร์ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) มีภารกิจหลักในการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และ
พัฒนาด้านดาราศาสตร์ สร้างเครือข่ายการวิจยั และวิชาการด้านดาราศาสตร์ระดับชาติและนานาชาติกบั สถาบัน
ต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ ส่งเสริม สนับสนุน และประสานความร่วมมือทางด้านดาราศาสตร์กับหน่วยงาน
อื่นของรัฐ สถาบันการศึกษาอื่นที่เกี่ยวข้อง และภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงการบริการถ่ายทอด
องค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านดาราศาสตร์
โครงการในพระราชด�ำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณารับโครงการ
ด�ำเนินการของสถาบันฯเป็นโครงการในพระราชด�ำริ 2 โครงการ ได้แก่
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1. โครงการหอดูดาวแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ภูมพิ ลอดุลยเดช
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
ของนักดาราศาสตร์และเจ้าหน้าที่ควบคุมการท�ำงานของกล้องโทรทรรศน์ฯ ดาดฟ้าของอาคารควบคุมติดตั้ง
กล้องโทรทรรศน์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.5 เมตร และกล้องโทรทรรศน์ขนาดเล็กส�ำหรับศึกษาดวงอาทิตย์
รวมถึงติดตั้งระบบตรวจสอบสภาพอากาศและสภาพท้องฟ้า
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2. โครงการหอดูดาวภูมิภาคเพื่อประชาชน 5 แห่ง
ได้แก่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จ.นครราชสีมา)
ภาคตะวั น ออก (จ.ฉะเชิ ง เทรา) ภาคใต้ (จ.สงขลา)
ภาคเหนือ (จ.พิษณุโลก) และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(จ.ขอนแก่น) จัดตั้งขึ้นเพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ ค้นคว้า และ
ท� ำ วิ จั ย ทางด้ า นดาราศาสตร์ เผยแพร่ ค วามรู ้ ท างด้ า น
ดาราศาสตร์ไปยังหน่วยงานการศึกษา และชุมชน ภายใน
หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ ประกอบไปด้วย กล้องโทรทรรศน์
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.5 เมตร และกล้องโทรทรรศน์
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 14 นิ้ว นอกจากนี้ยังมีกล้อง
โทรทรรศน์ขนาดเล็ก อุปกรณ์สำ� หรับงานวิจยั และเครือ่ งมือ
ทางดาราศาสตร์อนื่ ๆ เพือ่ ให้บริการด้านการจัดกิจกรรมทาง
ดาราศาสตร์

MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

69

The Story of MOST
โครงการอื่นที่ส�ำคัญของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ

หอดูดาวซีกฟ้าใต้ (Thai Southern Hemisphere Telescope, TST)
เนื่องจากท้องฟ้าที่ท�ำการสังเกตการณ์โดยกล้องโทรทรรศน์ต่างๆ ในประเทศไทยนั้น จะเป็นท้องฟ้าใน
ซีกฟ้าเหนือเกือบทั้งหมด และมีข้อจ�ำกัดในการศึกษาใจกลางของแกแล็คซีทางช้างเผือกซึ่งอยู่ในซีกฟ้าใต้และ
มีวัตถุท้องฟ้าที่น่าสนใจจ�ำนวนมากรวมอยู่ด้วย
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 ที่จะเชื่อมโยงกับหอดูดาวต่างๆ ของสถาบันฯ
ตลอดจนเป็นศูนย์ประสานความร่วมมือกับหอดูดาวเครือข่ายในต่างประเทศ นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งข้อมูล
สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ดาราศาสตร์ รวมทั้งเป็นศูนย์จัดกิจกรรมบริการวิชาการและถ่ายทอดองค์ความรู้และ
เทคโนโลยีทางดาราศาสตร์ของประเทศ ที่จะสนับสนุนการด�ำเนินภารกิจของสถาบันฯ ทั้งในด้านการวิจัย
การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางดาราศาสตร์ทั้งในและต่างประเทศ การสนับสนุนการจัดการศึกษาในระดับ
ต่างๆ การสร้างความตระหนักและความตื่นตัวทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยใช้ดาราศาสตร์ รวมทั้งการ
ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีทางดาราศาสตร์ไปสู่ประชาชน

MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

71

The Story of MOST

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน�้ำและการเกษตร
(องค์การมหาชน) (สสนก.)

วิจัยพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถด้าน ว และ ท ในการจัดหาทรัพยากร
น�้ำและการเกษตร ทั้งในระดับประเทศ ระดับหน่วยงาน และระดับชุมชน
โดยใช้สารสนเทศ รวมทั้งสร้างเครือข่ายวิจัย พัฒนา และเครือข่ายความรู้
ด้านสารสนเทศทรัพยากรน�้ำและการเกษตร

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน�้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) (สสนก.)
Hydro and Agro Informatics Institute (Public Organization) (HAII)
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สถานที่ตั้งส�ำนักงาน
เลขที่ 108 อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ ชั้น 8
ถนนรางน�้ำ แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์: 0 2642 7132
โทรสาร: 0 2642 7133
เว็บไซต์: www.haii.or.th
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สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน�ำ้ และการเกษตร
(องค์การมหาชน) (สสนก.)
Hydro and Agro Informatics Institute
(Public Organization) (HAII)

วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรที่สร้างองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส�ำหรับการบริหารจัดการ
		
ด้านทรัพยากรน�้ำและการเกษตร เพื่อรองรับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติที่
		
รุนแรงขึน้ และขยายผลการท�ำงานโดยการสร้างและพัฒนาเครือข่าย
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน�้ำและการเกษตร (องค์การ
มหาชน) มีภาระกิจวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้าน
การจัดการทรัพยากรน�้ำและการเกษตร บริการและเผยแพร่ ผลงาน
วิจัย พัฒนา และสารสนเทศ เพื่อให้องค์การต่างๆ น�ำไปใช้ประโยชน์
ในการบริหารจัดการทรัพยากรน�้ำและการเกษตร สร้างเครือข่ายงาน
วิจัยและพัฒนา และความร่วมมือด้านการจัดการทรัพยากรน�้ำและ
การเกษตร ทั้งในประเทศและต่างประเทศ บริการถ่ายทอดเทคโนโลยี
และสนับสนุนการประยุกต์ใช้ผลงานวิจัยและพัฒนาของสถาบัน
ให้กบั ประชาชนและชุมชน รวมถึงการพัฒนาต้นแบบความส�ำเร็จของ
การจัดการทรัพยากรน�้ำชุมชน ให้มีศักยภาพพร้อมขยายผล
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สสนก. มีการด�ำเนินงานโครงการระบบเครือข่ายสารสนเทศการเกษตร เพือ่ ใช้เป็นเครือ่ งมือในการน�ำข้อมูล
มาสนับสนุนการเรียนรูใ้ นการจัดการ และการผลิตด้านการเกษตร และการพัฒนาชุมชน โดยมีองค์ประกอบสอง
ส่วนหลักที่จะเป็นจุดเริ่มในการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งเกษตรกร และหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง คือ
ระบบข้อมูลที่เป็นความรู้ด้านการเกษตรการผลิต
ระบบข้อมูลความเสี่ยงด้านต่างๆ
ทั้ง 2 ระบบนี้จะมีระบบย่อยๆ ที่พัฒนาขึ้น ประกอบด้วย ระบบบัญชีข้อมูลทางด้านเกษตรและชุมชน
(Agricultural Data Clearing House) ใช้เป็น กลไกในการค้นหา เข้าถึง และรวบรวมความรูต้ า่ งๆ ด้านการเกษตร
และระบบเครือข่ายสารสนเทศภูมิศาสตร์ ที่ใช้เป็นฐานในการวิเคราะห์ความเสี่ยง
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ในระยะที่ 2 ของการด�ำเนินงานจะได้นำ� ข้อมูลหลักทัง้ 2 ส่วนนีไ้ ปให้ถงึ เกษตรกรโดยเน้นการพัฒนาบุคลากร
ที่จะเป็นคนกลาง หรือสื่อกลาง ที่มีความรู้ความเข้าใจในการใช้ข้อมูล สื่อข้อมูลเหล่านี้ให้ถึงเกษตรกร บุคลากร
กลุ่มนี้เรียกว่า Information Brokers เป็นบุคลากรที่อยู่ในชุมชน และจะมีส่วนร่วมในการสร้างกระบวนการ
เรียนรู้ร่วมกัน ส�ำหรับในระยะสุดท้าย คือการส่งผ่านความรู้สู่ชุมชน หรือ Information Diffusion ทั้งนี้เพื่อ
สร้างกระบวนการ คิด ท�ำ และแก้ปัญหาระดับชุมชน โดยชุมชน แต่อาศัยความรู้ ข้อมูลต่างๆ ด้านการเกษตร
ที่บรรจุอยู่บนระบบเครือข่าย สารสนเทศการเกษตร
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ปัจจุบัน สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน�้ำและการเกษตร เป็นสถาบันวิจัยและพัฒนาขั้นสูง (Center for
Advanced Study) มีการด�ำเนินงานต่อเนือ่ งของโครงการเครือข่ายเพือ่ การจัดการทรัพยากรน�ำ้ แห่งประเทศไทย
และโครงการระบบเครือข่ายสารสนเทศการเกษตรมาโดยตลอด เพือ่ น�ำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในการ
รวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรน�้ำและการเกษตรดังนี้
ข้อมูลสถิติ
ข้อมูลนโยบายและ แผนการด�ำเนินงานจัดการทรัพยากรน�้ำและการเกษตร
ข้อมูลเทคโนโลยีการผลิตทางการเกษตร
ข้อมูลองค์กรและหน่วยงานที่รับผิดชอบ
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โดยข้อมูลทัง้ หมดเป็นกลไกส�ำคัญท�ำให้เกิดการประสานงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ ในการจัดการ
ทรัพยากรน�ำ้ และการเกษตร รวมทัง้ เกิดเป็นระบบสนับสนุนการตัดสินใจด�ำเนินงานหรือก�ำหนดแผนงานทรัพยากร
น�้ำและการเกษตรของประเทศ
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ส�ำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สนช.)

ยกระดั บ ความสามารถความสามารถด้ า นเทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรม โดยเฉพาะในสาขา
อุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยการเชือ่ มโยงเครือข่ายวิสาหกิจและเครือข่ายวิชาการ
อย่างบูรณการ เพือ่ พัฒนาให้เกิดนวัตกรรมเชิงยุทธศาสตร์และน�ำไปสู่ “ระบบนวัตกรรมแห่งชาติ”
ที่เข้มแข็ง

ยกระดับ
นวัตกรรม

ส่งเสริมวัฒนธรรม
นวัตกรรม

ส�ำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สนช.)
National Innovation Agency (Public Organization) (NIA)
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สถานที่ตั้งส�ำนักงาน
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
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สร้างองค์กร
นวัตกรรม

ส�ำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สนช.)
National Innovation Agency (Public Organization) (NIA)

วิสัยทัศน์ : องค์กรน�ำในการส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งด้านนวัตกรรม เพื่อความสามารถในการ
		
แข่งขันของประเทศ
ส�ำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) มีพนั ธกิจเพือ่ เร่งรัดให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมในภาค
การผลิต ภาครัฐ และภาคสังคมโดยรวมอย่างเป็นระบบและยั่งยืน โดยอาศัยการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิด
การสร้างระบบนวัตกรรมของประเทศผ่านการขับเคลือ่ นการพัฒนาการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมจากผูป้ ระกอบการ
ไทยและการพัฒนาความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาและหน่วยวิจัยต่างๆ เพื่อผลักดันให้เกิดการพัฒนา
รูปแบบธุรกิจใหม่ (New Business Model)
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สนช. ได้ก�ำหนดกรอบแผนการด�ำเนินงานภายใต้ 3 แผน ได้แก่
แผนยกระดับนวัตกรรม เพื่อสร้างธุรกิจใหม่ให้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วภายในประเทศ
แผนส่งเสริมวัฒนธรรมนวัตกรรม ซึง่ มุง่ ส่งเสริมให้เกิดการสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านนวัตกรรมรองรับ
การเติบโตธุรกิจนวัตกรรมภายในประเทศ
แผนสร้างองค์กรและระบบนวัตกรรม ที่จะเป็นระบบการบริหารจัดการนวัตกรรมภายในประเทศ
ทั้งนี้เพื่อให้น�ำไปสู่การพัฒนา “ระบบนิเวศนวัตกรรมแห่งชาติ” ที่เข้มแข็งของประเทศ

The Story of MOST
พันธกิจ

สนช. มีพันธกิจในการ “ด�ำเนินกิจกรรมเพื่อเร่งรัดให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมในภาคการผลิต ภาครัฐ และ
ภาคสังคมโดยรวมอย่างเป็นระบบและยั่งยืน” ภายใต้การด�ำเนินงาน ดังต่อไปนี้
ยกระดับความสามารถด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี โดยเฉพาะในสาขาอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ของ
ประเทศ โดยการวิเคราะห์และประเมินสถานภาพของอุตสาหกรรมและศักยภาพของนวัตกรรม ตลอดจนการ
แสวงหาเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า และพัฒนานวัตกรรมเชิงยุทธศาสตร์ทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ
เชื่อมโยงเครือข่ายวิสาหกิจอย่างบูรณาการ โดยให้การสนับสนุนทั้งทางด้านวิชาการและการเงิน และ
เป็นหุน้ ส่วนพันธมิตรในการด�ำเนินงานทัง้ ในระดับนโยบายและปฏิบตั ิ อันจะน�ำไปสูก่ ารสร้างให้เกิด “ระบบนิเวศ
นวัตกรรมแห่งชาติ” ขึ้นโดยเร็ว
สนับสนุนด้านวิชาการและการเงิน เพื่อช่วยการพัฒนาโครงการในระยะหลังการวิจัยและพัฒนา
หรือการต่อยอดจากงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์สู่เชิงพาณิชย์ ได้แก่ การสนับสนุนการจัดท�ำผลิตภัณฑ์ต้นแบบ
โครงการหรือโครงการน�ำร่อง การทดสอบในกระบวนการผลิตจริงเพื่อการวิเคราะห์และประเมินทางการตลาด
และการจัดท�ำแผนธุรกิจ เป็นต้น
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สนับสนุนการยกระดับทักษะความสามารถด้านเทคนิคและการบริหารจัดการ ได้แก่ การจัดจ้าง
ผู้เชี่ยวชาญ การจัดการประชุมสัมมนา และการพัฒนาความใฝ่รู้
ส่งเสริมเพื่อสร้างความตื่นตัวด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อให้เกิดวัฒนธรรมนวัตกรรมขึ้นภายใน
ประเทศ
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ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) (ศลช.)
ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานที่จ�ำเป็น
ต่อการพัฒนาธุรกิจและ
อุตสาหกรรมด้าน
ชีววิทยาศาสตร์สุขภาพ
ก�ำหนดยุทธศาสตร์
เพื่อการพัฒนาธุรกิจ
และอุตสาหกรรมด้าน
ชีววิทยาศาสตร์สุขภาพ
ของประเทศไทย

ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ เภสัชภัณฑ์ และ
บริการต่างๆ เพื่อสร้างมูลค่า
เชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม
ด้านชีววิทยาศาสตร์สุขภาพ

กระทรวงวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี

ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิด
การลงทุนด้านชีววิทยาศาสตร์
สุขภาพ ในประเทศมากขี้น

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) (ศลช.)
Thailand Center of Excellence for Life Sciences (Public Organization) (TCELS)
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สถานที่ตั้งส�ำนักงาน
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
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กระทรวงวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี

เป็นศูนย์ประสานงานกลาง
และบริการข้อมูลเพื่อ
การพัฒนาธุรกิจและ
อุตสาหกรรมชีววิทยาศาสตร์
สุขภาพของประเทศ

กระทรวงวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์
(องค์การมหาชน) (ศลช.)

Thailand Center of Excellence for Life Sciences
(Public Organization) (TCELS)
วิสัยทัศน์ : เป็นหน่วยงานหลักทีส่ ร้างธุรกิจและอุตสาหกรรมด้านชีววิทยาศาสตร์ให้เติบโตเป็นหนึง่ ใน
		 อุตสาหกรรมหลักของประเทศ น�ำประเทศไทยสู่ระดับแนวหน้าของภูมิภาค
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) มีภารกิจหลักในการส่งเสริมและพัฒนา
ธุรกิจและอุตสาหกรรมด้านชีววิทยาศาสตร์ ส่งเสริมและสนับสนุน การสร้างองค์ความรู้ การวิจัยและพัฒนา
ต่อยอดให้เกิด ผลิตภัณฑ์ บริการ และนวัตกรรมด้านชีววิทยาศาสตร์ เพือ่ สร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม
ส่งเสริมและพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาบุคลากรที่จ�ำเป็นต่อการพัฒนาธุรกิจ และอุตสาหกรรมด้าน
ชีววิทยาศาสตร์
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โครงการที่ส�ำคัญ

โครงการ เภสัชพันธุศาสตร์

เป็นโครงการศึกษาการตอบสนองต่อยาทีส่ มั พันธ์กบั ลักษณะทางพันธุกรรมของแต่ละบุคคล โดยศูนย์ความ
เป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ศึกษา 5 กลุ่มโรคทางกาย คือ
โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลัน (Acute Leukemia)
โรคธาลัสซีเมีย
โรคมะเร็งก้อนแข็งที่มีภาวะบกพร่องของเอนไซม์
โรคเอดส์
โรคระบบหลอดเลือดหัวใจ
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กระทรวงวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี

โครงการสารสกัดจากน�้ำยางพารา

เป็นโครงการส่งเสริมการวิจยั เพือ่ ให้เกิดผลิตภัณฑ์ธรรมชาติทสี่ ร้างมูลค่าเพิม่ เชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประสบความ
ส�ำเร็จในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทำ� ให้ผวิ ขาวจากสารออกฤทธิช์ วี ภาพจากน�ำ้ ยางพารา และน�ำออกสูต่ ลาดจนเป็น
ที่นิยม นอกจากนี้ยังได้ประสานต่อไปยังภาคธุรกิจ จนสามารถพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์สารสกัดชีวเคมีจาก
น�้ำยางพาราส�ำหรับเวชส�ำอาง ซึ่งมีมูลค่าสูง พร้อมน�ำไปผสมเป็นเครื่องส�ำอางต่อไป
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โครงการผลิตวัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออกเพื่อสุขภาพและกระตุ้นเศรษฐกิจ

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล จัดท�ำโครงการ จัดตั้งโรงงานผลิต
วัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออก เป็นการต่อยอดงานวิจัย ผลักดันไปสู่การผลิตในระดับอุตสาหกรรม พร้อมกับ
พัฒนามาตรฐานการผลิต GMP

โครงการพัฒนาชีวภัณฑ์ทางการแพทย์ที่มีมูลค่าสูง

เนื่องจาก Recombinant Human Growth hormone (rhGH) เป็นสารชีวภัณฑ์ที่น�ำเข้าจากต่างประเทศ
ประกอบกับคนไทยสามารถตัดต่อพันธุกรรมลงบนจุลินทรีย์และสามารถผลิตโปรตีนที่ต้องการได้ แต่ยังไม่มี
ผู้ผลิตในระดับอุตสาหกรรม
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ จึงร่วมกับ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ปรับปรุงต้นแบบกระบวนการผลิตจากระดับ lab
scale ถึงระดับต้นแบบการผลิตจริง ในกระบวนการผลิตแบบ GMP เพื่อผลักดันให้เกิดการผลิตเพื่อจ�ำหน่าย
ในประเทศทดแทนการน�ำเข้าได้
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กระทรวงวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี

โครงการจัดท�ำศูนย์บริหารจัดการความรู้ด้านชีววิทยาศาสตร์

เนื่องจากการด�ำเนินการธุรกิจ จ�ำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีฐานข้อมูล TCELS จึงได้จัดท�ำฐานข้อมูลดังกล่าว
รวบรวมข้อมูลที่เกิดประโยชน์ในการด�ำเนินธุรกิจด้านชีววิทยาศาสตร์ในประเทศไทย ตั้งแต่การหาข้อมูล
ผู้ประกอบการ นักวิจัย งานวิจัย แหล่งทุน รวมทั้งข้อมูลด้านการขออนุมัติต่าง ๆ กับหน่วยงานภาครัฐ โดยได้รับ
ความร่วมมือทางข้อมูลจาก ส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม
ฯลฯ นอกจากนี้ TCELS ยังได้ตั้ง Front Office เพื่อบริการในลักษณะ One Stop Service

โครงการด้านการลงทุน

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ ให้การสนับสนุนให้เกิดการลงทุน Venture Fund และเงินกูด้ อกเบีย้ ต�ำ่
เพื่อสนับสนุนการต่อยอดงานวิจัย และการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมชีววิทยาศาสตร์ในประเทศ โดยจัดให้มี
แหล่งเงินทุนในลักษณะกองทุนร่วมทุน กองทุน หรือ เงินกู้ดอกเบี้ยต�่ำ รวมทั้งก�ำหนดนโยบายภาครัฐให้การ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการลงทุน หรือสนับสนุนให้เกิดการลงทุน ในกลุ่มธุรกิจดังกล่าว
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ภาพรวมการบริการของ

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หน่วยงานภายใต้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ให้บริการ
เพื่อภาคอุตสาหกรรมและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

ส�ำนักงานปลัดกระทรวง (สป.วท.)
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.)
ส�ำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) (สทอภ.)
ส�ำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ(องค์การมหาชน) (สนช.)
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) (ศลช.)
ส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)
สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) (สซ.)
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทน.)
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การบริการด้านเทคโนโลยี
• ข้อมูลและการค้นหาเทคโนโลยี
• การให้ค�ำปรึกษาเทคโนโลยี
• การวิเคราะห์และทดสอบ
• การรับจ้างและร่วมวิจัย
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• การวิเคราะห์และทดสอบ
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• การให้ค�ำปรึกษาเทคโนโลยี
• การวิเคราะห์และทดสอบ
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ข้อมูลและการเสาะหาเทคโนโลยี

สนับสนุนภาคเอกชนในการพัฒนาเทคโนโลยี และแก้ไขปัญหาภาค
อุตสาหกรรม ผ่านทางโครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของ
อุตสาหกรรมไทย (Industrial Technology Assistance Program: iTAP)
โดยที่ปรึกษาเทคโนโลยี (ITA) และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางรายกลุ่ม
อุตสาหกรรม อาทิ เกษตรและอาหาร, สุขภาพและการแพทย์, พลังงาน
และสิ่งแวดล้อม และอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ

m ติดต่อรับบริการ:

ฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สวทช.
Call center: 0-2564-7000 ต่อ 1376
e-mail: sme@nstda.or.th

บริการภาพถ่ายดาวเทียม และผลิตภัณฑ์ที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
อวกาศและภูมิสารสนเทศแก่หน่วยงานของรัฐและเอกชน ทั้งในและ
ต่ า งประเทศ รวมไปถึ ง ให้ บ ริ ก ารผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ ชิ ง พื้ น ที่ ที่ ป ระยุ ก ต์ ใ ช้
เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

m ติดต่อรับบริการ:

ส�ำนักพัฒนาธุรกิจและเครือข่ายพันธมิตร สทอภ.
Call center: 0-2141-4560
e-mail: sme@gistda.or.th
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ให้บริการข้อมูลเชิงพื้นที่ด้านเกษตร น�้ำ ป่าไม้ โดยการติดตามและ
ประเมินผลผลิตด้านการเกษตร การติดตามสถานการณ์การกัดเซาะ
ชายฝั่ง การติดตามสถานการณ์น�้ำท่วมและน�้ำแล้ง การติดตามการใช้
ประโยชน์ที่ดินในด้านเกษตรและป่าไม้

mติดต่อรับบริการ:

ส�ำนักประยุกต์และบริการภูมิสารสนเทศ สทอภ.
Call center: 0-2141-4554
e-mail: sme@gistda.or.th
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ที่ ป รึ ก ษาด้ า นเทคโนโลยี พั ฒ นาปรั บ ปรุ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ์ และ
กระบวนการผลิตแก่ภาคเอกชนและภาคอุตสาหกรรมอย่างครบวงจร
ในสาขาความเชี่ยวชาญต่างๆ ได้แก่ เทคโนโลยีอาหาร, เภสัชและ
ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ, เทคโนโลยีการเกษตร, วิทยาศาสตร์ชีวภาพ,
เทคโนโลยี สิ่ ง แวดล้ อ มและทรั พ ยากร, ศู น ย์ ก ารบรรจุ หี บ ห่ อ ไทย,
นวัตกรรมวัสดุ และวิศวกรรมและเทคโนโลยีพลังงาน

m ติดต่อรับบริการ:

ส�ำนักจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม วว.
Call center: 0-2577-9300
e-mail: sme@tistr.or.th

จัดหาผูเ้ ชีย่ วชาญด้านเทคนิค เพือ่ ให้ความช่วยเหลือด้านการวิจยั
และพัฒนา เข้าไปให้ค�ำปรึกษาและแก้ไขปัญหาถึงในโรงงาน วินิจฉัย
ปัญหาทางเทคนิคและแนวทางพัฒนาธุรกิจ โดยที่ปรึกษาเทคโนโลยี
(ITA) และผูเ้ ชีย่ วชาญเฉพาะทางรายกลุม่ อุตสาหกรรม อาทิ เกษตรและ
อาหาร, สุ ข ภาพและการแพทย์ , พลั ง งานและสิ่ ง แวดล้ อ ม และ
อุตสาหกรรมการผลิตและบริการ

m ติดต่อรับบริการ:

ฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สวทช.
Call center: 0-2564-7000 ต่อ 1376
e-mail: sme@nstda.or.th

m ติดต่อรับบริการ:

ส่วนบริหารงานลูกค้าสัมพันธ์ มว.
Call center: 0-2577-5100 ต่อ 3101-3103
e-mail: sme@nimt.or.th
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สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) บริการให้คำ� ปรึกษาเทคโนโลยี
ด้านการวัดแก่ผปู้ ระกอบการภาคอุตสาหกรรม ภาควิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม (SMEs) ให้มีความสามารถในการตรวจสอบความ
ถูกต้องของการวัดได้ด้วยตนเอง

The Story of MOST
ให้ค�ำปรึกษาการวิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยีอวกาศและ
ภูมิสารสนเทศ และการประยุกต์ใช้งาน

m ติดต่อรับบริการ:

สถาบันวิทยาการอวกาศและภูมิสารสนเทศ สทอภ.
Call center: 0-2141-4598
e-mail: sme@gistda.or.th

ให้ค�ำปรึกษา/สอบถามข้อมูล/แนะน�ำองค์กร/ประสานงานติดต่อ
ข้อมูลด้านงานวิจัยและพัฒนาและธุรกิจอุตสาหกรรมชีววิทยาศาสตร์
โดยศูนย์ส่งเสริมและประสานงานด้านธุรกิจและอุตสาหกรรมด้าน
ชีววิทยาศาสตร์

m ติดต่อรับบริการ:

ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์และธุรกิจอุตสาหกรรม ศลช.
Call center: 0-2644-5499 กด 1
e-mail: hotline@tcels.or.th

ให้ค�ำปรึกษาการวิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ และ
การประยุกต์ใช้งาน หรือการพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์โดยเทคนิคการ
ฉายรังสี

m ติดต่อรับบริการ
MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

One Stop Service กลุ่มพัฒนาธุรกิจนิวเคลียร์ สทน.
Call center : 0-2401-9885
e-mail : sme@tint.or.th
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การวิเคราะห์และทดสอบ

บริการวิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบ ตรวจประเมินและรับรอง
คุณภาพมาตรฐาน เพื่อให้ได้มาตรฐานเพิ่มโอกาสทางด้านการตลาด
และธุรกิจ ได้แก่
การวิเคราะห์วตั ถุดบิ ผลิตภัณฑ์ตา่ งๆ เพือ่ น�ำรายงานผลไปใช้
ประโยชน์ในการขอรับรองผลิตภัณฑ์ และขึ้นทะเบียนการค้า
การทดสอบการติดไฟ การลามไฟ
การวิเคราะห์ประสิทธิภาพมอเตอร์
การวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม เช่น น�้ำอุปโภค น�้ำบริโภค
และน�้ำเสียตามมาตรฐานน�้ำทิ้ง
การวิ เ คราะห์ ท ดสอบตามข้ อ ก� ำ หนดฉลากเขี ย ว และ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
การวิเคราะห์สารอันตรายตามกฎระเบียบสากล เช่น ROHs
REACH สารปนเปื้อน สารตกค้าง โลหะหนัก
การสอบเทียบเครื่องมือและเครื่องวัด เครื่องทดสอบ
การวิเคราะห์ ทดสอบสมบัติของวัสดุ และชิ้นส่วนวิศวกรรม
อย่างครบวงจร

m ติดต่อรับบริการ:

ส�ำนักจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม วว.
Call center: 0-2577-9300
e-mail: sme@tistr.or.th

m ติดต่อรับบริการ:

ศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ สวทช.
Call center: 0-2117-6850
e-mail: sme@nstda.or.th
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ศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ (NSTDA Central Laboratory)
บริการวิเคราะห์ ทดสอบ และสอบเทียบ ด้าน ว และ ท มีความส�ำคัญ
ต่อการพัฒนาและยกระดับอุตสาหกรรม ทั้งอุตสาหกรรมขนาดใหญ่
กลาง และมุ่งหวังผลิตภัณฑ์ของภาคเอกชนมีมาตรฐานตรงกับความ
ต้องการของลูกค้า

The Story of MOST
ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC) ให้
บริการวิเคราะห์ทดสอบ สอบเทียบ แก้ไขปัญหาในภาคอุตสาหกรรม
ไฟฟ้ า และอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ข องไทยให้ ส ามารถยกระดั บ มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ของตนให้ได้ระดับสากล โดยแบ่ง 3 กลุ่มคือ กลุ่มการ
วิเคราะห์ทดสอบ, กลุ่มการสอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม และ
กลุ่มงานวิจัยและการเป็นที่ปรึกษา

m ติดต่อรับบริการ:

ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สวทช.
Call center: 0-2739-2190 ต่อ 111, 113
e-mail: sme@nstda.or.th

มว. ให้บริการวิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบ ผลิตและจ�ำหน่ายวัสดุ
อ้างอิงรับรอง (TRM) และพัฒนามาตรฐานการตรวจสอบความถูกต้อง
ของการวัดให้เป็นมาตรฐานกลางของประเทศ

m ติดต่อรับบริการ:

ส่วนบริหารงานลูกค้าสัมพันธ์ มว.
Call center: 0-2577-5100 ต่อ 3101-3103
e-mail: sme@nimt.or.th

สนับสนุนการทดสอบและรับรองมาตรฐาน ต้นแบบหุ่นยนต์
ทางการแพทย์ และเครือ่ งมือแพทย์ รวมถึงศูนย์ทดสอบความปลอดภัย
ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ
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m ติดต่อรับบริการ:

ฝ่ายโครงการพิเศษจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีหุ่นยนต์ทางการแพทย์
ชั้นสูง ศลช.
กลุ่มงานพัฒนาผลิตภัณฑ์และธุรกิจอุตสาหกรรม ศลช.
Call center: 0-2644-5499 ต่อ 100, 140
e-mail: sme@tcels.or.th; hotline@tcels.or.th
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ให้บริการวิเคราะห์ ทดสอบ และวิจัยด้วยแสงซินโครตรอนและ
เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง แก่ภาคเอกชน เพื่อแก้ปัญหากระบวนการผลิต
การคิดค้น และพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พร้อมทั้งให้บริการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ภาคอุตสาหกรรม สถาบันฯ มีความพร้อมของ
นักวิทยาศาสตร์ระดับปริญญาเอกให้ความช่วยเหลือในทุกขั้นตอน
ตั้งแต่วิเคราะห์โจทย์ปัญหา แนะน�ำเทคนิคการตรวจวัด การวิเคราะห์
ทดสอบ และวิเคราะห์ผล กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่สถาบันฯ สามารถให้บริการ
ได้แก่ กลุม่ ผลิตภัณฑ์อาหาร ยา และเครือ่ งส�ำอาง, กลุม่ ผลิตภัณฑ์ยาง
และพอลิเมอร์, กลุ่มผลิตภัณฑ์วัสดุและวัสดุก่อสร้าง, กลุ่มผลิตภัณฑ์
อิเล็กทรอนิกส์, กลุม่ ผลิตภัณฑ์โลหะ, กลุม่ อัญมณี และการผลิตชิน้ ส่วน
ทางจุลภาค

m ติดต่อรับบริการ:

ส่วนงานพัฒนาธุรกิจ สซ.
Call center: 044-217-040 ต่อ 1607-1609
e-mail: sme@slri.or.th

m ติดต่อรับบริการ

One Stop Service กลุ่มพัฒนาธุรกิจนิวเคลียร์ สทน.
Call center : 0-2401-9885
e-mail : sme@tint.or.th
95
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บริการวิเคราะห์ ทดสอบ เพือ่ ให้เป็นไปตามมาตรฐานระหว่างประเทศ
และระดับมาตรฐานสากล ได้แก่
งานบริการฉายรังสี/ งานบริการตรวจวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา
งานบริการฉายรังสีอัญมณี
งานบริการตรวจวัดกัมมันตภาพรังสี สินค้าส่งออกและสินค้า
น�ำเข้า
งานบริการตรวจสอบวิเคราะห์ หอกลัน่ โดยเทคนิคเชิงนิวเคลียร์
งานบริการตรวจประเมินการได้รับรังสีประจ�ำตัวบุคคล
งานบริการตรวจและออกใบรับรองความปลอดภัยทางรังสี
ของหีบห่อบรรจุ
งานบริการตรวจสอบโดยไม่ท�ำลาย
งานบริการตรวจเช็คและซ่อมเครื่องส�ำรวจรังสี

The Story of MOST

การรับจ้างและร่วมวิจัย

บริการวิจัยเพื่อตอบสนอง และแก้ปัญหา ส�ำหรับผู้ประกอบการ
และผู้สนใจทั่วไป  โดยมีทีมนักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญที่สามารถให้
ค�ำปรึกษา ให้บริการวิจยั เพือ่ พัฒนาผลิตภัณฑ์ พัฒนากระบวนการผลิต
พัฒนาบรรจุภัณฑ์ ตามโจทย์ความต้องการของลูกค้า

m ติดต่อรับบริการ:

ส�ำนักจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม วว.
Call center: 0-2577-9300
e-mail: sme@tistr.or.th

บริการรับจ้างวิจัย (Contract Research) ในลักษณะภาคเอกชน
จ่ายเงินค่าว่าจ้าง โดย สวทช. เป็นฝ่ายท�ำวิจัย, ความเป็นเจ้าของสิทธิ
ขึน้ อยูก่ บั ความตกลง และบริษทั ได้รบั การตอบสนองเทคโนโลยีทตี่ อ้ งการ
บริการร่วมวิจยั (Joint Research)  ทำ� วิจยั ร่วมกันกับภาคเอกชน,
เจ้าของสิทธิตามสัดส่วนการร่วมลงทรัพยากร (แนวคิด เงินทุน อุปกรณ์
ฯลฯ), และผู้ร่วมวิจัยแต่ละฝ่ายเติมเต็มองค์ความรู้ซึ่งกันและกัน และ
บริษัทได้รับการตอบสนองเทคโนโลยีที่ต้องการ

m ติดต่อรับบริการ:

ฝ่ายการตลาด สวทช.
Call center: 0-2564-8000
e-mail: sme@nstda.or.th
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ให้ บ ริ ก ารรั บ จ้ า งและร่ ว มวิ จั ย ด้ า นเทคโนโลยี อ วกาศและ
ภูมิสารสนเทศ โดยการด�ำเนินงานแบบ 3 C (Cluster, Connectivity,
Co-creation) มุ่งสู่การให้บริการในลักษณะ business enable and
co-creator

m ติดต่อรับบริการ:

ส�ำนักพัฒนาอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ สทอภ.
Call center: 033-005-873
e-mail: sme@gistda.or.th
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บริการรับจ้างวิจัย ในงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้แสงซินโครตรอนและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง โดยวิเคราะห์
โจทย์ปัญหา จัดหาทีมผู้เชี่ยวชาญ ด�ำเนินงานวิจัยตามข้อเสนอโครงการ

m ติดต่อรับบริการ:

ส่วนงานพัฒนาธุรกิจ สซ.
Call center: 044-217-040 ต่อ 1609
e-mail: sme@slri.or.th
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The Story of MOST

การบริการ
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
• อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
• เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย
• ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

• สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน
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• อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ
• ศูนย์ภูมิสารสนเทศสิรินธร

อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (TSP) คือ “นิคมวิจัยแห่งแรก
ของเมืองไทย” ที่ซึ่งพร้อมด้วยโครงสร้างพื้นฐาน ทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ซึ่งรวมไปถึงพื้นที่เช่าคุณภาพสูง, สิ่งอ�ำนวยความสะดวก
และบริการที่ ตอบสนอง ต่อความต้องการ ของธุรกิจเทคโนโลยีอย่าง
ครบวงจร บนพื้นที่กว่า  200 ไร่ TSP จึงเป็นเสมือนเมืองวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ทีม่ คี วามหลากหลาย ของบุคคลากรกว่า 3,000 คน จาก
4 ศูนย์วจิ ยั แห่งชาติ และบริษทั เอกชนอีกกว่า 60 องค์กร ทัง้ ยัง รายล้อม
ด้วย 3 มหาวิทยาลัยชั้นน�ำของประเทศ, ร้านอาหาร, ร้านค้า, ศูนย์กีฬา 
และสิ่งอ�ำนวยความสะดวกที่ครบครัน ท�ำให้ TSP นับเป็นพื้นที่เช่าที่
ออกแบบเฉพาะเพื่อรองรับ การวิจัยและพัฒนา ภายใต้สังคมคุณภาพ
ที่ผสานเทคโนโลยีและวิถีชีวิตไว้อย่างลงตัว

m ติดต่อรับบริการ:

ฝ่ายขายและบริการคีย์แอคเคานต์ สวทช.
Call center: 0-2564-7222, 0-2564-7200 ต่อ 5360, 5040
และ 5363
e-mail: sme@nstda.or.th
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เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย มีบริการให้เช่าพื้นที่
ส�ำนักงานส�ำหรับบริษทั ทีท่ ำ� ธุรกิจเกีย่ วกับการพัฒนาซอฟต์แวร์เพือ่ เป็น
แหล่งรวมสร้างคลัสเตอร์ ส�ำหรับอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ โดยสนับสนุน
ให้บริษัทได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความร่วมมือทางธุรกิจและ
เทคโนโลยี นอกจากนี้ ยังมีบริการห้องฝึกปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ซึ่ง
ติดตั้งเทคโนโลยีในการฝึกอบรมที่ทันสมัย พร้อมบริการอินเตอร์เน็ต
ไร้สายความเร็วสูง ห้องประชุม/สัมมนา  ส�ำหรับการประชุม/สัมมนา
ขนาดเล็ก และกลาง ซึง่ รองรับผูเ้ ข้าร่วมประชุม/สัมมนาได้ตงั้ แต่ 10-70
ท่าน บริการห้องประชุมขนาดใหญ่ซงึ่ สามารถรองรับผูเ้ ข้าร่วมงานได้ถงึ
300 พืน้ ทีก่ ว้างขวาง หรูหรา พร้อมอุปกรณ์ทนั สมัยครบครัน เพือ่ อ�ำนวย
ความสะดวก และลดต้นทุนค่าใช้จ่ายส�ำหรับผู้ประกอบการ

m ติดต่อรับบริการ:

ฝ่ายบริหารเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ สวทช.
Call center: 0-2583-9992
e-mail: sme@nstda.or.th
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ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ตั้งอยู่ภายใน
อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย เป็นอาคาร 4 ชั้น มีพื้นที่ใช้สอยกว่า 
30,000 ตาราง เมตร สามารถรับรองผู้ใช้บริการได้กว่า  4,000 คน ใน
การจัดกิจกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และอุตสาหกรรม
ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ประกอบด้วย
โถง นิทรรศการ ครอบคลุมพื้นที่ 2,480 ตารางเมตร
ห้องประชุมขนาดใหญ่ (Auditorium) ขนาด 376 ที่นั่ง
ห้องประชุม Boardroom ขนาด 61 ที่นั่ง
ห้องอบรมสัมมนาขนาดเล็กและขนาดกลาง 11 ห้อง
สิ่งอ�ำนวยความสะดวกอื่นๆ อาทิ ศูนย์หนังสือ ห้องอาหาร
และร้านกาแฟ เป็นต้น

m ติดต่อรับบริการ:

ฝ่ายบริหารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช.
Call center: 0-2564-7000 ต่อ 6011-6013
e-mail: sme@nstda.or.th
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อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ (Space Krenovation Park:
SKP) ให้บริการใช้เครื่องมือและพื้นที่เพื่อรังสรรค์นวัตกรรมและบริการ
ที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีอวกาศ

m ติดต่อรับบริการ:

ส�ำนักพัฒนาอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ สทอภ.
Call center: 033-005-873
e-mail: sme@gistda.or.th

ศู น ย์ ภู มิ ส ารสนเทศสิ ริ น ธร (Sirindhorn Center for GeoInformatics: SCGI) เป็นศูนย์ฝึกอบรม สัมมนา เพื่อส่งเสริมเผยแพร่
องค์ความรูด้ า้ นเทคโนโลยีอวกาศและภูมสิ ารสนเทศในภูมภิ าคอาเซียน

m ติดต่อรับบริการ:

ส�ำนักพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ สทอภ.
Call center: 0-2561-4504-5
e-mail: sme@gistda.or.th

สถาบั น วิ จั ย แสงซิ น โครตรอน (องค์ ก ารมหาชน) มี บ ริ ก าร
ห้องประชุม/สัมมนา ส�ำหรับการประชุม/สัมมนาขนาดเล็ก และกลาง
ซึง่ รองรับผูเ้ ข้าร่วมประชุม/สัมมนาได้ตงั้ แต่ 5-100 ท่าน และห้องประชุม
ขนาดใหญ่ (Auditorium) รองรับ 150 ท่าน พร้อมอุปกรณ์ทันสมัย
ครบครัน พร้อมการให้บริการด้านอาหารและอาหารว่าง และบริการ
ถ่ายวีดีทัศน์ตลอดการสัมมนา

ส่วนงานพัฒนาธุรกิจ
Call center: 044-217-040 ต่อ 1609
e-mail: sme@slri.or.th
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m ติดต่อรับบริการ:

The Story of MOST

การบริการ
ทรัพย์สินทางปัญญา
• การบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี
• การถ่ายทอดเทคโนโลยี
• การอนุญาตใช้ทรัพย์สินทางปัญญา
• อุดหนุนค่าที่ปรึกษา 50%
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• การถ่ายทอดเทคโนโลยี

การบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี

สนับสนุนการบ่มเพาะผู้ประกอบการเทคโนโลยีใหม่ โดยเป็นพี่เลี้ยงให้ค�ำปรึกษาและฝึกอบรมทางธุรกิจ
ตลอดจนเชื่อมโยงให้เข้าถึงทรัพยากรที่จ�ำเป็นเพื่อให้สามารถเริ่มต้นธุรกิจและน�ำธุรกิจให้อยู่รอดได้ พร้อมทั้ง
กิจกรรมเสริมความเข้มแข็ง โดยเฉพาะด้านพัฒนาธุรกิจ และอื่นๆอีกมากมาย การดูแลในช่วงระยะเวลาเริ่มต้น
ของการดําเนินธุรกิจประมาณ 1-2 ปี เพื่อให้ผู้ประกอบการได้เรียนรู้ ทดลองและปรับปรุงการทําธุรกิจ ตลอดจน
พัฒนาสินค่าของตนเอง จนเกิดความมั่นใจ สามารถจัดตั้งธุรกิจ และยืดหยัดอยู่ได้ด้วยตนเอง

m ติดต่อรับบริการ:

ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ สวทช.
Call center 0-2583-9992 ต่อ 1511, 1512 และ 0-2564-7000
ต่อ 5362, 5372-75
e-mail: sme@nstda.or.th

การอนุญาตใช้ทรัพย์สินทางปัญญาและการถ่ายทอดเทคโนโลยี

บริการด้านทรัพย์สินทางปัญญา จัดท�ำสัญญาเกี่ยวกับการขออนุญาตน�ำสิทธิเทคโนโลยีของ สวทช. และ
เครือข่าย ไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ด�ำเนินการเกี่ยวกับการขอจดสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า  และจดแจ้ง
ลิขสิทธิ์ด้วยค่าบริการที่เหมาะสม

m ติดต่อรับบริการ:

ส�ำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี สวทช.
Call center 0-2564-7000 ต่อ 1325
e-mail: sme@nstda.or.th

อุดหนุนค่าที่ปรึกษา 50%

m ติดต่อรับบริการ:

ฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สวทช.
Call center 0-2564-7000 ต่อ 1376
e-mail: sme@nstda.or.th

103

MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญ ร้อยละ 50 ภายใต้วงเงินสูงสุดไม่เกิน 400,000 บาท ซึ่งเป็น
กลยุทธ์ขั้นต้น ที่จะช่วยลดความเสี่ยงในการลงทุนของผู้ประกอบการ SMEs เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต และ
จะเชือ่ มโยงไปสูก่ ารสร้างขีดความสามารถในการท�ำวิจยั และพัฒนาของอุตสาหกรรมไทย อันจะน�ำไปสูก่ ารเพิม่
ศักยภาพในการแข่งขันในตลาดโลกได้อย่างยั่งยืน

The Story of MOST

การถ่ายทอดเทคโนโลยี

อนุญาตให้ผู้ประกอบการใช้สิทธิท�ำการผลิตและจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์จากผลงานวิจัยและพัฒนาของ วว.
(Licensing agreement) โดยมีรูปแบบการถ่ายทอดเทคโนโลยี 2 รูปแบบ คือ การให้สิทธิเฉพาะแต่เพียงผู้เดียว
(Exclusive right) และการให้สิทธิ์ไม่เฉพาะ (Non-exclusive right)

m ติดต่อรับบริการ:

ส�ำนักจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม วว.
Call center 0-2577-9300
e-mail: sme@tistr.or.th

MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
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การบริการด้านก�ำลังคน
• การฝึกอบรม
• ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
• การค้นหานักวิจัย
• การแลกเปลี่ยนบุคลากร
• สร้างความตระหนักด้าน วทน.

• การฝึกอบรม

• การฝึกอบรม
• การฝึกอบรม
• สร้างความตระหนักด้าน วทน.
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• การแลกเปลี่ยนบุคลากร

The Story of MOST

การฝึกอบรม

วว. มีบริการฝึกอบรม สัมมนาทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ การ
อบรมเพื่อน�ำไปประกอบอาชีพ เป็นทางด้านอาหารแปรรูป การเกษตร
และการฝึกอบรมระบบคุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO/IEC
17025  ให้กับผู้ประกอบการและบุคคลทั่วไปที่สนใจ

m ติดต่อรับบริการ:

วว.
Call center 0-2577-9300
e-mail: sme@tistr.or.th

พัฒนาบุคลากร และเชื่อมโยงความรู้ด้าน วทน. เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทย ประกอบด้วย
หลักสูตรการจัดการเทคโนโลยี ทัง้ ด้านสารสนเทศเพือ่ องค์กรในระดับผูบ้ ริหารระดับกลางและระดับสูง
ทั้งในเรื่องการจัดการ การตรวจสอบ และการจัดการนวัตกรรมเพื่อองค์กรต่างๆ รวมถึงการดูงาน หลักสูตรการ
พัฒนาบุคคลากรทางด้าน green product เพื่อตอบสนองต่อการผลิตสินค้าที่ไม่ก่อผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
เพือ่ หลีกเลีย่ ง non-tariff barrier การกีดกันทางการค้า การจัดท�ำ carbon foot print ของผลิตภัณฑ์ ซึง่ ในอนาคต
จะต้องมีการติดฉลากผลิตภัณฑ์ ตลอดจนหลักสูตรความรู้ในการจัดการพลังงานทั้งในระดับบุคคลและองค์กร
เป็นต้น
หลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ และบริการฝึกอบรมเฉพาะองค์กร โดยบริการ
ฝึกอบรมความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสารสนเทศ ระดับผู้ปฏิบัติการ ทั้งแบบที่ใช้ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์และอื่นๆ รวมถึงการบริการจัดฝึกอบรมเฉพาะองค์กรในหลักสูตรตามที่ต้องการ
โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที (ITPE) บริการทดสอบความรู้ในระดับบุคคลด้านไอซีทีในระดับ
ต่างๆ ตามมาตรฐานวิชาชีพไอทีในระดับสากล จากความร่วมมือกับประเทศญี่ปุ่นและหลายประเทศในเอเชีย
โดยจัดสอบปีละ 2 ครั้ง คือ เมษายน และตุลาคม เป็นการทดสอบความรู้ระดับบุคคลที่ไม่อิงผลิตภัณฑ์ และ
บริการในเชิงพาณิชย์ของยี่ห้อใดๆ มีเครือข่ายสนามทดสอบมากมายมากกว่า  17 แห่ง ทั่วประเทศไทย และ
ค่าใช้จ่ายในการสอบไม่แพง (นักศึกษา 600 บุคคลทั่วไป 1,000 บาท)
MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

m ติดต่อรับบริการ:

สถาบันวิทยาการ 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. ให้บริการฝึกอบรมเทคนิคการวัดทั้งภาคทฤษฏีและปฏิบัติ ให้กับผู้ประกอบการห้องปฏิบัติการภาค
อุตสาหกรรม และภาคการศึกษา 

m ติดต่อรับบริการ:

ส่วนบริหารงานลูกค้าสัมพันธ์
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.)
Call center: 02 577 5100 ต่อ 3101-3103
e-mail: sme@nimt.or.th

ถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาบุคลากร และเชื่อมโยงความรู้ด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
อันจะส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทย ประกอบด้วย
หลักสูตรระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ส�ำหรับผู้เริ่มต้นใช้งาน  
หลักสูตรเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ส�ำหรับผู้บริหาร  
หลักสูตรการเผยแพร่ข้อมูลภูมิสารสนเทศทางอินเทอร์เน็ตและ Mobile web
หลักสูตรการประมวลผลและแปลความหมายข้อมูลจากดาวเทียม
หลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่และการสร้างแบบจ�ำลองในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

ส�ำนักพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ สทอภ.
Call center 0-2561-4504-5
e-mail: sme@gistda.or.th
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m ติดต่อรับบริการ:

The Story of MOST

ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ

ฐานข้อมูลที่ปรึกษาเทคโนโลยี (ITA) และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง เพื่อให้ความช่วยเหลือด้านการวิจัยและ
พัฒนา เข้าไปให้ค�ำปรึกษาและแก้ไขปัญหาถึงในโรงงาน

m ติดต่อรับบริการ:

ฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สวทช.
Call center 0-2564-7000 ต่อ 1376
e-mail: sme@nstda.or.th

การเสาะหานักวิจัย

สวทช. มีนกั วิจยั ราว 500 คน ซึง่ มีความรู้ ศักยภาพและความเชีย่ วชาญทีห่ ลากหลายใน 4 สาขาหลัก ได้แก่
เทคโนโลยีชวี ภาพและพันธุวศิ วกรรม, เทคโนโลยีโลหะและวัสดุ, เทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ และ
เทคโนโลยีนาโน

m ติดต่อรับบริการ:

ฝ่ายการตลาด สวทช.
Call center . 0-2564-8000
e-mail: sme@nstda.or.th

การแลกเปลี่ยนบุคลากร

จัดท�ำฐานข้อมูลความต้องการ วทน. ของผู้ประกอบการ SMEs เพื่อให้ความช่วยเหลือด้านการวิจัยและ
พัฒนา เข้าไปให้ค�ำปรึกษาและแก้ไขปัญหาถึงในโรงงาน

m ติดต่อรับบริการ:
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ฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สวทช.
Call center 0-2564-7000 ต่อ 1376
e-mail: sme@nstda.or.th

Talent Mobility
m ติดต่อรับบริการ:

ฝ่ายก�ำลังคน สวทน.
Call center 0-2160-5432 ต่อ 211
e-mail: sme@sti.or.th
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สร้างความตระหนักด้าน วทน.

จัดนิทรรศการถาวรในพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่ความรู้ด้าน
เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ให้แก่เยาวชนและบุคคลที่สนใจ

m ติดต่อรับบริการ:

ส�ำนักพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ สทอภ.
Call center 0-2561-4504-5
e-mail: sme@gistda.or.th
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การบริการด้านการเงิน
• รับรองงาน R & D เพือ่ หักค่าใช้จา่ ย 200%
• กองทุนเพื่อพัฒนา STI
• เงินกู้ดอกเบี้ยต�่ำ
• เงินร่วมลงทุน
• ข้อมูลแหล่งเงินทุน

• เงินกู้ดอกเบี้ยต�่ำ
• ทุนสนับสนุนนวัตกรรม

• ทุนพัฒนาเครือ่ งจักร/เครือ่ งมือ
MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

กระทรวงวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี

• รับรองงาน R & D  เพื่อหักค่าใช้จ่าย 200%
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รับรองงาน R & D เพื่อหักค่าใช้จ่าย 200%

สนับสนุนและกระตุ้นการท�ำวิจัยและพัฒนาในบริษัทไทยด้วยมาตรการลดภาษีนิติบุคคลเพิ่มเติมในการ
ลดต้นทุนการท�ำวิจัยและพัฒนา เพื่อพัฒนาความสามารถในการแข่งขัน ได้แก่
โครงการวิจัยและพัฒนา (ตามที่ประเภทที่ระบุ)
ขึ้นทะเบียน วพ 01 กับกรมสรรพากร
ผ่านกระบวนการวิเคราะห์โครงการและการรับรองจากคณะกรรมการ RDC หรือผ่านช่องทาง RDC
Fast Track ส�ำหรับโครงการร่วมวิจัยกับหน่วยงานภาครัฐและการศึกษาที่ขึ้นทะเบียน วพ 01
จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลไทย

m ติดต่อรับบริการ:

งานกระตุ้นการวิจัยและพัฒนาภาคเอกชน สวทช.
Call center 0-2564-7000 ต่อ 1328 – 1332
e-mail: sme@nstda.or.th

ศลช. ได้รับมอบหมายจาก BOI พิจารณารับรองให้แก่บริษัทด้านเทคโนโลยีชีวภาพในการขอรับสิทธิ
ประโยชน์ทางภาษีจาก BOI

m ติดต่อรับบริการ:

โปรแกรมผลิตภัณฑ์ยา / สุขภาพ ศลช.
Call center 02-644-5499 ต่อ 129
e-mail: sme@tcels.or.th; hotline@tcels.or.th

กองทุนเพื่อพัฒนา STI

m ติดต่อรับบริการ:

งานสนับสนุนการวิจัย พัฒนา และวิศวกรรมภาคเอกชน สวทช.
Call center 0-2564-7000 ต่อ 1334 – 1339
e-mail: sme@nstda.or.th
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สิทธิประโยชน์เพิ่มเติม จาก BOI ส�ำหรับการลงทุน เพื่อพัฒนาทักษะ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (STI)
โดยส่งเสริมให้องค์กรที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ให้มีส่วนร่วมในลงทุนในด้านการวิจัยและพัฒนา 
เพื่อปรับปรุงการแข่งขันประเทศ รวมเวลาทั้งหมดต้องไม่เกิน 8 ปี สามารถยกเว้นภาษีนิติบุคคลบนรายได้
ทั้งโครงการ และยกเว้นภาษีน�ำเข้าอุปกรณ์ ในทุกโซนอุตสาหกรรม
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เงินกู้ดอกเบี้ยต�่ำ

การสนับสนุนการวิจัยพัฒนาและวิศวกรรมภาคเอกชน เพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีภาคอุตสาหกรรมการ
ผลิต เพื่อการค้นคว้าวิจัยและพัฒนา หรือเพื่อใช้เทคโนโลยี  ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และกระบวนการผลิตตาม
ความต้องการของบริษัท โดยลักษณะโครงการที่เข้าข่ายการสนับสนุน ได้แก่
การพัฒนาหรือปรับปรุงผลิตภัณฑ์ใหม่
การพัฒนาหรือปรับปรุงเทคโนโลยีกระบวนการผลิต
การจัดสร้างหรือปรับปรุงห้องทดลองปฏิบัติการ
การต่อยอดน�ำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
การพัฒนาเครื่องต้นแบบ หรือการท�ำวิศวกรรมย้อนรอย (Reverse Engineering)

m ติดต่อรับบริการ:

งานสนับสนุนการวิจัย พัฒนา และวิศวกรรมภาคเอกชน สวทช.
Call center 0-2564-7000 ต่อ 1334 – 1339
e-mail: sme@nstda.or.th

โครงการนวัตกรรมดี...ไม่มดี อกเบีย้ เป็นการสนับสนุนเงินอุดหนุนในรูปแบบการสนับสนุนดอกเบีย้ เงินกูใ้ น
ระยะเวลา 3 ปี วงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาทให้แก่โครงการนวัตกรรมที่อยู่ในระยะเริ่มต้นสู่การผลิตจริง หรืออาจเป็น
โครงการทีเ่ กิดจากการขยายผลของการสร้างต้นแบบหรือการทดสอบน�ำร่อง และพัฒนาออกสูต่ ลาดในระยะแรก
โดยสถาบันการเงินทีไ่ ด้รบั การเห็นชอบจาก สนช. จะเป็นผูป้ ล่อยสินเชือ่ เงินกูใ้ ห้แก่โครงการนวัตกรรมทีไ่ ด้รบั การ
ประเมินจาก สนช. โดยมีสถาบันการเงิน 9 แห่ง คือ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคาร
ทหารไทย ธนาคารนครหลวงไทย ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ธนาคาร
ไทยพาณิชย์ ธนาคารซีไอเอ็มบี และธนาคารกรุงศรีอยุธยาเป็นพันธมิตร

m ติดต่อรับบริการ:

ฝายยุทธศาสตร์นวัตกรรม สนช.
Call center 0-2644-6000
e-mail: sme@nia.or.th
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เงินร่วมลงทุน

เงินลงทุนจัดตั้งบริษัทร่วมกับภาคเอกชนหรือนักวิจัย เป็นใช้กลไกการร่วมทุนในการส่งเสริมให้เกิด
ธุรกิจเทคโนโลยีใหม่ ที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง โดย
ร่วมลงทุนในอัตราส่วนระหว่าง 25% และ 49%
ร่วมทุนในโครงการวิจัยที่พร้อมในการออกสู่เชิงพาณิชย์
ร่วมทุนในโครงการที่รับถ่ายทอดเทคโนโลยีจาก สวทช. หรือจากต่างประเทศ หรือมีผลประโยชน์ทาง
ด้านเทคโนโลยี
จัดสรรผูม้ คี วามรูใ้ นการด�ำรงต�ำแหน่งในคณะกรรมการบริษทั ผลักดันธรรมาภิบาลในการด�ำเนินกิจการ

m ติดต่อรับบริการ:

ศูนย์ลงทุน สวทช.
Call center 0-2564-7000 ต่อ 1327, 1340-1345, 1359
e-mail: sme@nstda.or.th

ทุนสนับสนุนนวัตกรรม

โครงการแปลงเทคโนโลยีให้เป็นทุน เป็นการสนับสนุนเงินอุดหนุนในรูปแบบของทุนสนับสนุนนวัตกรรมแก่
โครงการนวัตกรรมที่อยู่ในระยะทดสอบความเป็นไปได้ของเทคโนโลยี หรือการพัฒนาโครงการต้นแบบ ซึ่งอาจ
ต่อยอดจากงานวิจยั และพัฒนา สิง่ ประดิษฐ์ หรือสิทธิบตั รทีม่ กี ารรับรองและผ่านการประเมินทางเทคโนโลยี โดย
สนช. จะให้การสนับสนุนในระยะเวลา 3 ปี วงเงินไม่เกิน 3 ล้านบาท

m ติดต่อรับบริการ:

ฝ่ายยุทธศาสตร์นวัตกรรม สนช.
Call center 0-2644-6000
e-mail: sme@nia.or.th
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ทุนพัฒนาเครื่องจักร/เครื่องมือ

สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีในระดับชุมชน และระดับอุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของ
ภาคการผลิตและบริการ โดยเน้นการพัฒนาเครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ ที่ทันสมัยจากต่างประเทศ หรือตาม
ความต้องการของผู้ใช้ในประเทศ ภายใต้โครงการ
วิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า
การพัฒนาสินค้าเทคโนโลยีเพื่อทดแทนการน�ำเข้าและผลักดันสู่ตลาด AEC
การพัฒนาเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ เพื่อการผลิตระดับชุมชน

m ติดต่อรับบริการ:

กลุ่มงานพัฒนาเทคโนโลยีสู่ภาคการผลิต สป.วท.
Call center 0-2333-3927
e-mail: sme@most.go.th

ข้อมูลแหล่งเงินทุน

ร่วมมือกับสถาบันการเงินภาครัฐในการ
อ�ำนวยความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนผ่านการบริการทางการเงินเพือ่ การเริม่ ต้นธุรกิจเทคโนโลยี
การขยายธุรกิจเทคโนโลยี การสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรม และการลงทุนในการวิจยั พัฒนา ให้แก่ผปู้ ระกอบการ
SMEs และผู้ประกอบการรายย่อย
พั ฒ นาเครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น ใหม่ ๆ เพื่ อ เป็ น ปั จ จั ย สนั บ สนุ น ให้ แ ก่ ผู ้ ป ระกอบการ SMEs และ
ผู้ประกอบการรายย่อย
สนับสนุนให้ความรู้หรือให้ค�ำปรึกษาเกี่ยวกับการวางแผนการเงินและการลงทุนในการสร้างสรรค์งาน
นวัตกรรมให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs และผู้ประกอบการรายย่อย

m ติดต่อรับบริการ:
MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

ส�ำนักจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม วว.
Call center 0-2577-9300
e-mail: sme@tistr.or.th
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การบริการด้านนโยบาย
• การผลักดันมาตรการด้านภาษีวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม

จัดท�ำข้อเสนอและผลักดันมาตรการทางภาษีด้านวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมจาก 200% เป็น 300%

ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐาน สวทน.
Call center 0-2160-5432 ต่อ 205
e-mail: sme@sti.or.th
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m ติดต่อรับบริการ:

The Story of MOST

ติดต่อเรา
ส�ำนักงานปลัดกระทรวง (สป.วท.)
www.most.or.th
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
www.tistr.or.th
ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
www.nstda.or.th
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.)
www.nimt.or.th
ส�ำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (สทอภ.)
www.gistda.or.th
ส�ำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สนช.)
www.nia.or.th
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) (ศลช.)
www.tcels.or.th
ส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (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

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

Call Center : 1313
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