


สำนักงานพัฒนาว�ทยาศาสตร�และเทคโนโลยีแห�งชาติ 
ฝ�ายบร�การความรู�ทางว�ทยาศาสตร�และเทคโนโลยี
National Science and Technology 
Development Agency: NSTDA
“ศูนย�รวมความรู�ว�ทยาศาสตร�และเทคโนโลยีเพ�่อบร�การแก�ชุมชนว�จัย
ผู�สร�างนวัตกรรม ในการสร�างข�ดความสามารถ และยกระดับศักยภาพ
ว�ทยาศาสตร�และเทคโนโลยีของประเทศไทย”

ผู�นำทางสู�ข�มทรัพย�
คุณพรพรรณ บุญยะทิม
02 564 7000 ต�อ 1238    
pornpan@nstda.or.th,
dds@nstda.or.th

111 อุทยานว�ทยาศาสตร�ประเทศไทย
ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง 
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
http://stks.or.th

เร�ยนรู�และต�อยอดข�อมูลสิทธิบัตร งานว�จัย
ที่มีการขอยื่นจดทะเบียนในประเทศต�างๆ ทั่วโลก

รวมทั้งสิทธิบัตรที่ได�รับการอนุมัติให�ความคุ�มครอง
ในประเทศต�างๆ

แหล�งข�อมูลความรู�ว�ทยาศาสตร�และ
เทคโนโลยีออนไลน�ที่มชีื่อเสียงระดับโลก 
รวมถึงสิ�งพ�มพ�ด�านว�ทยาศาสตร�และเทคโนโลยี

ฐานข�อมูลว�ชาการออนไลน�จากสำนักพ�มพ�
ชั้นนำระดับโลก 7 ฐานข�อมูล คือ Science Direct,
Scopus,Web of Science, Springer Link, IEEE, 
American Chemical Society (ACS) และ Derwent 
Innovation

เว็บไซต� https://oer.learn.in.th คลังทรัพยากร
การศึกษาแบบเป�ดที่รวบรวมคลังภาพ คลังว�ดิทัศน� 
คลัง e-Books ฯลฯ สำหรับพัฒนาบทเร�ยนออนไลน�
ในรูปแบบ Massive Open Online Courses
(MOOC) เพ�่อพัฒนาการศึกษาให�แก�เด็กและเยาวชนไทย
ทั่วประเทศ ผ�านเคร�อข�ายอินเทอร�เน็ต

ฐานข�อมูลว�ทยานิพนธ� ไทย จากมหาว�ทยาลัย
ต�างๆ (เฉพาะบทคัดย�อ) มากกว�า 80,000 เร�่อง

 บร�การสืบค�นข�อมูลสิทธิบัตรทั่วโลก (Patent Searching) 
และการจัดทำแผนที่สิทธิบัตร (Patent Mapping)

ข�มทรัพย�
ฐานความรู�

ข�มทรัพย�เด�น

การนำ
ข�มทรัพย� ไปใช�



สำนักดิจ�ทัลและสารสนเทศ (สทส.)
สถาบันว�จัยว�ทยาศาสตร�และเทคโนโลยีแห�งประเทศไทย (วว.)
Digital and Information Office (DIO)
Thailand Institute of Scientific and Technological 
Research (TISTR)
“พัฒนาส�งเสร�มองค�กรด�วยองค�ความรู� และ ระบบดิจ�ทัลพร�อมบร�การ
สารสนเทศด�วยข�อมูลที่ทันสมัย ทันต�อเหตุการณ� ผ�านดิจ�ทัลแพลตฟอร�ม”

รายงานว�จัยและพัฒนาและบร�การด�าน วทน.
นวัตกรรมเคร�่องจักรและผลิตภัณฑ�ด�าน วทน.
งานบร�การอุตสาหกรรม องค�ความรู�ด�านการผลิตทางการเกษตร โดย 

ศูนย�เชี่ยวชาญนวัตกรรมเกษตรสร�างสรรค� (InnoAg)

องค�ความรู�ด�านการแปรรูปวัตถุดิบและการแปรรูปอาหาร 
โดย ศูนย�เชี่ยวชาญนวัตกรรมอาหารสุขภาพ (InnoFood) 
ศูนย�ความหลากหลายทางชีวภาพ(BRC) และ
ศูนย�เชี่ยวชาญนวัตกรรมผลิตภัณฑ�สมุนไพร (InnoHerb) 

องค�ความรู�ด�านการบร�การอุตสาหกรรมด�านบรรจ�ภัณฑ� 
โดย ศูนย�การบรรจ�หีบห�อไทย (TPC)

องค�ความรู�ด�านการบร�การอุตสาหกรรมสนับสนุนการส�งออก
และการค�าปลีก โดย ศูนย�ทดสอบและมาตรว�ทยา (MTC) 
และสำนักรับรองระบบคุณภาพ(OCB) 

องค�ความรู�ด�านการให�บร�การโครงสร�างพ�้นฐาน อาทิ 
โรงงานนำร�องสำหรับการแปรรูปวัตถุดิบ 
และการแปรรูปอาหาร 

นวัตกรรมเคร�่องจักรและระบบจักรกลอัตโนมัติ    

ศูนย�นวัตกรรมการผลิตจ�ลินทร�ย�ที่ใช�ในอุตสาหกรรม
รวมถึง ห�องปฏิบัติการสัตว�ทดลอง

ปรับปรุงกระบวนการตั้งแต�ต�นน้ำไปจนถึงปลายน้ำ
ตั้งแต�การผลิตทางการเกษตร การแปรรูปวัตถุดิบและ
การแปรรูปอาหาร 

ออกแบบและพัฒนาบรรจ�ภัณฑ� 

ปรับปรุงกระบวนการและผลิตภัณฑ� ให�เป�นไป
ตามมาตรฐานสากลเพ�่อการส�งออกและ
การค�าปลีก

ใช�บร�การโครงสร�างพ�้นฐานโรงงานนำร�อง
และห�องปฏิบัติการผลิตจ�ลินทร�ย�ที่ใช�ใน
อุตสาหกรรม 

พัฒนาเคร�่องจักรเพ�่ออุตสาหกรรมขนาดย�อม  

การนำ
ข�มทรัพย� ไปใช�

สนับสนุนธุรกิจ

บรรจ�ภัณฑ�จ�ลินทร�ย�เกษตร อาหาร
สุขภาพ

สมุนไพร   ระบบ
คุณภาพ

ว�เคราะห�/
ทดสอบ/
สอบเทียบ

ผู�นำทางสู�ข�มทรัพย�
ดร.นฤมล ร�่นไวย�
02 577 9081, 02 577 9085
narumol_r@tistr.or.th

คุณอลิสรา คูประสิทธิ์     
02 577 9080    
alissara@tistr.or.th 

สถาบันว�จัยว�ทยาศาสตร�และเทคโนโลยีแห�งประเทศไทย 
35 หมู� 3 เทคโนธานี ตำบลคลองห�า อำเภอคลองหลวง 
จังหวัดปทุมธานี 12120 http://klc.tistr.or.th

ข�มทรัพย�
ฐานความรู�

ข�มทรัพย�เด�น



สำนักงานคณะกรรมการว�จัยแห�งชาติ
ศูนย�ข�อสนเทศการว�จัย
National Research Council of Thailand

“ห�องสมุดงานว�จัยสำหรับสาธารณะ”

ผู�นำทางสู�ข�มทรัพย�
คุณอุรัจฉทา  ศศิปร�ยจันทร� 
089 797 4696  
uratchata.s@nrct.go.th 

คุณอาทิตย� กุร�มทุน 
081 692 5472
artid.g@nrct.go.th 

196 สำนักงานคณะกรรมการว�จัยแห�งชาติ 
ถนนพหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
http://www.nrct.go.th

"เอ็กซ�พลอร�-ห�องสมุดว�จัยสำหรับสาธารณะ"
(Extraordinary Simple Public Library of Research 
Result: EXPLORE)

ช�องทางที่นักว�จัยและผู�สนใจทั่วไป สามารถเข�าถึงและ
ร�วมเผยแพร� แบ�งป�นองค�ความรู� งานว�จัย 
สิ�งประดิษฐ� และนวัตกรรม ด�านต�างๆ บนพ�้นที่
ห�องสมุดว�จัยสาธารณะแห�งนี้ 

EXPLORE จะเป�นเคร�่องมือสำคัญในการเผยแพร� 
ประชาสัมพันธ� และสร�างเคร�อข�ายการเร�ยนรู�
งานว�จัย ผ�านสื่อออนไลน�ที่ทำให�งานว�จัยไม�ใช�
เร�่องไกลตัวของประชาชนอีกต�อไป สามารถ
นำไปใช�ในการแก�ไขป�ญหา ตลอดจนการพัฒนาประเทศ 
และเป�นการใช�เวลาว�างในการเพ��มพ�นองค�ความรู� 
ด�านการว�จัยบนพ�้นที่ห�องสมุดสาธารณะเอ็กซ�พลอร�แห�งนี้

ข�มทรัพย�
ฐานความรู�

รูปแบบการ Upload ข�อมูลที่นำเสนอประกอบด�วย
ข�อความที่มีความยาว ไม�เกิน 5 บรรทัด ซึ่งควรจะ
ครอบคลุมถึง วัตถุประสงค� กระบวนการ หร�อว�ธีการ
ของการว�จัย ผลลัพธ�/ผลผลิต จากการว�จัย 
ประโยชน�ที่คาดว�าจะได�รับ รวมทั้งรูปภาพ และ/หร�อ
คลิปว�ดีโอ ไม�เกิน 2 นาที ซึ่งจะเป�นประโยชน�ต�อการใช�งาน
เว็บไซต� thai-explore.net 

การนำ
ข�มทรัพย� ไปใช�



กรมว�ทยาศาสตร�บร�การ
สำนักหอสมุดและศูนย�สารสนเทศว�ทยาศาสตร�และเทคโนโลยี
Bureau of Science and Technology Information
“ศูนย�บร�การสารสนเทศเบ็ดเสร็จด�านว�ทยาศาสตร�และเทคโนโลยี”
Science & Technology Information ONE STOP SERVICE CENTER

ผู�นำทางสู�ข�มทรัพย�

แหล�งรวมสารสนเทศด�านว�ทยาศาสตร�และเทคโนโลยี
ของประเทศ 

มีคลังข�อมูลมากกว�า 7 แสนรายการ ให�บร�การสะดวก
รวดเร็ว เบ็ดเสร็จในจ�ดเดียว One Stop Service Center

บร�การติดตามสารสนเทศทันสมัยเฉพาะเร�่อง
เฉพาะราย (SDI)  เพ�่อสนับสนุนงานว�จัยพร�อมให�บร�การ
แก�ผู�ประกอบการ นักว�จัย ทั้งภาครัฐและเอกชน และประชาชน
ทั่วไปทุกภาคส�วน

บร�การสืบค�นฐานข�อมูลออนไลน� 
(Online Database Searching Services)

บร�การสารสนเทศเพ�่อการสร�างอาชีพ
(Information for Professional Development Services)

บร�การข�อมูลสารเคม ี(Chemical Information
Services) เช�น ว�ธีว�เคราะห� การผลิต 

บร�การตรวจสอบและค�นหาเอกสาร 
(Document Searching Services)
 
บร�การจัดหาเอกสารฉบับเต็ม
(Document Delivery Services)

บร�การสารสนเทศมาตรฐาน (Standard
Information Services)  เช�น มาตรฐาน มอก. ASTM 
 
บร�การสารนิเทศสิทธิบัตร
(Patent Information Services)  

จ�ดบร�การสารสนเทศเบ็ดเสร็จด�านว�ทยาศาสตร�และเทคโนโลยี 
ชั้น 1 สำนักหอสมุดและศูนย�สารสนเทศว�ทยาศาสตร�และเทคโนโลยี
ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทว� กรุงเทพมหานคร 10400 

02 201 7252-56
info@dss.go.th
http://siweb.dss.go.th

ข�มทรัพย�
ฐานความรู�

ข�มทรัพย�เด�น



กรมทรัพย�สินทางป�ญญา
Department of Intellectual Property

“ส�งเสร�มการสร�างสรรค� และการใช�ประโยชน�ทรัพย�สินทางป�ญญาเชิงพาณิชย�”

ผู�นำทางสู�ข�มทรัพย�

ข�มทรัพย�เด�น

โปรแกรมว�เคราะห�ข�อมูลสิทธิบัตร

DIP E - Library ให�บร�การหนังสือด�านทรัพย�สินทางป�ญญา
และนวัตกรรม

DIP E - Learning ให�บร�การการเร�ยนรู�ทรัพย�สินทางป�ญญา

DIP E - Service ให�บร�การข�อมูลด�านทรัพย�สินทางป�ญญา

คุณนิศาชล  ศศานนท�   
02 547 6033  
nisachols@gmail.com

คุณธีรพร  ผาติไกรศร� 
02 547 5026 
ray_benjamin@hotmail.com

คุณธัญลักษณ�  เหลืองทองคำ  
02 547 6034 
ipidecenter@outlook.com 

563 ถนนนนทบุร� ตำบลบางกระสอ
อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุร� 11000
http://www.ipthailand.go.th

1) ทำความรู�จักทรัพย�สินทางป�ญญาและการใช�ประโยชน�
    จากการคุ�มครองสิทธิ 
2) รับคำแนะนำการหา White Spaces จาก IP Mapping 
    และการต�อยอดงานที่อยู�ใน Public Domain
3) ค�นหา Technology Partner  
4) เตร�ยมพร�อมเข�าสู�ระบบการคุ�มครองทรัพย�สินทางป�ญญา 
5) รู�จักการประเมินมูลค�าทรัพย�สินทางป�ญญาและ 
    การบร�หารจัดการทรัพย�สินทางป�ญญาเพ�อ่ใช�ประโยชน�เชิงพาณิชย�

เป�น One Stop Service ให�คำปร�กษาเร�่องทรัพย�สินทางป�ญญา
และนวัตกรรมแบบครบวงจร ตั้งแต�การสร�างสรรค� การคุ�มครองและ
การใช�ประโยชน�ทรัพย�สินทางป�ญญาในเชิงพาณิชย�

รายงานว�เคราะห�แนวโน�มเทคโนโลยี 10 อุตสาหกรรม
 
IP Mart (พร�อมใช�ต�นป� 2561) ตลาดกลางด�านทรัพย�สินทางป�ญญา

ศูนย�ให�คำปร�กษาด�านทรัพย�สินทางป�ญญา 
และนวัตกรรม (Intellectual Property Innovation
Driven Enterprise Center:  IP IDE Center)

บันได 5 ขั้นของการสร�าง
นวัตกรรมบนข�มทรัพย�
ทางป�ญญา

ข�มทรัพย�
ฐานความรู�



สถาบันเทคโนโลยพ�ระจอมเกล�าเจ�าคุณทหารลาดกระบัง 
สำนักหอสมุดกลาง
King Mongkut's Institute of Technology 
Ladkrabang Library
“ให�บร�การห�องสมุด ด�วยทรัพยากรที่มีคุณค�า
ทันสมัยได�มาตรฐาน และตรงตามความต�องการของผู�ใช�บร�การ”

ผู�นำทางสู�ข�มทรัพย�
คุณศร�ไพร เกษดี      
02 329 8231  
khsripra@kmitl.ac.th

สำนักหอสมุดกลาง 1  ถนนฉลองกรุง  ลาดกระบัง  
ลาดกระบัง  กรุงเทพมหานคร 10520
http://www.lib.kmitl.ac.th

ทรัพยากรสารนิเทศในรูปแบบ 
หนังสือ
ตํารา

หนังสืออ�างอิง
ว�ทยานิพนธ�

ปร�ญญานิพนธ�
งานว�จัย 
วารสาร

โสตทัศนวัสดุ
ฐานข�อมูลอิเล็กทรอนิกส� 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส�

เพ�่อการค�นหารายการทางบรรณานุกรมของ
ทรัพยากรสารนิเทศ ทั้งภาษาไทยและภาษาต�างประเทศ 
ที่มีอยู�ในสำนักหอสมุดกลาง โดยใช�บร�การผ�าน
เว็บไซต� สำนักหอสมุดกลาง www.lib.kmitl.ac.th

สารนิเทศ
WEBOPAC 

ข�มทรัพย�
ฐานความรู�

ข�มทรัพย�เด�น



คณะว�ทยาศาสตร� จ�ฬาลงกรณ�มหาว�ทยาลัย 
งานจัดการทรัพยากรสารสนเทศ (ห�องสมุด)
The Library of the Faculty of Science 
Chulalongkorn University
“ศูนย�กลางการบร�การว�ชาการสาขาว�ทยาศาสตร�และเทคโนโลยีในภูมิภาค”

ข�มทรัพย�
ฐานความรู�

ทรัพยากรสารสนเทศด�านว�ทยาศาสตร�และเทคโนโลยี
ในรูปแบบต�างๆ

ไม�มีค�าใช�จ�ายสำหรับนิสิต นักศึกษา และบุคลากรจ�ฬาลงกรณ�
มหาว�ทยาลัย

มีค�าใช�จ�าย (20 บาท) สำหรับบุคคลทั่วไป

บร�การสืบค�นฐานข�อมูลทางว�ทยาศาสตร� เพ�่อการว�จัย
ISI Web of Science * Science Direct * ACS Publication
Scopus * Springer Link

CU – Reference Databases (CU Ref) 
แหล�งรวมฐานข�อมูลว�ชาการสาขาต�างๆ ที่บร�หารจัดการ
โดยศูนย�ว�ทยทรัพยากร

บร�การยืมหนังสือระหว�างห�องสมุด

จัดหาบทความฉบับเต็มจากวารสารที่ไม�มีในห�องสมุด
จากภายในประเทศและต�างประเทศ

E-Learning ฐานข�อมูลในรูปแบบว�ดีโอ ที่เร�ยนรู�
ผ�านทางเว็บไซด�

หนังสือสาขาว�ทยาศาสตร�และเทคโนโลย ี  
สิ�งพ�มพ�รัฐบาล   
Senior Project  
ว�ดีทัศน�

วารสาร
CD-ROM ตำรา
หนังสือตำราเร�ยน

ข�มทรัพย�เด�น

การเข�าถึง
ข�มทรัพย��

ผู�นำทางสู�ข�มทรัพย�
คุณนาตยา เสียงสกุล
02 218 5047
nattaya.s@chula.ac.th

ชั้น 2 ตึกแถบ นีละนิธิ ถนนพญาไท 
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
http://www.library.sc.chula.ac.th



ห�องสมุดคณะว�ศวกรรมศาสตร�
จ�ฬาลงกรณ�มหาว�ทยาลัย
Chula Engineering Library 
Chulalongkorn University

“นวัตกรรมติดอาวุธทางป�ญญา”

ผู�นำทางสู�ข�มทรัพย�
คุณสุพรรณี  ยงกิจเจร�ญลาภ
02 218 6361   
supunnee.y@gmail.com
http://www.library.eng.chula.ac.th

หน�วยว�ทยบร�การ (ห�องสมุด) คณะว�ศวกรรมศาสตร�
จ�ฬาลงกรณ�มหาว�ทยาลัย
ถนนพญาไท  แขวงวังใหม�  เขตปทุมวัน  
กรุงเทพมหานคร  10330

แหล�งรวม จัดเก็บและเผยแพร�ทรัพยากรสารสนเทศ ความรู�
ด�านว�ศวกรรมศาสตร� ที่ตอบสนองความต�องการ
ด�านการเร�ยน การสอน การว�จัย พร�อมเป�นฐานความรู�เพ�่อ
ไปต�อยอดในการทำนวัตกรรมใหม�ๆ ที่เป�นประโยชน�ต�อสังคม 
ในรูปแบบต�างๆ รวมทั้ง ตำราว�ศวกรรมศาสตร� 100 ป� 
(2545 – 2555)  และ ฐานข�อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส�
(e-book) ด�านว�ศวกรรมศาสตร� ครอบคลุมสาขา
ต�างๆ มากกว�า 10 สาขา ประกอบด�วยหนังสือหลัก
จากสำนักพ�มพ� McGraw-Hill มากกว�า 600 
รายการ

มีการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัย เข�ามาตอบสนอง
ความต�องการทำงานเป�นกลุ�ม หร�อประชุมใน
ห�องสัมมนากลุ�มย�อย และเร�ยนรู�ผ�านสื่อมีเดีย 
ตลอดจนพ�้นที่สืบค�น อ�านหนังสือ และที่พักผ�อน 
พบปะสังสรรค� เพ�่อเสร�มสร�างความคิด และ
การมีส�วนร�วมในการทำกิจกรรมทางว�ชาการ 
เพ�่อพัฒนาคณะ พัฒนาการศึกษาเพ�่อสังคมไทยตาม
วัตถุประสงค�ของกองทุนนวัตกรรม ว�ศวกรรมศาสตร� 
จ�ฬาลงกรณ�มหาว�ทยาลัย

Smart Library 

ข�มทรัพย�
ฐานความรู�

ข�มทรัพย�เด�น



คณะว�ทยาศาสตร� มหาว�ทยาลัยมหิดล
ห�องสมุดสตางค� มงคลสุข
Mahidol University: Faculty of Science
Stang Mongkolsuk Library
“ป�ญญาของแผ�นดิน”

หน�วยบร�การสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส� 
(Electronic Information Service)

บร�การสืบค�น รวบรวมสารสนเทศงานว�จัยทางว�ทยาศาสตร� 

ติดตามสถานการณ�ความเปลี่ยนแปลงของ
สารสนเทศ เพ�่อการว�จัยจากทั่วโลก 

ค�นหา ว�เคราะห� และให�บร�การสารสนเทศแก�นักว�จัย 
โดยใช�การสื่อสารในเชิงรุก เพ�่อกระจายข�าวสารไปอย�างรวดเร็ว
และใช�เทคโนโลยีสารสนเทศเป�นหลัก (Information Communication
Technology) พร�อมจัดทำระบบฐานข�อมูลผลงานว�จัย 
ฐานข�อมูลองค�ความรู�และภูมิป�ญญาของนักว�จัย 
สรุปผลและจัดทำดัชนีบ�งชี้ (Bibliometric Indicator) ให�แก�
ผู�บร�หารเพ�่อใช�กำหนดนโยบายทิศทางการว�จัย

สิ�งพ�มพ�ประเภทหนังสือตํารา และ วารสารว�ชาการ
ระดับนานาชาติที่เป�นตัวเล�มแล�วสื่ออิเล็กทรอนิกส�ประเภท 
e-Databases, e-Journals, e-Books ในสาขา
ว�ทยาศาสตร� เทคโนโลยีข�มทรัพย�

ฐานความรู�

ข�มทรัพย�เด�น

เป�ดบร�การสำหรับนิสิต นักศึกษา และบุคลากร
มหาว�ทยาลัยมหิดล และบุคคลทั่วไป

การเข�าถึง
ข�มทรัพย�

ผู�นำทางสู�ข�มทรัพย�
คุณวรัษยา สุนทรศารทูล
02 201 5718   
lisc@mahidol.ac.th

ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทว� 
กรุงเทพมหานคร 10400
http://stang.sc.mahidol.ac.th



สภาอุตสาหกรรมแห�งประเทศไทย (ห�องสมุด)
The Federation of Thai Industries (Library)

“ศูนย�รวมแหล�งข�อมูลทางภาคอุตสาหกรรมเพ�่อส�งเสร�มและ
พัฒนาการประกอบอุตสาหกรรม”

ผู�นำทางสู�ข�มทรัพย�
สภาอุตสาหกรรมแห�งประเทศไทย (ห�องสมุด) 
02 345 1030   
information@off.fti.or.th

60 ศูนย�การประชุมแห�งชาติสิร�กิติ์  
ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม� คลองเตย กรุงเทพมหานคร  10110
http://www.fti.or.th

ฐานข�อมูลสารสนเทศ หนังสือ 
สื่ออิเล็กทรอนิกส� วารสาร

บทความ สถิติ ภาคอุตสาหกรรม สำหรับ

ผู�ประกอบการเพ�่อการเชื่อมโยงเคร�อข�าย ในด�านต�างๆ 
อาทิ ด�านเศรษฐกิจ เทคโนโลยีและนวัตกรรม แรงงาน 
ป�จจัยสนับสนุนภาคธุรกิจ

ช�องทางจำหน�ายสินค�าและบร�การ
ผ�านระบบออนไลน�  (FTI-E-BUSINESS)
เว็บไซต� FTIebuiness.com เป�นบร�การสำหรับสมาชิก
สภาอุตสาหกรรมฯ ที่ต�องการเป�ดหน�าร�านออนไลน�เข�าใช�งาน 
โดยส�วนใหญ�จะเน�นรูปแบบการค�าแบบ B2B

การจัดการธุรกิจอุตสาหกรรม   
ดำเนินงานตามนโยบายและ
ภายใต�กฎหมาย
แหล�งเง�นทุน  
การจัดแสดงสินค�า

ข�มทรัพย�
ฐานความรู�

ข�มทรัพย�เด�น

การนำ
ข�มทรัพย� ไปใช�



สมาคมส�งเสร�มเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ�น) 
ศูนย�สารสนเทศทางเทคโนโลยี
Technology Promotion Association 
(Thailand-Japan)

ข�มทรัพย�
ฐานความรู�

สารสนเทศและข�อมูลข�าวสารทางด�านว�ศวกรรม
อุตสาหกรรม และเทคโนโลยีเพ�่อรองรับ Industrial 4.0

การว�นิจฉัยสถานประกอบการและการจัดอบรม 

TPM (Total Management Maintenance) 
เคร�่องมือสร�างกำไรให�องค�กรผ�านการลดความ
สูญเสียอย�างเป�นระบบ เพ�่อมุ�งสู� Zero Loss 
Management System โดยองค�กรสามารถลด 
Loss ที่นำไปสู�การลด Cost ได�อย�างเป�นรูปธรรม 

ว�เคราะห�ศึกษาข�อมูลภายในสถานประกอบการ 
ในด�านการบร�หารจัดการ  การตลาด  การผลิต  การเง�น/บัญชี 

และทรัพยากรมนุษย� โดยผู�ประกอบการสามารถทราบ
สถานะการดำเนินธุรกิจ ป�ญหาและแนวทาง
การแก�ไข พร�อมเป�นเคร�่องมือสำคัญในการขยายผล
จัดทำแผนงานต�าง ๆ เช�น การจัดทำแผนธุรกิจ 
แผนการตลาด แผนการเพ��มผลผลิต

ข�มทรัพย�เด�น

ผู�นำทางสู�ข�มทรัพย�
คุณธาตร� ฐิติวงศ�วรุณ     
02 717 3000 ต�อ 84      
tatree@tpa.or.th,
library@tpa.or.th

534/4 ซอยพัฒนาการ 18 แขวงสวนหลวง 
เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
http://www.tpa.or.th

การนำ
ข�มทรัพย� ไปใช�



สำนักงานนวัตกรรมแห�งชาติ (องค�การมหาชน)
National Innovation Agency (Public Organization)

“ยกระดับความสามารถของนวัตกรด�วยความรู� 
ขยายผลงานสู�เชิงพาณิชย�”

ผู�นำทางสู�ข�มทรัพย�
73/2 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ�งพญาไท
เขตราชเทว� กรุงเทพมหานคร 10400
http://www.nia.or.th

คุณป�ทมาวดี พัวพรหมยอด
02 644 6000 ต�อ 206
pattamawadee@nia.or.th

มุ�งเน�นการผลักดันการพัฒนานวัตกรรมใน 2 กลุ�มอุตสาหกรรม 
หร�อที่เร�ยกว�า Double S-Curve และการสร�างระบบนิเวศ
นวัตกรรมของธุรกิจ Start Up

กลไกการสนับสนุนเง�นทุนและ
ที่ปร�กษาในการดำเนินธุรกิจนวัตกรรม

เง�นค�าถ�ายทอดเทคโนโลยีและองค�ความรู�
เง�นค�าวัสดุอุปกรณ�และวัตถุดิบในการผลิต
เง�นค�าออกแบบ
เง�นค�าตอบแทนที่ปร�กษา 
เง�นค�าทดสอบประสิทธิภาพผลิตภัณฑ�

ข�มทรัพย�เด�น

การนำ
ข�มทรัพย� ไปใช�

ข�มทรัพย�นี้เหมาะสำหรับ…

ว�สาหกิจ
ขนาดกลาง

และขนาดใหญ�
ว�สาหกิจ

ขนาดกลาง
และขนาดย�อม

บุคคลทั่วไป StarUp ว�สาหกิจ
ชุมชน

และสังคม
บร�ษัทจดทะเบียน

ในตลาดหลักทรัพย�

โปรแกรมสร�างความสามารถทางนวัตกรรม 
(Innovation Capability) เพ�่อให�เกิดการไต�ระดับพัฒนาการ
ทางนวัตกรรม (Innovation Ladder) โดยอาศัยเคร�่องมือที่
หลากหลาย

การประเมินความสามารถทางนวัตกรรมที่จะทำให�ทราบถึง
ศักยภาพในป�จจ�บันขององค�กร

การให�คำปร�กษาและร�วมพัฒนานวัตกรรม

การเชื่อมโยงเคร�อข�าย ทั้งภาครัฐ-เอกชน-มหาว�ทยาลัย-
ชุมชน (Quadruple Helix) เพ�อ่นำไปสู�ความร�วมมือ (Cluster) 
การเชื่อมโยง (Connectivity) และการร�วมสร�างสรรค� 
(Co-Creation) ที่ก�อให�เกิดการต�อยอดองค�ความรู� การพัฒนา
ความสามารถ รวมถึงเพ��มประสิทธิภาพการใช�ทรัพยากรที่มีอยู�
อย�างจำกัด อันจะเป�นการเสร�มสร�างความเข�มแข็งของระบบนิเวศน�
นวัตกรรม (Innovation Eco-system)

ข�มทรัพย�
ฐานความรู�



ข�อมูลการดำเนินธุรกิจ การเร��มต�น การพัฒนา 
และการยกระดับมาตรฐานสากล 

เช่ือมโยงแหล�งข�อมูลท่ีสนับสนุนการดำเนินธุรกิจจากหน�วยงานต�างๆ
เช�น งานแสดงสินค�า แหล�งเง�นทุน รายชื่อโรงงาน

ตัวอย�างแผนธุรกิจ 
แบบอย�างการลงทุน 
การบร�หารจัดการ  
ข�อมูลข�าวสารด�านเศรษฐกิจ

กรมส�งเสร�มอุตสาหกรรม
Department of Industrial Promotion
“ข�อมูลครบวงจรข�อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับอุตสาหกรรม 
SMEs และ OTOP”

ผู�นำทางสู�ข�มทรัพย�

ข�มทรัพย�
ฐานความรู�

ข�มทรัพย�เด�น

คุณสุพรรษา พ�ทธสุภะ   
02 354 3237 
wanrun_4425@hotmail.com

75/6  ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท 
เขตราชเทว� กรุงเทพมหานคร 10400
http://library.dip.go.th

สนับสนุนธุรกิจ

SMEs
การผลิต-บร�การ
การค�าปลีก/ส�ง

ยานยนต�/
อิเล็กทรอนิกส�

อาหาร/
เกษตร

ท�องเที่ยว/
Logistic

แพทย� ไม�/โลหะ/
เซรามิก

อัญมณี/
เคร�่องประดับ

Digital



ห�องสมุดอิเล็กทรอนิกส� E-Library 
แหล�งรวบรวมผลงานว�จัยทั้งในและต�างประเทศ เพ�่อ
เป�นสื่อกลางในการค�นคว�าข�อมูล สามารถสืบค�นข�อมูลงานว�จัย
ได�ผ�านระบบ Internet โดยที่ไม�ต�องเดินทางมาห�องสมุด

สืบค�นข�อมูลผลการว�จัยพัฒนานวัตกรรม ผ�านระบบ  Internet  
ได�ที ่http://psclib.com/sti โดยบร�การข�อมูล
ทั้งในรูปแบบ สื่อสิ�งพ�มพ� สื่ออิเล็กทรอนิกส� และมัลติมีเดีย

ห�องสมุดนวัตกรรม สวทน. 

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายว�ทยาศาสตร�
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห�งชาติ
National Science Technology and Innovation 
Policy Office

“ห�องสมุดอิเล็กทรอนิกส�ผ�านระบบ Internet”

ผู�นำทางสู�ข�มทรัพย�
319 อาคารจัตุรัสจามจ�ร� ชั้น 14 ถนนพญาไท 
ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
http://www.sti.or.th

คุณอัญชลี สมานบุตร      
02 160 5432 ต�อ 714 
086 987 0723
anchalee@sti.or.th

ข�มทรัพย�
ฐานความรู�

ข�มทรัพย�เด�น



สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ�อุตสาหกรรม 
กลุ�มห�องสมุดและสารสนเทศ
Thai Industrial Standards Institute Library

“การมาตรฐานไทยส�งผลให�สินค�าและบร�การเป�นที่ยอมรับ
และแข�งขันได�ในระดับสากล”

ผู�นำทางสู�ข�มทรัพย�
คุณสุวรรณา ธนพัฒน�  
02 354 3286

02 202 3510 

suwanna@tisi.go.th

ถนนพระราม 6 เขตราชเทว� 
กรุงเทพมหานคร 10400
http://library.tisi.go.th

แหล�งรวบรวมข�อมูลมาตรฐานการผลิตไทย 
มาตรฐานต�างประเทศ มาตรฐานภูมิภาค 
มาตรฐานระหว�างประเทศ

เอกสารทางว�ชาการที่ให�ข�อมูลเกี่ยวกับมาตรฐานการผลิต 
จัดทำให�อยู�ในรูปแบบที่ทันสมัย และสมบูรณ�ที่สุดในประเทศไทย

ระบบสืบค�นข�อมูลออนไลน� 
(OPAC - Online Public Access Cataloging)

ข�อมูลในรูปแบบที่ทันสมัยสะดวกต�อการใช�งาน อาทิ 
ไมโครฟ�ล�ม ไมโครฟ�ช สื่อวัสดุทางคอมพ�วเตอร� เช�น 
CD-ROM/DVD และสื่อออนไลน�

ข�มทรัพย�
ฐานความรู�

ข�มทรัพย�เด�น



สนับสนุนธุรกิจ

ยานยนต� แปรรูป
อาหาร

การบิน/
Logistic

อิเล็กทรอนิกส� เชื้อเพลิงชีวภาพ
และเคมีชีวภาพ

Digital

สถาบันมาตรว�ทยาแห�งชาติ
National Institute of Metrology (Thailand) 
(NIMT)

“ระบบมาตรว�ทยาเข�มแข็งเพ�่อโครงสร�างพ�้นฐานทางคุณภาพ
ของประเทศที่เป�นระบบและมีสมรรถนะ สนับสนุนการสร�าง
นวัตกรรม ยกระดับประเทศไทยสู�กลุ�มประเทศที่มีข�ดความสามารถ
ในการแข�งขันสูงและมีการพัฒนาที่ยั่งยืน”

ห�องปฏิบัติการว�เคราะห� ทดสอบและสอบเทียบ

จัดหา พัฒนาและเก็บรักษามาตรฐานการวัดแห�งชาติ
พร�อมพัฒนาองค�ความรู�ด�านมาตรว�ทยา เพ�่อนำไป
สร�างนวัตกรรม

การขอรับคําปร�กษาด�านมาตรว�ทยา

การให�บร�การฝ�กอบรมด�านมาตรว�ทยา

งานว�จัยเพ�่ออุตสาหกรรม

การจำหน�ายวัสดุอ�างอิงรับรอง (CRM) ที่ผลิต
โดยสถาบันมาตรว�ทยาแห�งชาติ

โครงการพัฒนาผู�ประกอบการว�สาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย�อม (SMES) ด�วยเทคโนโลยี
มาตรว�ทยา
การให�บร�การความรู�ด�านมาตรว�ทยาบน
เว็บไซต� (Metrology on Web)

ข�มทรัพย�
ฐานความรู�

ผู�นำทางสู�ข�มทรัพย�
คุณพัชร�นทร�  คุปติสุนทร  
กลุ�มงานพัฒนาธุรกิจ  
02 577 5100 ต�อ 1332     
ห�องสมุด 02 577 5100 ต�อ 4303

3/4-5 หมู�ที่ 3  คลองห�า  คลองหลวง  
ปทุมธานี  12120
http://www.nimt.or.th



ว�ศวกรรมสถานแห�งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ� (วสท.)
The Engineering Institute of Thailand
under H.M. the King’s Patronage
“หลักนำว�ศวกรรม ที่พ�่งประชาชน”

ผู�นำทางสู�ข�มทรัพย�
487  รามคำแหง 39  (ซอยวัดเทพลีลา) 
วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
http://eit.or.th 

ว�ศวกรรมสถานแห�งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ� (วสท.) 
02 184 4600

eit@eit.or.th

ข�มทรัพย�นี้เหมาะสำหรับ…

บุคลากรในว�ชาชีพว�ศวกรรม

การนำ
ข�มทรัพย� ไปใช�

รวบรวมแนวคิดของว�ศวกรบนฐานข�อมูล

ให�บร�การส�งเสร�มและสนับสนุนการศึกษา ว�จัย 
เผยแพร�ว�ชาการและว�ชาชีพว�ศวกรรม 

มาตรฐานการประกอบว�ชาชีพว�ศวกรรม
ทั้งด�านคุณภาพและความปลอดภัย รวมถึงเทคโนโลยี
ของวัสดุ การออกแบบ และการก�อสร�าง

วารสารว�ศวกรรมสารฉบับว�จัยและพัฒนา
รวบรวมผลงานว�จัย ตลอดจนพัฒนาผลงานว�จัยออก
สู�สังคมว�ศวกรรมทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ 
เพ�่อเป�นสื่อเสร�มสร�างสติป�ญญา และแนวคิดของว�ศวกร 
รวมทั้งเผยแพร�ความก�าวหน�าของเทคโนโลยีว�ศวกรรม 
สาขาต�างๆ ของประเทศไทยอย�างมีประสิทธิภาพ

ดาวน�โหลดวารสาร บทความเก่ียวกับว�ชาชีพว�ศวกรรม
ได�ผ�านทางเว็บไซด� http://eit.or.th 

สมัครสมาชิกเพ�่อรับวารสารว�จัย 4 ฉบับต�อป� 
(มีค�าใช�จ�าย)

ข�มทรัพย�เด�น

ข�มทรัพย�
ฐานความรู�



กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ�พลังงาน
Department of Alternative Energy Department 
and Efficiency
“เป�นองค�กรฐานความรู� และศูนย�กลางในการผลักดัน 
พัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ�พลังงาน”

ผู�นำทางสู�ข�มทรัพย�
คุณเพชรสุดา สิทธิพล  
02 221 0139
02 221 2130 

phetsuda_s@dede.go.th

ถนนพระรามที่ 1 แขวงรองเมือง 
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
http://www.dede.go.th

ธุรกิจและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข�อง

บุคลากรใน
ว�ชาชีพว�ศวกรรม

สิ�งแวดล�อม
และพลังงาน

เกษตรกรรมและ
เทคโนโลยีชีวภาพ

แหล�งรวมข�อมูลข�าวสาร บทความ องค�ความรู� 
ด�านพลังงานทดแทนและอนุรักษ�พลังงานทั้งใน
และต�างประเทศ

มศีูนย�บร�การว�ชาการทั้งหมด 10 แห�งทั่วประเทศ 

สามารถดาวน�โหลดฐานความรู�ผ�านทางเว็บไซด�

สารานุกรมพลังงานทดแทน
สารานุกรมฉบับแรกของประเทศไทยที่รวบรวมข�อมูล
พลังงานทดแทนทุกด�าน เหมาะสำหรับสถาบัน
การศึกษา นักว�ชาการ ฯลฯ ผู�ที่สนใจสามารถขอรับ
ได�ด�วยตนเอง ท่ีศูนย�บร�การว�ชาการด�านพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษ�พลังงาน

พลังงานทดแทนจากชีวมวล
การพัฒนาพลังงานทดแทนจากชีวมวล เป�นการกระตุ�น
ให�เกิดการสร�างงานและรายได�ให�กับภาคเกษตรกรรม
และพัฒนาความเจร�ญก�าวหน�าทางเศรษฐกิจแก�ประเทศ 
และมุ�งหวังให�การพัฒนาโครงการชีวมวลจะสามารถ
เสร�มสร�างความเข�มแข็งและการมีส�วนร�วมของชุมชน
ได�อีกด�วย 

การนำ
ข�มทรัพย� ไปใช�

ข�มทรัพย�เด�น

ข�มทรัพย�
ฐานความรู�

นำไปพัฒนาธุรกิจและเทคโนโลยีพลังงาน
สะอาดใช�ในเชิงพาณิชย�

มีพลังงานสำหรับการบร�โภคภายในประเทศและ
การส�งออก
ลดการใช�พลังงานในภาคอุตสาหกรรม 
อาคารธุรกิจ และท่ีอยู�อาศัย
เกิดการใช�พลังงานอย�างมีประสิทธิภาพและคุ�มค�า



ธุรกิจและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข�อง

การแปรรูป
อาหาร

สิ�งแวดล�อม
และพลังงาน

เกษตรกรรมและ
เทคโนโลยีชีวภาพ

สำนักงานสีเข�ยว
ทุกกลุ�มอุตสาหกรรม

กรมส�งเสร�มคุณภาพสิ�งแวดล�อม
Department of Environmental Quality
Promotion (DEQP)

“ว�จัย พัฒนา และถ�ายทอดเทคโนโลยีเพ�่อการส�งเสร�มคุณภาพ
สิ�งแวดล�อม ทฤษฎี ปฏิบัติ นวัตกรรม”

สารสนเทศ รายงานว�จัย บทความ หนังสือ 
ด�านทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล�อม 
ทุกสาขาว�ชาท่ีเก่ียวข�อง อาทิ

การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ  (Climate Change)    
การจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย 
การจัดทำแผนกลยุทธ�  
การเติบโตท่ีเป�นมิตรกับสิ�งแวดล�อม (Green Growth)
กฎหมายสิ�งแวดล�อมสำหรับองค�กรปกครองส�วนท�องถิ�น
การจัดการสำนักงานสีเข�ยว (Green Office)
โครงการโรงเร�ยนสิ�งแวดล�อมเพ�อ่การพัฒนาท่ีย่ังยืน 
(Eco-School)

บทเร�ยนออนไลน� ในระบบ e-Learning 
การบร�หารจัดการเร�ยน (Learning Management System, LMS)
เป�นศูนย�ความรู�อิเล็กทรอนิกส� ถ�ายทอดความรู�ทางด�าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล�อม สามารถเร�ยนรู�ได�ด�วย
ตนเองตามความสามารถ และความสนใจ โดยเน้ือหา
จะประกอบด�วย ข�อความ รูปภาพ ว�ดีโอ และมัลติมีเดียอ่ืนๆ 
โดยผู�เร�ยน ผู�สอน และเพ�อ่นร�วมช้ันเร�ยนทุกคนสามารถ
ติดต�อปร�กษา แลกเปล่ียนความคิดเห็นได�เช�นเดียวกับ
การเร�ยนในช้ันปกติผ�านทาง อีเมล� เว็บบอร�ด และโปรแกรมแชท

ข�มทรัพย�เด�น

ข�มทรัพย�
ฐานความรู�

ผู�นำทางสู�ข�มทรัพย�
49 ซอย พระรามหก 30 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน 
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
http://library.deqp.go.th

คุณกำไล ลิ�มสอน  
02 278 8420    

kumlai9@hotmail.com



ศูนย�ความเป�นเลิศด�านชีวว�ทยาศาสตร� (องค�การมหาชน)
Thailand Center of Excellence for Life Science 
(Public Organization)

“สร�างธุรกิจและอุตสาหกรรมด�านชีวว�ทยาศาสตร�ให�เติบโต
เป�นหนึ่งในอุตสาหกรรมหลักของประเทศ”

ผู�นำทางสู�ข�มทรัพย�
คุณจ�ราพรรณ น้ำสา  
02 644 5499 ต�อ 1   
jiraphan@tcels.or.th

info@tcels.or.th

ชั้น 22 อาคารว�ทยาลัยการจัดการ มหาว�ทยาลัยมหิดล
เลขที่ 69 ถนนว�ภาวดีรังสิต สามเสนใน 
พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
http://www.tcels.or.th

ข�อมูลที่เกี่ยวข�องกับชีวว�ทยาศาสตร�ทั้งในระดับ
ประเทศและต�างประเทศ

บทความทางเทคนิค แนวทาง บทเร�ยนที่ได�จาก
ประสบการณ�และตัวอย�างการพัฒนานวัตกรรม

เคร�อข�ายนักลงทุนด�านธุรกิจชีวว�ทยาศาสตร�
ท้ังในและต�างประเทศ

FORUM ธุรกิจชีวว�ทยาศาสตร�
เพ��มประสิทธิภาพและเป�ดมุมมองทางธุรกิจชีวว�ทยาศาสตร�
พร�อมกับสร�างหุ�นส�วนใหม� ผ�านทางฟอร่ัมธุรกิจชีวว�ทยาศาสตร�
ของประเทศไทย โดยเป�นจ�ดศูนย�กลางระดับชาติสำหรับ
นวัตกรรมชีวว�ทยาศาสตร�และการลงทุนในประเทศไทย 
โดยจะมีการพบปะรายเดือนเพ�อ่หาร�อเก่ียวกับความคืบหน�า
ล�าสุด แนวโน�ม เทคโนโลยีใหม�และบร�การในด�าน
ชีวว�ทยาศาสตร� 

ธุรกิจพัฒนาผลิตภัณฑ�และบร�การทางการแพทย� 
ผลิตภัณฑ�จากสมุนไพร เวชภัณฑ�และเคร�่องสำอาง 

ข�มทรัพย�
ฐานความรู�

ข�มทรัพย�เด�น

ธุรกิจและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข�อง

อุตสาหกรรมด�าน
ชีวว�ทยาศาสตร�

การนำ
ข�มทรัพย� ไปใช�



สนับสนุนธุรกิจ

การท�องเที่ยว
เชิงสุขภาพ

อิเล็กทรอนิกส�

สถาบันว�จัยดาราศาสตร�แห�งชาติ (องค�การมหาชน)
National Astronomical Research Institute of the 
Thailand (Public Organization)

“เป�นองค�กรที่มีความเป�นเลิศด�านดาราศาสตร�ใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต�”

ผู�นำทางสู�ข�มทรัพย�
คุณปร�ยา สุขยิ�ง  
053 121 2689 ต�อ 295   
preeya@narit.or.th

info@narit.or.th

สำนักงานใหญ�: 
191 ถนนห�วยแก�ว ตำบลสุเทพ 
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม� 50200

สำนักงานประสานงาน: 
ชั้น 2 สำนักงานปลัดกระทรวง
ว�ทยาศาสตร�และเทคโนโลยี 
อาคารพระจอมเกล�า 

กระทรวงว�ทยาศาสตร�และเทคโนโลยี 
ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทว� 
กรุงเทพมหานคร 10400
http://www.narit.or.th

ทรัพยากรออนไลน�ห�องสมุดสถาบัน
ว�จัยดาราศาสตร�แห�งชาติ

หนังสือและสื่ออิเล็กทรอนิกส� 
ด�านดาราศาสตร�

เคร�อข�ายการว�จัยและว�ชาการในระดับ
ชาติและนานาชาตกิับสถาบันต�างๆ 
ทั้งในประเทศและต�างประเทศ

โครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการและ
นักดาราศาสตร�สมัครเล�น

โครงการอบรมการถ�ายภาพดาราศาสตร�

การจัดค�ายดาราศาสตร�เพ�่อแลกเปลี่ยน
วัฒนธรรม

สิ�งแวดล�อม
และพลังงาน

ว�ทยาศาสตร�และ
เทคโนโลยีทั่วไป

ว�ศวกรรมศาสตร�

ข�มทรัพย�
ฐานความรู�



สถาบันว�จัยแสงซินโครตรอน (องค�การมหาชน)
Synchrotron Light Research Institute 
(Public Organization)
“ศูนย�กลางความเป�นเลิศทางว�ทยาศาสตร�และเทคโนโลยีด�าน
แสงซินโครตรอนในระดับอาเซียน”

ข�มทรัพย�
ฐานความรู� งานว�จัยและการใช�ประโยชน�เกี่ยวกับแสงซินโครตรอน 

บร�การแสงซินโครตรอนและเทคโนโลยีด�านแสง
ซินโครตรอน

ส�งเสร�มการถ�ายทอดและการเร�ยนรู�เทคโนโลยี
ด�านแสงซินโครตรอนแก�ภาครัฐและอุตสาหกรรม

ห�องปฏิบัติการแสงสยาม 
(Siam Photon Laboratory) 

ห�องปฏิบัติการที่ทันสมัย ด�วยเคร�่องกำเนิดแสง
ซินโครตรอนที่ใหญ�ที่สุดในภูมิภาคอาเซียน

เทคโนโลยีสุญญากาศขั้นสูง 
เพ�่ออุตสาหกรรมช�วยลดการนำเข�าชิ�นส�วนจาก
ต�างประเทศ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่จำเป�นต�องใช�
เทคโนโลยีสุญญากาศ อาทิ ฮาร�ดดิสก�ไดร�ฟ 
ผงแม�เหล็ก และชิ�นส�วนอิเล็กทรอนิกส�

ข�มทรัพย�เด�น

ผู�นำทางสู�ข�มทรัพย�
อาคารสิร�นธรว�ชโชทัย  111 ถนนมหาว�ทยาลัย 
ตำบลสุรนาร� อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา  30000
http://www.slri.or.th

สถาบันว�จัยแสงซินโครตรอน (องค�การมหาชน)
044 217 040
siampl@slri.or.th 

การตรวจเช็คท่ีผ�วของกุ�งเพ�อ่ตรวจหาต�นเหตุของแสง
สีขาวบนเปลือกกุ�ง 
การผลิตชิ�นส�วนจักรกลขนาดจ��ว ท่ีใช�ในอุปกรณ�คอมพ�วเตอร� 
นา กิา หร�อเซนเซอร�ชนิดต�างๆ
ตรวจสอบผลึกสารระดับนาโนในการออกแบบและพัฒนา
แว�นตานาโน เพ�อ่ประโยชน�ในทางนิติว�ทยาศาสตร�
การแก�ป�ญหาการเกิดลายไม� (Wood Grain) บนเหล็กร�ดร�อน  
พัฒนาตัวเร�งปฏิกิร�ยาในการผลิตไบโอดีเซลจากปาล�มน้ำมัน
การศึกษาเช้ือจ�ลินทร�ย�เพ�อ่เพ��มผลผลิตมันสำปะหลัง 

การศึกษาโครงสร�างยางพาราเพ�อ่พัฒนาคุณภาพ 
ศึกษาโครงสร�างอะตอมและองค�ประกอบทางเคมีของกระจก
เกร�ยบโบราณ ณ วัดพระแก�ว 
การดูดซับนิกเกิลโดยข�ยมะพร�าว เพ�อ่กำจัดน้ำเสีย 
หาองค�ประกอบก�อนนิ�วในไตของมนุษย� เพ�อ่หาแนวทางป�องกัน
การเกิดนิ�ว 
ใช�ศึกษาโครงสร�างระดับอะตอมของเอ็นไซม� เพ�อ่พัฒนาและผลิตยาใหม�ๆ
ว�เคราะห�โครงสร�างในระดับโมเลกุล เพ�อ่ยืนยันผลในการ
ปรับปรุงคุณภาพเม็ดพลาสติกในแต�ละสูตร

การนำ
ข�มทรัพย� ไปใช�

สนับสนุนธุรกิจ

สิ�งแวดล�อม การเกษตร การแพทย� โบราณคดี วัสดุศาสตร� อุตสาหกรรมว�ทยาศาสตร�

การเข�าถึงข�มทรัพย�
ไม�เสียค�าใช�จ�ายสำหรับภาครัฐ
มีค�าใช�จ�ายสำหรับภาคอุตสาหกรรม



สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร 
(องค�การมหาชน)
Hydro and Agro Informatics Institute (HAII)
“เป�นองค�กรที่สร�างองค�ความรู�ด�านว�ทยาศาสตร� เทคโนโลยี 
และฐานข�อมูล สำหรับการบร�หารจัดการด�านทรัพยากรน้ำ 
เพ�่อรองรับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติที่รุนแรงข�้น 
และขยายผลการทำงานโดยสร�างและพัฒนาเคร�อข�าย”

ผู�นำทางสู�ข�มทรัพย�
คุณตร�ยรัตน�  พันธบุตร   
084 643 7292    
treeyarat@haii.or.th

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค�การมหาชน)
108 อาคารบางกอกไทยทาวเวอร� ชั้น 8 ถนนรางน้ำ
 แขวงถนนพญาไท เขตราชเทว� กรุงเทพมหานคร 10400
http://www.haii.or.th
 

คลังข�อมูล และผลงานว�จัยและพัฒนาว�ทยาศาสตร� 
เทคโนโลยี ด�านการจัดการสารสนเทศทรัพยากร
น้ำ ที่เป�นประโยชน�ต�อการนำไปใช�ในด�านการบร�หาร
จัดการน้ำและการเกษตร

“คลังข�อมูลน้ำและภูมิอากาศแห�งชาติ”
ข�อมูลทางด�านน้ำและภูมิอากาศจากหน�วยงานที่เกี่ยวข�อง 
34 หน�วยงาน เพ�่อติดตามเฝ�าระวัง ว�เคราะห� และ
คาดการณ�สถานการณ�น้ำ สนับสนุนการบร�หาร
จัดการน้ำทั้งในภาวะปกติและภาวะว�กฤต  ให�บร�การข�อมูล
ผ�านเว็บไซต� www.thaiwater.net  และ Mobile 
Application ชื่อ Thaiwater

สนับสนุนธุรกิจ

ธุรกิจการเกษตร หน�วยงานที่เกี่ยวข�องกับ
การบร�หารจัดการน้ำ

ข�มทรัพย�
ฐานความรู�

ข�มทรัพย�เด�น



สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 
(องค�การมหาชน)
Geo-Informatics and Space Development Agency 
(Public Organization) – GISTDA
“เป�นหน�วยงานเดียวในประเทศไทยที่ให�บร�การข�อมูลจาก
ดาวเทียมแบบครบวงจร”

ผู�นำทางสู�ข�มทรัพย�
ศูนย�ราชการแจ�งวัฒนะ อาคาร B ชั้น 6-7 ถนนแจ�งวัฒนะ 
แขวงทุ�งสองห�อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
http://www.gistda.or.th

คุณศิร�กุล หุตะเสว�    
02 141 4598     
sirikult@gistda.or.th

คุณศิร�ภาวรรณ สาธร      
02 141 4409 
siripawan@gistda.or.th

สถานีรับสัญญาณโดยตรงจากดาวเทียม

คลังข�อมูลดาวเทียมทั้งรายละเอียดสูง ปานกลาง และต่ำ 
ซึ่งบันทึกไว�ตั้งแต�ปลาย พ.ศ.2524

การดำเนินการว�เคราะห�ข�อมูล และผลิตเป�นแผนที่เฉพาะกิจและ
ดำเนินการจัดทำข�อมูลในลักษณะสารสนเทศภูมิศาสตร� (GIS)

จัดหาและให�บร�การข�อมูลจากดาวเทียมสำรวจทรัพยากรท่ัวโลก

ระบบ Thailand Monitoring System (TMS)
ภาพถ�ายจานดาวเทียมท่ีติดตามทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ�งแวดล�อมท้ังทางบกและทางทะเล

GIS AGRO
สำรวจพ�น้ท่ี ว�เคราะห�ข�อมูล และบูรณาการความรู�เพ�อ่แก�ไข
ป�ญหาเกษตรแบบครบวงจร

การทำแผนท่ี
ติดตามสถานการณ�ภัยธรรมชาติและวางแผนการป�องกันและอพยพ
สำรวจพ�น้ท่ีป�าไม� และทรัพยากรทางทะเลและชายฝ��ง
ความม่ันคงของชาติ เช�น ติดตามการลักลอบ การเปล่ียนแปลง
แนวชายแดน

การนำ
ข�มทรัพย� ไปใช�

สนับสนุนธุรกิจ

การท�องเที่ยว/
Logistic

อิเล็กทรอนิกส� สิ�งแวดล�อม
และพลังงาน

ว�ศวกรรมศาสตร�

ข�มทรัพย�
ฐานความรู�

ข�มทรัพย�เด�น

การเกษตรยานยนต�



 สำนักงานปรมาณูเพ�อ่สันติ
Office of Atoms for Peace

“เป�นองค�กรชั้นนำที่มีความพร�อมด�านการกำกับดูแลและการ
พัฒนาเคร�อข�ายด�านนิวเคลียร�และรังสีในกลุ�มประเทศอาเซียน
เพ�่อให�เกิดความปลอดภัยแก�ประชาชนและสิ�งแวดล�อม”

ผู�นำทางสู�ข�มทรัพย�
สำนักบร�หารจัดการด�านพลังงานปรมาณู  สำนักงานปรมาณูเพ�่อสันติ   
02 596 7000 rso@oap.go.th
16 ถนนว�ภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
http://atomiclibrary.blogspot.com 

แหล�งรวมข�อมูลข�าวสาร บทความ องค�ความรู�ด�าน
นิวเคลียร�และรังสีทั้งในและต�างประเทศ 

โดยมศีูนย�ปรมาณูภูมิภาคบร�การข�อมูลว�ชาการ 
4 แห�ง ได�แก� ระยอง สงขลา ขอนแก�น เชียงใหม� 

สามารถดาวน�โหลดฐานความรู�ผ�านทางเว็บไซด�

ข�มทรัพย�
ฐานความรู�

การออกใบอนุญาตผลิต มีไว�ในครอบครอง 
หร�อใช�ซึ่งวัสดุพลอยได� วัสดุนิวเคลียร�พ�เศษ วัสดุต�นกำลัง 
และเคร�่องกำเนิดรังสี 

การรับแจ�งข�อเท็จจร�งการใช�ใบอนุญาตฯ 

สำหรับการนำเข�า-ส�งออก ผ�านระบบอิเล็กทรอนิกส�  โดย
ติดต�อผู�ประสานงานระบบแจ�งข�อเท็จจร�ง

ข�้นทะเบียนเจ�าหน�าที่ความปลอดภัยทางรังสี 
(Radiations Safety Officer: RSO) 

แจ�งเหตุฉุกเฉินทางรังส ี089 200 6243 ตลอด 24 ชม.

ข�อมูลปร�มาณรังสีแกมมาในอากาศและใต�น้ำ
ของภูมิภาคต�างๆ ทั่วประเทศ

ฐานข�อมูลบุคลากรทางนิวเคลียร�และรังสี

ข�มทรัพย�เด�น



สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคมแห�งชาติ
Office of the National Broadcasting and 
Telecommunications Commission

ผู�นำทางสู�ข�มทรัพย�
คุณพ�มพ�ชนก ป�ยาสกุลรัตน�  
02 670 8888 ต�อ 4316   
elibrary@nbtc.go.th

คุณจารุวรรณ ธรรมลังกา 
02 670 8888 ต�อ 4304       
infocenter@nbtc.go.th

http://www.nbtc.go.th

ห�องสมุดอิเล็กทรอนิกส� (e-Library) 

ttp://lib.nbtc.go.th/

บร�การทรัพยากรสารสนเทศด�านกิจการกระจาย
เสียงกิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคม 
การบร�การว�ชาการแก�สังคม 

บร�การยืม-คืน

บร�การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศของ
ห�องสมุดอิเล็กทรอนิกส�ทั้งภายในประเทศ
และต�างประเทศ

บร�การจัดทำหนังสือว�ชาการของสำนักงาน 
กสทช. ในรูปแบบของหนังสืออิเล็กทรอนิกส� (E-book)

บร�การข�อมูลบนเว็บไซต�ของห�องสมุดอิเล็กทรอนิกส�

การจัดอบรม/สัมมนาทางว�ชาการ/การบรรยายพ�เศษ

ข�มทรัพย�
ฐานความรู�



สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร�แห�งชาติ (องค�การมหาชน)
Thailand Institute of Nuclear Technology 
(Public Organization)

“เป�นสถาบันชั้นนำในการว�จัยที่ใช�นิวเคลียร�แก�ไขป�ญหาของประเทศ”

งานว�จัยด�านว�ทยาศาสตร�และเทคโนโลยีนิวเคลียร� 
และการประยุกต�ใช� ให�บร�การทางว�ชาการ และ
การตรวจสอบ ว�เคราะห�ด�วยเทคนิคนิวเคลียร�

ข�มทรัพย�
ฐานความรู�

การนำ
ข�มทรัพย� ไปใช�

การจัดการและจัดเก็บกากกัมมันตรังสี

บำบัดและรักษาด�วยเภสัชรังสีและรังสี

ส�งเสร�มการใช�สมุนไพรในการเสร�มสร�างสุขภาพ
และความงาม

ปรับปรุงพันธุ�พ�ช กำจัดศัตรูพ�ชและ
ป�องกันโรคต�าง ๆ

ความเสี่ยงภัยและแจ�งเตือนภัยทางธรรมชาติ

ตรวจวัดกัมมันตภาพรังสีในตัวอย�างสินค�า
ส�งออกและนำเข�า

ฉายรังสีอาหารและผลิตผลทางการเกษตร

ฉายรังสีอัญมณี

สนับสนุนธุรกิจ…

อาหารและ
เคร�่องดื่ม

การเกษตร การแพทย�และ
สาธารณสุข

อุตสาหกรรมว�ทยาศาสตร�และ
เทคโนโลยีนิวเคลียร�

ผู�นำทางสู�ข�มทรัพย�
คุณพรทิพย� เสียงสนั่น     
037 392 901 ต�อ1931, 1833
pornthips@tint.or.th

9/9 หมู�ที่ 7  ตำบลทรายมูล  องครักษ�  
นครนายก  26120
http://www.tint.or.th



สำนักงานปลัดกระทรวงว�ทยาศาสตร�และเทคโนโลยี
ศูนย�ความรู�ว�ทยาศาสตร�และเทคโนโลยี
Science and Technology Knowledge Center: STKC

“เป�นองค�กรหลักในการพัฒนาว�ทยาศาสตร� เทคโนโลยี 
และนวัตกรรม”

ผู�นำทางสู�ข�มทรัพย�
คุณอภินันทน�  เสร�มศร�  
02 333 3814    
stkc@most.go.th

คุณอนาว�ล  อมรเดชากุล  
02 333 3815

ศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
สำนักงานปลัดกระทรวงว�ทยาศาสตร�และเทคโนโลยี  (สป.วท.)
ถนนพระราม 6  แขวงทุ�งพญาไท  เขตราชเทว�  กรุงเทพมหานคร 10400
http://www.most.go.th

องค�ความรู�ทางด�านว�ทยาศาสตร�
ของหน�วยงานในสังกัดกระทรวง
ว�ทยาศาสตร� และหน�วยงานเคร�อข�าย
ความร�วมมือ ในรูปแบบออนไลน�ทางเว็บไซต�
www.stkc.go.th

สร�างและออกแบบสื่อ Infographic 
ความรู�ว�ทยาศาสตร�และเทคโนโลยี
เพ�่อให�สื่อสารได�

Mobile Application

การถ�ายทอดองค�ความรู�ผ�าน VDO Streaming &
IPTV & Live Stream

สื่อความรู�ด�านว�ทยาศาสตร�และเทคโนโลยี 
(Infographic, e-Book, บทความว�ชาการด�าน ว และ ท.)

พ�พ�ธภัณฑ�เสมือน (Virtual Museum)

ข�มทรัพย�
ฐานความรู�

ข�มทรัพย�เด�น



สมาคมว�ทยาศาสตร�แห�งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ�
The Science Society of Thailand under 
the Patronage of His Majesty the King
“ส�งเสร�มการศึกษาและการค�นคว�าทางว�ทยาศาสตร�ทั่วไป”

ข�มทรัพย�
ฐานความรู� ด�านการศึกษา

คัดเลือกเยาวชน ครู เพ�่อเข�าร�วมงานว�ทยาศาสตร� 
และแข�งขันการประกวดในระดับนานาชาติ จัดสัมมนาอบรม
และค�ายว�ทยาศาสตร�   

ด�านการว�จัยและการเผยแพร�ประชาสัมพันธ�
รางวัลนักว�ทยาศาสตร�  วารสารว�ทยาศาสตร�เผยแพร�
วารสารฉบับภาษาอังกฤษ Science Asia (JSST) 

ด�านการบร�การและความร�วมมือกับหน�วยงาน
ต�างๆ ในประเทศและต�างประเทศ
เผยแพร�ข�อมูลทางว�ทยาศาสตร�ให�แก�ประชาชนโดยทั่วไป 
โดยผ�านสื่อมวลชนและรายการว�ทยุ “ว�ทยาศาสตร�ใกล�ตัว”

ผู�นำทางสู�ข�มทรัพย�
คณะว�ทยาศาสตร� จ�ฬาลงกรณ�มหาว�ทยาลัย  
ถนนพญาไท ปทุมวัน  กรุงเทพมหานคร 10330
http://www.scisoc.or.th
 

คุณฤดีมล แสวงธรรม    
02 218 5245, 02 252 4516    
scisoc.thailand@gmail.com

สนับสนุนกลุ�ม…

ครูว�ทยาศาสตร�
ระดับมัธยมศึกษา

นักเร�ยน
นักศึกษา

นักว�ทยาศาสตร�
รุ�นเยาว�

งานสัปดาห�ว�ทยาศาสตร�

มหกรรมรวบรวมข�อมูลด�านว�ทยาศาสตร� 

การประกวดโครงงานว�ทยาศาสตร� 

การประกวดสิ�งประดิษฐ�และนวัตกรรม
ของนักว�ทยาศาสตร�น�อย 

การแข�งขันวาดภาพการ�ตูน
ทางว�ทยาศาสตร�

ข�มทรัพย�เด�น



องค�การพ�พ�ธภัณฑ�ว�ทยาศาสตร�แห�งชาติ
National Science Museum Thailand

“ข�มทรัพย�แหล�งเร�ยนรู�ตลอดชีว�ต” 

ผู�นำทางสู�ข�มทรัพย�
คุณจ�รวรรณ สัมฤทธิ์ดี             
02 577 9999 ต�อ 1473  
cheerawan@nsm.or.th

องค�การพ�พ�ธภัณฑ�ว�ทยาศาสตร�แห�งชาติ เทคโนธานี 
ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลคลองห�า 
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
http://www.nsm.or.th
 

แหล�งการเร�ยนรู�ตลอดชีว�ต
(Life-long Learning) 

แหล�งสาระบันเทิง 
(Edutainment)

แหล�งพัฒนาว�ชาชีพ 
(Career Development)

แหล�งท�องเที่ยวอย�างมีสาระ 
(Edu-tourism Attraction) 

รวมถึงกิจกรรมเสร�มการเร�ยนรู� ได�แก� 
ค�ายวัฒนธรรมว�ทยาศาสตร� การแสดงทางว�ทยาศาสตร� 
การทดลองทางว�ทยาศาสตร� คาราวานว�ทยาศาสตร� 
นอกจากนี้ยังมีสื่อหลากหลาย เช�น วารสาร อพวช. 
สัมพันธ� รายการโทรทัศน� รายการว�ทยุ สื่อออนไลน� เช�น 
เว็บไซต� เฟสบุ�ค แอพลิเคชั่น เป�นต�น

พ�พ�ธภัณฑ�ว�ทยาศาสตร�    
พ�พ�ธภัณฑ�ธรรมชาติว�ทยา    

พ�พ�ธภัณฑ�เทคโนโลยีสารสนเทศ
จัตุรัสว�ทยาศาสตร� อพวช. 

ข�มทรัพย�
ฐานความรู�

ข�มทรัพย�เด�น


