
STDB
ฐานข้อมูลโครงสร้าง
พื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี 

ส ำนักงำนปลัดกระทรวงวิทยำศำสตร์

www.stdb.most.go.th



เปิดตัว STDB ให้กับประชำชนทั่วไป และท ำ
MOU กับส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ
(สกอ.) เพื่อขยำยขอบเขตข้อมลู

ท ำควำมร่วมมือกับองคก์รบริหำรงำนวิจัยแห่งชำติ
(คอบช.) เพื่อเช่ือมโยง STDB เข้ำกับระบบ
คลังข้อมูลงำนวิจัยไทย (TNRR) ของ คอบช.
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นำยกรัฐมนตรีให้ ก.วิทย์ฯ รวบรวม 
“ฐำนข้อมูลโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนวิจัย” 

กรอ.วท. มีมติให้ ก.วิทย์ ด ำเนินกำร
จัดท ำ ”ฐำนข้อมูลโครงสร้ำงพื้นฐำนฯ”

สป.วท. มอบหมำยให้ สอว. เป็น
หน่วยงำนรับผิดชอบด ำเนินงำน

น ำเข้ำข้อมลูโครงสร้ำงพื้นฐำนฯของ
สถำบันกำรศึกษำในเครอืข่ำยอุทยำน
วิทยำศำสตร์

ความเป็นมาของโครงการฐานข้อมูล
โครงสร้างพื้นฐานฯ

น ำเข้ำข้อมลูโครงสร้ำงพื้นฐำนฯของหน่วยงำน
14 หน่วยงำนภำยใต้ ก. วิทยำศำสตร์
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S&T Infrastructure Databank
- One-Stop Service
- ให้เกิดการใช้งานเครื่องมือและห้องปฏิบัติการของรัฐ

อย่างคุ้มค่า
- Time-Sharing
- เป็นที่พึ่งของภาคเอกชน
- เป็นเครื่องมือสนับสนุนอุทยานวิทยาศาสตร์



เครอืขา่ยบรหิาร

งานวจิยัแห่งชาติ

เชื่อมโยงกับ ฐำนข้อมูลงำนวิจัย (TNRR)
ของ คอบช. เพื่อขยำยขอบเขตของขอ้มลู
และ ลดควำมซ้ ำซ้อนของข้อมูล

1

ขยำยขอบเขตของข้อมูลให้
ครอบคลุม โครงสร้ำงพื้นฐำน
วทน. ของกระทรวงวิทยำศำสตร์

2

พัฒนำ ปรับปรุงเพิ่ม Usability 
ของระบบ STDB ทั้งทำงด้ำน 
Search Quality และ UI

3

เน้นให้เกิดกำรใช้งำนจริง
โดยทั้งจำกประชำชนทั่วไปและ
บุคคลำกรของอุทยำนวิทยำศำสตร์

4

ประชาชน
SME Industries

15
หน่วยงาน



เครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ที่ร่วมด าเนินงาน

กรมวิทยำศำสตร์บริกำร
ส ำนักงำนปรมำณูเพื่อสันติ
ส ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ (สวทช.)
สถำบันมำตรวิทยำแห่งชำติ (มว.)
สถำบันวิจัยวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
องค์กำรพิพิธภัณฑ์วิทยำศำสตร์แห่งชำติ (อพ.)
ส ำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศ (สทอภ.)
สถำบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชำติ (สทน.)
สถำบันวิจัยแสงซินโครตรอน (สซ.)
สถำบันวิจัยดำรำศำสตร์แห่งชำติ (สดร.)
สถำบันสำรสนเทศทรัพยำกรน้ ำและกำรเกษตร (สสนก.)
ส ำนักงำนนวัตกรรมแห่งชำติ (สนช.)
ศูนย์ควำมเป็นเลิศด้ำนชีววิทยำศำสตร์ (ศลช.)

มหำวิทยำลัยเชียงใหม่
มหำวิทยำลัยแม่ใจ้
มหำวิทยำลัยพะเยำ
มหำวิทยำลัยนเรศวร
มหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง
มหำวิทยำลัยรำชภัฏอุตรดิตถ์
มหำวิทยำลัยรำชภัฎพิบูลสงครำม

มหำวิทยำลัยขอนแก่น
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยสีุรนำรี
มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี
มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์
มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์
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ห้องปฏิบัติการ
251 ห้อง

เครื่องมือวิทยาศาสตร์
2,974 รายการ

นักวิจัย/ผู้เชี่ยวชาญ
12,430 คน

ผลงานวิจัย
48,011 ผลงาน

www.stdb.most.go.th



การบูรณาการเร ือ่งการพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานงานวจิยั 
ภายใตแ้ผนงานการบูรณาการการส่งเสรมิการวจิยัและพฒันา

งบประมาณ 2560

ครุภณัฑท์ีม่รีาคา 100,000 บาท 

ขึน้ไป 

1

ครุภณัฑท์ีม่รีาคาต า่กวา่ 100,000 

บาท แตเ่ป็นเครือ่งมอืทีส่ าคญั 

(ตามวจิารณญาณ)

2

ครุภณัฑท์ ัว่ไปไม่ตอ้งน าเขา้ เชน่  

อปุกรณเ์ครือ่งแกว้ 

Computer

สารเคมี etc. 

3

STDB

ครุภณัฑว์จิยั



ส่ง E-mail มาที ่stdb@most.go.th พรอ้มรายละเอยีดดงันี้

การขอ Username และ Password
ส าหรบัผูบ้นัทกึขอ้มูล

หวัขอ้เร ือ่ง : NRMS-STDB

ชือ่ Username ภาษาองักฤษอย่าง

นอ้ย 8 ตวัอกัษร Ex. NrmsStdb

ชือ่-นามสกลุ ภาษาไทย

ชือ่-นามสกลุ ภาษาองักฤษ

เบอรโ์ทรศพัท ์

อเีมลล ์

ทีอ่ยู่ทีท่ างาน

หน่วยงาน
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การน าเขา้ขอ้มูล
STDB

ขอ้มูลหอ้งปฏบิตักิาร

ขอ้มูลเครือ่งมอืวทิยาศาสตร ์



1. ชือ่หอ้งปฏบิตักิาร

2. รหสัไปรษณีย ์

3. ชือ่หน่วยงาน

4. ทีอ่ยู่

5. เบอรโ์ทร

6. Email

การน าเขา้ขอ้มูล 
STDB

การน าเขา้ขอ้มูล
หอ้งปฏบิตักิาร



1. เลขโครงการของ วช.

2. ชือ่เคร ือ่งมอื 

3. รหสัเคร ือ่งมอื

4. ชือ่หอ้งปฏบิตักิาร

5. สาขาเทคโนโลยี

6. เทคนิคอปุกรณ์

7. ยีห่อ้/รุน่ 

8. ปีทีซ่ ือ้

9. มูลคา่

10. บรษิทัทีจ่ดัจ าหน่าย

11. วตัถปุระสงค ์

การน าเขา้ขอ้มูล 
STDB

การน าเขา้ขอ้มูลเครือ่งมอื

วทิยาศาสตร ์



สิง่ทีจ่ะไดจ้ากการรวบรวมขอ้มูลเขา้สู่ระบบ
ฐานขอ้มูลฯ STDB

เกดิการใชง้านหอ้งปฏบิตักิารและเคร ือ่งมอื

อปุกรณก์ารวจิยัทีม่มีูลคา่สงู ทีภ่าครฐัได ้

ลงทนุไว ้ไดอ้ย่างทัว่ถงึ คุม้คา่ และเต็ม

ประสทิธภิาพ 

เป็นทีพ่ึง่ของภาคเอกชน ทัง้ดา้นการใหบ้รกิาร
และในดา้นขอ้มูล

การบรหิารงบประมาณดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน

ดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล
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www.stdb.most.go.th
Tel : 02-333-3943

Email : stdb@most.go.th 

http://www.stdb.most.go.th/

