ผลการดําเนินงาน สวทช.
ไตรมาสที่ 2 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562

ภาพรวมผลงาน สวทช.
Q2/2560

Q2/2561

มูลคาผลกระทบ
ตอเศรษฐกิจและสังคม
(ลานบาท)

1,187

6,555

INVESTMENT

1,778

IMPACT

การลงทุนทาง วทน.
(ลานบาท)

INCOME
รายไดจากการดําเนินงาน
(ลานบาท)

Q2/2562

9,196
(แผนป 62 = 31,000 ลานบาท)

1,322

584
(แผนป 62 = 18,500 ลานบาท)

459

569

1,077
(แผนป 62 = 2,000 ลานบาท)

2

ภาพรวมผลงาน สวทช.

จํานวนบทความในวารสารนานาชาติ (บทความ)
จํานวนบทความในวารสารนานาชาติตอ
บุคลากรวิจัย 100 คน
เป(าหมาย

59
46

51
51
Q2/2561

66
63

59

Q2/2560

6.1

Q2/2562

4.7

2.6

Q2/2561

4.4

3.4

33

43
5.4
Q2/2560

ถ-ายทอดเทคโนโลยี/อนุญาตให6ใช6สิทธิ
266

78

ทรัพย8สินทางป;ญญา
250

55

68

ผลงานตีพิมพ8ฯ
550

Q2/2562

จํานวนทรัพย+สินทางป.ญญา (คําขอ)

Q2/2562
Q2/2560
Q2/2561
จํานวนรายการถายทอดเทคโนโลยี (รายการ)

จํานวนทรัพย+สินทางป.ญญาตอบุคลากรวิจัย 100 คน

จํานวนหนวยงานรับถายทอดเทคโนโลยี (ราย)

เป(าหมาย

เป(าหมาย

3

ภาพรวมผลงาน สวทช.
ถ-ายทอดเทคโนโลยีสชู- ุมชน

ตัวอย-างผลงานตามกลุ-มภารกิจ

Q2/2562 : ถ-ายทอดฯ สู- 124 ชุมชน 28 จังหวัด เกษตรกร 3,007 คน
(Q2/2561 : ถ-ายทอดฯ สู- 81 ชุมชน 30 จังหวัด เกษตรกร 1,777 คน)

ยกระดับความสามารถ R&D ของ SMEs
SMEs

Q2/2562 : สนับสนุน SMEs (ใหม-) 843 ราย

(Q2/2561 : สนับสนุน SMEs (ใหม-) 721 ราย)

พัฒนาและส-งเสริมอาชีพนักวิจยั
Q2/2562 : สนับสนุนทุนฯ (ต-อเนื่อง+ใหม-) 529 คน
บุคลากรวิจัยเข6าร-วมงานใน lab ของศูนย8แห-งชาติ 411 คน
(Q2/2561 : สนับสนุนทุนฯ (ต-อเนื่อง+ใหม-) 836 คน
บุคลากรวิจัยเข6าร-วมงานใน lab ของศูนย8แห-งชาติ 226 คน)

บริการวิเคราะห8ทดสอบ

Q2/2562 : ให6บริการฯ 23,909 รายการ
(Q2/2561 : ให6บริการฯ 19,169 รายการ)

พัฒนาเขตนวัตกรรม (TSP & SWP)

Q2/2562 : ให6บริการพื้นที่เพื่อทํา R&D 149 ราย
(Q2/2561 : ให6บริการพื้นที่เพื่อทํา R&D 140 ราย)

พัฒนากําลังคนด6าน วทน.

Q/2562 : Training 7,909 คน ค-ายเด็กและเยาวชน 3,137 คน
(Q/2561 : Training 8,040 คน ค-ายเด็กและเยาวชน 3,275 คน)

4

ตัวอย-างผลงาน : ที่สร6างผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม
การวิเคราะห8ความเสียหาย
ท-อลําเลียงก[าซไฮโดรเจน

แพลตฟอร8มสื่อสารเพื่อเชื่อมต-อทุกสรรพสิ่ง
(NETPIE)

• บริษัทสามารถวางแผนป(องกันความเสียหายไมใหเกิดซ้ํา
เพิ่มประสิทธิภาพการซอมบํารุง เพิ่มอายุการใชงานของทอ
ลด down time และความเสี่ยงจากเหตุการณ+ที่ไมคาดคิด
ในระหวางการใชงาน

• บริษัทประยุกต+ใช NETPIE เพื่อตรวจสอบสถานการณ+
ทํางานของเครื่องจักร ชวยใหลดตนทุนการจางงาน
ลดคาใชจายตนทุนดานพลังงาน ลดความเสียหายทีเ่ กิด
จากเครื่องจักรตาง ๆ และไดกําไรเพิ่มขึ้นจากการขยาย
กําลังการผลิต

• คิดเป^นมูลค-าผลกระทบ 350 ล6านบาท/ป

• คิดเป^นมูลค-าผลกระทบ 190 ล6านบาท

5

ตัวอย-างผลการดําเนินงาน
ตามกลุ-มภารกิจ สวทช.

6

วิจัย วทน.

การพัฒนาขีดความสามารถด6านวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม

เทคโนโลยีการเพิ่มคุณภาพไบโอดีเซล
เพื่อผสมในสัดส-วนที่สงู ขึ้น (B10)

• เพิ่มคุณภาพไบโอดีเซลด6วยเทคโนโลยี H-FAME เพื่อผลิตใน
ระดับโรงงานสาธิต โดยนําไบโอดีเซลตามมาตรฐานมาลดปริมาณ
สารปนเปOPอนโดยเฉพาะโมโนกลีเซอไรด+ เพื่อใชผสมกับน้ํามันดีเซล
ในสัดสวนที่สูงขึ้น เปSนน้ํามัน B10
• ถายทอดเทคโนโลยี H-FAME และพัฒนาเทคโนโลยีเทียบเคียง
ใหกับภาคเอกชน รวมทั้งอยูระหวางนํารองการใชน้ํามัน B10
ในภาคขนสงสําหรับยานพาหนะของหนวยงานรัฐ

รถยนต8ไฟฟbาดัดแปลง กฟผ. – สวทช. (i-EV)

• พัฒนาชุดอุปกรณ8ดัดแปลง และขั้นตอนดัดแปลงเชิงวิศวกรรม
เพื่อพัฒนารถยนต8 Nissan Almera (1,200 ซีซี) เป^นรถยนต8ไฟฟbา
ดัดแปลง ความเร็วสูงสุดไมเกิน 160 กิโลเมตรตอชั่วโมง วิ่งไดระยะทาง
150 - 200 กิโลเมตรตอการชาร+จ 1 ครั้ง (ดวยความเร็วเฉลี่ย 90
กิโลเมตรตอชั่วโมง) ตนทุนไมเกินคันละ 2 แสนบาท ไมรวมแบตเตอรี่
• สงมอบใหกับ กฟผ. แลว และมีแผนที่จะถายทอดใหกับผูประกอบการ
ที่มีความสนใจ จํานวน 3 ราย
7

วิจัย วทน.

การพัฒนาขีดความสามารถด6านวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม
M-Bone วัสดุทดแทนกระดูก
สําหรับปลูกถ-ายในร-างกายมนุษย8

• M-Bone เปSนวัสดุสังเคราะห+ ที่มีไฮดรอกซีอาปาไทต+ และ
ไตรแคลเซียมฟอสเฟตเปSนสวนประกอบหลัก มีคุณสมบัติเหนี่ยวนํา
การเจริญเติบโตของเซลล8กระดูก ในระยะเวลาเพียง 16 สัปดาห8
• ผ-านการทดสอบความปลอดภัย ตามมาตรฐาน ISO 10993 และ
ได6รับการรับรองมาตรฐาน ISO 13485
• ถายทอดเทคโนโลยีใหกับภาคเอกชนเพื่อผลิตเชิงพาณิชย+ รวมทั้ง
ผลิตใหแกโรงพยาบาล เพื่อใชในผูป`วยทางทันตกรรม และ
โรงพยาบาลสัตว+ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร+ เพื่อใชกับสัตว+ที่มี
ป.ญหาทางทันตกรรม

ระบบบริการคําบรรยายแทนเสียง
แบบทันต-อเวลา

• เปSนเทคโนโลยีที่ชวยใหคนพิการและผูสูงอายุที่มีป.ญหาทาง
การไดยิน สามารถเขาใจเนื้อหาขอมูลไดดวยการอานขอความ
ที่ไดจากการถอดความเสียงพูดด6วยเทคนิคการถอดความแบบ
แบ-งพิมพ8 แลวนําขอความที่ไดมารวมกัน ระบบสามารถตัดคําโดย
ไมตองรอใหจบประโยค และแกไขขอความเพื่อเพิ่มความถูกตอง
กอนสงไปแสดงผลบนจอโทรทัศน+
• ใหบริการคําบรรยายแทนเสียงแบบทันตอเวลาจริง สําหรับ
ถายทอดสดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (เม.ย. – พ.ค. 62)
ทางสถานีโทรทัศน+ไทยพีบีเอส เปSนครั้งแรกในประเทศไทย
8

วิจัย วทน.

การพัฒนาขีดความสามารถด6านวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม

นวัตกรรมการคุมกําเนิดสุนัขและแมวเพศผู6
ด6วยสารสกัดจากธรรมชาติ

เทคโนโลยีโรงงานผลิตพืช (Plant Factory)

• สวทช. รวมกับคณะสัตวแพทยศาสตร+ จุฬาลงกรณ+มหาวิทยาลัย
พัฒนาวิธีคุมกําเนิดสําหรับสุนัขและแมว (เพศผู6) ทดแทนการผ-าตัด
ทําหมัน ด6วยเทคโนโลยีระบบนําส-งสารเหนี่ยวนําการฝuอของลูก
อัณฑะ จากสารธรรมชาติที่มีความปลอดภัย
• สามารถทําหมันสัตว+เพศผูโดยไมตองผาตัด ไมเจ็บตัว และลดโอกาส
ติดเชื้อจากแผลผาตัด มีความปลอดภัย ลดต6นทุนจากการผ-าตัดทํา
หมันตัวละ 800-1000 เหลือครั้งละ ไม-ถึง 5 บาท

• สวทช. เปcดใชงาน โรงงานผลิตพืช (Plant Factory)
ภายใตโครงการ BIG ROCK เปSนแหงแรกของประเทศไทย
บนพื้นที่ 1,200 ตารางเมตร ในอาคารกลุ-มนวัตกรรม 2
อุทยานวิทยาศาสตร+ประเทศไทย
• เริ่มทดลองปลูกพืชสมุนไพร เช-น ใบบัวบก ฟbาทะลายโจร
รวมถึงพืชชนิดอื่น ๆ เพื่อนํามาสกัดเป^นสารสําคัญมูลค-าสูง
และนําไปพัฒนาเป^นสารออกฤทธิ์สําคัญในอาหารเสริม
เวชสําอางเพื่อเพิ่มมูลคาแกพืชสมุนไพรในประเทศ
9

วิจัย วทน.

N
S
T
I

National S&T Infrastructure (NSTI)

National Biobank of Thailand (NBT)
National Omics Center (NOC)
NSTDA Supercomputer Center (ThaiSC)
Center for Cyber-Physical Systems (CPS)
Technology and Informatics Institute for Sustainability
(TIIS)

National Biobank of Thailand (NBT)
ระบบการจัดเก็บข6อมูลของ พืช จุลินทรีย8 และมนุษย8
• จัดเก็บขอมูล DNA barcode ของพืชสมุนไพร 688
ตัวอยาง (แผน 600 ตัวอยาง)
• จัดเก็บขอมูล DNA barcode ของจุลินทรีย+ 250
สายพันธุ+ (แผน 700 สายพันธุ+)
• จัดเก็บขอมูลลําดับเบสของประชากรไทย 1,902 ราย
(แผน 1,902 ราย)
อยู-ระหว-างปรับปรุงพื้นที่ คาดว-าจะแล6วเสร็จ พ.ค. 62

NSTDA Supercomputer Center
(ThaiSC)
• เป~ดให6บริการทรัพยากรคํานวณ
ระบบ TARA HPC (Soft
Launch) เมื่อ ก.พ. และ มี.ค.62
• ให6บริการ (serviced core-hours) ทรัพยากร
การคํานวณ จํานวน 5.57 million core-hours
(แผน 10 million core-hours)
o TARA 3.23 million core-hours
o e-Science 2.34 million core-hours
• จัดอบรมวิธีการใช6งาน TARA HPC
Cluster เบื้องต6นขึ้น จํานวน 2 รอบ เมื่อ
20 ก.พ. และ 6 มี.ค. 62 และมีแผนจัด
กิจกรรมของ NSTDA HPC School ใน
วันที่ 13-15 พ.ค. 62
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วิจัย วทน.

National Quality Infrastructure (NQI)

บริการทดสอบแบตเตอรี่ลิเธียม และยานยนต8ไฟฟbา
• ร-วมกับหน-วยงานเกี่ยวข6องจัดทํามาตรฐานชิ้นส-วนยานยนต8
เช-น ปลั้กแบตเตอรี่ สถานีประจุไฟฟbา ฯลฯ
• ได6การรับรอง ISO/IEC 17025 ห6องปฏิบัติการทดสอบ
แบตเตอรี่ลิเธียม ระดับเซลล8และระดับโมดูล
• จัดตั้งห6องปฏิบัติการทดสอบแบตเตอรี่ระดับแพ็ค มาตรฐาน
UN ECE R100 ที่ Tower A อาคาร INC 2 เพื่อรองรับการ
ผลิตและประกอบของภาคอุตสาหกรรมแบตเตอรี่ในประเทศ
โดยเป~ดให6บริการ เฟส 1 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562 และจะ
เป~ดเฟส 2 ในเดือนมิถุนายน 2562

Imaging Mass Microscope (IMS)
บริการทดสอบ: วิเคราะห8การ
กระจายตัวของโมเลกุลสาร
ตัวอย-าง บนชิ้นงานโดยไม-ต6อง
ทําการสกัดสารตัวอย-าง

เป^นแห-งเดียวในอาเซียน และเป^นแห-งที่สองในเอเชียรองจากที่ญี่ปุuน
กลุ-มเปbาหมาย: อุตสาหกรรมอาหารและยา
เช-น Drug Delivery/Drug Localization
การใช6ประโยชน8: รองรับงานวิเคราะห8 วิจัย ทดสอบหา
ตําแหน-ง ชนิด ปริมาณ และการกระจายตัวของสาร
ออกฤทธิ์สําคัญ ในผลิตภัณฑ8อาหาร ผลิตภัณฑ8ทาง
การเกษตร และผลิตภัณฑ8สมุนไพร
11

บริหาร RDI

การพัฒนานวัตกรรมตามความต6องการของภาครัฐ

จัดทําระเบียบสํานักนายกฯ และประกาศกระทรวงฯ ที่เกี่ยวข6อง
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัฒนานวัตกรรมตามความ
ตองการของภาครัฐ ผาน ครม. เมื่อวันที่ 8 ม.ค. 62 และประกาศ
ในราชกิจจาณุเบกษา เมื่อวันที่ 12 ก.พ. 62
ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร+และเทคโนโลยี จํานวน 3 เรื่อง
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 5 เม.ย. 62

สื่อสารและประชาสัมพันธ8 โครงการฯ
จัดทําเว็บไซต+สําหรับประชาสัมพันธ+พรอมเผยแพร
สื่อสารและนําเสนอขอมูลโครงการ ใหแกหนวยงาน
ภาครัฐ ไดแก สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
(6 มี.ค. 62) และ กรมวิทยาศาสตร+การแพทย+
กระทรวงสาธารณสุข (8 มี.ค. 62)
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สร6างเสริมความสามารถ
ในการแข-งขัน

การพัฒนากลไกใหม- เพื่อสร6างระบบนิเวศนวัตกรรมสําหรับผู6ประกอบการ

พัฒนากลไกการ Spin-off ผลงานของ สวทช.
เป^นธุรกิจสตาร8ทอัพ (NSTDA Startup)
รางหลักเกณฑ+
Spin-off เปSน
NSTDA Start-up
ก.พ.

2
13 มี.ค.

อนุฯ กองทุน
ใหความเห็นชอบ

3

4
9 เม.ย.

ประชาพิจารณ+
รางหลักเกณฑ+ฯ

บริการจัดอันดับเทคโนโลยีใหกับผูประกอบการที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยใชโมเดลการประเมิน
เทคโนโลยี วิเคราะห+ จัดลําดับเทคโนโลยีนวัตกรรม และศักยภาพในการประกอบธุรกิจของผูประกอบการ
ไทย ใหมีโอกาสไดรับการสงเสริมและสนับสนุนทางดานธุรกิจ เทคโนโลยี และงบประมาณ

ประกาศใช
NSTDA
Start-up

เสนอ กวทช.
พิจารณาอนุมัติ
22 เม.ย.

1

ศูนย8สนับสนุนและให6บริการประเมินจัดอันดับเทคโนโลยีของประเทศ (TTRS)

5

มิ.ย.

พ.ค.

รางแนวทางการ
พัฒนาศักยภาพ
บุคลากร

ป 2562

6

7
ก.ย.

เขาสู Spin-off
Acceleration
Program
“ ก า รพั ฒ นา ก ล ไ ก ที่
เหมาะสม และจูงใจให6
บุ ค ลากรสนใจ Spinoff ผลงานออกไปเป^ น
ธุ ร กิ จ Start-up เพิ่ ม
มากขึ้ น ภายใต6 ร ะบบ
ธรรมาภิบาลที่ดี”

โครงการส-งเสริมผู6ประกอบการ
SMEs ผ-านการค้ําประกัน
สินเชื่อ เพื่อ Start-up และ
ผู6ประกอบการเทคโนโลยี
นวัตกรรม วงเงิน
ค้ําประกัน 8,000 ล6านบาท

โครงการวิทย8สัญจร
ภาคใต6 สงขลา
(21 ก.พ.62)
สัมมนาและออกบูธ
Matching Fund

ให6บริการและสนับสนุนการประเมินเทคโนโลยีฯ ให6แก-ผู6ประกอบการแล6ว จํานวน 32 บริษัท/หน-วยงาน
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สร6างเสริ
ดความสามารถ
บริมหขีาร
RDI
เกษตรชุมชน

ตัวอย-างผลงาน : ถ-ายทอดเทคโนโลยีสู-ชุมชน
การพัฒนาและขยายผลเกษตรอัจฉริยะ

พัฒนากลไกความรวมมือกับภาครัฐในทองถิ่น หารือร-วมกับ อปท. จํานวน 46 แห-ง
คัดเลือกพื้นที่นําร-อง จํานวน 5 พื้นที่ อาทิ สงเสริมใหเกิดการแลกเปลี่ยนความรูระหวาง
บานโนนสําราญ และบานดอนกลาง จ.อุบลราชธานี โดยศูนย+วิจัยพืชไรฯ ไดถายทอดความรู
เรื่องการเพิ่มผลผลิตมันสําปะหลัง และการปรับปรุงดิน
การสร6างความสามารถในการเก็บรักษาและใช6ประโยชน8จากทรัพยากรท6องถิ่นอย-างยั่งยืน
เทคโนโลยี: การใช6คุณสมบัติพิเศษจากนาโนเทคโนโลยีมาเคลือบผลิตภัณฑ8ผ6าฝbาย
สถานที่: บานหนองเงือก ต.แมแรง อ.ป`าซาง จ.ลําพูน
การแกป.ญหา: ชวยแกป.ญหาผาฝ(ายแข็งกระดาง
ประโยชน+: - มูลค-าผลิตภัณฑ8เพิ่มขึ้น 50%
- รายได6จากการขายผลิตภัณฑ8ผ6าทอที่ผ-านการเคลือบ 30,000 บาท/ป
- รายได6จากการเยี่ยมชมศึกษาดูงาน 200,000 บาท/ป
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บริหบริ
ารและสเสริมเขต
หารงRDI
นวัตกรรม

โครงการเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi)

ก-อสร6างกลุ-มอาคารเมืองนวัตกรรมภาคตะวันออก Phase 1A

ลงนามในสัญญาจ6างเหมาก-อสร6าง และสัญญาจ6างควบคุมงานก-อสร6าง เมื่อวันที่
27 ก.พ. 62 ป.จจุบันผูรับเหมาเขาดําเนินการแลว คาดวาจะใชเวลากอสราง 24 เดือน

พิธีเป~ดหน6าดิน (Groundbreaking Ceremony) EECi
วันที่ 27 กุมภาพันธ8 2562

ยกระดับความสามารถทางเทคโนโลยีของชุมชน 50 ชุมชน

ถายทอดเทคโนโลยีใหกับ 17 ชุมชน ในพื้นที่ 3 จังหวัด ไดแก ระยอง จันทบุรี และ
ตราด โดยมีเทคโนโลยีที่นําไปถายทอด 4 เทคโนโลยี
เตรียมความพร6อมรองรับ BIOPOLIS

พัฒนาต6นแบบระบบโรงเรือนปฏิบตั ิการ และสาธิตนําร-องทางด6าน Plant Phenomics System เพื่อหาสภาพแวดลอม
ที่เหมาะสมในการผลิตพืช ป.จจุบันอยูระหวางกระบวนการจัดซื้อครุภัณฑ+ และจัดทําตนแบบ คาดวาจะพรอมใชงานไดในเดือน
กันยายน 2562
เตรียมความพร6อมรองรับ ARIPOLIS

พัฒนาแพลตฟอร8มเชื่อมโยงข6อมูลสภาพแวดล6อมทางด6านการเกษตร และระบบควบคุมการเกษตรแม-นยําสูง ด6วย
นวัตกรรมโรงเรือน เพื่อเปSน showcase สําหรับ Smart Agriculture ป.จจุบันอยูระหวางพัฒนาโมเดลนํารอง ในโครงการ
การจัดการเกษตรแปลงใหญสําหรับออย โดยใชเทคโนโลยีป.ญญาประดิษฐ+ คาดวาจะดําเนินการแลวเสร็จและพรอมใชงานได
ในเดือนกันยายน 2562
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บริหบริ
ารและสเสริมเขต
หารงRDI
นวัตกรรม

เมืองนวัตกรรมอาหาร : Food Innopolis
คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561 ให6 สวทช. เป^นผู6บริหารและดําเนินการ Food Innopolis
• 20 FoodTech Startups
(แผน 100)
• 35 บริษัท จัดตั้ง
ห6องปฏิบัติการใน
พื้นที่ FI
• 17 SMEs ทําวิจัยใน
Future Food Lab
(แผน 100 บริษัท)
Focused Areas
• Healthy and functional food e.g. personalized food, functional
food, silver food
• High value added food products e.g. food ingredients, food
extracts, nutritional extract, halal food, organic foods
• Supporting business for food innovation e.g. packaging,
automation, traceability, food safety, food storage and logistic
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พัฒบริ
นาและสร6
างเสริม
หาร RDI
บุคลากรวิจัย

ตัวอย-างผลงาน : พัฒนากําลังคนด6าน ว และ ท

พัฒนาและดึงดูดเด็กและเยาวชน
เข6าสู-อาชีพนักวิจยั
ไตรมาสที่ 2/2562 ส-งเสริมให6เยาวชน 3,137 คน
มีความรู6ความสามารถ และเกิดความสนใจ ว และ ท ผ-านการจัดค-าย เช-น

สร6างความตระหนักด6าน ว และ ท
NSTDA Annual Conference 2019: NAC2019
25-28 มีนาคม 2562
ณ อุทยานวิทยาศาสตร8ประเทศไทย จ.ปทุมธานี
“เศรษฐกิจแห-งอนาคตไทย ก6าวไกลด6วยวิทยาศาสตร8 เทคโนโลยี และนวัตกรรม”
นิทรรศการ 6 โซน มากกว-า 100 ผลงาน มีผู6เข6าชม 4,065 คน
สัมมนาวิชาการ 49 หัวข6อ มีผู6สนใจเข6าร-วม 5,020 คน
เยี่ยมชม 24 ห6องปฏิบัติการ มีเอกชนเข6าร-วม 367 คน

การสรางชิ้นงานจากเครื่อง Laser Cutting ภายใต
กิจกรรม Fabrication Lab ในพื้นที่ EEC
มีเยาวชนเข6าร-วมกิจกรรม
จํานวน 100 คน จาก 4 โรงเรียน
17

รายงานทางการเงิน
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งบแสดงฐานะการเงิน ข6อมูลเปรียบเทียบ ป 2562 กับ 2561
a

ผลการดําเนินงาน
สินทรัพย8
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
ลูกหนี้การคา (สุทธิ)
เงินอุดหนุนจากงบประมาณแผนดินคางรับ
เงินทดลองจาย
สินทรัพย+หมุนเวียนอื่น
เงินลงทุนในหุนบริษัท
เงินลงทุนเผื่อขาย
เงินลงทุนในหนวยบริการ
ลูกหนี้เงินกูดอกเบี้ยต่ํา
เงินมัดจําและเงินค้ําประกัน
อสังหาริมทรัพย+เพื่อการลงทุน (สุทธิ)
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ+ (สุทธิ)
สินทรัพย+ตามสัญญาเชาการเงิน (สุทธิ)
สินทรัพย+ไมมีตัวตน (สุทธิ)
สินทรัพย+ไมหมุนเวียนอื่น

Q2/2562
10,826.90
4,418.43
76.07
0.01
22.82
164.21
60.62
275.40
0.00
278.69
4.41
1,852.43
3,462.99
90.39
119.70
0.72

b

Q2/2561
9,370.43
2,852.39
92.75
3.74
20.78
161.26
58.86
333.20
88.73
319.68
10.45
2,010.67
3,242.25
81.41
93.53
0.72

หนวย: ลานบาท
c = (a-b)/b

ผลต-าง
15.54%
54.90%
(17.98%)
(99.63%)
9.81%
1.83%
2.99%
(17.35%)
(100.00%)
(12.82%)
(57.80%)
(7.87%)
6.81%
11.03%
27.98%
-
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งบแสดงฐานะการเงิน ข6อมูลเปรียบเทียบ ป 2562 กับ 2561
a

ผลการดําเนินงาน
หนี้สินและเงินกองทุน
หนี้สิน
เจาหนี้การคา
เงินอุดหนุนกันไวเบิก
คาใชจายคางจาย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
เงินบําเหน็จ/เงินสมนาคุณ สวทช. รอจาย
หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน
หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น
ส-วนของกองทุน
ทุน สวทช.
รายไดสูง (ต่ํา) กวาคาใชจายสะสมตนงวด
บวก รายไดสูง (ต่ํา) กวาคาใชจายในงวดนี้
รายไดสูง (ต่ํา) กวาคาใชจายสะสมปลายงวด
บวก กําไร/ขาดทุน ที่ยังไมเกิดขึ้นในหลักทรัพย+เผือ่ ขาย
รายได6สูง (ต่ํา) กว-าค-าใช6จ-ายสุทธิ

Q2/2562
10,826.90
2,184.29
174.97
0.01
68.05
1,024.17
753.06
90.39
73.63
8,642.61
879.85
6,896.82
760.54
7,657.36
105.40
7,762.76

b

Q2/2561
9,370.43
1,111.59
75.33
3.74
66.95
102.11
722.24
81.41
59.80
8,258.83
879.85
6,922.53
293.25
7,215.78
163.20
7,378.98

หนวย: ลานบาท
c = (a-b)/b

ผลต-าง
15.54%
96.50%
132.26%
(99.63%)
1.64%
903.01%
4.27%
11.03%
23.11%
4.65%
(0.37%)
159.34%
6.12%
(35.42%)
5.20%

20

งบรายได6ค-าใช6จ-าย ข6อมูลเปรียบเทียบ ป 2562 กับ 2561
หนวย: ลานบาท

ผลการดําเนินงาน
รายได6
เงินอุดหนุนจากภาครัฐ
เงินอุดหนุนอื่น
รายไดคาบริการและขายสินคา
รายไดอื่น ๆ
ค-าใช6จ-าย
คาใชจายดานบุคลากร
คาใชจายดําเนินงาน
คาเสื่อมราคา
รายได6สูง (ต่ํา) กว-าค-าใช6จ-าย

Q2/2562
3,719.12
2,642.38
778.37
320.65
(22.29)
2,958.57
1,138.68
1,365.09
454.80
760.55

Q2/2561
2,928.33
2,359.64
212.73
344.23
11.72
2,635.06
1,071.23
1,117.87
445.96
293.26

ผลต-าง
27.00%
11.98%
265.89%
(6.85%)
(290.18%)
12.28%
6.30%
22.12%
1.98%
159.34%
21

ภาระผูกพันในเงินคงเหลือ
ลําดับ

ประเภท

1. ค-าใช6จ-ายที่รับรู6ทางบัญชี
1.1 เงินสํารองบําเหน็จพนักงาน
1.2 เงินค้ําประกันสัญญาตาง ๆ
1.3 ภาษีขาย (ภาษีมูลคาเพิ่มตองนําสงสรรพกร)
2. ภาระผูกพันในการสนับสนุน ว และ ท
2.1 งบดําเนินงานหนวยงาน
2.2 งบดําเนินงานโครงการ
- อุดหนุนรับ/รับจาง/รวมวิจัย
- สนับสนุนหนวยงานภายนอก
- ดําเนินการเอง
2.3 งบกอสราง
3. ภาระผูกพันตามนิติกรรมสัญญา
3.1 สัญญาเชาดําเนินงาน
3.2 สัญญาจางเหมาบริการ
3.3 สัญญาที่เกี่ยวกับรายจายฝ`ายทุน
3.4 สัญญาจัดซื้อจัดจางพัสดุและบริการอื่น ๆ
รวมทั้งสิ้น

หนวย: ลานบาท
ป 2562
830.75
753.06
72.90
4.79
3,440.64
1,555.76
1,537.86
669.60
169.07
669.19
347.02
709.65
7.68
266.57
234.64
200.76
4,981.04

ภาระผูกพัน
ป 2563-2567
8,973.14
696.12
6,721.74
2,171.19
1,163.03
3,387.52
1,555.27
630.65
5.75
77.09
127.37
420.44
9,603.79

ป 2568-2610

รวมภาระผูกพัน

62.63
62.63
62.63

เงินสดเงินฝากธนาคารคงเหลือ ณ 31 มีนาคม 2562 จํานวน 4,418.43 ลานบาท
หลังหักภาระผูกพันในป 2562 จํานวน 4,981.04 ลานบาท คงเหลือ เงินสดเงินฝากธนาคาร จํานวน (562.61) ลานบาท

830.75
753.06
72.90
4.79
12,413.78
2,215.88
8,259.60
2,840.79
1,332.10
4,086.71
1,902.30
1,402.93
76.06
343.66
362.01
621.20
14,647.46
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ผลการดําเนินงานตาม Balanced Scorecard
มุมมอง

ตัวชี้วัด

เปbาหมายทั้งป

มู ล ค- าผลกระทบต- อ เศรษฐกิ จ และสั ง คมของ
4.6 เท-าของค-าใช6จ-ายเฉลี่ย
ประเทศที่ เ กิ ด จากการนํ า ผลงานวิ จั ย ไปใช6
ป 2560 – 2562
ประโยชน8
ผู6มีส-วนได6
ส-วนเสีย

พันธมิตร/
ลูกค6า/การเงิน
กระบวนการ
ภายใน
ความสามารถ
องค8กร

เปbาหมาย
ไตรมาสที่ 2/2562

ผลการดําเนินงาน
ไตรมาสที่ 2/2562
1.37 เท-า

0.6 เท-า

การพั ฒ นาเขตนวั ต กรรมระเบี ย งเศรษฐกิ จ • มีคอนซอร8เทียมไม-น6อยกว-า 6 คอนซอร8เทียม
พิเศษภาคตะวันออก (EECi)
• นําต6นแบบระบบเกษตรสมัยใหม-ไปใช6ใน 50 ชุมชน
• พัฒนาบุคลากรภาคเกษตรให6เป^นเกษตรกรสมัยใหม- 80 คน
• พัฒนาบุคลากรวิจัยและนักเรียนในพืน้ ที่ 2,000 คน
• ยกระดับความสามารถเทคโนโลยี SMEs และ startups
ในพื้นที่ 100 ราย

ร6อยละ 35

ร6อยละ 43.40

สัดส-วนรายได6ต-อค-าใช6จ-าย

ไม-น6อยกว-าร6อยละ 25

ร6อยละ 17

ร6อยละ 13.46

ทรัพย8สินทางป;ญญาที่มีการนําไปใช6ประโยชน8

จํานวน license สะสม
เพิ่มขึ้นร6อยละ 10 จากปที่ผ-านมา

ร6อยละ 3.4

ร6อยละ 5.20

การปรับ สวทช. เข6าสู-โครงสร6างกระทรวงใหม-

มีกลไกในการกํากับดูแลสอดคล6องกับ
หลักการของโครงสร6างกระทรวงใหม-

ร6อยละ 62

ร6อยละ 49.25

ร6อยละ 55

ร6อยละ 50.41

ความสามารถขององค8กรในการบริหาร กํากับ มีการทํางานแบบบูรณาการ
และประเมิ น ผล ที่ ส อดคล6 อ งกั บ ระบบของ (cross-disciplinary)
กระทรวงใหม-

นอยกวา 90%

90-95%

มากกวา 95%

45.98 คะแนน
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