เนืองในโอกาสพระราชพิ ธีบรมราชาภิเษก พุ ทธศักราช 2562 : ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุ ทธเจ้า ผู้บริหารและบุคลากร
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

เกียวกับ วว.

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ประวัติ
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) เปนรัฐวิสาหกิจประเภททีจัดตังขึน เพื อดําเนินการตามนโยบายพิ เศษ
ของรัฐในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) เดิมมีชือว่า สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ประยุกต์แห่งประเทศไทย (สวป.)
ซึงตังขึนตามพระราชบัญญัติสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ประยุกต์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2506 และได้เปลียนมาใช้ พระราชบัญญัติ
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 สืบเนืองจากการจัดตังกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
สิงแวดล้อม เมือวันที 23 มีนาคม 2522 และให้ วว. เปนหน่วยงานในกํากับ ต่อมาในป 2562 มีการปรับเปลียนภารกิจและชือ
กระทรวงใหม่เปน กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2562
พ.ร.บ.สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 [ คลิกทีนี ]

โครงสร้างองค์กร
วว. แบ่งการดําเนินงานออกเปน 6 กลุ่มงาน

กลุ่มวิจัยและพั ฒนาด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ (อช.)
กลุ่มวิจัยและพั ฒนาด้านพั ฒนาอย่างยังยืน (พย.)
กลุ่มบริการอุตสาหกรรม (บอ.)
กลุ่มยุทธศาสตร์และจัดการนวัตกรรม (ยธ.)
กลุ่มบริหาร (บห.)
กลุ่มงานสังกัดผู้ว่าการ
รายชือและเว็บไซต์หน่วยงาน ระดับศูนย์/สํานัก ของ วว. [ คลิกทีนี ]

แผนภูมิโครงสร้างองค์กร วว.
(Organization chart of TISTR)

วิสัยทัศน์
วว. เปนองค์กรชันนําในการบูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื อสร้างสังคมนวัตกรรมอย่างยังยืน
(update 22/09/2016)

พั นธกิจ
1. วิจัยพั ฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื อสร้างมูลค่าเพิ มให้กับผลิตภัณฑ์และบริการ ตอบสนองการเพิ มความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศ
2. ให้บริการวิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบ ตรวจสอบ รับรองระบบคุณภาพ อบรม และทีปรึกษา เพื อยกระดับความสามารถในการแข่งขันของ
ภาคอุตสาหกรรม
3. ถ่ายทอดเทคโนโลยี และนวัตกรรม สู่อุตสาหกรรมและวิสาหกิจชุมชน และผลักดันให้เกิดการนําไปใช้ประโยชน์ทังเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิง
แวดล้อม
4. พั ฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพให้เปนองค์กรสมรรถนะสูงทีทันสมัยและมีธรรมาภิบาล พร้อมทังยกระดับขีดความ
สามารถของบุคลากรสู่นักสร้างสรรค์นวัตกรรม
(update 22/09/2016)

ยุทธศาสตร์
1.
2.
3.
4.

สร้างสรรค์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเชิงบูรณาการ เพื อตอบสนองการขับเคลือนเศรษฐกิจและการพั ฒนาประเทศให้มังคัง
การยกระดับคุณภาพชีวิต และลดความเหลือมลําทางสังคม เศรษฐกิจทียังยืน ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
การสร้างสังคมนวัตกรรมของประเทศ และชุมชนให้มันคงและยังยืน
พั ฒนาสู่องค์กรสมรรถนะสูง ทันสมัย เข้มแข็ง พึ งตนเองได้ และมีธรรมาภิบาล
(update 27/06/2018)

วัฒนธรรมองค์กร
สร้างองค์กรแห่งปญญา สร้างคุณค่านวัตกรรม

ค่านิยมองค์กร
Smart TISTR - มุ่งเน้นลูกค้า พั ฒนาตนเอง

TISTR
T = Team work (การทํางานเปนทีม)
I = Innovation (สร้างสรรค์นวัตกรรม)
S = Satisfaction (ความพึ งพอใจของลูกค้า)
T = Trustworthy (ความศรัทธาและเชือถือ)
R = Responsibility (ความรับผิดชอบต่องานทีได้รับมอบหมาย)
(update 22/09/2016)

ปณิธานการดําเนินการในระบบบริหารงานคุณภาพ ตามมาตรฐาน ISO 9001:2015
"ดําเนินการวิจัยพั ฒนา ถ่ายทอดเทคโนโลยี และบริการ ว. และ ท. อย่างมีคุณภาพด้วยมาตรฐานสากล
เปนทีพอใจของลูกค้าหรือผู้ใช้บริการ และมีการพั ฒนาอย่างต่อเนืองตลอดไป"

4 Guiding Principles : กรอบแนวทางการดําเนินงานของ วว.
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เทคโนโลยี

สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
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หน่วยงานในกํากับ

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
Ministry of Higher Education Science Research and Innovation

Address

Contact us

35 หมู่ 3 เทคโนธานี ถ.เลียบคลองห้า ต.คลองห้า อ.คลองหลวง
จ.ปทุมธานี 12120, ประเทศไทย
35 Mu 3 Technopolis, Tambon Khlong Ha, Amphoe
Khlong Luang, Pathum Thani 12120, THAILAND

[ ไปเว็บเวอร์ชันเก่า ]

Tel : 0 2577 9000
Fax : 0 2577 9009
Call Center : 0 2577 9300
E-mail : tistr@tistr.or.th


www.tistr.or.th





