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ที่มาและวัตถุประสงค์ของงาน

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME)  มีความส าคัญต่อประเทศทั้ ง ใน
เชิงเศรษฐกิจและสังคม ครอบคลุมภาคเกษตร ภาคผลิต ภาคการค้า และภาคบริการ 
ด้วยจ านวนที่มีมากถึง 3,004,679 ราย คิดเป็นร้อยละ 99.7 ของจ านวนวิสาหกิจทั้งประเทศ 
ก่อให้เกิดมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) 6,061,143 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 
42.2 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมทั้งประเทศ รวมถึงมีการจ้างงานจ านวน 11,747,093 คน คิดเป็น
ร้อยละ 78.5 ของการจ้างงานรวมทั้งหมด ในปี พ.ศ. 2559 จะเห็นได้ว่าวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมมีเป็นจ านวนมาก อีกทั้งมีการด าเนินธุรกิจที่ประสบปัญหาอุปสรรคและ
ข้อจ ากั ดที่ แตกต่ า งกัน  แม้ ว่ าหน่ วยงานทั้ งภาครั ฐและภาคเอกชนจะร่ วมมือกั น
ในการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม แต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อ
ความต้องการความช่วยเหลือของผู้ประกอบการในกลุ่มนี้

ด้วย ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่
ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี มีภารกิจหลักในการก าหนดนโยบาย จัดท าแผนการส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม รวมถึงเป็นศูนย์กลางประสานระบบการท างานเพื่อขับเคลื่อน
การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของประเทศ เล็งเห็นถึงความส าคัญของ
สถาบันการศึกษา ซึ่งเป็นหน่วยงานวิชาการที่กระจายอยู่ในทุกภูมิภาคของประเทศไทย ในการ
สนับสนุนและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ดังนั้น ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่ อมจึ ง ได้ท าการศึ กษาบทบาทของสถาบันการศึกษากับ
การพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ทั้งนี้ สสว. ได้มอบหมายให้ บริษัท เอฟฟินิตี้ จ ากัด เป็นที่ปรึกษาด าเนินงานรวบรวม
ข้อมูลบทบาท สมรรถนะ (Competency) ของสถาบันการศึกษา จ านวน 40 แห่ง ซึ่งแบ่ง
ออกเป็น 2 กลุ่ม ประกอบด้วย 1) มหาวิทยาลัย จ านวน 25 แห่ง และ 2) สถาบันอาชีวศึกษา 
จ านวน 15 แห่ง โดยบริษัท เอฟฟินิตี้ จ ากัด ได้รวบรวมผลจากการเก็บข้อมูลทั้งด้านปฐมภูมิ
และทุติยภูมิของแต่ละสถาบันการศึกษา เพื่อเป็นประโยชน์กับผู้ประกอบการต่อการเข้าถึง
ข้อมูลการให้บริการของสถาบันการศึกษา ตลอดจนก่อให้เกิดการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมของประเทศผ่านสถาบันการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต่อไป

ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

สิงหาคม 2561
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ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล
สถาบันการศึกษาในการให้บริการ SME

*หมายเหตุ: ข้อมูลสาขาความเชี่ยวชาญในการบริการ SME 3 อันดับแรก เป็นข้อมูลจากสถาบนัการศึกษา

เก็บรวบรวมข้อมูลจากสถาบันการศึกษาเป้าหมาย

การสัมภาษณ์เชิงลึกสถาบันการศึกษา

สาขาที่มีความเชี่ยวชาญในการให้บริการ SME
3 อันดับแรก*

แบบส ารวจข้อมูลสถาบันการศึกษา

รูปแบบการให้บริการที่รองรับ SME

ประเภทของบริการให้ค าปรึกษาทางธุรกิจ

โครงสร้างสนับสนุนพื้นฐานในการสนับสนนุ SME

1

2

3

4

โครงสร้าง และความเชี่ยวชาญของสถาบัน1

สถานการณ์การพัฒนา SME ของสถาบันการศึกษา2

ปัญหาอุปสรรคในการสนับสนุนและพัฒนา SME3

ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ/ภาคเอกชน4

คัดเลือกสถาบันการศึกษาเป้าหมาย

จัดท าสรุปสมรรถนะของสถาบันการศึกษาเป้าหมายในการให้บริการ SME

หลักเกณฑ์ใน
การคัดเลือก

สถาบันการศึกษา
เป้าหมาย

มหาวิทยาลัยเป้าหมาย 25 แห่ง

มหาวิทยาลัยท้ังหมด 119 แห่ง

สถาบันอาชีวศึกษาเป้าหมาย 15 แห่ง

สถาบันอาชีวศึกษาทั้งหมด 914 แห่ง

มีศักยภาพทางด้านวิชาการและการศึกษาสูง

มีหน่วยงานรองรับในการพัฒนา SME

มีต าแหน่งที่ต้ังของสถาบันการศึกษาเป้าหมายครอบคลุมทั้ง 4 ภาคของประเทศ

ภาพรวม
ความเชี่ยวชาญ

ของ
สถาบันการศึกษา

รายละเอียด
ความเชี่ยวชาญ

ของแต่ละ
สถาบันการศึกษา

ตัวอย่างสรุปสมรรถนะของสถาบันการศึกษากลุ่มเป้าหมาย

นักเรียน/
นักศึกษา

SME

1

2

3

12

จุ าลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หน่วยงานให้บริการเ พาะทาง

ห้องป ิบัติการวิจัยและทดสอบอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ 02 218 7653 ต่อ 4

การแปรรูป
อาหาร

• บริการวิเคราะห์ตัวอย่างอาหาร ยา และผลิตภัณฑ์อื่นท่ีเกี่ยวข้อง
• ห้องป ิบัติการ เครื่องมือ และอุปกรณ์ในการทดสอบ
• ทีมงานและผู้เชี่ยวชาญจากภาควิชาต่าง  ของคณะวิทยาศาสตร์และจากหน่วยงาน

ต่างประเทศท่ีมีความร่วมมือทางวิชาการกับคณะวิทยาศาสตร์

• ให้ค าปรึกษาทางวิชาการด้านวิชาชีพวิศวกรรม
• การศึกษาวิจัย ค้นคว้า ผลิตภัณฑ์
• การ  กอบรมระยะสั้น หรือการศึกษาต่อเนื่อง 
• บริการทดสอบ ตรวจสอบ วิเคราะห์ท่ีเกี่ยวกับความรู้ด้านวิศวกรรม 6 ด้าน คือ

• ยานยนต์
• เครื่องกล 
• โลหะและวัสดุ

• โยธา 
• ไฟฟ า 
• สิ่งแวดล้อม 

ศูนย์บริการวิศวกรรม  CES) คณะวิศวกรรมศาสตร์ 02 218 6337

• บริการหลักสูตรอบรมในด้านต่าง  
• บริการจัดอบรมภายในองค์การ (In house training) และการจัดโครงการอบรมเพื่อ

บริการบุคคลท่ัวไป (Public Training) 
• ห้อง Financial Lab เพื่อใช้การอบรมในเร่ืองการลงทุน และการจัดการทางการเงิน 

ศูนย์และห้องป ิบัติการ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 02 218 5758

การบริหาร
จัดการ

การแพทย์
และสุขภาพ

ยานยนต์

สาขาท่ี
เชี่ยวชาญ

254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. 10330
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ภาพรวมความเชี่ยวชาญของ
สถาบันการศึกษาในการพัฒนา SME
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ความเช่ียวชาญของสถาบันการศึกษาในกรุงเทพมหานคร
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1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี

5 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ

7 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

8 วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน

9 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ

ภาพรวมความเชี่ยวชาญของสถาบันการศึกษาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

*หมายเหตุ: ข้อมูลความเชี่ยวชาญเป็นการให้ข้อมูลจากสถาบันการศึกษา 
โดยเลือกจากความเชี่ยวชาญการบริการ SME ใน 3 อันดับแรก
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ภาพรวมความเชี่ยวชาญของสถาบันการศึกษาในพื้นที่ภาคกลาง

ความเชี่ยวชาญของสถาบันการศึกษาในภาคกลาง

ที่ สถาบันการศึกษา
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1 มหาวิทยาลัยมหิดล

2 มหาวิทยาลัยศิลปากร

3 มหาวิทยาลัยบูรพา

4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล
ธัญบุรี

5 มหาวิทยาลัยราชภั นครปฐม

6 มหาวิทยาลัยรังสิต 

7
วิทยาลัยสารพัดช่าง
พระนครศรีอยุธยา

8 วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี

9 วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม

10
วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรม
ยานยนต์

*หมายเหตุ: ข้อมูลความเชี่ยวชาญเป็นการให้ข้อมูลจากสถาบันการศึกษา 
โดยเลือกจากความเชี่ยวชาญการบริการ SME ใน 3 อันดับแรก
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ภาพรวมความเชี่ยวชาญของสถาบันการศึกษาในพื้นที่ภาคเหนือ

*หมายเหตุ: ข้อมูลความเชี่ยวชาญเป็นการให้ข้อมูลจากสถาบันการศึกษา 
โดยเลือกจากความเชี่ยวชาญการบริการ SME ใน 3 อันดับแรก

ความเชี่ยวชาญของสถาบันการศึกษาในภาคเหนือ

ที่ สถาบันการศึกษา
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อื่น
 

1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2 มหาวิทยาลัยนเรศวร

3 มหาวิทยาลัยแม่โจ้

4 มหาวิทยาลัยแม่ฟ าหลวง

5
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
เชียงใหม่

6 วิทยาลัยเทคนิคล าปาง
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ภาพรวมความเชี่ยวชาญของสถาบันการศึกษาในพื้นที่ภาคตะวันออกเ ียงเหนือ

ความเชี่ยวชาญของสถาบันการศึกษาในภาคตะวันออกเ ียงเหนือ

ที่ สถาบันการศึกษา
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อื่น
 

1 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

4 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

5 มหาวิทยาลัยราชภั นครราชสีมา

6 วิทยาลัยเทคนิคเขาวง

7 วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์

8
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
อุดรธานี

9 วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น

10 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์

*หมายเหตุ: ข้อมูลความเชี่ยวชาญเป็นการให้ข้อมูลจากสถาบันการศึกษา 
โดยเลือกจากความเชี่ยวชาญการบริการ SME ใน 3 อันดับแรก
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ภาพรวมความเชี่ยวชาญของสถาบันการศึกษาในพื้นที่ภาคใต้

ความเชี่ยวชาญของสถาบันการศึกษาในภาคใต้

ที่ สถาบันการศึกษา
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อื่น
 

1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

2 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

3 มหาวิทยาลัยทักษิณ

4 วิทยาลัยเทคนิคชุมพร

5 วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี

*หมายเหตุ: ข้อมูลความเชี่ยวชาญเป็นการให้ข้อมูลจากสถาบันการศึกษา 
โดยเลือกจากความเชี่ยวชาญการบริการ SME ใน 3 อันดับแรก
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Click to edit Master title style

รายละเอียดการบริการ
ของสถาบันการศึกษา

พื้นที่กรุงเทพมหานคร
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จุ าลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หน่วยงานให้บริการเ พาะทาง

ห้องป ิบัติการวิจัยและทดสอบอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ 02 218 7653 ต่อ 4

การแปรรูป
อาหาร

• บริการวิเคราะห์ตัวอย่างอาหาร ยา และผลิตภัณฑ์อื่นท่ีเกี่ยวข้อง
• ห้องป ิบัติการ เคร่ืองมือ และอุปกรณ์ในการทดสอบ
• ทีมงานและผู้เชี่ยวชาญจากภาควิชาต่าง ของคณะวิทยาศาสตร์และจากหน่วยงาน

ต่างประเทศที่มีความร่วมมือทางวิชาการกับคณะวิทยาศาสตร์

• บริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการด้านวิชาชีพวิศวกรรม
• การศึกษาวิจัย ค้นคว้า ผลิตภัณฑ์
• การ  กอบรมระยะสั้น หรือการศึกษาต่อเนื่อง 
• บริการทดสอบ ตรวจสอบ วิเคราะห์ท่ีเกี่ยวกับความรู้ด้านวิศวกรรม 6 ด้าน คือ

• ยานยนต์
• เคร่ืองกล 
• โลหะและวัสดุ

• โยธา 
• ไฟฟ า 
• สิ่งแวดล้อม 

ศูนย์บริการวิศวกรรม  CES) คณะวิศวกรรมศาสตร์ 02 218 6337

• บริการหลักสูตรอบรมในด้านต่าง 
• บริการจัดอบรมภายในองค์กร (In house training) และการจัดโครงการอบรม

เพ่ือบริการบุคคลท่ัวไป (Public Training) 
• ห้อง Financial Lab เพ่ือใช้การอบรมในเร่ืองการลงทุน และการจัดการทางการเงิน 

ศูนย์และห้องป ิบัติการ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 02 218 5758

การบริหาร
จัดการ

การแพทย์
และสุขภาพ

ยานยนต์

ความเชี่ยวชาญ
เ พาะ

254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. 10330
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จุ าลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศูนย์วิจัยและให้ค าปรึกษา สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกจิ
ศศินทร์ แห่งจุ าลงกรณ์มหาวิทยาลัย Sasin Management Consulting (SMC) 

• บริการให้ค าปรึกษาด้านการท าธุรกิจแก่หน่วยงานและบุคคลภายนอก
• การจัดการแข่งขันในการท าธุรกิจ (International New Venture Competitions & 

Local new Venture Competition) 
• การจัดการเยี่ยมชมกิจการ (Company visits) 
• การจัดตั้งเครือข่ายการร่วมลงทุน (Angel/ VC networking) 

02 218 4001 ต่อ 158

การบริหาร
จัดการ

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุ าลงกรณ์มหาวิทยาลัย 02 218 2880

สถาบันทรัพย์สินทางปัญญาแห่งจุ าลงกรณ์มหาวิทยาลัย 02 218 4195 ต่อ 7

หน่วยงานส่วนกลางในการติดต่อขอรับบริการ

• บริการวิชาการและการพัฒนางานวิจัยของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
• บริการในฐานะท่ีปรึกษา แก่ผู้ประกอบการรายใหญ่ และผู้ประกอบการ SME
• บริการออกแบบทางวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม 
• บริการให้ค าปรึกษางานด้านวิทยาศาสตร์ การแพทย์และสาธารณสุข งานไอที โลจิสติกส์
• บริการให้ค าปรึกษางานการตลาดและการเงิน 
• บริการให้ค าปรึกษาการจัดท าแผนนโยบายและยุทธศาสตร์

• ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ การบ่มเพาะ และการสร้างธุรกิจ จากทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัย
• ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือในการสร้างทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างมหาวิทยาลัยกับภาคเอกชน 

ภาครัฐ และสถาบันการศึกษาท้ังในและต่างประเทศ

หน่วยงานให้บริการเ พาะทางความเชี่ยวชาญ
เ พาะ
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• ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีการก่อสร้างและบ ารุงรักษา (CONTEC) วิจัยและพัฒนาโครงการ
ท่ีเกี่ยวกับเทคโนโลยีท่ีจ าเป็นส าหรับการแก้ปัญหาและการสร้างนวัตกรรม
ทางด้านเทคโนโลยีวัสดุก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐาน

• หน่วยวิศวกรรมชีวการแพทย์ (BioMed SIIT) แก้ปัญหาท่ีเกี่ยวข้องด้านการแพทย์
และชีววิทยา มีความเชี่ยวชาญด้านชีวสารสนเทศและวิศวกรรมชีวการแพทย์ 

• หน่วยวิจัยด้านโครงสร้างพื้นฐานอัจฉริยะ (INFRA) วางแผน การออกแบบ 
การด าเนินงาน และการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานในรูปแบบอันชาญฉลาด 
ด้วยวิธีท่ีประหยัด มีประสิทธิภาพ สะดวก สบายและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

• หน่วยวิจัยด้านระบบโลจิสติกส์และระบบห่วงโซ่อุปทาน (LogEn) ให้ค าปรึกษาและวิจัย
ด้านระบบโลจิสติกส์และระบบห่วงโซ่อุปทานท่ีให้ความส าคัญทางด้านความเหมาะสม 
การวางแผนการผลิต 

ศูนย์วิจัย สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร 02 986 9009 ต่อ 13

การแพทย์
และสุขภาพ

ไฟฟ า

ยานยนต์

หน่วยงานให้บริการเ พาะทาง

ศูนย์ให้ค าปรึกษานวัตกรรมและพัฒนานวัตกรรม 
วิทยาลัยนวัตกรรม

02 564 3001 9
ต่อ 3020

• บริการด้านท่ีปรึกษาและงานวิจัย 
• บริการด้านการ  กอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานท้ังในและต่างประเทศ
• จัดหลักสูตร  กอบรม

การพัฒนา
ผลิตภัณฑ/์
การผลิต

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ศูนย์ให้ค าปรึกษาและอบรมทางธุรกิจ  CONC) 
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 

02 613 2247

• บริการให้ค าปรึกษาด้านการประกอบธุรกิจแก่ผู้ประกอบการ SME
• สร้างเครือข่ายธุรกิจ
• จัดหลักสูตร  กอบรม

การบริหาร
จัดการ

ท่าพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กทม. 10200

ความเชี่ยวชาญ
เ พาะ



13

สถาบันวิจัยและให้ค าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 02 613 3120 ต่อ 2

หน่วยงานส่วนกลางในการติดต่อขอรับบริการ

• บริการด้านทรัพย์สินทางปัญญา บริการยื่นจดสิทธิบัตรการประดิษฐ์ (Patent) 
การยื่นจดสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ (Industrial Design) อนุสิทธิบัตร (Petty Patent) 
ลิขสิทธิ์ (Copyright) เคร่ืองหมายการค้า (Trademark) และ 
สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indications: GI)

• หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ (Business Incubator) ให้ค าปรึกษา ความรู้และความเข้าใจในการ
ด าเนินงาน ตั้งแต่เร่ิมต้นของการเป็นผู้ประกอบการ จนกระทั่งสามารถด าเนินธุรกิจเองได้

• คลินิกเทคโนโลยี เช่ือมโยงการน าผลงานวิจัยและพัฒนาวิทยาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ให้บริการในรูปแบบต่าง เช่น การ  กอบรมเกี่ยวกับการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร 
การให้ค าปรึกษา การถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ประชาชน

• บริการด้านการบริหารงานวิจัย
• บริการให้ค าปรึกษาธุรกิจ
•   กอบรมสัมมนา 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ส านักทรัพย์สินทางปญัญาและบม่เพาะวิสาหกิจ 02 564 4440
ต่อ 1664-1665, 1789
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• บริการทางวิชาการ การตรวจวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์อาหารและวัตถุดิบ 
การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product R&D) 

• บริการเคร่ืองมือ เคร่ืองจักร อุปกรณ์การผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร 
• บริการห้องประชุม พร้อมอุปกรณ์ท่ีทันสมัยและครบครัน 

• วิจัยด้านการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตสินค้าเกษตรและการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร
ประเภทต่าง จากวัตถุดิบทางการเกษตร

• บริการท่ีปรึกษาด้านวิชาการ และด้านวิจัยและพัฒนา ในด้านต่าง  แก่ผู้ประกอบการ 
เช่น ด้านเทคโนโลยีการจัดการพลังงานชีวมวลและพืชพลังงาน ด้านการตรวจสอบ
คุณภาพสินค้าโดยวิธีไม่ท าลาย ด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางพืชและจุลินทรีย์ เป็นต้น

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร  KAPI)

02 942 8600 ต่อ 3

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภณัฑ์อาหาร 
Institute of Food Research and Product Development (IFRPD) 

02 942 8629

การแปรรูป
อาหาร

การแปรรูป
อาหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หน่วยงานให้บริการเ พาะทาง

50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900

ความเชี่ยวชาญ
เ พาะ
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หน่วยงานส่วนกลางในการติดต่อขอรับบริการ

ส านักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 02 942 8812  ต่อ 5

• บริการงานให้ค าปรึกษา แนะน า โครงการพัฒนาวิชาการ พร้อมท้ังติดตามประสานความร่วมมือกับ
หน่วยงานหรือบุคคลท่ีเกี่ยวข้องท้ังในและนอกมหาวิทยาลัย

หน่วยพัฒนาธุรกิจ ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ 02 942 8925, 02 942 8812

• ส่งเสริมและสนับสนุน Start-up และผู้ประกอบการ SME ในการน าเทคโนโลยีองค์ความรู้ และ
ผลงานวิจัย มาใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ในรูปแบบของการท าธุรกิจเริ่มตั้งแต่การสร้างบริษัทเร่ิมต้น 
(Startup company) และพัฒนาสู่บริษัทเต็มรูปแบบ (Spin-off company) ท่ีมีความเข้มแข็ง 
มีความเติบโตทางธุรกิจจริง เพ่ือผลักดันให้เข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ต่อไป 

• สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการท่ีมีการวิจัยและพัฒนา หรือการจดทะเบียนสิทธิบัตรด้วยตนเอง และ
สามารถน าองค์ความรู้จากผลงานวิจัยเทคโนโลยีมาพัฒนาต่อยอดจนได้ผลิตภัณฑ์ท่ีต้องการ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หน่วยการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถา่ยทอดเทคโนโลยี 

• น าผลงานท่ีได้รับการสนับสนุนจากทุนอุดหนุนวิจัยของมหาวิทยาลัย และจากแหล่งทุนต่าง  ไปขยาย
ผลเชิงพาณิชย์ ให้เกิดความสามารถในการแข่งขันในภาคการผลิต 

• บริหารจัดการด้านทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

02 942 8812 ต่อ 5
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• ถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตรกรรม 
• อบรมทฤษฎีเชิงป ิบัติ การบ่มเพาะธุรกิจ (University Business Incubator) 
• Clinic Technology ให้ความช่วยเหลือ SME และเป็นท่ีปรึกษาวิจัยและพัฒนา
• พัฒนาทรัพยากรบุคคล ให้สามารถเพิ่มความรู้และประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 
• พัฒนาหลักสูตรการ  กอบรม
• บริการจัดอบรม/สัมมนา/ประชุมวิชาการ 
• บริการใช้พื้นท่ีแบบครบวงจร
• บริการให้ค าปรึกษาและ  กอบรมด้านการจัดท าระบบบริหารคุณภาพ 
• บริการงานสอบเทียบและทดสอบเครื่องมือวัด 
• บริการทดสอบวัสดุแบบท าลายและไม่ท าลาย 
• ออกแบบและสร้างเครื่องจักรตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรม 

รวมท้ังทางการเกษตร 
• บริการให้ค าปรึกษาด้านวิศวกรรมแก่โรงงานอุตสาหกรรม 

ส านักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 02 470 9672 ต่อ 3

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

การเกษตร/
แปรรูปอาหาร

การพัฒนา
ผลิตภัณฑ/์
การผลิต

ศูนย์ส่งเสริมสมรรถนะทางดา้นวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
และนวัตกรรม (KX-Knowledge Exchange Center)

02 470 7993

• บริการใช้พื้นท่ีแลกเปลี่ยน สังเคราะห์ความรู้ต่อยอดในกลุ่มอุตสาหกรรมเป าหมาย 
(Cluster Exchange/Collaboration for Technological Advancement)

• ให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคส าหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม 
(Technical Assistance for SMEs)

• พัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการพาณิชย์ (Commercialization of Technology) ผ่านการ
สนับสนุนจากเครือข่ายทางด้านเทคโนโลยี และการออกแบบ ตลอดจนเครือข่าย
สนับสนุนการลงทุนท้ังจากภาคการเงิน และภาคอุตสาหกรรมด้วยกันเอง

• จัดอบรมหลักสูตรให้ความรู้

การพัฒนา
ด้านเทคโนโลยี

หน่วยงานให้บริการเ พาะทาง

126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กทม. 10140

ความเชี่ยวชาญ
เ พาะ
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• บริการให้ค าแนะน าผู้ประกอบการ SME ในการพัฒนาระบบการผลิตแบบอุตสาหกรรม 
และมีมาตรฐานอุตสาหกรรม

• พัฒนาระบบสนับสนุนให้เกิดการใช้เทคโนโลยี
• สนับสนุนการน าเทคโนโลยีไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ 
• สาธิตและถ่ายทอดเทคโนโลยีผู้ประกอบการ
• บ่มเพาะเทคโนโลยีเพ่ือให้เกิดการน าเทคโนโลยีใหม่ไปใช้ประโยชน์

ส านักสวนอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

02 470 7400 ต่อ 2, 02 470 7450 ต่อ 2

การพัฒนา
ผลิตภัณฑ/์
การผลิต

สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานตน้แบบ 02 452 3456

• การวิจัยและพัฒนาประยุกต์เทคโนโลยี โดยเฉพาะในระดับต้นแบบ 
• พัฒนา ดัดแปลง ปรับปรุง และถ่ายทอดเทคโนโลยี 
• บริการให้ค าปรึกษาด้านการออกแบบทางวิศวกรรม การวิเคราะห์ทางเคมีและชีวภาพ 
• บริการฐานข้อมูลด้านงานวิจัยและเทคโนโลยีต้นแบบ 
• การ  กอบรม สัมมนาวิชาการและถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์ในด้านต่าง 

การพัฒนา
ผลิตภัณฑ/์
การผลิต

หน่วยงานส่วนกลางในการติดต่อขอรับบริการ

ส านักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร 02 470 9685 - 89

• พัฒนาผลงานวิจัยและโครงการของนักศึกษาสู่การเป็นผู้ประกอบการ 
• ต่อยอดนวัตกรรมและวิจัยต่าง ของนักศึกษาให้เชื่อมโยงต่อตลาดผู้ใช้จริง 

หน่วยงานให้บริการเ พาะทางความเชี่ยวชาญ
เ พาะ
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02 329 8000 ต่อ 3661

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ศูนย์วิจัยร่วมภาครัฐและเอกชน คณะเทคโนโลยีการเกษตร

• เพ่ิมศักยภาพการผลิต โดยเฉพาะสัตว์น้ าเศรษฐกิจ
• บริการห้องป ิบัติการกลางท่ีมีคุณภาพระดับสากลต่าง  เช่น 

เคร่ืองแยกและวิเคราะห์สารด้วยหลักการโครมาโตกราฟฟี่ของเหลวแรงดันสูง 
และเคร่ืองอ่านป ิกิริยาไมโครเพลท 

ประมง

หน่วยงานส่วนกลางในการติดต่อขอรับบริการ

ส านักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมพระจอมเกล้าลาดกระบัง  K-RIS) 02 329 8212 ต่อ 3

• ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยและ
สถาบันวิจัยของภาครัฐไปป ิบัติงานในสถานประกอบการ

• จัดหาผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิค ให้ความช่วยเหลือด้านการวิจัยและพัฒนา และให้ค าปรึกษาและแก้ไข
ปัญหาในภาคธุรกิจ

• จัด  กอบรมและสัมมนาวิชาการ 
• บริการเสาะหาเทคโนโลยีจากต่างประเทศ 
• บริการจับคู่และเจรจาธุรกิจ 
• เช่ือมโยงหน่วยงานสนับสนุนอ่ืน 
• บริการด้านแหล่งเงินทุน ช่วยประสานกับสถาบันทางการเงิน หรือหน่วยงานต่าง ท้ังภาครัฐและ

ภาคเอกชนท่ีให้การสนับสนุนทางด้านการเงิน 
• บริการด้านท่ีปรึกษาธุรกิจ ให้บริการให้ค าปรึกษาการเขียนแผนธุรกิจ ให้บริการให้ค าปรึกษา

ด้านการจัดการวางแผนการลงทุน การตลาด และการขาย รวมถึงการให้บริการให้ค าปรึกษา
ด้านการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ 

• บริการด้านการ  กอบรมในด้านต่าง  เช่น หลักสูตรเตรียมความพร้อมประกอบธุรกิจ อบรม
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการประกอบธุรกิจ อบรมทักษะด้านการตลาด การเงิน 
การผลิต และการบริหารงานบุคคล และการส่งเสริมให้เกิดผู้ประกอบการใหม่ (Entrepreneurs) 
และบริษัทจัดตั้งใหม่ (Startup companies)

ถนนฉลองกรุง เขตลาดกระบัง กทม. 10520

หน่วยงานให้บริการเ พาะทางความเชี่ยวชาญ
เ พาะ
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02 555 2000
ต่อ 2601-2621

ส านักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม

• บริการวิจัยพัฒนาภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม และสังคม 
• สร้างเครือข่ายงานวิจัยและนวัตกรรมท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
• ถ่ายทอดเทคโนโลยี องค์ความรู้และนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
• บริการห้องป ิบัติการท่ีได้มาตรฐานระดับชาติ/นานาชาติ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

หน่วยงานส่วนกลางในการติดต่อขอรับบริการ

ส านักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

• ศูนย์นวัตกรรมด้านการออกแบบและวิศวกรรมเพ่ือการผลิต 
• บริการด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
• บริการด้านการออกแบบกระบวนการผลิต 
• บริการให้ค าแนะน าด้านวัตถุดิบต่าง  

• ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ 
• บริการให้ค าปรึกษาทางธุรกิจแก่ผู้ประกอบการในภาคเอกชนในการบ่มเพาะธุรกิจใหม่ 
• บริการห้องป ิบัติการ 
• ทดสอบและตรวจสอบผลิตภัณฑ์

• ศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม
• บริการฐานข้อมูลด้านทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องภายนอก

มหาวิทยาลัย
• บริหารจัดการการอนุญาตให้ใช้สิทธิทรัพย์สินทางปัญญาและผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจาก

ทรัพย์สินทางปัญญาไปพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์

02 555 2000
ต่อ 1516

การแปรรูป
อาหาร

ยานยนต์

1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กทม. 10800

หน่วยงานให้บริการเ พาะทางความเชี่ยวชาญ
เ พาะ
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02 649 5000
ต่อ 27167

ศูนย์วิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตร 
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภณัฑ์การเกษตร

• เสริมสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม
• บริการคลินิกเทคโนโลยีและนวัตกรรม
• บริการอบรมทักษะ ความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม

การเกษตร

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

02 649 5000
ต่อ 27110

ศูนย์แห่งความยอดเยี่ยมทางวิศวกรรมเพื่อความยั่งยืน

• ให้บริการอบรมเชิงป ิบัติการด้านวิศวกรรม ใน 7 ด้าน คือ
• เคมี
• เคร่ืองกล
• ไฟฟ า

• บริการออกแบบผลิตภัณฑ์
• บริการให้ค าแนะน าในการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต

• โยธา
• อุตสาหการ
• ชีวการแพทย์

• คอมพิวเตอร์
การพัฒนา
ผลิตภัณฑ/์
การผลิต

หน่วยงานส่วนกลางในการติดต่อขอรับบริการ

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปญัญาและวิจัย 02 260 1013

• บริการให้ค าปรึกษาทางธุรกิจแก่ผู้ประกอบการในภาคเอกชนในการบ่มเพาะธุรกิจใหม่ 
• บริการห้องป ิบัติการ
• ช่วยจัดหาผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิค ให้ความช่วยเหลือด้านการวิจัยและพัฒนา และให้ค าปรึกษาและ

แก้ไขปัญหาในภาคธุรกิจ

114 ซอยสุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กทม. 10110

หน่วยงานให้บริการเ พาะทางความเชี่ยวชาญ
เ พาะ
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สิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับการให้บริการ
ผู้ประกอบการ SME

หน่วยงานในการติดต่อขอรับบริการ

สาขาที่มีความเช่ียวชาญ

วิทยาลัยพาณิชยการเชตุพน

ปศุสัตว์ การโรงแรมE-commerce พ้ืนที่ส านักงาน
ให้ผู้ประกอบการ

ศูนย์บ่มเพาะ
ผู้ประกอบการ

ชมรมนักศึกษา/
ผู้ประกอบการ

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพ่ือการศึกษาวิทยาลัยพาณิชยการเชตุพน 02 427 3399 ต่อ 317

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ

สิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับการให้บริการ
ผู้ประกอบการ SME

หน่วยงานในการติดต่อขอรับบริการ

สาขาที่มีความเชี่ยวชาญ

การโรงแรมการแปรรูป
อาหาร ศูนย์บ่มเพาะ

ผู้ประกอบการ
ชมรมนักศึกษา/
ผู้ประกอบการ

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพ่ือการศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอ่ียมละออ 02 286 9712

ส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนาขีดความสามารถของนักเรียน นักศึกษา และประชาชนท่ัวไปท่ีสนใจ 
ให้สามารถน าความรู้และทักษะวิชาชีพ เพ่ือสร้างเสริมประสบการณ์เชิงพาณิชย์ให้มีความพร้อม
เร่ิมประกอบธุรกิจของตนเองหรือสามารถพัฒนาต่อยอดธุรกิจเดิมได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

พัฒนาทักษะพื้นฐาน ให้มีความรู้ความเข้าใจในการเป็นผู้ประกอบการ ผ่านการเสริมสร้างความรู้ ทักษะ 
ประสบการณ์ เชิงพาณิชย์ และความพร้อมในการเร่ิมประกอบการทางธุรกิจ

126 ถนนประชาอุทิศ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กทม. 10140

507/2 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120
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Click to edit Master title style

รายละเอียดการบริการ
ของสถาบันการศึกษา

พื้นที่ภาคกลาง
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มหาวิทยาลัยมหิดล

02 800 2380สถาบันโภชนาการ

• บริการวิจัยแบบบูรณาการด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพ่ือประโยชน์
ทางโภชนาการผ่าน ศูนย์นวัตกรรมและการอ้างอิงด้านอาหารเพื่อโภชนาการ 

• บริการวิจัย สร้างสรรค์ และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านอาหาร ด้านความปลอดภัยอาหาร 
• บริการวิจัยด้านอาหารและโภชนาการอ่ืน 
• ศึกษาประสิทธิผลต่อสุขภาพของผลิตภัณฑ์อาหาร 
• จัด  กอบรมในระดับประเทศ และนานาชาติ 

การแปรรูป
อาหาร

02 201 5973หน่วยเครื่องมือกลางและหน่วยพัฒนาธุรกิจ 
คณะวิทยาศาสตร์

• บริการเคร่ืองมือวิทยาศาสตร์ชั้นสูง
• วิเคราะห์ตัวอย่างเพื่อการวิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์
• พัฒนาวิธีวิเคราะห์เพ่ือการวิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์
• บริการ  กอบรมการใช้เคร่ืองมือวิทยาศาสตร์แก่บุคคลท่ัวไป
• บริการน้ าบริสุทธิ์ส าหรับห้องป ิบัติการ

02 889 2138งานวิจัยและบริการวิชาการ และศูนย์วิจัยและห้องป ิบัติการ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์

• บริการให้ปรึกษาทางวิศวกรรม 
• ศูนย์วิจัยและห้องป ิบัติการ ให้บริการท้ังหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในการใช้

บริการห้องป ิบัติการต่าง 

การแปรรูป
อาหาร

การพัฒนา
ผลิตภัณฑ/์
การผลิต

การแพทย์
และสุขภาพ

999 ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ต าบลศาลายา อ าเภอพุทธมณฑล 
จังหวัดนครปฐม 73170

หน่วยงานให้บริการเ พาะทางความเชี่ยวชาญ
เ พาะ
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• บริการให้ค าแนะน าผู้ประกอบการ SME ในการพัฒนาระบบการผลิตแบบอุตสาหกรรม 
และมีมาตรฐานอุตสาหกรรม

• พัฒนาระบบสนับสนุนให้เกิดการใช้เทคโนโลยี
• สนับสนุนการน าเทคโนโลยีไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ 
• สาธิตและถ่ายทอดเทคโนโลยีผู้ประกอบการ
• บ่มเพาะเทคโนโลยีเพ่ือให้เกิดการน าเทคโนโลยีใหม่ไปใช้ประโยชน์

สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (INNOTECH) 02 849 6050 

หน่วยงานส่วนกลางในการติดต่อขอรับบริการ

มหาวิทยาลัยมหิดล

02 206 2000งานบริการวิชาการ วิทยาลัยการจัดการ

บริการให้ปรึกษาด้านการบริหารจัดการธุรกิจ ในด้านต่าง 
• สร้างมุมมองใหม่และทักษะการจัดการธุรกิจ
• วิเคราะห์โอกาสใหม่ ทางธุรกิจ 
• พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ 
• การเข้าหาแหล่งความรู้ 
• การก าหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจ 
• การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ 

การบริหาร
จัดการ

การแปรรูป
อาหาร

• การตลาดส าหรับธุรกิจใหม่ 
• การวางแผนการเงินและการลงทุน 
• การเข้าหาแหล่งทุน 
• กฎหมายธุรกิจ 
• การจัดการทรัพย์สินทางปัญญา 
• การสร้างทีมท่ีจะน าธุรกิจไปสู่เป าหมาย

หน่วยงานให้บริการเ พาะทางความเชี่ยวชาญ
เ พาะ
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• บริการให้ค าแนะน าท่ีเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมผู้ประกอบการในด้านต่าง 
• เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต ด้วยเทคโนโลยีสะอาดและเทคนิควิศวกรรมอุตสาหการ 
• พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการอุตสาหกรรมและกลุ่มธุรกิจขนาดกลางและ

ขนาดย่อมแบบบูรณาการ
• ประเมินคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหาร

มหาวิทยาลัยศิลปากร

ศูนย์กลางนวัตกรรมอาหาร
(Silpakorn University Food Innovation Hub –SUFIH)

034 252 409

การแปรรูป
อาหาร

• บริการให้ค าแนะน าด้านการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร การผลิตผลิตผลทางการ
เกษตรระดับพรีเมี่ยม (Premium) และอุปทาน (Supply) เทคโนโลยีด้านการเกษตร 
เมล็ดพันธุ์ วัคซีน อาหารสัตว์

• ให้เงินทุนสนับสนุนผู้ประกอบการกลุ่มเกษตรกรและผู้ประกอบการ SME ใน 2 กลุ่ม  
1) กลุ่ม Pre-seeded Funds
2) กลุ่ม Start-up

ฝ่ายบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ 034 245 300

• บริการวิชาการในหลากหลายด้าน อาทิ
• ด้านพลังงาน ด้านการวิเคราะห์ตัวอย่างเครื่องดื่ม 
• ด้านสิ่งแวดล้อมและการวิเคราะห์ด้านสิ่งแวดล้อม 
• ด้านสถิติเพ่ือใช้ในงานวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ

• บริการจัด  กอบรมความรู้เฉพาะด้าน

ฝ่ายบริการวิชาการ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

034 270 510 ต่อ 2

การพัฒนา
ผลิตภัณฑ/์
การผลิต

การพัฒนา
ผลิตภัณฑ/์
การผลิต

วิทยาเขต พระราชวังสนามจันทร์ 
6 ถนนราชมรรคาใน อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000

หน่วยงานให้บริการเ พาะทางความเชี่ยวชาญ
เ พาะ
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มหาวิทยาลัยศิลปากร

ส านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 วังท่าพระ กรุงเทพฯ) 

02 222 7130

หน่วยงานส่วนกลางในการติดต่อขอรับบริการ

• บริการวิชาการในสาขาท่ีมหาวิทยาลัยเปิดสอน และสาขาท่ีมหาวิทยาลัยมีศักยภาพในการให้บริการ 
ประกอบด้วย
• บริการวิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์
• บริการให้ค าปรึกษา 
• จัดสัมมนา/อบรม
• กลุ่มงานศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ ท่ีให้บริการบ่มเพาะผู้ประกอบการ โดยเฉพาะผู้ประกอบการ SME
• บริการทางด้านทรัพย์สินทางปัญญา 

หน่วยงานให้บริการเ พาะทาง

อุตสาหกรรม
สร้างสรรค์

สถาบันวิจัยและพัฒนา  Silpakorn University Research 
and Development Institute - Surdi) 

034 255 808

• เผยแพร่ การน าผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์สู่สาธารณชน 
• จัดหาและบริการข้อมูลด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
• บริการค าปรึกษาด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ เช่น ส่ิงทอ เซรามิก 

ผ่านการบูรณาการระหว่างศิลปะและวิทยาศาสตร์
• จัดสัมมนา/อบรม

ความเชี่ยวชาญ
เ พาะ
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มหาวิทยาลัยบูรพา

หน่วยงานให้บริการเ พาะทาง

038-102-222คณะโลจิสติกส์

• จัดอบรมให้ความรู้บุคคลภายนอกท้ังระยะสั้น และระยะยาว 
• ออกแบบและการวางแผนการป ิบัติการคลังสินค้า 
• ออกแบบโครงข่ายโซ่อุปทาน ปัญหาโลจิสติกส์ และห่วงโซ่อุปทาน 
• บริการให้ค าปรึกษาด้านจัดการการขนส่งทางอากาศ Simulation in Supply Chain 

and Logistics 

039-310-000 ต่อ 1115ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีทางทะเล คณะเทคโนโลยีทางทะเล

• วิจัยเชิงประยุกต์ น าความรู้ท่ีได้จากการวิจัยและผลงานทางวิชาการมาพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมในท้องถิ่น

• ส่งเสริมความรู้ความช านาญของคนในท้องท่ี 
• อบรมให้ความรู้การใช้เครื่องมือท่ีทันสมัย

ประมง

โลจิสติกส์

ส านักบริการวิชาการ 038 102 292

หน่วยงานส่วนกลางในการติดต่อขอรับบริการ

• บริการด้านค าปรึกษา   กอบรม และพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้กับหน่วยงานภายนอก
• สร้างเครือข่ายและแสวงหาความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการจัดโครงการบริการวิชาการ
• บริการให้ค าปรึกษาผู้ประกอบการในการประกอบธุรกิจ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และ

การตลาด  

038-102-288 ต่อ 90งานบริการวิชาการ คณะอัญมณี

• ผลิตผลงานวิจัย นวัตกรรมด้านอัญมณีและเครื่องประดับ ท่ีสามารถน าไปใช้ประโยชน์
เพ่ือการพัฒนาผู้ประกอบการ

• ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและการบริการวิชาการแก่ชุมชน ในด้านอัญมณีและ
เคร่ืองประดับ 

อัญมณี

169 ถนนลงหาดบางแสน ต าบลแสนสุข อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131

ความเชี่ยวชาญ
เ พาะ
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

02 549 3239ศูนย์ความเป็นเลิศด้าน SMEs คณะบริหารธุรกิจ 

• อบรมให้ความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการ 
• บริการให้ค าปรึกษาและสนับสนุนทางวิชาการทางด้านเศรษฐกิจและธุรกิจ
• บริการห้องป ิบัติการด้านต่าง  อาทิ

• ห้องป ิบัติการโปรแกรม SAP (SAP Room) 
• ห้องป ิบัติการวิเคราะห์หลักทรัพย์ (Security Trading Simulation Lab) 
• ห้องป ิบัติการโลจิสติกส์ (Logistics Simulation Lab) 
• ห้องป ิบัติการด้านภาษา (Linguistic Room) 
• ศูนย์ความเป็นเลิศด้าน SMEs (Centre of Excellence for SMEs) 

การบริหาร
จัดการ

02 549 3161ฝ่ายบริหารวิชาการ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 

• จัด  กอบรม สัมมนา 
• พัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านคหกรรม ท้ังอาหาร สิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่ม ผ่านงานวิจัย
• บริการห้องป ิบัติการอาหารและโภชนาการ

การแปรรูป
อาหาร

เคร่ืองนุ่งห่ม

• บริการบ่มเพาะผู้ประกอบการใหม่การบริหารจัดการท่ีมีความคล่องตัว โดยเชื่อมโยงภาคส่วนต่าง 
ภายในมหาวิทยาลัย

หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ 02 549 3626 ต่อ 7

หน่วยงานส่วนกลางในการติดต่อขอรับบริการ

หน่วยงานให้บริการเ พาะทางความเชี่ยวชาญ
เ พาะ

8 ถนนพหลโยธิน 87 ซอย 2 ต าบลประชาธิปัตย์ อ าเภอธัญบุรี 
จังหวัดปทุมธานี 12130
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034 261 068ส่วนส่งเสริมและพัฒนางานวิชาการ 
และส่วนสนับสนุนงานวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ
• ส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจ และการจัดการ
• วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ท้องถิ่น
• จัดอบรม และให้บริการความรู้ทางธุรกิจแก่ผู้ประกอบการ ผ่านการบริการของศูนย์ต่าง 

• ศูนย์  กประสบการณ์วิชาชีพ 
• ศูนย์ศึกษาการพัฒนาธุรกิจและการจัดการ 
• ศูนย์วิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และท้องถิ่น และศูนย์บ่มเพาะทางธุรกิจ 

การเพาะปลูก

E-commerce

หน่วยงานให้บริการเ พาะทาง

มหาวิทยาลัยราชภั นครปฐม

034 261 065
งานบริการวิชาการและหลักสตูรอบรม 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

• บริการจัดอบรม ให้ความรู้ตามความสนใจของผู้ประกอบการการแปรรูป
อาหาร

หน่วยงานส่วนกลางในการติดต่อขอรับบริการ

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ 034 363 466

หน่วยงานส่วนกลางในการติดต่อขอรับบริการ

• เสริมสร้างความรู้ และขีดความสามารถในการเป็นผู้ประกอบการ
• บริการให้ค าปรึกษาและข้อมูลในการจัดตั้งบริษัท
• ส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรม ธุรกิจใหม่ และผู้ประกอบการรายใหม่ในภาควิสาหกิจ 

• สร้างสรรค์ความร่วมมือทางวิชาการและการบริการทางวิชาการที่ไม่จ ากัดขอบเขตให้แก่บุคคล 
หน่วยงานภาครัฐ และภาคธุรกิจ 

• บริการด้านการส ารวจตลาด การส ารวจความคิดเห็น (survey) การส ารวจข้อมูลทุกประเภท
• บริการ  กอบรมทุกสาขา 
• บริการค าปรึกษาด้านการจัดการธุรกิจและหน่วยงานของรัฐ

ศูนย์ที่ปรึกษาธุรกิจเพ่ือการพัฒนา 034 261 021-36 

85 ถนนมาลัยแมน ต าบลนครปฐม อ าเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000

ความเชี่ยวชาญ
เ พาะ
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02 791 6000 ต่อ 3432ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ 
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพและอาหาร

•   กอบรมให้ความรู้ตามความสนใจของผู้ประกอบการ
• บริการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์การเกษตร และอาหาร
• บริการพื้นท่ีโรงงานต้นแบบ
• กลุ่มผลิตภัณฑ์เป าหมาย

• ข้าว ตามมาตรฐาน GAP (Good Agricultural Practice) 
• พืชผัก ตามมาตรฐาน GAP (Good Agricultural Practice) 
• กล้วยไม้ ที่มีมูลค่าสูง (High-value orchid) 
• ไม้ผลส าคัญ เช่น มะพร้าว ส้มโอ สับปะรด
• เห็ดถั่งเช่า (Cordyceps militaris) 
• ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ (meat products) 
• ผลิตภัณฑ์อาหารหมัก (fermented foods) 
• ผลิตภัณฑ์จากการหมักที่ไม่ใช่อาหาร (non-food fermented products)

02 791 6000 ต่อ 4061, 4075RSU Tech Startup Club 
วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

•   กอบรมให้ความรู้ตามความสนใจของผู้ประกอบการ 
• สนับสนุนและส่งเสริมความรู้ด้านการจัดตั้งธุรกิจโดยเฉพาะในด้าน Start Up Tech 

02 791 6000 ต่อ 3229, 3221ฝ่ายงานวิจัยและศูนย์บริการ 
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
• บริการจัดการ  กอบรม สัมมนา 
• บริการให้ค าปรึกษาทางวิศวกรรม
• บริการห้องป ิบัติการทางวิศวกรรม

มหาวิทยาลัยรังสิต

การแปรรูป
อาหาร

การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์/
การผลิต

การพัฒนา
ด้านเทคโนโลยี

52/347 หมู่บ้านเมืองเอก ถนนเอกประจิม ต าบลหลักหก 
อ าเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

หน่วยงานให้บริการเ พาะทางความเชี่ยวชาญ
เ พาะ
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หน่วยงานส่วนกลางในการติดต่อขอรับบริการ

ศูนย์บริการทางวิชาการ 02 997 2222 ต่อ 1580

หน่วยงานส่วนกลางในการติดต่อขอรับบริการ

• ส่งเสริม สนับสนุนการน าความรู้ในสาขาวิชาการต่าง  ไปบริการแก่หน่วยงานทั้งของภาครัฐ และ
เอกชน เพื่อน าไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

• ส่งเสริม สนับสนุน และสร้างสรรค์ผลงานท่ีสามารถน ามาใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้
อย่างเป็นรูปธรรม 

• ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาท่ีได้อย่างเป็นระบบ และน าไปเชื่อมโยงใช้
ประโยชน์ในภาคธุรกิจอุตสาหกรรม 

ส านักงานทรัพย์สินทางปัญญา Startup และการลงทุน 02 791 6000 ต่อ 4150,4152

• สนับสนุนและพัฒนาทรัพย์สินทางปัญญา ผลงานวิจัย และผลงานนวัตกรรม ให้สามารถต่อยอด
ออกสู่สังคมในเชิงพาณิชย์ 

• สนับสนุนการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
• อบรม การบ่มเพาะธุรกิจ และพัฒนาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์
• จัดหาผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจ ให้องค์ความรู้ เพ่ือเป็นพี่เลี้ยงในการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจ

ส านักงานบ่มเพาะธุรกิจและทรัพย์สินทางปัญญา 02 791 6000

มหาวิทยาลัยรังสิต
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วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา

ยานยนต์การแปรรูป
อาหาร ศูนย์บ่มเพาะ

ผู้ประกอบการ

หน่วยงานในการติดต่อขอรับบริการ

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา 035 213 334

เสริมสร้างความตระหนัก และพัฒนาศักยภาพให้มีความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการ 
เพ่ือเป็นแนวทางในการน าความรู้ ความช านาญ ไปต่อยอดให้เกิดการสร้างงาน พัฒนาอาชีพท่ียั่งยืน

หน่วยงานในการติดต่อขอรับบริการ

ศูนย์บ่มเพาะ
ผู้ประกอบการ

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพ่ือการศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี 038 277 043

เสริมสร้างความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ เชิงพาณิชย์ และความพร้อมในการเร่ิมประกอบการทางธุรกิจ
ให้สามารถพัฒนาไปสู่การเป็นผู้ประกอบการใหม่ท่ีเข้มแข็งและยั่งยืน และเป็นศูนย์กลางในการบริการ
ทางวิชาการเกี่ยวกับองค์ความรู้ทางด้านการจัดการธุรกิจขนาดย่อม

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี

การท่องเท่ียว

สิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับการให้บริการ
ผู้ประกอบการ SMEสาขาที่มีความเชี่ยวชาญ

สิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับการให้บริการ
ผู้ประกอบการ SMEสาขาที่มีความเชี่ยวชาญ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี

131 หมู่ 1 ต าบลธนู อ าเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

388 หมูที่ 5 ถนนสุขุมวิท ต าบลบานสวน อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
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วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม

ศูนย์บ่มเพาะ
ผู้ประกอบการ

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพ่ือการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคนครปฐม 034 395 093 ต่อ 5

ไฟฟ า ยานยนต์

หน่วยงานในการติดต่อขอรับบริการ

บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร และเป็นศูนย์กลางในการบริการทางวิชาการเกี่ยวกับ
องค์ความรู้ทางด้านการจัดการธุรกิจขนาดย่อม เช่น การเขียนเเผนธุรกิจ 

หน่วยงานในการติดต่อขอรับบริการ

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพ่ือการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ 035 800 661

ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาขีดความสามารถผู้ประกอบการให้สามารถน าความรู้ ทักษะวิชาชีพ 
เพ่ือสร้างเสริม ประสบการณ์เชิงพาณิชย์ให้มีความพร้อมท่ีจะเริ่มประกอบธุรกิจของตนเอง

วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์

ยานยนต์
ห้องป ิบัติการ

เฉพาะทาง
ชมรมนักศึกษา/
ผู้ประกอบการ

สิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับการให้บริการ
ผู้ประกอบการ SMEสาขาที่มีความเชี่ยวชาญ

สิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับการให้บริการ
ผู้ประกอบการ SMEสาขาที่มีความเชี่ยวชาญ

2 ถนนเพชรเกษม ต าบลพระประโทน อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000

55 ม.9 ต าบลคานหาม อ าเภออุทัย พระนครศรีอยุธยา 13210
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Click to edit Master title style

รายละเอียดการบริการ
ของสถาบันการศึกษา

พื้นที่ภาคเหนือ
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053 944 088ศูนย์วิจัยและศูนย์บริการวิชาการ คณะเกษตรศาสตร์

• บริการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์การเกษตรต่าง ท่ีมีมาตรฐาน 
• ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ นักวิชาการเกษตรและนักศึกษาได้ท างานร่วมกับ

ผู้ประกอบการ SME เกษตรกร ชุมชน 
• ถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยีและความรู้ทางการเกษตรผ่านสื่อสาธารณะ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การแปรรูป
อาหาร

053 948 280
ศูนย์บริการธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร
คณะอุตสาหกรรมเกษตร

• บริการทางด้านวิชาการแก่ชุมชน ท้องถิ่น และสถานประกอบการทุกระดับ 
• บริการให้ค าปรึกษา ทางด้านเทคนิค กระบวนการผลิต หรือบรรจุภัณฑ์ 
• จัดอบรมให้ความรู้โดยทีมวิทยากรซึ่งเป็นบุคลากรของคณะฯ และหน่วยงานภายนอก 

เป็นการด าเนินงานโครงการโดยไม่แสวงหาผลก าไร 

การเพาะปลูก

239 ถนนห้วยแก้ว ต าบลสุเทพ อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

• บริการวิชาการเฉพาะทาง ด้านการวิจัยและพัฒนาด้านนวัตกรรมอาหารท่ีครบวงจร 
• เช่ือมโยงการท างานร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน โดยอาศัยความรู้ความ

เช่ียวชาญในการวิจัย พัฒนา และสร้างนวัตกรรมท่ีตอบโจทย์เรื่องการสร้างมูลค่าเพ่ิมทาง
ธุรกิจของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหาร 

• พัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ บริการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
(Product Development and Packaging Design) 

• บริการออกแบบพัฒนาบรรจุภัณฑ์ 
• บริการเพ่ิมมูลค่าธุรกิจในด้านของการส่งเสริมสนับสนุนการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 

และนวัตกรรมในการด าเนินธุรกิจ การให้บริการทดสอบ

การแปรรูป
อาหาร

053 948 286ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์  FIN)

หน่วยงานให้บริการเ พาะทางความเชี่ยวชาญ
เ พาะ



37

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

• บริการวิชาการและการต่อยอดงานวิจัยเชิงธุรกิจ 
• ส่งเสริมสนับสนุนความเชื่อมโยงระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และภาคอุตสาหกรรม 

(University Industry Linkage) 
• พัฒนาต่อยอดงานวิจัยและองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัยในปลายน้ าเพื่อให้เกิดธุรกิจจริง 
• บริการบ่มเพาะและสนับสนุนการจัดตั้งผู้ประกอบการ SME และ Start-up

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  STeP) 081 969 6919

หน่วยงานส่วนกลางในการติดต่อขอรับบริการ

053 942 151ศูนย์นวัตกรรมการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ

• พัฒนากระบวนการวิจัย การจัดการศึกษา การ  กอบรม ตลอดจนการป ิบัติในด้านการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

• การสร้างองค์ความรู้ใหม่เพื่อสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐ ผู้ประกอบการภาคเอกชน และ
ชุมชนต่าง ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ 

การบริหาร
จัดการ

053 942 478 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
คณะวิทยาศาสตร์
• บริการด้านวิชาการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสร้างความร่วมมือทางวิชาการ

ระหว่างคณะวิทยาศาสตร์กับหน่วยงานท้ังภายในและภายนอก
• สนับสนุนการน าผลงานวิจัย การค้นคว้าคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ และต้นแบบต่าง ไปใช้เพื่อ

ตอบสนองความต้องการของสังคมอันจะน าไปสู่การใช้เทคโนโลยีใหม่  ในการพัฒนา
ประเทศ

การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์/
การผลิต

หน่วยงานให้บริการเ พาะทางความเชี่ยวชาญ
เ พาะ
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หน่วยงานให้บริการเ พาะทาง

055 963 014สถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ
ด้านเทคโนโลยีหลังการเกบ็เกี่ยว 
คณะเกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

• บริการสนับสนุนการวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวพืชสวน 
• ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ผู้ประกอบการ SME เกษตรกร ผู้ส่งออก และผู้เกี่ยวข้องให้มี

ความรู้ความเข้าใจ

055 964 712สถาบันวิจัยเพ่ือความเป็นเลิศทางวิชาการด้านเห็ดและรา 
และสถานบริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
คณะวิทยาศาสตร์และการแพทย์

• ถ่ายทอดองค์ความรู้จากการวิจัยสู่การให้บริการวิชาการทั้งในระดับผู้ประกอบการ SME 
ชุมชนและระดับประเทศ 

• บริการเคร่ืองมือวิทยาศาสตร์และการ  กอบรม หน่วยบริการวิชาการเพ่ือชุมชน 
เพ่ือการคิดค้นผลิตภัณฑ์จากงานวิจัย 

055 964 300ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ วิทยาลัยโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

• บริการวิชาการแก่สังคมในลักษณะการ  กอบรมและการให้ค าปรึกษาทางด้านโลจิสติกส์
และโซ่อุปทาน 

• บริการ  กอบรมกับสถาบันการศึกษาและสถานประกอบการ ซึ่งเป็นการน าไปสู่การ
พัฒนาด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทานได้ในอนาคต

มหาวิทยาลัยนเรศวร

การแพทย์
และสุขภาพ

การเพาะปลูก

โลจิสติกส์

การเพาะปลูก

99 หมู่ท่ี 9 ต าบลท่าโพธิ์ อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000

ความเชี่ยวชาญ
เ พาะ
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หน่วยงานส่วนกลางในการติดต่อขอรับบริการ

อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง 055 968 721 ต่อ 8

หน่วยงานส่วนกลางในการติดต่อขอรับบริการ

• ส่งเสริมพัฒนางานวิจัยในเชิงพาณิชย์ กระตุ้น และส่งเสริมผู้ประกอบการรายใหม่
และผู้ประกอบการเดิม ให้มีการพัฒนาศักยภาพและด าเนินธุรกิจได้อย่างประสบความส าเร็จ 

• บริการให้ค าปรึกษา ทั้งด้านการบริหารจัดการ ด้านเทคนิค และประสานงานกับหน่วยงานอื่น  
ที่เกี่ยวข้อง

• บริการให้ความรู้ในการบริการจัดการธุรกิจที่มีศักยภาพในหลากหลายรูปแบบ 
ทั้งการ  กอบรม สัมมนา

• บริการให้ค าปรึกษาด้าน เทคโนโลยี ทรัพยากรบุคคล และความรู้ในการบริการจัดการธุรกิจท่ีมี
ศักยภาพในหลากหลายรูปแบบ 

• เป็นตัวกลางในการให้ความช่วยเหลือท่ีมีประสิทธิภาพ ผ่านการประสานงานกับภาคอุตสาหกรรม 
หอการค้าจังหวัด และหน่วยงานอ่ืน ท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังด้านการบริหารจัดการ ด้านเทคนิค 
และการให้ค าปรึกษาทางธุรกิจ

สถานบ่มเพาะวิสาหกจิ 055 968 631 ต่อ 4

มหาวิทยาลัยนเรศวร

หน่วยงานส่วนกลางในการติดต่อขอรับบริการ

สถาบันบ่มเพาะวิสาหกจิ 053 873 010

หน่วยงานส่วนกลางในการติดต่อขอรับบริการ

• บริการให้ค าปรึกษาโดยอาจารย์และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจากคณะต่าง 
• จัดหลักสูตร  กอบรม ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ

มหาวิทยาลัยแม่โจ้
63 หมู่ท่ี 4 ต าบลหนองหาร อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
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มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

หน่วยงานให้บริการเ พาะทาง

การผลิตชา

053 916 253สถาบันชา

• ประสานความร่วมมือและสร้างเครือข่ายงานวิจัยชาท้ังในและต่างประเทศ 
• รวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ เผยแพร่ และถ่ายทอดองค์ความรู้ท่ีเกี่ยวกับชา
• บริการด้านเทคนิค ด้านวิจัยพัฒนา และด้านห้องป ิบัติการท่ีเกี่ยวข้องกับการผลิตชา

เครื่องส าอาง

053 916 830ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ

• ผลิตและพัฒนางานวิจัยท่ีมีมาตรฐานสูงด้านผลิตภัณฑ์เคร่ืองส าอางจากสารสกัดธรรมชาติ
ในภาคเหนือและกลุ่มประเทศภูมิภาคลุ่มน้ าโขงอย่างครบวงจร

• บริการวิเคราะห์ทดสอบสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ

หน่วยงานส่วนกลางในการติดต่อขอรับบริการ

หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ 053 917 003-4

หน่วยงานส่วนกลางในการติดต่อขอรับบริการ

• บริการความรู้ธุรกิจพื้นฐานแก่ผู้ประกอบการ
• ส่งเสริมการน างานวิจัยและนวัตกรรมที่มีความเป็นไปได้ในเชิงพาณิชย์ ไปต่อยอด

หรือน าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์โดยรวม

ส านักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและพัฒนานวัตกรรม
(Mae Fah Luang University Intellectual Property 
Management and Innovation Development Office : MFii) 

053 917 003

• บริการด้านทรัพย์สินทางปัญญา 
• บริการด้านการพัฒนานวัตกรรม 
• บริการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภายใต้โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ 
• บริการการบ่มเพาะธุรกิจ

333 หมู่ 1 ต าบลท่าสุด อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100

ความเชี่ยวชาญ
เ พาะ
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หน่วยงานในการติดต่อขอรับบริการ

ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ 053 311 392

วิทยาลัยเทคนิคล าปาง

หน่วยงานในการติดต่อขอรับบริการ

ศูนย์บ่มเพาะ
ผู้ประกอบการ

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพ่ือการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคล าปาง 054 223 006

เสริมสร้างความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ เชิงพาณิชย์ และความพร้อมในการเร่ิมประกอบการทางธุรกิจ

ให้การอบรมเขียนแผนธุรกิจ ให้ค าแนะน าการด าเนินธุรกิจ และ ประสานงานเพ่ือศึกษาดูงานใน
สถานประกอบการต้นแบบ

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่

การเพาะปลูก ปศุสัตว์ประมง
ศูนย์บ่มเพาะ
ผู้ประกอบการ

ศูนย์การเรียนรู้
และวิจัยต้นแบบ

ไฟฟ า ยานยนต์

สิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับการให้บริการ
ผู้ประกอบการ SMEสาขาที่มีความเชี่ยวชาญ

สิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับการให้บริการ
ผู้ประกอบการ SMEสาขาที่มีความเชี่ยวชาญ

249 หมู่ท่ี 11 ต าบลบ้านกลาง อ าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120

15 ท่าคราวน้อย ต าบลสบตุ๋ย อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง 52100
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Click to edit Master title style

รายละเอียดการบริการ
ของสถาบันการศึกษา

พื้นที่ภาคตะวันออกเ ียงเหนือ
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หน่วยงานให้บริการเ พาะทาง

043 202 361ศูนย/์กลุ่มวิจัยเ พาะทาง อุทยานเกษตร และสถานีทดลอง
คณะเกษตรศาสตร์ 

• บริการงานวิจัย ค้นคว้า ทดลองและพัฒนา เฉพาะทางให้แก่ผู้ประกอบการทุกระดับใน
ด้านต่าง 
• การปรับปรุงพันธุ์พืช เช่น พืชไร่ ไม้ผล ผัก ไหม พืชอาหารสัตว์
• การปรับปรุงพันธุ์สัตว์ เช่น โค สุกร ไก่ 
• การจัดการและพัฒนาทรัพยากรทางการเกษตร

• บริการบริการสถานีทดลอง และอุทยานเกษตร ส าหรับผู้ท่ีมีความสนใจ

043 362 145-6ฝ่ายวิจัย บัณฑิตศึกษาและอุตสาหกรรมสมัพันธ์ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์

• บริการงานวิจัยด้านวิศวกรรม และวิศวกรรมประยุกต์เพื่อพืชเศรษฐกิจท่ีส าคัญ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

• บริการวิชาการวิศวกรรมด้านต่าง 
• การจัดการและอนุรักษ์พลังงาน 
• การจัดการส่ิงแวดล้อม
• โลจิสติกส์
• การพัฒนาเครื่องจักรกลเกษตร

และวิทยาการหลังเก็บเกี่ยว 

043 202 401ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ธุรกิจและศูนย์นวัตกรรมธุรกจิและ
ผู้ประกอบการอัจ ริยะ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
• บริการ และสนับสนุนงานวิจัยแก่ผู้ประกอบการภายนอก ผ่านศูนย์วิจัยด้านต่าง 

• ศูนย์การท่องเท่ียวเอเชียแปซิฟิค
• ศูนย์ความเป็นเลิศอุตสาหกรรมไมซ์และอีเว้นท์เชิงธุรกิจ
• ศูนย์นวัตกรรมธุรกิจและผู้ประกอบการอัจฉริยะ
• ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจและสังคม
• ศูนย์เชี่ยวชาญด้านธุรกิจอีเว้นท์และอุตสาหกรรมบริการแบบครบวงจร
• ศูนย์เรียนรู้การลงทุน

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การเพาะปลูก

การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์/
การผลิต

การบริหาร
จัดการ

ปศุสัตว์

• การพัฒนาแหล่งน้ า
• การทดสอบวัสดุทางวิศวกรรมโยธา 
• การวิเคราะห์คุณภาพน้ าและน้ าเสีย 
• การสอบเทียบเครื่องมืออุตสาหกรรม 

123 หมู่ท่ี 16 ถนนมิตรภาพ ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002

ความเชี่ยวชาญ
เ พาะ
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หน่วยงานส่วนกลางในการติดต่อขอรับบริการ

ศูนย์บริการสู่ชุมชน 043 202 057

หน่วยงานส่วนกลางในการติดต่อขอรับบริการ

• เผยแพร่องค์ความรู้ด้านผลงานวิจัยและพัฒนา เพื่อน าไปสู่การประยุกต์ใช้ โดยเชื่อมโยงกับ
ภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และการบริการ 

• บริการให้ค าปรึกษาด้านการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ 
• บริการด้านวิชาชีพทางสุขภาพ เช่น ด้านทันตกรรม ด้านเภสัชกรรมชุมชน ด้านเทคนิคการแพทย์และ

กายภาพบ าบัด และด้านการดูแลรักษาสัตว์เลี้ยง เป็นต้น

• ส่งเสริม สนับสนุนการขอรับ ความคุ้มครองงานทรัพย์สินทางปัญญาด้านต่าง ของภาคเอกชน
ทั้งการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร การจดแจ้งข้อมูล ลิขสิทธิ์

• บริการให้ค าแนะน าด้านการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา
• บริการให้ค าแนะน าการน าทรัพย์สินทางปัญญาไปต่อยอดเพื่อการผลิตสินค้า และการพัฒนาตลาด

ของสินค้าท่ีผลิตขึ้น

ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา 043 202 733

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

• เป็นหน่วยงานกลางท่ีท าหน้าท่ีประสานงานกับผู้ประกอบการ SME และกระจายงานไปยังหน่วยงาน
ย่อยอ่ืน ภายในมหาวิทยาลัย

• เช่ือมโยงระหว่างผู้ให้บริการเทคโนโลยี (Technology Service Providers) กับผู้ใช้เทคโนโลยี 
(Technology Users) 

• บริการให้ค าปรึกษาและแก้ไขปัญหาถึงในโรงงาน

อุทยานวิทยาศาสตร์ 043 202 697
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ศูนย์ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม 043 754 192

• งานบ่มเพาะวิสาหกิจ  UBI) 
• บ่มเพาะให้เกิดผู้ประกอบการใหม่ท่ีรู้จักเทคโนโลยีด้านการผลิต การตลาด และการบริหาร

จัดการประกอบธุรกิจด้วยความยืดหยุ่นและยั่งยืน
• บ่มเพาะให้ผู้ประกอบการเดิมได้เพ่ิมขีดความสามารถและศักยภาพในด้านการตลาดและการ

บริหารจัดการ
• งานบ่มเพาะวิสาหกิจเทคโนโลยี  TBI) เน้นการบ่มเพาะวิสาหกิจท่ีสนใจด้านเทคโนโลยีและ

นวัตกรรม
• ศูนย์ออกแบบนวัตกรรม  Design Center) บริการออกแบบ บรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ เคร่ืองหมาย

การค้า และสื่อสิ่งพิมพ์
• งานจัดการทรัพย์สินทางปัญญา  MSU-IPMO) 

• บริการให้ค าปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญา
• บริการยื่นขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาในรูปแบบต่าง 
• ส่งเสริมและสนับสนุนการน าทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ 

• ห้องป ิบัติการส าหรับการให้บริการแกภ่าคอุตสาหกรรม  Lab Service Centre)
• ห้องป ิบัติการตรวจสอบคุณภาพทางเคมี กายภาพ และทางประสาทสัมผัส 

ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนศาสตร์ คณะเทคโนโลยี
• ห้องป ิบัติการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหารท่ีบรรจุภาชนะปิดสนิทและออกแบบ

กระบวนการ คณะเทคโนโลยี
• ห้องป ิบัติการวิเคราะห์และตรวจสอบผลิตภัณฑ์อาหารด้านจุลชีววิทยา 

ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยี 
• ห้องป ิบัติการทดสอบ ผลิตและควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ชาสมุนไพร สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช
• ห้องป ิบัติการวัสดุก่อสร้าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
• หน่วยบริการวิชาการด้านเครื่องมือวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์

• อาคารแสดงและจ าหน่ายสินค้า  MSU-OUTLET)

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต าบลขามเรียง อ าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150

หน่วยงานส่วนกลางในการติดต่อขอรับบริการ
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

เทคโนธานี 044 224 813

• บริการวิจัยและพัฒนา โดยเน้นอุตสาหกรรมเกษตร ในการทดลองผลิตผลิตภัณฑต์่าง 
การใช้เครื่องมือ เคร่ืองจักรท่ีเกี่ยวกับการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรให้แก่ภาคเอกชน

• บริการห้องป ิบัติการ
• บริการการใช้เครื่องมือวิเคราะห์วิจัยระดับสูง 
• เคร่ืองมือและอุปกรณ์พ้ืนฐานทางห้องปฎิบตัิการ 
• บริการทดสอบทางวัสดุ 
• ทดสอบทางการเกษตร 
• วิเคราะห์น้ า 
• วิเคราะห์และทดสอบตัวอย่างทางด้านจุลชีววิทยา เคมี กายภาพ

• บริการบ่มเพาะวิสาหกิจและนวัตกรรม 
• บริการด้านการวิจัยและพัฒนา 
• บริการจัดหาผู้เชี่ยวชาญ และให้ค าปรึกษาเฉพาะทาง
• บริการวิเคราะห์ทดสอบผลิตภัณฑ์
• จัดให้มีสถานท่ีส าหรับการอบรมและสาธิตเทคโนโลยี
• บริการในด้านสถานท่ี อุปกรณ์และเครื่องมือวิจัย 

• บริการให้ความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญา ให้ค าปรึกษา ยื่นจดแจ้งทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา 
และผลักดันให้เกิดการน าผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ไปสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์

• บริการอาคารสถานท่ีส าหรับจัดตั้งส านักงาน ห้องประชุมสัมมนา
• บริการอบรมสัมมนา 

111 ถนนมหาวิทยาลัย ต าบลสุรนารี อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000

หน่วยงานส่วนกลางในการติดต่อขอรับบริการ
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หน่วยงานให้บริการเ พาะทาง

การผลิตงา

045 353 551ศูนย์การเรียนรู้และพัฒนางา

• บริการงานวิจัยและการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต  ซึ่งรวมถึงเร่ืองพันธ์ุ การป องกันโรค 
การทดสอบผลผลิต และการจัดท าแปลงสาธิต 

• บริการให้ค าแนะน าการผลิตและแปรรูปในระดับครัวเรือน และระดับอุตสาหกรรม 
เพ่ือเป็นอาหารสุขภาพ และผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง

• บริการให้ค าแนะน าในการน ากากหรือสิ่งท่ีเหลือจากการแปรรูปมาเพิ่มมูลค่า
• พัฒนาเครือข่ายผู้ผลิต และเครือข่ายข้อมูลส่ือสารเกี่ยวกับงา

หน่วยงานส่วนกลางในการติดต่อขอรับบริการหน่วยงานส่วนกลางในการติดต่อขอรับบริการ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

อุทยานวิทยาศาสตร์ 045 433 456

• ส่งเสริมและด าเนินการให้เกิดผู้ประกอบการใหม่โดยมุ่งเน้นการน าเทคโนโลยี งานวิจัย และนวัตกรรม
ผลักดันธุรกิจให้มีศักยภาพ เพ่ือเพิ่มขีดความสามารถในการเเข่งขัน

• บริการด้านทรัพย์สินทางปัญญา
• บริการให้ค าปรึกษาเเละด าเนินงานด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และงานสื่อสิ่งพิมพ์      

ใหเ้เก่ผู้ประกอบการ 
• บริการพื้นท่ีด าเนินธุรกิจ เป็นหน่วยประสานงาน เเละด าเนินกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนา 

Startup ในพื้นท่ี 

85 ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190

ความเชี่ยวชาญ
เ พาะ
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หน่วยงานให้บริการเ พาะทาง

044 247 390 ศูนย์วิทยาศาสตร์ และคลินิกเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

• ส่งเสริมและสื่อสารการเกษตร และคหกรรมศาสตร์ทั่วไป 
• บริการให้ค าปรึกษาด้านเทคโนโลยี และบริการตรวจวิเคราะห์ 
• จัดโครงการค่ายวิทยาศาสตร์ และการจัด  กอบรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่

ผู้ท่ีสนใจ

มหาวิทยาลัยราชภั นครราชสีมา

การแปรรูป
อาหาร

การเพาะปลูก

หน่วยงานส่วนกลางในการติดต่อขอรับบริการ

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ 044 009 009 ต่อ 3310

หน่วยงานส่วนกลางในการติดต่อขอรับบริการ

• บริการให้ค าปรึกษาทางธุรกิจแก่ผู้รับการบ่มเพาะ 
• บริการให้ความช่วยเหลือด้านการประสานงานในการก่อตั้งและด าเนินธุรกิจ 
• บริการการสร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางธุรกิจ 
• บริการการสนับสนุนงานวิจัยเพื่อพัฒนาและต่อยอดงานด้านวิสาหกิจ 
• บริการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของผู้เข้ารับการบ่มเพาะในด้านต่าง เพ่ือให้สามารถแข่งขันกับตลาด

ภายนอกได้

340 ถนนสุรนารายณ์ ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองนครราชสีมา 
จังหวัดนครราชสีมา 30000

ความเชี่ยวชาญ
เ พาะ
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ให้ความรู้ทางด้านการจัดการธุรกิจ สร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการหน้าใหม่ รวมท้ังสร้าง
ช่องทางการเข้าถึงแหล่งทุนและองค์ความรู้ทางธุรกิจ เพ่ือเพิ่มช่องทางอาชีพให้กับผู้เรียนสายอาชีวศึกษา

หน่วยงานในการติดต่อขอรับบริการ

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพ่ือการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเขาวง 043 859 251

วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์

หน่วยงานในการติดต่อขอรับบริการ

ศูนย์บ่มเพาะ
ผู้ประกอบการ

ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจรวิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ 045 811 053

พัฒนาความพร้อมในการเร่ิมประกอบการทางธุรกิจ ท้ังด้านทักษะ ความรู้ด้านต่าง ท่ีเกี่ยวข้อง

ไฟฟ า ยานยนต์

วิทยาลัยเทคนิคเขาวง

ไฟฟ า ยานยนต์

สิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับการให้บริการ
ผู้ประกอบการ SMEสาขาที่มีความเชี่ยวชาญ

สิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับการให้บริการ
ผู้ประกอบการ SMEสาขาที่มีความเช่ียวชาญ

ห้องป ิบัติการ
เฉพาะทาง

พ้ืนที่ส านักงาน ห้องสมุด
เฉพาะทาง

ศูนย์บ่มเพาะ
ผู้ประกอบการ

88/8 หมู่ท่ี 11 ต าบลกุดสิมคุ้มใหม่ อ าเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธ์ุ 46160

82 หมู่ท่ี 1 ต าบลจานใหญ่ อ าเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ



51

หน่วยงานในการติดต่อขอรับบริการ

ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี 042 266 103-4

วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น

หน่วยงานในการติดต่อขอรับบริการ

ศูนย์บ่มเพาะ
ผู้ประกอบการ

ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการวิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น 043 416 020

เสริมสร้างความรู้ และความพร้อมในการเร่ิมประกอบธุรกิจ พร้อมให้ค าปรึกษาด้านการท าแผนธุรกิจ

ให้ค าแนะน า และจัด  กอบรมการเริ่มต้นธุรกิจ ในธุรกิจต้นแบบ เช่น ร้านกาแฟ ร้านสลัด นวดแผนไทย 
ร้านตัดผม

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี

การเพาะปลูก ปศุสัตว์ประมง ศูนย์บ่มเพาะ
ผู้ประกอบการ

ไฟฟ า ยานยนต์

พ้ืนที่ส านักงาน
ให้ผู้ประกอบการ

ชมรมนักศึกษา/
ผู้ประกอบการ

สิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับการให้บริการ
ผู้ประกอบการ SMEสาขาที่มีความเชี่ยวชาญ

สิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับการให้บริการ
ผู้ประกอบการ SMEสาขาที่มีความเชี่ยวชาญ

230 หมู่ท่ี 11 ต าบลกุดสระ อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000

203 หมู่ท่ี 3 ต าบลโนนข่า อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น 40120
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หน่วยงานในการติดต่อขอรับบริการ

ศูนย์บ่มเพาะ
ผู้ประกอบการ

งานส่งเสริมผลผลิตการค้า วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ 044 511 191

ให้ความรู้ในการจัดท าแผนธุรกิจ ร่วมกับหน่วยงานต่าง พร้อมท้ัง ก ากับ ติดตาม ให้ค าแนะน าการ
จัดท าบัญชีรายรับ  รายจ่ายของธุรกิจท่ีอยู่ในความรับผิดชอบ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์

เคร่ืองนุ่งห่มการแปรรูป
อาหาร

สิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับการให้บริการ
ผู้ประกอบการ SMEสาขาที่มีความเชี่ยวชาญ

426 ถนนเทศบาล 1 ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 
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รายละเอียดการบริการ
ของสถาบันการศึกษา

พื้นที่ภาคใต้



54

หน่วยงานให้บริการเ พาะทาง

074 288 022สถานวิจัยความเป็นเลิศด้านต่างๆ คณะวิทยาศาสตร์

• บริการทางด้านวิชาการของคณะวิทยาศาสตร์ผ่านการจัดประชุม อบรม สัมมนา 
• บริการหน่วยเคร่ืองมือกลาง 
• บริการเรือนเลี้ยงสัตว์ทดลอง 
• บริการให้ความรู้ผ่านสถานวิจัยศูนย์ความเป็นเลิศด้านต่าง  

• สถานวิจัยศูนย์ความเป็นเลิศด้านผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 
• หน่วยวิจัยความปลอดภัยทางอาหารและสุขภาพ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

การแปรรูป
อาหาร

074 282 910สถาบันวิจัยและนวัตกรรมอาหาร  FIRIN)

• วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหาร
• ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหารและความปลอดภัยให้ผู้ประกอบการสามารถน าไป

รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ท่ีมีการยอมรับท้ังในและต่างประเทศ
• อบรมให้ความรู้ ข้อมูลด้านเทคโนโลยี กระบวนการผลิต ความปลอดภัยและ

ช่องทางการตลาดแก่ผู้ประกอบการ 
• บริการห้องป ิบัติ เคร่ืองมือและอุปกรณ์ทดสอบการด้านอาหาร ดังนี้

• ห้องป ิบัติการวิจัยผลิตทดลองผลิตภัณฑ์อาหารต้นแบบเชิงพาณิชย์
• ห้องป ิบัติการทดสอบทางเคมี 
• ห้องป ิบัติการทดสอบทางจุลชีววิทยา Food Safety
• ห้องป ิบัติการทดสอบอายุการเก็บรักษา
• ห้องป ิบัติการทดสอบทางประสาทสัมผัส 

ปศุสัตว์

15 ถนนกาญจนวณิชย์ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

ความเชี่ยวชาญ
เ พาะ
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มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

074 282 910 

หน่วยงานส่วนกลางในการติดต่อขอรับบริการ

• บริการบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี การยกระดับขีดความสามารถของภาคอุตสาหกรรม
• บริการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อน าผลงานวิจัยและนวัตกรรม

อุทยานวิทยาศาสตร์  PSUSP) 074 289 354

หน่วยงานส่วนกลางในการติดต่อขอรับบริการ

•   กอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
• บริการพัฒนากระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ออกแบบกระบวนการ

ควบคุมคุณภาพ การศึกษาตลาด ตลอดจนการศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุน
• บริการตรวจวิเคราะห์ทางด้านเคมี จุลินทรีย์ และกายภาพ ของวัตถุดิบผลิตภัณฑ์ 

บรรจุภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร ตามมาตรฐานของ อย. หรือมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)
• บริการสอบเทียบเครื่องมือวัด
• บริการเคร่ืองมือ/อุปกรณ์ เพ่ือการวิเคราะห์และแปรรูปผลิตภัณฑ์ระดับผลิตทดลอง 
• บริการศึกษากระบวนการฆ่าเช้ือผลิตภัณฑ์ การกระจายความร้อนในหม้อฆ่าเช้ือ 

และการส่งผ่านความร้อนในอาหารกระป๋องเพื่อรับรองกระบวนการฆ่าเช้ือของผลิตภัณฑ์
• บริการให้ค าปรึกษาแนะน า และข้อมูลวิชาการด้านอุตสาหกรรมเกษตร 

074 286 310 - 11 
074 286 391

ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการส่งออก 
คณะอุตสาหกรรมการเกษตร
(Agro – Industry Development Center for Export : ADCET) 

การเพาะปลูก

074 287 111ศูนย์แห่งความเป็นเลิศทางวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์

• บริการทางวิชาการด้านวิศวกรรมแก่บริษัทหรือหน่วยงานต่าง 
• บริการการวิเคราะห์ทดสอบทางด้านวิศวกรรมโยธา 
• จัด  กอบรม 
• บริการให้ค าปรึกษาในโรงงานอุตสาหกรรม

การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์/
การผลิต

หน่วยงานให้บริการเ พาะทางความเชี่ยวชาญ
เ พาะ
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หน่วยงานส่วนกลางในการติดต่อขอรับบริการ

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม 075 673 566

หน่วยงานส่วนกลางในการติดต่อขอรับบริการ

• บริการวิชาการ ผ่านศูนย์วิจัยที่มีความเกี่ยวข้องกับ SME 4 ศูนย์
• ศูนย์ความเป็นเลิศด้านวัสดุเชิงฟังก์ชันและนาโนเทคโนโลยี 

ด าเนินการภายใต้ความร่วมมือกับส านักวิชาวิทยาศาสตร์ 
• ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมน้ ามันหอมระเหย 
• ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาหาร 

ด าเนินการภายใต้ความร่วมมือกับส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 
• ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการธุรกิจและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

ด าเนินการภายใต้ความร่วมมือกับส านักวิชาการจัดการ 

• จัดระบบสนับสนุนต่าง  ท่ีจ าเป็นในการเอื้ออ านวยและสร้างสรรค์ให้เกิดผู้ประกอบการที่มี
ความเข้มแข็งในการประกอบการในพื้นท่ีภาคใต้

• บริการเทคโนโลยี นวัตกรรม และผลงานวิจัยภายในมหาวิทยาลัยท่ีมีศักยภาพมาสนับสนุน
องค์ความรู้เพื่อสร้างประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ 

• พัฒนากระบวนการจัดความรู้เพ่ือให้เอื้อประโยชน์ต่อกลุ่มเป าหมายท่ีเป็นรากฐานเศรษฐกิจ
ท่ีส าคัญของภาคใต้ตอนบนกับสถาบันการศึกษาให้มีความใกล้ชิดกัน 

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 075 673 574

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
222 ต าบลไทยบุรี อ าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80161
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หน่วยงานส่วนกลางในการติดต่อขอรับบริการ

ส านักบ่มเพาะวิชาการเพ่ือวิสาหกิจในชุมชน 074 693 971 

หน่วยงานส่วนกลางในการติดต่อขอรับบริการ

• บริการให้ค าปรึกษาและข้อมูลที่จ าเป็น ส าหรับการด าเนินการจัดตั้งบริษัท ในธุรกิจทั่วไป
•   กอบรมผู้เข้าร่วมโครงการให้มีความรู้ความเข้าใจมากขึ้นในฐานะผู้ประกอบการ 
• บริการให้ค าปรึกษาและถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชนในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
• บริการบ่มเพาะธุรกิจด้านเทคโนโลยีและธุรกิจ 
• บริการทรัพยากรพื้นฐานที่จ าเป็นต่อการประกอบธุรกิจ 
• พัฒนาธุรกิจต่อยอดจากฐานความรู้ด้านอุตสาหกรรมเกษตร
• บริการห้องผู้ประกอบการ พื้นที่ด าเนินกิจกรรมทางธุรกิจ จ านวน 7 ห้อง 

• พื้นท่ีของแต่ละห้องขนาด 2.75 x 3.00 เมตร 
• เครื่องใช้ส านักงาน เช่น โต๊ะท างาน โต๊ะคอมพิวเตอร์ ตู้เก็บเอกสาร โทรศัพท์ภายใน 

และระบบอินเตอร์เน็ต เป็นต้น

มหาวิทยาลัยทักษิณ
140 ถนนกาญจนวนิช หมู่ท่ี 4 ต าบลเขารูปช้าง อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
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หน่วยงานในการติดต่อขอรับบริการ

ศูนย์เสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่วิทยาลัยเทคนิคชุมพร 077 657 043

เสริมสร้างความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ เชิงพาณิชย์ และความพร้อมในการเร่ิมประกอบการทางธุรกิจ

การเพาะปลูก ยานยนต์ ชมรมนักศึกษา/
ผู้ประกอบการ

ศูนย์บ่มเพาะ
ผู้ประกอบการ

สิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับการให้บริการ
ผู้ประกอบการ SMEสาขาที่มีความเช่ียวชาญ

วิทยาลัยเทคนิคชุมพร

วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี

หน่วยงานในการติดต่อขอรับบริการ

ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี 077 282 001 ต่อ 401

ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาทักษะความสามารถให้แก่นักเรียน นักศึกษา เป็นผู้ประกอบการใน
สถานศึกษา 

การเพาะปลูก ศูนย์บ่มเพาะ
ผู้ประกอบการ

ชมรมนักศึกษา/
ผู้ประกอบการ

ห้องป ิบัติการ
เฉพาะทาง

พื้นที่ส านักงาน

สิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับการให้บริการ
ผู้ประกอบการ SMEสาขาที่มีความเชี่ยวชาญ

138 หมู่ท่ี 8 ถนนอาภากร ต าบลนาชะอัง อ าเภอเมือง จังหวัดชุมพร  86000

143 ถนนดอนนก ต าบลตลาด อ าเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
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ภาพรวมที่ตั้งของสถาบันการศึกษาที่
ให้บริการแก่ SME รายพื้นที่
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•ม.นเรศวร

•มหาวิทยาลัยขอนแก่น

•ม.มหาสารคาม
•ม.เทคโนโลยีสุรนารี 
•ม.ราชภั นครราชสีมา

•มหาวิทยาลัยบูรพา

• มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
• มหาวิทยาลัยทักษิณ

•จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
•มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
•มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
•มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
•สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
•มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

กรุงเทพมหานคร

•มหาวิทยาลัยมหิดล
•มหาวิทยาลัยศิลปากร
•มหาวิทยาลัยราชภั นครปฐม

นครปฐม

•มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
•มหาวิทยาลัยรังสิต

ปทุมธานี

•มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
•มหาวิทยาลัยแม่โจ้

เชียงใหม่

•ม.อุบลราชธานี

สงขลา

อุบลราชธานี

ชลบุรี

มหาสารคาม

ขอนแก่น

พิษณุโลก

นครราชสีมา

นครศรีธรรมราช
• มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

•มหาวิทยาลัยแม่ฟ าหลวง
เชียงราย

พื้นท่ีตั้งของ 25 อันดับมหาวิทยาลัยเป้าหมาย 
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พื้นท่ีตั้งของ 15 อันดับสถาบันอาชีวศึกษาเป้าหมาย 

•วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี

•วิทยาลัยเทคนิค
นครขอนแก่น

•วิทยาลัย
อาชีวศึกษา
ชลบุรี

•วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน
•วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอ่ียมละออ

กรุงเทพมหานคร

•วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด
เพชรบุรี

•วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี
ปทุมธานี

•วิทยาลัยเทคนิคล าปาง
ล าปาง

•วิทยาลัยเทคนิคชุมพร
ชุมพร

•วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา

ขอนแก่น

ศรีสะเกษ

ชลบุรี

อุดรธานี

•วิทยาลัยเทคนิคเขาวง
กา สินธุ์

•วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี

•วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่
เชียงใหม่

สุรินทร์
•วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์

•วิทยาลัยเทคนิค
กันทรลักษณ์




