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ม.ค. 62 = 1,917 ลานบาท
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ม.ค. 62 = 1,007 ลานบาท
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ถ-ายทอดเทคโนโลยี/อนุญาตให6ใช6สิทธิ
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ภาพรวมผลงาน สวทช. ตัวอย-างผลงานตามกลุ-มภารกิจ

Q1/2562 : สนับสนุน SMEs (ใหม-) 422 ราย

พัฒนาและส-งเสริมอาชีพนักวิจยั*
Q1/2562 : สนับสนุนทุนฯ (ต-อเนื่อง) 614 คน 

(Q1/2561 : สนับสนุนทุนฯ (ต-อเนื่อง) 705 คน 
บุคลากรวิจัยเข6าร-วมงานใน lab ของศูนย8แห-งชาติ 181 คน)  

พัฒนาเขตนวัตกรรม (TSP & SWP)*
Q1/2562 : ให6บริการพื้นที่เพื่อทํา R&D 149 ราย
(Q1/2561 : ให6บริการพื้นที่เพื่อทํา R&D 142 ราย)

บุคลากรวิจัยเข6าร-วมงานใน lab ของศูนย8แห-งชาติ 391 คน  

พัฒนากําลังคนด6าน วทน.
Q1/2562 : Training 2,682 คน ค-ายเด็กและเยาวชน 1,102 คน
(Q1/2561 : Training 3,306 คน ค-ายเด็กและเยาวชน 1,381 คน)
(ม.ค. 62 : Training 3,397 คน ค-ายเด็กและเยาวชน 1,242 คน)

บริการวิเคราะห8ทดสอบ
Q1/2562 : ให6บริการฯ 10,532 รายการ
(Q1/2561 : ให6บริการฯ 9,426 รายการ)
(ม.ค. 62 : ให6บริการฯ 11,334 รายการ)

ถ-ายทอดเทคโนโลยีสู-ชุมชน

(Q1/2561 : ถ-ายทอดฯ สู- 57 ชุมชน 21 จังหวัด เกษตรกร 664 คน)
Q1/2562 : ถ-ายทอดฯ สู- 40 ชุมชน 12 จังหวัด เกษตรกร 990 คน

(ม.ค. 62 : ถ-ายทอดฯ สู- 55 ชุมชน 14 จังหวัด เกษตรกร 1,256 คน)

SMEs

ยกระดับความสามารถ R&D ของ SMEs

(Q1/2561 : สนับสนุน SMEs (ใหม-) 344 ราย)
(ม.ค. 62 : สนับสนุน SMEs (ใหม-) 531 ราย)

หมายเหตุ : * รายงานเป6นรายไตรมาส



ผลักดันการดําเนินงานเพื่อขับเคลือ่น 
Thailand 4.0
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การพัฒนาและบริหารจัดการโครงสร6างพื้นฐานทาง ว และ ท
National S&T Infrastructure (NSTI)
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- จัดทํา DNA barcode ตรวจสอบ
สายพันธุ8 และ Digital Biobank
      จุลินทรีย8 7,898 รายการ
      สมุนไพร 221 สป�ชีส8 
      เซลล8ไลน8สัตว8 47 โคลน
      สาหร-าย 30 รายการ
      จีโนมประชากรไทย 285 ราย
- อยู-ระหว-างปรับปรุงพื้นที่ คาดว-า
จะแล6วเสร็จ พ.ค. 62 
(1 ใน คก. Big Rock)

 National Biobank of 
Thailand

 National Biobank of 
Thailand

National Omics 
Center

National Omics 
Center

NSTDA 
Supercomputer 

Center

NSTDA 
Supercomputer 

Center

Center for Cyber-
Physical System

Center for Cyber-
Physical System

Technology and 
Informatics Institute 

for Sustainability

Technology and 
Informatics Institute 

for Sustainability
- มีจํานวนฐานข6อมูลที่พัฒนา/
ปรับปรุง ที่ผ-านการประชุม และ
ยอมรับให6เปjนฐานข6อมูล
ระดับประเทศ ที่เผยแพร-และใช6
ประโยชน8ได6 1,014 ฐานข6อมูล
- มีจํานวนฐานข6อมูลในระบบ
จัดเก็บฐานข6อมูลวัฏจักรชีวิต 
(DALA) ที่ยังไม-เผยแพร-
ประมาณ 100 ฐานข6อมูล

- ดําเนินโครงการวิจัยให6กับ
บริษัทเอกชน อาทิ
การค6นหาเปปไทด8ออกฤทธิ์
ต6านแบคทีเรียก-อโรคในระบบ
ทางเดินหายใจและทางเดิน
อาหารของสัตว8 
- อยู-ระหว-างปรับปรุงพื้นที่ 
คาดว-าจะแล6วเสร็จ ม.ค. 63

- เปoดทดลองใช6งาน 
(Soft Launch) ให6กับ
นักวิจัยและผู6สนใจ เมื่อ 
21 ก.พ. 62
- ให6บริการ : 1.4 million 
core-hours (จากแผน
10 million core-hours)

- ให6บริการ Cloud 
Platform NETPIE 
สําหรับผู6ใช6งาน IoT
จํานวน 21,742 ราย
- ให6คําปรึกษา
หน-วยงานด6าน 
CPS/IoT จํานวน 6 
หน-วยงาน



การพัฒนาและให6บริการโครงสร6างพื้นฐานด6านคุณภาพของประเทศ 
National Quality Infrastructure (NQI)
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 ศูนย%บริการวิเคราะห%
ทดสอบ สวทช.

 ศูนย%บริการวิเคราะห%
ทดสอบ สวทช.

 ศูนย%ทดสอบผลิตภัณฑ%
ไฟฟ?าและอิเล็กทรอนิกส%
 ศูนย%ทดสอบผลิตภัณฑ%
ไฟฟ?าและอิเล็กทรอนิกส%

 ศูนย%ทดสอบผลิตภัณฑ%
เครื่องใชFในบFานและ
เซรามิกอุตสาหกรรม

 ศูนย%ทดสอบผลิตภัณฑ%
เครื่องใชFในบFานและ
เซรามิกอุตสาหกรรม

 ศูนย%บริการปรึกษาการ
ออกแบบและวิศวกรรม
 ศูนย%บริการปรึกษาการ
ออกแบบและวิศวกรรม

►ให6บริการวิเคราะห8ทดสอบ 960 รายการ
ขยายขอบเขตให6บริการ
    - การทดสอบทางด6านเภสัชวิทยาและ
พิษวิทยา อาทิ การระคายเคืองต-อผิวหนัง 
ความเปjนพิษเมื่อถูกกระตุ6นด6วยแสงยูวี และ
ความเปjนพิษต-อสารพันธุกรรม ป;จจุบันเริ่ม
ให6บริการแล6ว
    - การทดสอบสมบัติทางกล คาดว-าจะเปoด
ให6บริการในเดือน มี.ค. 62
    - การทดสอบสมบัติของยาง ทั้งใน
รูปแบบของน้ํายาง ยางแห6ง และผลิตภัณฑ8
จากยางธรรมชาติ คาดว-าจะสามารถเปoด
ให6บริการได6ภายในป� 2562

►ให6บริการวิเคราะห8ทดสอบ 672 
รายการ
ขยายขอบข-ายให6บริการ
  - บริการทดสอบแบตเตอรี่ในระดับ
แพ็ค 600 kW โดยจะเปoดให6บริการ
ได6ในเดือน มี.ค. 62
  - ลงนามความร-วมมือกับ รฟท. 
เปjนห6องปฏิบัติการทดสอบตรวจสอบ
รับรองผลิตภัณฑ8ในระบบราง
  - ได6รับมอบหมายจาก กสทช. 
ให6เปjนผู6ทดสอบโดรนตามข6อกําหนด
ของ กสทช. 

►ให6บริการวิเคราะห8ทดสอบ 463 
รายการ
ขยายขอบข-ายให6บริการ
   - ยื่นขอการรับรองระบบคุณภาพ 
มอก.17025 ของการทดสอบกvอกน้ํา
สําหรับเครื่องสุขภัณฑ8 และฝ;กบัว
อาบน้ํา เฉพาะด6านสิ่งแวดล6อม
การประหยัดน้ํา ป;จจุบันอยู-ระหว-าง
รอ สมอ. ตรวจประเมิน คาดว-าจะ
เปoดให6บริการได6ในเดือน พ.ค. 62

►ให6บริการเชิงเทคนิคและให6คํา
ปรึกษา 24 โครงการ เช-น
  - พัฒนาระบบฐานข6อมูล
วิศวกรรมธรณี เหมืองแม-เมาะ 
การไฟฟyาฝzายผลิตแห-งประเทศไทย 
(แม-เมาะ)
  - ออกแบบและพัฒนาหัวฉีดพ-น
สําหรับสร6างม-านอากาศ  
การไฟฟyาฝzายผลิตแห-งประเทศไทย 
(สํานักงานใหญ-) 



จัดตั้งหน-วยวิจัยแบบ Agenda Based
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◘ ได6มีการจัดตั้งคณะกรรมการ เพื่อกํากับดูแล และมอบหมาย
ผู6รับผิดชอบ รวมทั้งโอนย6ายบุคลากรเรียบร6อยแล6ว
ผลงานที่จะส-งมอบ
►ระบบปyองกนัภัยและความมั่นคง เช-น เครื่องปyองกันการ
จุดชนวนระเบิด/ระบบริหารจัดการจราจรของอากาศยาน
ไร6คนขับในพืน้ที่ควบคุม/ระบบตรวจหาสารระเบิดสารเสพติด
►ภัยพิบัติ/ฉุกเฉิน เช-น เครื่องกรองอากาศ/ระบบตรวจคัด
กรองเชื้อโรคระบาดในพืน้ทีค่วบคุมระบบกําจัดกvาซพษิ/
มลพิษทางอากาศ
►Cyber Security เช-น ระบบบูรณาการข6อมูลอัตลกัษณ8
และประวัติอาชญากรรมบุคคลและยานยนต8
►ระบบอัจฉริยะ เช-น ยานยนต8ตรวจการไร6คนขับ/หุ-นยนต8
กู6ภัยอัตโนมัติ
►ระบบสําหรับควบคุมและบริหารจัดการแหล-งจ-าย
พลังงานหรือเซลล8จ-ายพลงังานให6มีความมั่นคง/เสถยีรภาพ

 National Security 
and Dual-Use 

Technology Center

 National Security 
and Dual-Use 

Technology Center
ผลงานที่จะส-งมอบ
►Inspection and Maintenance Technology
  - ผลการทดสอบเปรียบเทียบคุณภาพของชั้นเคลอืบใน
เพลาขับและชุดส-งไฟฟyาแรงสงู
  - ผลการทดสอบแบบเร-งของสายส-งเคลือบสังกะสแีละทองแดง
  - คู-มือการวิเคราะห8ความเสียหายและการประเมิน
ความเสี่ยงของชิ้นส-วน Rolling stocks 
  - ต6นแบบระบบตรวจสภาพรางโดยวัดการสัน่สะทอืน
►Parts Manufacturing and Assembly Technology
  - ต6นแบบ Autonomous module สําหรับใช6ในรถขนส-ง
ขนาดเล็ก
  - ต6นแบบระดับห6องปฏิบตัิการของ Brake pad, Carbon 
strip และ Solid lubricant stick
  - ฐานข6อมูลชิ้นส-วน (non-consumable) metal parts

 Rail and Modern 
Transports

 Rail and Modern 
Transports

◘ ได6มีการจัดตั้งคณะกรรมการ เพื่อกํากับดูแล และมอบหมาย
ผู6รับผิดชอบ รวมทั้งโอนย6ายบุคลากรเรียบร6อยแล6ว
◘ ติดตั้งเครื่อง DentiiScan รุ-น 2.0 ในโรงพยาบาล 
จํานวน 16 แห-ง (1 ใน คก. Big Rock)
ผลงานที่จะส-งมอบ ได6แก- ดิจิทัลโซลูชันสาํหรับ
   ►งานศัลยกรรมวัสดุฝ;งใน  เช-น DentiiScan 3.0, 
Mobile DR, Orthopedic Implant, Dental 
Implant
   ►การดูแลสุขภาพผู6สงูอายุ เช-น Healthcare 
Service System for Nursing Homes และ Chronic 
Kidney Disease Management
   ►เทคโนโลยีการเข6าถึงและใช6ประโยชน8ได6 และสิ่ง
อํานวยความสะดวก เช-น Telecommunication 
Relay Service, Real-time Transcription Service, 
Learning Disability Assisted Learning System, 
Bionic arm

 Research Center for 
Medical Devices and 
Assistive Technology

 Research Center for 
Medical Devices and 
Assistive Technology
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การพัฒนานวัตกรรมตามความต6องการของภาครัฐ

• ไดมีการประชาพิจารณ* เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ* 2562 เพื่อเตรียมประกาศกระทรวงวิทย*ฯ ที่เกี่ยวของกับ “การพัฒนา
นวัตกรรมตามความตองการของภาครัฐ”

• จัดเตรียมขอมูล/เอกสารกระบวนการที่เกี่ยวของ เพื่อใชสื่อสารหลักการทํางานโครงการฯ 

"ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว-าด6วยการพัฒนานวัตกรรมตามความต6องการของภาครัฐ พ.ศ. 2562" 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ8 2562



การพัฒนา EECi
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ยกระดับความสามารถทางเทคโนโลยีของชุมชน 50 ชุมชน
ถ�ายทอดเทคโนโลยีใหกับ 11 ชุมชน ในพื้นที่ 3 จังหวัด ไดแก� ระยอง จันทบุรี 
และตราด โดยมีเทคโนโลยีที่นําไปถ�ายทอด 8 เทคโนโลยี

พัฒนาระบบ Phenomics เพื่อหาสภาพแวดลอมที่เหมาะสมในการผลิตพืช 
และจัดทํา Genotyping สายพันธุ*ทุเรียน

เตรียมความพร6อมรองรับ Biopolis

พัฒนาโครงสร6างพื้นฐานระบบเชื่อมโยงข6อมูลสภาพแวดล6อมด6านการเกษตร 
ดวยนวัตกรรมโรงเรือนพรอมระบบติดตามสภาพอากาศภายในโรงเรือน เพื่อควบคุม
การปลูกเลี้ยงพืชดวยเซ็นเซอร* (Agri-Electronics) และระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
โดยใชเทคโนโลยีป-ญญาประดิษฐ*

เตรียมความพร6อมรองรับ Aripolis

ไดผูรับเหมาก�อสรางและผูควบคุมงาน ผ�านการพิจารณาความหมาะสมของราคาจากสํานักงบประมาณแลว คาดว�าจะลงนามในสัญญา
และเริ่มก-อสร6างได6ในช-วงต6นเดือน มี.ค. 62 โดยมีกําหนดเปoดหน6าดินเพื่อก-อสร6างในวันที่ 27 ก.พ. 62

ก-อสร6างกลุ-มอาคารเมืองนวัตกรรมภาคตะวันออก Phase 1A

ลงนามความร-วมมือกับ 7 หน-วยงานพันธมิตร
ไดแก� CAAT, GISTDA, CMKL University, 
Thai Alcohol และอุทยานวิทยาศาสตร*ภูมิภาค 
(เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ และใต) 

ความร-วมมือกับหน-วยงานพันธมิตร



ผลงานตามนโยบายรัฐบาล 
“โครงการ BIG ROCK”
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โครงการสื่อการสอนโปรแกรมมิ่งในโรงเรียน 
(“Coding at School” Project)

บอร8ด KidBright 200,000 ชุด

จัดจางผลิตบอร*ด KidBright พรอมทั้งส�งมอบบอร*ด KidBright ไปยังโรงเรียน
จํานวน 200,000 บอร8ด เรียบรอยแลว 

อบรม trainer 500 คน

อบรมการใชบอร*ดกับ trainer ผ�านศูนย*ประสานงานตามภูมิภาค 6 แห�ง และหน�วยงาน สพฐ. 
จํานวน 3,500 คน และจัดพิมพ*คู�มือสําหรับ trainer 2,500 เล�ม

ส�งมอบบอร*ด KidBright 1,450 โรงเรียน เรียบรอยแลว (รวมโรงเรียนปอเนาะ และโรงเรียน
พระปริยัติธรรม) พรอมทั้งจัดพิมพ*และส�งมอบบทเรียนสําหรับนักเรียนจํานวน 50,000 เล�ม

มอบบอร8ด KidBright ให6 1,000 โรงเรียน

ประกวดโครงการวิทย8 100 โครงการ

จัดประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ* โดยมีนักเรียนส�งโครงงานเขาร�วม
จํานวน 1,045 โครงงาน จากทั่วประเทศ 

ช-วยให6 สพฐ. ลดค-าใช6จ-ายในการซื้อบอร8ด และการอบรมครูทั่วประเทศ (หลักสูตรการเขียน coding) คิดเปjนมูลค-าผลกระทบ 330 ล6านบาท
22
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โครงการโรงประลองต6นแบบทางวิศวกรรม (Fabrication Lab) 
เพื่อพัฒนาทักษะความเปjนนวัตกรแก-เด็กและเยาวชนไทย

เด็กและเยาวชนเข6าร-วมกิจกรรม > 15,000 คน ใน 3 ป�

ครูเข6าร-วมกิจกรรม > 1,000 คน ใน 3 ป�

สร6างผลงานที่ใช6ได6จริงและส-งประกวดผลงาน 

โรงเรียนเข6าร-วมกิจกรรม > 150 โรงเรียน

เด็กและเยาวชนที่มีความสนใจวิทยาศาสตร*และเทคโนโลยี และทักษะวิศวกรรม เขาร�วมกิจกรรมที่บานวิทยาศาสตร*สิรินธร
จํานวน 5,141 คน เช�น ค�ายนวัตกรรุ�นเยาว* (Young Makers Camp) ค�ายบูรณาการโครงงานวิทยาศาสตร*และคณิตศาสตร*

ครูเขาร�วมกิจกรรมที่บานวิทยาศาสตร*สิรินธรและตามสถานศึกษา จํานวน 535 คน เช�น 
การจัดการโครงงานสรางสรรค* นวัตกรรม เพื่อการศึกษา และการใช Fabrication Lab สําหรับครู

มีโรงเรียนเขาร�วมกิจกรรมและไดรับอุปกรณ*โครงการ Fabrication Lab จํานวน 150 แห-ง 
ไดแก� โรงเรียนที่ไดรับอุปกรณ*ชุดใหญ� 73 แห�ง และโรงเรียนที่ไดรับอุปกรณ*ชุดเล็ก 77 แห�ง 

สรางผลงานที่เกิดขึ้นใช6ได6จริงเป6นรูปธรรม จํานวน 41 ชิ้นงาน
มีผลงานส-งประกวดในระดับชาติและนานาชาติ จํานวน 2 ผลงาน
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โครงการธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห-งชาติเพื่ออนุรักษ8 วิจัย และใช6ประโยชน8

จัดทํา DNA barcode ตรวจสอบสายพันธุ* รวมทั้งจัดทํา Digital Biobank จุลินทรีย* และสมุนไพร 
1) จํานวนจุลินทรีย*ในคลังที่มีขอมูล DNA barcode 7,898 รายการ

         2) จํานวนสมุนไพรที่มีขอมูล DNA barcode 221 สปtชีส*
         3) จํานวนเซลล*ไลน*สัตว* 47 ชนิด (clone)

4) จํานวนสาหร�ายในคลังสาหร�าย (วว.) ที่มีขอมูล DNA Barcode 30 รายการ
5) Human Genome Databank ขอมูลลําดับเบสทั่วจีโนมประชากรไทย จํานวน 285 ราย

ออกแบบเพื่อปรับปรุงพื้นที่สําหรับ Biobank เรียบรอยแลว อยู-ระหว-างการก-อสร6างปรับปรุงพื้นที่ โดยคาดว�าจะแลวเสร็จ
และส�งมอบไดในเดือนพฤษภาคม 2562 และเมื่อพื้นที่เรียบรอยแลวจะติดตั้งครุภัณฑ*/เครื่องมือ รวม 56 รายการ

ออกแบบจัดจ6างเพื่อปรับปรุงพื้นที่ และจัดซื้อครุภัณฑ8/เครื่องมือ

ทําบันทึกขอตกลง (MOU) กับ 9 หน-วยงาน ได BEDO, อสพ., วว., ม.ขอนแก�น, ม.เทคโนโลยีราชมงคลลานนา, 
ม.พะเยา, ศูนย*วิทยาศาสตร*ขาว ม.เกษตรศาสตร* วิทยาเขตกําแพงแสน และ ม.แม�โจ

ทําบันทึกข6อตกลง (MOU) กับหน-วยงาน

ดําเนินงานตามตัวชี้วัดกิจกรรม
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โครงการนวัตกรรมเทคโนโลยีก6าวหน6าเพื่อการผลิตสมุนไพร

ออกแบบพื้นที่อาคารกลุ�มนวัตกรรม 2 และโรงเรือนสําหรับ Solar Plant Factory เรียบรอยแลว อยู-ระหว-างก-อสร6างปรับปรุงพืน้ที ่
โดยคาดว�าจะแลวเสร็จและส�งมอบไดในเดือนเมษายน 2562 เมื่อพื้นที่เรียบรอยแลวจะติดตั้งครุภัณฑ*/เครื่องมือ จํานวน 15 รายการ

สร6างต6นแบบ Plant Factory บนพื้นที่อุทยานวิทยาศาสตร8ประเทศไทย (อวท.)

• มีความร�วมมือกับจังหวัดนครพนม ในการผลิตสมุนไพรคุณภาพใหกับสถานที่ผลิตยาสมุนไพร โรงพยาบาลเรณูนคร
• ลงนามบันทึกขอตกลงความร�วมมือ “โครงการการใชวิทยาศาสตร*และเทคโนโลยีในการสรางมูลค�าเพิ่มเศรษฐกิจสมุนไพรไทย 

ส�งเสริมสังคมคุณภาพ และเตรียมความพรอมสู�สังคมผูสูงอายุ” ระหว�างไบโอเทค สวทช. และจังหวัดนครพนม เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2561
• ก-อสร6างต6นแบบ Plant Factory ชุมชนแล6วเสร็จ โดยส�งมอบงานเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 พรอมทั้งจัดอบรมการใช

เมื่อวันที่ 3-4 ธันวาคม 2561

สร6างต6นแบบ Plant Factory ชุมชน ณ จังหวัดนครพนม
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โครงการขยายผลงานวิจัย DentiiScan เพื่อพัฒนา
อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย8ไทย

ผูกพันสัญญาจัดจางผลิตและติดตั้งเครื่อง DentiiScan รุ�น 2.0 จํานวน 50 เครื่อง เรียบรอยแลว ป-จจุบันติดตั้งเครื่องฯ ในโรงพยาบาลแล6ว 
จํานวน 16 แห-ง ไดแก� ร.พ. พระนครศรีอยุธยา, ร.พ. ระยอง, วิทยาลัยแพทยศาสตร*นานาชาติจุฬาภรณ* มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร*, ร.พ. ราชบุรี, 
ร.พ. สิรินธร (ขอนแก�น), ร.พ. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, ร.พ. ฝาง (เชียงใหม�), ร.พ. นครพิงค* (เชียงใหม�), ร.พ. เทพรัตนเวชชานุกุลฯ 
(เชียงใหม�), ศูนย*ความเป6นเลิศทางทันตกรรมรากเทียม คณะทันตแพทยศาสตร* มหาวิทยาลัยเชียงใหม�, ร.พ. หวยยอด (ตรัง), ร.พ. ควนหนุน
(พัทลุง), ร.พ. บานแพว (สมุทรสาคร), ร.พ. นครป}ุม, ร.พ. พุทธโสธร (ฉะเชิงเทรา) และ ร.พ. พระปกเกลา (จันทบุรี)

สรรหาโรงพยาบาลเข6าร-วมโครงการครบ 50 แห-งแล6ว และลงนามบันทึกขอตกลงความร�วมมือกับ
โรงพยาบาลทั้ง 45 แห�ง เรียบรอยแลว (เหลืออีก 5 โรงพยาบาลที่กําลังดําเนินการทางเอกสาร)

เริ่มฝ�กอบรมทันตแพทย8 คอร*สเบิ้องตนที่โรงพยาบาลที่ติดตั้งเครื่องแลว ในเดือนกุมภาพันธ* 2562 
และจะเริ่มฝ~กอบรมตัวแทนทันตแพทย*จากโรงพยาบาลที่เขาร�วมโครงการ รุ�นที่ 1 ในเดือนมีนาคม 
2562 ณ ศูนย*ความเป6นเลิศทางทันตกรรมรากเทียม คณะทันตแพทยศาสตร* มหาวิทยาลัยเชียงใหม� 

 ผลิตและติดตั้งเครื่อง DentiiScan

ทําบันทึกข6อตกลง (MOU) กับโรงพยาบาล 50 แห-ง 

ฝ�กอบรมแก-ทันตแพทย8และผู6ช-วยทันตแพทย8



รายงานทางการเงิน
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หน�วย: ลานบาท
a b c = (a-b)/b

ผลการดําเนินงาน Q1/2562 Q1/2561 ผลต-าง
สินทรัพย8 10,472.53 10,654.98 (1.71%)
 เงินสดและเงินฝากธนาคาร 3,888.37 3,912.43 (0.61%)
 ลูกหนี้การคา (สุทธิ) 92.88 118.55 (21.66%)
เงินอุดหนุนจากงบประมาณแผ�นดินคางรับ 5.43 7.12 (23.79%)

 เงินทดลองจ�าย 20.58 12.64 62.86% 
 สินทรัพย*หมุนเวียนอื่น 164.27 149.05 10.21% 
 เงินลงทุนในหุนบริษัท 60.62 58.86 2.99% 
 เงินลงทุนเผื่อขาย 258.40 355.30 (27.27%)
 เงินลงทุนในหน�วยบริการ 88.73 88.73 -
 ลูกหนี้เงินกูดอกเบี้ยต่ํา 293.10 345.81 (15.24%)
 เงินมัดจําและเงินค้ําประกัน 8.47 10.10 (16.10%)
 อสังหาริมทรัพย*เพื่อการลงทุน (สุทธิ) 1,891.79 2,049.99 (7.72%)
 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ* (สุทธิ) 3,493.53 3,361.65 3.92% 
 สินทรัพย*ตามสัญญาเช�าการเงิน (สุทธิ) 87.14 93.93 (7.22%)
 สินทรัพย*ไม�มีตัวตน (สุทธิ) 118.50 90.84 30.45% 
 สินทรัพย*ไม�หมุนเวียนอื่น 0.72 0.00 -

  งบแสดงฐานะการเงิน ข6อมูลเปรียบเทียบ ป� 2562 กับ 2561
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หน�วย: ลานบาท
a b c = (a-b)/b

ผลการดําเนินงาน Q1/2562 Q1/2561 ผลต-าง
หนี้สินและเงินกองทุน 10,472.53 10,654.98 (1.71%)
หนี้สิน 1,648.03 2,214.53 (25.58%)
 เจาหนี้การคา 76.42 90.28 (15.35%)
 เงินอุดหนุนกันไวเบิก 5.43 7.12 (23.79%)
 ค�าใชจ�ายคางจ�าย 79.29 53.85 47.24% 
 หนี้สินหมุนเวียนอื่น 572.05 1,182.56 (51.63%)
 เงินบําเหน็จ/เงินสมนาคุณ สวทช. รอจ�าย 752.53 723.29 4.04% 
 หนี้สินตามสัญญาเช�าการเงิน 87.14 93.93 (7.22%)
 หนี้สินไม�หมุนเวียนอื่น 75.17 63.51 18.37% 
ส-วนของกองทุน 8,824.49 8,440.45 4.55% 
 ทุน สวทช. 879.85 879.85 -
 รายไดสูง (ต่ํา) กว�าค�าใชจ�ายสะสมตนงวด 6,896.82 6,922.53 (0.37%)
 บวก รายไดสูง (ต่ํา) กว�าค�าใชจ�ายในงวดนี้ 959.42 452.77 111.90% 
 รายไดสูง (ต่ํา) กว�าค�าใชจ�ายสะสมปลายงวด 7,856.24 7,375.30 6.52% 
 บวก กําไร/ขาดทุน ที่ยังไม�เกิดขึ้นในหลักทรัพย*เผือ่ขาย 88.40 185.30 (52.29%)
รายได6สูง (ต่ํา) กว-าค-าใช6จ-ายสุทธิ 7,944.64 7,560.60 5.08% 

  งบแสดงฐานะการเงิน ข6อมูลเปรียบเทียบ ป� 2562 กับ 2561
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  งบรายได6ค-าใช6จ-าย ข6อมูลเปรียบเทียบ ป� 2562 กับ 2561

ผลการดําเนินงาน Q1/2562 Q1/2561 ผลต-าง
รายได6 2,271.73 1,706.75 33.10% 

 เงินอุดหนุนจากภาครัฐ 1,379.24 1,406.30 (1.92%)

 เงินอุดหนุนอื่น 683.49 110.27 519.83% 

 รายไดค�าบริการและขายสินคา 193.58 183.20 5.67% 

 รายไดอื่น ๆ 15.42 6.99 120.81% 

ค-าใช6จ-าย 1,312.31 1,253.98 4.65% 

 ค�าใชจ�ายดานบุคลากร 554.31 520.09 6.58% 

 ค�าใชจ�ายดําเนินงาน 532.19 511.33 4.08% 

 ค�าเสื่อมราคา 225.81 222.56 1.46% 

รายได6สูง (ต่ํา) กว-าค-าใช6จ-าย 959.42 452.77 111.90% 

หน�วย: ลานบาท
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ลําดับ ประเภท
ภาระผูกพัน

รวมภาระผูกพัน
ป� 2562 ป� 2563-2567 ป� 2568-2610

1. ค-าใช6จ-ายที่รับรู6ทางบัญชี 821.90 0.00 0.00 821.90
1.1 เงินสํารองบําเหน็จพนักงาน 742.17 - - 742.17
1.2 เงินค้ําประกันสัญญาต�าง ๆ 74.45 - - 74.45
1.3 ภาษีขาย (ภาษีมูลค�าเพิ่มตองนําส�งสรรพกร) 5.28 - - 5.28

2. ภาระผูกพันในการสนับสนุน ว และ ท 3,837.93 0.00 0.00 3,837.93
2.1 งบดําเนินงานหน�วยงาน 0.00
2.2 งบดําเนินงานโครงการ 0.00
   - อุดหนุนรับ/รบัจาง/ร�วมวิจัย 0.00
   - สนับสนุนหน�วยงานภายนอก 0.00
   - ดําเนินการเอง 0.00
2.3 งบก�อสราง 0.00

3. ภาระผูกพันตามนิติกรรมสญัญา 642.41 725.35 148.47 1,516.23
3.1 สัญญาเช�าดําเนินงาน 7.67 6.37 62.63 76.67
3.2 สัญญาจางเหมาบริการ 259.96 171.17 85.84 516.97
3.3 สัญญาที่เกี่ยวกับรายจ�ายฝ�ายทุน 182.16 127.37 - 309.53
3.4 สัญญาจัดซื้อจัดจางพัสดุและบรกิารอื่น ๆ 192.62 420.44 - 613.06

รวมทั้งสิ้น 5,302.24 725.35 148.47 6,176.06

เงินสดเงินฝากธนาคารคงเหลอื ณ 31 ธันวาคม 2561 จํานวน 3,888.37 ลานบาท
หลังหักภาระผูกพันในปt 2562 จํานวน 5,302.24 ลานบาท คงเหลือ เงินสดเงินฝากธนาคาร จํานวน (-1,413.87) ลานบาท 

  ภาระผูกพันในเงินคงเหลือ

อยู�ระหว�างการพัฒนารายงานจากระบบ PABI2
โดยปtงบประมาณ 2562 คํานวณคร�าว ๆ 

ประมาณ 3,837.93 ลานบาท
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หน�วย: ลานบาท



 นอยกว�า 90% 90-95% มากกว�า 95%

ผลการดําเนินงานตาม Balanced Scorecard
มุมมอง ตัวชี้วัด เปyาหมายทั้งป�

เปyาหมาย
ไตรมาสที่ 1/2562

ผลการดําเนินงาน
ไตรมาสที่ 1/2562

ผู6มีส-วนได6
ส-วนเสีย

มูลค-าผลกระทบต-อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศที่
เกิดจากการนําผลงานวิจัยไปใช6ประโยชน8

4.6 เท-าของค-าใช6จ-ายเฉลี่ย 
ป� 2660 – 2562

0.3 เท-า
0.27 เท-า

การพัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวันออก (EECi)

• มีคอนซอร8เทียมไม-น6อยกว-า 6 คอนซอร8เทียม 
• นําต6นแบบระบบเกษตรสมัยใหม-

ไปใช6ใน 50 ชุมชน 
• พัฒนาบุคลากรภาคเกษตรให6เปjน

เกษตรกรสมัยใหม- 80 คน 
• พัฒนาบุคลากรวิจัยและนักเรียน

ในพื้นที่ 2,000 คน 
• ยกระดับความสามารถเทคโนโลยี SMEs และ 

startups ในพื้นที่ 100 ราย

ร6อยละ 10 ร6อยละ 22.90

พันธมิตร/
ลูกค6า/การเงิน

สัดส-วนรายได6ต-อค-าใช6จ-าย ไม-น6อยกว-าร6อยละ 25 ร6อยละ 10 ร6อยละ 11.16

ทรัพย8สินทางป;ญญาที่มีการนําไปใช6ประโยชน8 จํานวน license สะสม 
เพิ่มขึ้นร6อยละ 10 จากป�ที่ผ-านมา

ร6อยละ 1.4 ร6อยละ 2.94

กระบวนการ
ภายใน

การปรับ สวทช. เข6าสู-โครงสร6างกระทรวงใหม- มีกลไกในการกํากับดูแลสอดคล6องกับ
หลักการของโครงสร6างกระทรวงใหม-

ร6อยละ 42 ร6อยละ 23.50

ความสามารถ
องค8กร

ความสามารถขององค8กรในการบริหาร กํากับและ
ประเมินผล ที่สอดคล6องกับระบบของกระทรวงใหม-

มีการทํางานแบบบูรณาการ 
(cross-disciplinary)

ร6อยละ 23 ร6อยละ 13.12
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