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ถ-ายทอดเทคโนโลยี/อนญุาตให6ใช6สทิธิ
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ตัวอย-างผลงานตามกลุ-มภารกิจ

ถ-ายทอดเทคโนโลยีสู-ชุมชน

Q3/62 : ถ-ายทอดฯ สู- 281 ชุมชน 41 จังหวัด 7,341 คน

Q3/61 : ถ$ายทอดฯ สู$ 177 ชุมชน 30 จังหวัด 4,965 คน

ยกระดับความสามารถ R&D ของ SMEs

Q3/62 : สนับสนุน SMEs (ใหม-) 1,272 ราย

Q3/61 : สนับสนุน SMEs (ใหม$) 1,172 ราย

SMEs

บริการวิเคราะห8ทดสอบ

Q3/62 : ให6บริการฯ 32,320 รายการ แก-เอกชน 1,396 ราย

Q3/61 : ใหAบริการฯ 30,260 รายการ แก$เอกชน 1,190 ราย

1. 2.

3. พัฒนาเขตนวัตกรรม (TSP & SWP)

Q3/62 : ให6บริการพื้นที่เพื่อทํา R&D 150 ราย

Q3/61 :ใหAบริการพื้นที่เพื่อทาํ R&D 141 ราย

4.

พัฒนาและส-งเสริมอาชีพนักวิจยั

Q3/62 : สนับสนุนทุน (ต-อเนื่อง+ใหม-) 453 คน

บุคลากรวิจัยเข6าร-วมใน lab ของศูนย8ฯ 420 คน

Q3/61 : สนับสนุนทุน (ต$อเนื่อง+ใหม$) 817 คน
           บุคลากรวิจัยเขAาร$วมใน lab ของศูนย.ฯ 271 คน

5. พัฒนากําลังคนด6าน วทน.

Q3/62 : ฝUกอบรมเชิงปฎิบัติการ (Training) 13,498 คน

ค-ายเด็กและเยาวชน 4,787 คน

Q3/61 : ฝNกอบรมเชิงปฎิบัติการ (Training) 12,329 คน
           ค$ายเด็กและเยาวชน 3,677 คน

6.

4

ภาพรวมผลงาน สวทช.



ตัวอย-างผลงาน : ที่สร6างผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม

5

เทคโนโลยีทันยุค ยกระดับสาธารณสุขไทย

ระบบเฝ̂าระวังอุณหภูมิ
(Temperature Monitoring 
Gateway system: TMGs)

ตรวจสอบเฝ̂าระวังและติดตามอุณหภูมิอย-างต-อเนื่อง ด6วยการ
จัดการข6อมูล ตรวจวัด บันทึก และแจ6งเตือนเมื่ออุณหภูมิออกนอก
ช-วงที่กําหนด ติดตั้งใช6งานภายใน 31 หน-วยงานของคณะ
แพทย8ศาสตร8ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ประกอบด6วย ต6นแบบโปรแกรมเลือก
ศัพท8ไทย ต6นแบบโปรแกรมค6นหา
ศัพท8ไทย ต6นแบบโปรแกรมตรวจ
คําผิดไทย และต6นแบบโปรแกรม
พิมพ8ไทย

ช-วยลดความเสีย่งในการสูญเสยีที่เกิดจากการเก็บรักษา
ผลิตภัณฑ8และเวชภัณฑ8ต-าง ๆ ในอุณหภูมิที่ไม-เหมาะสม 
คิดเปkนมูลค-า 555 ล6านบาท

ชุดซอฟต8แวร8ช-วยการเขียนสําหรับนักเรียนที่บกพร-องทางการเรียนรู6 
(Learning Disabilities Software: LD SW)

ส-งมอบให6สถาบันสุขภาพเด็กแห-งชาติมหาราชินี จํานวน 500 ชุด 
เพื่อมอบให6หน-วยงานในเครือข-าย

สามารถลดค-าใช6จ-ายในการจัดหาอุปกรณ8หรือจัดทําสื่อเฉพาะมา
ช-วยสอนเด็ก LD และช-วยเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของครูใน
การสอนและการดูแลเด็ก LD คิดเปkนมูลค-ารวม 101 ล6านบาท
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ตัวอย-างผลงาน : รางวัลและเกียรติยศ

รางวัล Special Prize และ รางวัลเหรียญเงิน 
ผลงาน ULA-Asphalt Latex

รางวัลเหรียญทองแดง
ผลงาน BeThEPS

รางวัลเหรียญทองแดง
ผลงาน KidBright

รางวัลเหรียญทองแดง
ผลงาน MuTherm

รางวัลเหรียญเงิน
ผลงาน SugarAL GO sensor

รางวัลเหรียญทองแดง
ผลงาน อุปกรณMวัดมุมศีรษะหลัง
การรักษาจอประสาทตา

รางวัลเหรียญทองเกียรติยศ และ รางวัล Special Award
ผลงาน สารเคลือบดูดซับความร อนด วยอนุภาคนาโน
กราฟTน-ซิลิกาสําหรับแผงพลังงานรวมแสงอาทิตยMแบบราง

รางวัลเหรียญเงิน
ผลงาน จมูกอิเล็กทรอนิกสMและการเฝXาระวังกลิ่นอันตราย
ในที่พักอาศัยด วยป[ญญาประดิษฐM
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ตัวอย-างผลการดําเนินงาน
ตามกลุ-มภารกิจ สวทช.
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2 ผลงานเด-น เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด6านการเกษตร

กรอบวิจัยด6านเกษตรและอุตสาหกรรมชีวภาพ 

ชุดตรวจโรคกุ6ง (IHHNV)

กลุ-มภารกิจวิจัย วทน.

พัฒนาวิธีการตรวจหาเชื้อไวรัส IHHN ด6วยเทคนิค in situ digoxigenin
(DIG)-labeling LAMP (ISDL) ที่มีความจําเพาะกับเชื้อไวรัส IHHN 
มากกว-าและใช6เวลาในการตรวจน6อยกว-าเทคนิค in situ hybridization 
(ISH) ถึงหนึ่งในสามเท-า

ศึกษาลําดับเบสของเชื้อไวรัส IHHN พบ
ชิ้นส-วนสารพันธุกรรมไวรัส IHHN แทรก
ในจีโนมของกุ6งกุลาดํา นําไปสู-การพัฒนา
ชุดตรวจไวรัส IHHN ที่มีความถูกต6อง
และรวดเร็ว

ถุงปลูกเพิ่มผลผลิต

ช-วยให6อากาศ และความชื้นระบายได6ดี ลดความร6อนสะสมในดิน 
จากการทดลองปลูกมะเขือเทศราชินี พบว-ารากยาวขึ้น ผลผลิต
เฉลี่ยต-อต6นเพิ่มขึ้น 30-50% และถุงปลูกยังสามารถนํา
กลับมาใช6ซ้ําได6
 

Nonwovens ผ6าไม-ถักทอ
วัสดุทางเลือกสําหรับการเพาะปลูก

อยู-ระหว-างทดสอบภาคสนามกับภาคเอกชน
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กรอบวิจัยด6านพลังงาน
กลุ-มภารกิจวิจัย วทน.

ต6นแบบแบตเตอรี่ประสิทธิภาพสูง ปูทางสู-อุตสาหกรรม
แบตเตอรี่ที่ใช6เทคโนโลยีภายในประเทศ

พัฒนาแบตเตอรี่ลิเทยีม
ซัลเฟอร8ประสิทธิภาพสูง
โดยการพัฒนาขั้วแคโทด

ด6วยกราฟ�น

ได6แบตเตอรี่ชนิดลิเทียมซัลเฟอร8ชนิดเซลล8เหรียญ
ประสิทธิภาพสูง ที่ใช6ขั้วแคโทดแบบสามชั้น 
ให6ค-า discharge capacity สูงถึง 1,528 mAh/gS
และได6ค-า capacity retention 92% 
ที่ 100 cycles

ผลิตพลังงานทดแทนจากจุลินทรีย8

พัฒนาเซลล8ยีสต8ลกูผสม 
Pichia pastoris

สําหรับเชื้อเพลิงชีวภาพ
ไอโซบิวทานอล 

ยีสต8ดังกล-าวมีจุดเด-นทีช่-วยลดต6นทุน ในการเตรียม
อาหารเลี้ยงเชื้อ เติบโตเร็วย-นระยะเวลาในการหมัก
เชื้อ ผลิตไอโซบิวทานอลที่สงูมากขึ้น เพราะยีสต8จะ
ไม-ผลิตเอทานอล

สามารถผลิตไอโซบิวทานอลได6ถึง 2.22 กรัมต-อลิตร ซึ่งเปkนปริมาณ
การผลิตไอโซบิวทานอลที่สูงที่สุดที่มีการรายงานในระบบยีสต8 
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กรอบวิจัยด6านสุขภาพและการแพทย8
กลุ-มภารกิจวิจัย วทน.

ผลิตภัณฑ8ธรรมชาติ สู-ผลิตภัณฑ8ทางการแพทย8ที่ยั่งยืน

ที่นอนน้ําเพื่อสุขภาพ
จากยางพารา

เอ็มเทค ร-วมกับห6างหุ6นส-วนจํากัด เคทีซี ที่นอนน้ํา 
พัฒนาที่นอนน้ําเพื่อสขุภาพจากยางพาราที่มีความ
ทนทาน ยืดหยุ-นสูง สําหรับผู6ป~วยแผลกดทับ เพื่อให6
ผู6ป~วยฟ��นตัวเร็วขึ้น

ครีมคลายกล6ามเนื้อจากน้ํามัน
หอมระเหยไพลและขมิ้นชัน

ผ-านการทดสอบประสิทธิภาพและได6มาตรฐานตามที่บริษัท
ต6องการ (1 ลอนน้ํา ทดสอบแรงกดทับที่ 120 กก. )

นาโนเทค ร-วมกับห6างหุ6นส-วนจํากัด กัญญ8 เฮิร8บ (ประเทศไทย) 
พัฒนาสูตรและกรรมวิธีการสังเคราะห8อนุภาคนาโนกักเก็บน้ํามัน
หอมระเหยจากไพลและขมิ้นชัน 

เพิ่มความสามารถในการซึมผ-านชั้นผิวหนงั ทําให6
สมุนไพรมีประสิทธิภาพในการรักษาอาการปวดได6ดี
ยิ่งขึ้น และเนื้อครีมบางเบาไม-เหนยีวเหนอะหนะ 

มียอดขายรวม 0.16 ล6านบาท



กรอบวิจัยด6านอุตสาหกรรม
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กลุ-มภารกิจวิจัย วทน.

จําแนกกลิ่นด6วย...จมูกอิเล็กทรอนิกส8 (Electronic Nose)

พัฒนาจมูก
อิเล็กทรอนิกส8ขนาดเล็ก 
สําหรับเฝ̂าระวังกลิ่น
อันตรายภายในบ6าน

• คลอบคลุมระยะการทํางานได6 5 – 15 เมตร 
• สามารถสอนตัวอุปกรณ8ให6จดจํากลิ่นเพิ่มเติมได6โดยผู6ใช6งาน
• สามารถจําแนกกลิ่นจากการทําอาหาร กลิ่นธูปและควัน หรือ

สารเคมีต-าง ๆ ที่มีการใช6งานภายในบ6านได6

ได6รับรางวัล Silver Medal จากการประกวดสิ่งประดิษฐ8และนวัตกรรม
นานาชาติ ในงาน The 47th International Exhibition of Inventions 
Geneva ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส

จมูกอิเล็กทรอนิกส8 สู-เครื่องวัดความหอมข6าว

พัฒนาเครื่องมือตรวจสอบความหอมของ
ข6าวแบบพกพา โดยใช6หลักการของ

จมูกอิเล็กทรอนิกส8 

มีเซ็นเซอร8ตรวจวัดก�าซ 8 ชุด วัดความหอมของข6าวได6 10 ระดับ 
สามารถวัดความชื้นและอุณหภูมิของสภาพแวดล6อมภายนอกได6

มีความแม-นยําในการทดสอบสูงและเปkนที่ยอมรับเมื่อ
เปรียบเทียบกับเครื่องมือมาตรฐาน (Headspace Gas 
Chromatography)
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กลุ-มภารกิจวิจัย วทน.

: ตัวอย-างการเก็บข6อมูลชีวภาพและข6อมูลพันธุกรรม

• ข6อมูล DNA barcode ของพืชสมุนไพร 
จํานวน 688 ตัวอย-าง (เป̂าหมาย 600 ตัวอย-าง)

• อยู-ระหว-างจัดทําข6อมูลพืชขึ้น catalog 
จํานวน 250 ตัวอย-าง (เป̂าหมาย 250 ตัวอย-าง)

• ข6อมูลจีโนมข6าว 305 จีโนม (เป̂าหมาย 305 จีโนม)
Plant

Microbe

• ข6อมูล DNA barcode ของจุลินทรีย8 จํานวน 
507 สายพันธุ8 
(+ 193 สายพันธุ8 ภายใน ก.ย. 62)

• ข6อมูลจุลินทรีย8พร6อมขึ้น catalog จํานวน 
509 สายพันธุ8 
(+341 สายพันธุ8 ภายใน ก.ย. 62)

Human

• ข6อมูลลําดับเบสทั้งจีโนม เอ็กซ8โซม และสนิปส8
จีโนไทป�ของประชากรไทย 2,135 ราย 
(เป̂าหมาย 1,902 ราย)

Specimen 
Management 
System 

National S&T Infrastructure (NSTI)

• พัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนการประมวลผลข6อมูล
พันธุกรรมขนาดใหญ- บนระบบคอมพิวเตอร8สมรรถนะ
สูง (HPC) ของ สวทช. 

• ประมวลผลข6อมูลลําดับพันธุกรรมของยีนของ
ประชากรไทย จํานวน 1,847 ราย และอยู-ระหว-าง
ดําเนินการออกแบบและพัฒนาเปkนแพลตฟอร8มเพื่อ
ให6บริการผ-านเว็บไซต8



Center for Cyber-Physical System
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กลุ-มภารกิจวิจัย วทน.

National S&T Infrastructure (NSTI)

Service

Consultation 

ให6บริการ Cloud Platform 
NETPIE สําหรับผู6ใช6งาน IoT

จํานวน 27,046 ราย
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กลุ-มภารกิจวิจัย วทน.

ศูนย8ทดสอบผลติภัณฑ8ไฟฟ̂าและอเิล็กทรอนิกส8

• จัดตั้งห6องปฏิบัติการทดสอบด6านชิ้นส-วนเครื่องบินตาม
มาตรฐาน RTCA-DO160 MIL-STD704 และ 
MIL-STD461 เพื่อใช6สําหรับอากาศยานภายในประเทศ

ศูนย8บริการวิเคราะห8ทดสอบ สวทช.

บริการทดสอบ: การเสื่อมสภาพ
ทางความร6อนของวัสดุ 
ใช6หลักการเปลี่ยนแปลงน้ําหนกั
เมื่ออุณหภูมิเปลี่ยนแปลง 
ด6วยเครื่อง Thermogravimetric
Analyzer (TMA)

กลุ-มเป^าหมาย: อุตสาหกรรมผลิตบรรจุภัณฑ8 อุตสาหกรรมโลหะ 
อุตสาหกรรมยาง หน-วยงานภาครัฐและเอกชน

การใช6ประโยชน8: รองรับงานวิเคราะห8 วิจัย ทดสอบหาค-า
การอ-อนตัวของวัสดุ การเปลี่ยนแปลงของวัสดุ และ
วิเคราะห8หาสัมประสิทธิก์ารขยายตัวทางความร6อนของวัสดุ

National Quality Infrastructure (NQI)

• จัดตั้งห6องปฏิบัติการทดสอบแบตเตอรี่ระดับแพ็คมาตรฐาน 
UN ECE R100 ที่ INC2 เฟส 2 เพื่อดําเนินงานร-วมกับ
บริษัทเมอร8เซเดส-เบนซ8 แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จํากัด 
ทดสอบชิ้นส-วนยานยนต8ไฟฟ̂าต-าง ๆ
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กลุ-มภารกิจวิจัย วทน.
National Quality Infrastructure (NQI)

ศูนย8ทดสอบผลิตภัณฑ8เครื่องใช6ในบ6านและ
เซรามิกอุตสาหกรรม

• เป�ดให6บริการทดสอบก�อกน้ําสําหรับเครื่องสุขภัณฑ8
เฉพาะด6านสิ่งแวดล6อม ด6านการประหยัดน้ําตามมาตรฐาน
อุตสาหกรรม (มอก.) เลขที่ 2067-2552

• เป�ดให6บริการทดสอบฝ;กบัวอาบน้ํา เฉพาะด6านสิ่งแวดล6อม 
ด6านการประหยัดน้ําตาม มอก. เลขที่ 2066-2552

ศูนย8บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม
CTEC

• ได6รับการรับรองสิทธิบัตรการออกแบบโรงเรือนเพาะปลูก
อัจฉริยะ และสร6างโรงเรือนพร6อมระบบอัจฉริยะ จํานวน 
4 โรงเรือนใน 3 พื้นที่

• อยู-ระหว-างผลิตต6นแบบเชิงพาณิชย8 (เครื่องจักร ป��ง ย-าง 
ทอด) สําหรับงานด6านแปรรูปอาหาร (Street Food) 
1 ต6นแบบ



การพัฒนานวัตกรรมตามความต6องการของภาครัฐ
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กลุ-มภารกิจบริหาร RDI

จัดทําระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีฯ ผ$าน ครม. 8 ม.ค. 62 
และประกาศในราชกิจจาณุเบกษา 12 ก.พ. 62

จัดทําระเบียบสํานักนายกฯ
 และประกาศกระทรวงฯ ที่เกี่ยวข6อง

จัดทําประกาศกระทรวงฯ 3 เรื่อง 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 5 เม.ย. 62

สื่อสารและประชาสัมพันธ8โครงการฯ

จัดทําเอกสารแนวปฏิบัติ เว็บไซต. ระบบขึ้นทะเบียน
หน$วยงานออนไลน.และบันทึกขAอตกลงการดําเนินงาน

สื่อสารและนําเสนอขAอมูลใหAกับหน$วยงานภาครัฐ 
จํานวน 65 หน$วยงาน 
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สร6างธุรกิจให6แตกต-างด6วยนวัตกรรม
ITAP เพื่อนคู-คิด SMEs 
       ยกระดับเทคโนโลยีและนวัตกรรม

พัฒนาเครื่องขนถ-าย
ขวดนมจากเครื่องรีทอร8ท

ด6วยหุ-นยนต8 

สามารถทํางานต-อเนื่องได6อย-างอตัโนมัติ ช-วยให6บริษัท
สามารถลดจํานวนคนทีใ่ช6ในกระบวนการจาก 18 คน 
เหลือ 4 คน ลดความเสี่ยงของพนักงานทีเ่กิดการ
บาดเจ็บจากการขนย6าย และมีกําไรจากการขายเพิ่มขึ้น 
22 ล6านบาท

พัฒนาระบบผลิตน้ํามันปาล8มอย-างยั่งยืน 

พัฒนาระบบการผลิต 
การวางแผน การจัดการ 
รวมทั้งพัฒนาระบบการ
บํารุงรักษาเชิงป̂องกัน 
และเทคนคิการติดตั้ง 
ดูแลรักษาเครื่องจักร

สามารถผลิตน้ํามันปาล8มดิบ (CPO) เพิ่มขึ้นร6อยละ 0.25 
หรือ 85 ตันต-อป� หรือคิดเปkนกําไรที่เพิ่มขึ้นกว-า 2 ล6านบาท
ต-อป� และเกิดการจ6างงานเพิ่มขึ้น 0.43 ล6านบาทต-อป�

กลุ-มภารกิจสร6างเสริมขีดความสามารถในการแข-งขัน



การพัฒนากลไกใหม- เพื่อสร6างระบบนิเวศนวัตกรรม

18

กลุ-มภารกิจสร6างเสริมขีดความสามารถในการแข-งขัน

ร$างหลักเกณฑ. 
Spin-off NSTDA 

Start-up

อนุฯ กองทุน 
เห็นชอบ

ประชาพิจารณ.
ร$างหลักเกณฑ.ฯ 

1

2

3

4

5

6

7

กวทช.
อนุมัติหลักเกณฑ. 

22 เม.ย. 62

ประกาศใชA
วิธีปฏิบัติ

10 มิ.ย. 62

นําหลักเกณฑ.มา
จัดทําวิธีปฏิบัติ

(แนวทางพัฒนาศักยภาพ & 
ประมวลจริยธรรม)

เขAาสู$ Spin-off 
Acceleration 

Program
เพื่อเปnนธุรกิจ 

NSTDA 
Startup

พัฒนากลไกการ Spin-off ผลงานของ สวทช. 
เปkนธุรกิจสตาร8ทอัพ (NSTDA Startup) 

พัฒนากลไกการ Spin-off ผลงานของ สวทช. 
เปkนธุรกิจสตาร8ทอัพ (NSTDA Startup) 

1. Food Innovation 

2. Digitalization

3. Internationalization

พัฒนากลไกรูปแบบใหม$ เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจ SMEs และ Startup สู$การเปnนผูAประกอบการฐาน
นวัตกรรม โดยมีกลไกพัฒนาผูAประกอบการ 3 โมเดล ไดAแก$ 

1) Food Innovation Model กลไกการพัฒนาผูAประกอบการนวัตกรรมอาหาร
2) Digitalization Model กลไกการพัฒนาผูAประกอบการโดยใชAดิจิทัลโซลูชัน 
3) Internationalization Model กลไกการพัฒนาผูAประกอบการโดยขยายตลาดสู$สากล

สร6าง Innovation Driven Enterprise (IDE) สร6าง Innovation Driven Enterprise (IDE) 

Food Innovation 
พัฒนา SMEs สู- IDE 40 ราย

Digitalization
พัฒนา SMEs สู- IDE 15 ราย

Internationalization
พัฒนา SMEs สู- IDE 10 ราย 

ก.ย.
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ตัวอย-างผลงาน : ถ-ายทอดเทคโนโลยีสู-ชุมชน

วิสาหกิจชุมชนผักสด ผลไม6 แปรรูป
อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา

ใช6โรงเรือนพลาสติกลดระยะเวลาการปลูก 
เช-น หอมแบ-ง จาก 40 เหลือ 30 วัน

เพิ่มจํานวนรอบการปลูกต-อป�ได6 10 รอบ จากเดิม 5 รอบ

มีน้ําหนักดีขึ้น ประมาณ ต6นละ 2.5-3 ขีดต-อต6น

เพิ่มรายได6เฉลี่ย 12,000 - 16,000 บาทต-อรอบต-อโรงเรือน

Smart Farm Bio Bank
ถ-ายทอดการผลิตเมล็ดพันธุ8ถั่วเขียว

ร-วมกับกรมส-งเสริมการเกษตร กรมส-งเสริมสหกรณ8 
และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร8 
ผลิตเมล็ดพันธุ8ฯ ได6 32,220 กิโลกรัม ในพื้นที่ 114 ไร- 
เมล็ดพันธุ8ฯที่ผลิตได6 เพิ่มขึ้น 50% ต-อไร- 
สร6างรายได6สุทธิ จํานวน 907,200 บาท 
รายได6เพิ่มขึ้นจากเดิม 50% ต-อป�

กลุ-มภารกิจสร6างเสริมขีดความสามารถเกษตรชุมชน

6 จังหวัด (กลางและตะวันออกเฉียงเหนือ)



Training & Learning Station
สถานีสาธิต ทดสอบ เกษตรสมัยใหม-ครบวงจร 28 แห-ง (ส-วนกลาง 1 ภูมิภาค 4 ชุมชน 23)

สถานีเรียนรู6 สวทช. (AGRITEC Station)
สถานีเรียนรู6วังจันทร8 จ.ระยอง

สถานีเรียนรู6ชุมชน อ.เขาค6อ จ.เพชรบูรณ8
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กลุ-มภารกิจสร6างเสริมขีดความสามารถเกษตรชุมชน



โครงการเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi)
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กลุ-มภารกิจบริหารและส-งเสริมเขตนวัตกรรม

เตรียมความพร6อมเพื่อรองรับ ARIPOLIS
พัฒนาแพลตฟอร8มเชื่อมโยงข6อมูลสภาพแวดล6อม
ทางด6านการเกษตร ระบบควบคุมการเกษตรแม-นยําสูง 
ป0จจุบันอยู$ระหว$างนําขAอมูลมาทําโมเดลคาดการณ.
ผลผลิต และหารือร$วมกับประเทศอินเดียเพื่อศึกษาการ
ใชAแพลตฟอร.ม PAIRS ร$วมกัน 

ยกระดับความสามารถทางเทคโนโลยีของชุมชน
ถ-ายทอดเทคโนโลยีให6กับ 32 ชุมชน (เป+าหมาย 50 
ชุมชน) ในพื้นที่ 3 จังหวัด (ระยอง จันทบุรี และ
ตราด) จํานวน 6 เทคโนโลยี รวมถึงพัฒนาเกษตรกร
แกนนํา แกนนําชุมชน และ Young Smart Farmer 
ในพื้นที่ จํานวน 57 คน (เป+าหมาย 80 คน)

การก-อสร6างกลุ-มอาคาร EECi Phase 1A 
ลงนามขAอตกลงคุณธรรม โครงการจAางก$อสรAาง
กลุ$มอาคารเมืองนวัตกรรมภาคตะวันออก Phase 
1A เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2562 ความคืบหน6า
การก-อสร6างฯ ร6อยละ 4.55

เตรียมความพร6อมเพื่อรองรับ BIOPOLIS
พัฒนาต6นแบบระบบโรงเรือนปฏิบัติการ และ
สาธิตนําร-องทางด6าน Plant Phenomics
System เพื่อหาสภาพแวดลAอมที่เหมาะสมใน
การผลิตพืช คาดว$าจะพรAอมใชAงานไดAในช$วง
ปลายป� 2562

ประสานความร-วมมือกับเครือข-ายหน-วยงานพันธมิตร 
เตรียมความพร6อมในด6านต-าง ๆ อาทิ 

บริษัท ปตท. จํากัด มหาชน 
สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน

สํานักงานการบินพลเรือนแห$งประเทศไทย (กพท.) 
สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

เกิดคอนซอร8เทียมใน BIOPOLIS, ARIPOLIS และ 
SPACE INNOPOLIS แล6ว 5 คอนซอร8เทียม อาทิ

ชีวมวล (ชานอAอย) – บริษัทน้ําตาลมิตรผลฯ
เอทานอลจากมันสําปะหลัง –บริษัทไทยแอลกอฮอล.ฯ

Embedded System & IoT - วิทยาลัยอาชีวะ
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แพลตฟอร8มบริการ (Service Platform) จัดกิจกรรมต$าง ๆ เช$น กิจกรรม Pilot Plant & 
Facility Rally โดยนําผูAประกอบการเยี่ยมชมหน$วยงานที่ใหAบริการโรงงานตAนแบบอาหารและบริการวิเคราะห.
ทดสอบ มีผูAเขAาร$วม 62 คน และกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการภายใต6โครงการ PADTHAI เพื่อเร$งพัฒนาการ
เติบโตของผูAประกอบการ มีผูAเขAาร$วม 47 คน 

มีผู6ประกอบการลงทุนกิจกรรมวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม จํานวน 31 ราย เปnนผูAประกอบการ
ที่ลงทุนในพื้นที่เมืองนวัตกรรมอาหาร (TSP@INC2) จํานวน 17 ราย และเมืองนวัตกรรมอาหารส$วนขยาย 
จํานวน 14 ราย

เมืองนวัตกรรมอาหารส-วนขยาย (FI Network)  เชื่อมประสานใหAเกิดความร$วมมือในการดําเนินงาน
เมืองนวัตกรรมอาหารในหน$วยงานภาครัฐ มหาวิทยาลัย และเอกชน ป;จจุบันมี 18 เครือข-าย ใน 4 พื้นที่ 
โดยไตรมาสที่ 3/2562 มีหน-วยงานเข6าร-วมเพิ่มขึ้น จํานวน 3 หน-วยงาน ไดAแก$ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลAา
เจAาคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. และมหาวิทยาลัยหอการคAาไทย

ศูนย8บริการเบ็ดเสร็จ (One-Stop Service) เชื่อมโยงโจทย8วิจัยหรือความต6องการของผู6ประกอบการ
กับผู6ให6บริการในด6านต-าง ๆ ผ-านแพลตฟอร8มบริการทั้ง 8 แพลตฟอร8ม ป0จจุบันใหAบริการเชื่อมโยงบริการและ
อํานวยความสะดวกผูAประกอบการในการทําธุรกิจนวัตกรรมอาหาร จํานวน 45 ราย

FDA &
Food Safety
Capacity Building

Flavor & 
Sensory

Future
Food Lab

Food 

Pilot
Plant

Adv. Testing
& Analysis

Labs
Academy
- Frontier in Foods
- Food Talks

Global 
Network

FoodTech

Accelerator & 
Maker Space

One-Stop Service
Ease of  Doing
Innovation Business

Service Platforms 

Facilities for 
Food SMEs

International Symposium
and link with int’l 
partners

• Researchers and Experts
• Testing and Analysis

• Standard and Regulation
• Equipment and Machine
• Incentives

Training & Workshop 

เมืองนวัตกรรมอาหาร

กลุ-มภารกิจบริหารและส-งเสริมเขตนวัตกรรม



กลุ-มภารกิจพัฒนาและสร6างเสริมบุคลากรวิจัย
ตัวอย-างผลงาน : พัฒนากําลังคนด6าน ว และ ท

พัฒนาและดึงดูดเด็กและเยาวชนเข6าสู-อาชีพนักวิจัย
ไตรมาสที่ 3/2562 ส-งเสริมให6เยาวชน 4,787 คน 

ให6มีความรู6 ความสามารถ และเกิดความสนใจ ว และ ท 
ผ-านการจัดค-าย เช-น

โครงการเสริมสร6างทักษะด6านพันธุศาสตร8โมเลกุลพืช 
มีเยาวชนเขAาร$วม 15 คน 

ได6รับรางวัล Best Poster 1 รางวัล จากงานประชุมนานาชาติ
นักวิทยาศาสตร.รุ$นเยาว. ครั้งที่ 26 ณ ประเทศมาเลเซีย

โครงการพัฒนาทักษะการออกแบบและสร6างหุ-นยนต8
ภายใต6แนวคดิ “Robot for a Greener Planet"

จัดกิจกรรม 3 ภูมิภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ/ตะวันออก เหนือ และใต6 

มีนักศึกษาเข6าร-วม 88 คน จาก 32 สถาบันการศึกษา

คัดเลือกตัวแทน เข6าร-วมการแข-งขัน IDC 
RoBoCon 2019 ณ MIT สหรัฐอเมริกา

"วางรากฐานการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพพืช
ของไทยอย-างยั่งยืน"
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ตัวอย-างผลงาน : กระบวนการภายในและความสามารถองค8กร
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ปรับปรุงและเตรียมความพร6อมทั้งในเชิงระบบและ
กลไกการบริหารจัดการ

มีการใช6ระบบบริหารจัดการทรัพยากร

พัฒนาความสามารถในการบริหาร กํากับ และประเมนิผล

ส-งมอบผลงานตาม TOPs ของ TDGs 
ที่เปkนการทํางานแบบบูรณาการ 

มีการใช6ระบบวัดและประเมินผลคน 
ให6เชื่อมโยงลักษณะการสร6างงาน 

เชื่อมโยงระบบการบริหารแผนงานและงบประมาณให6
สอดคล6องกับแนวทางการบริหาร ที่มุ-งเน6นการส-งมอบ
ผลงานตาม TOP ของแต-ละกลุ-มภารกิจ

มีการใช6ระบบติดตามและประเมินผล
หน-วยงาน/โปรแกรม

• การพัฒนา Management Dashboard
• การพัฒนา NSTDA Evaluation Framework

1

2

1

2

ปรับเกณฑ8ประเมินบุคลากรวิจัย ให6สอดคล6องกับเกณฑ8การส-งมอบ
ผลงานของหน-วยวิจัย

มีระบบ Information sharing พร6อมใช6งาน3

เผยแพร-ข6อมูลทั้งภายในและภายนอก อาทิ นําข6อมูลโครงการวิจัย 
และความเชี่ยวชาญนักวิจัย ขึ้นเว็บไซต8 สวทช.



รายงานทางการเงิน
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ผลการดําเนินงาน Q3/2562 Q3/2561 ผลต-าง
สินทรัพย8 9,892.34 11,551.15 (14.36%)
   เงินสดและเงินฝากธนาคาร 3,032.40 5,097.90 (40.52%)
   ลูกหนี้การคAา (สุทธิ) 65.34 65.73 (0.60%)
  เงินอุดหนุนจากงบประมาณแผ$นดินคAางรับ 0.01 1.56 (99.12%)

   เงินทดรองจ$าย 18.38 16.51 11.28% 
   สินทรัพย.หมุนเวียนอื่น 199.67 159.25 25.38% 
   เงินลงทุนในหุAนบริษัท 80.62 58.86 36.97% 
   เงินลงทุนเผื่อขาย 270.30 307.70 (12.15%)
   เงินลงทุนในหน$วยบริการ - 88.73 (100.00%)
   ลูกหนี้เงินกูAดอกเบี้ยต่ํา 256.23 311.57 (17.76%)
   เงินมัดจําและเงินค้ําประกัน 4.51 8.69 (48.10%)
   อสังหาริมทรัพย.เพื่อการลงทุน (สุทธิ) 1,812.63 1,970.76 (8.02%)
   ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ. (สุทธิ) 3,931.14 3,261.17 20.54% 
   สินทรัพย.ตามสัญญาเช$าการเงิน (สุทธิ) 79.71 102.00 (21.86%)
   สินทรัพย.ไม$มีตัวตน (สุทธิ) 140.67 100.00 40.67% 
   สินทรัพย.ไม$หมุนเวียนอื่น 0.72 0.72 - 

  เปรียบเทียบฐานะการเงิน ข6อมูลเปรียบเทียบ ป� 2562 กับ 2561
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หน$วย: ลAานบาท



ผลการดําเนินงาน Q3/2562 Q3/2561 ผลต-าง
หนี้สินและเงินกองทุน 9,892.34 11,551.15 (14.36%)
หนี้สิน 1,576.72 2,736.48 (42.38%)
 เจAาหนี้การคAา 156.93 153.33 2.35% 
 เงินอุดหนุนกันไวAเบิก 0.01 1.56 (99.12%)
 ค$าใชAจ$ายคAางจ$าย 57.39 64.90 (11.56%)
 หนี้สินหมุนเวียนอื่น 459.33 1,626.18 (71.75%)
 เงินบําเหน็จ/เงินสมนาคุณ สวทช. รอจ$าย 753.34 722.07 4.33% 
 หนี้สินตามสัญญาเช$าการเงิน 79.71 102.00 (21.86%)
 หนี้สินไม$หมุนเวียนอื่น 70.00 66.45 5.33% 
ส-วนของกองทุน 8,315.62 8,814.67 (5.66%)
 ทุน สวทช. 895.17 879.85 1.74% 
 รายไดAสูง (ต่ํา) กว$าค$าใชAจ$ายสะสมตAนงวด 6,008.80 6,922.53 (13.20%)
 บวกรายไดAสูง (ต่ํา) กว$าค$าใชAจ$ายในงวดนี้ 1,311.35 874.59 49.94% 
   รายไดAสูง (ต่ํา) กว$าค$าใชAจ$ายสะสมปลายงวด 7,320.15 7,797.12 (6.12%)
   กําไร/ขาดทุนที่ยังไม$เกิดขึ้นในหลักทรัพย.ฯ 100.30 137.70 (27.16%)

  เปรียบเทียบฐานะการเงิน ข6อมูลเปรียบเทียบ ป� 2562 กับ 2561
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หน$วย: ลAานบาท



  เปรียบเทียบรายได6 ค-าใช6จ-าย ข6อมูลเปรียบเทียบ ป� 2562 กับ 2561
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ผลการดําเนินงาน Q3/2562 Q3/2561 ผลต-าง
รายได6 5,856.70 5,040.99 0.16

 เงินอุดหนุนจากภาครัฐ 3,505.02 3,296.95 0.06

 เงินอุดหนุนอื่น 1,809.12 1,200.40 0.51

 รายไดAค$าบริการและขายสินคAา 487.78 484.65 0.01

 รายไดAอื่น ๆ 54.78 58.99 (0.07)

ค-าใช6จ-าย 4,545.35 4,166.40 0.09

 ค$าใชAจ$ายดAานบุคลากร 1,705.68 1,591.56 0.07

 ค$าใชAจ$ายดําเนินงาน 2,149.12 1,887.72 0.14

 ค$าเสื่อมราคา 690.55 687.11 0.01

รายได6สูง (ต่ํา) กว-าค-าใช6จ-าย 1,311.35 874.59 0.50

หน$วย: ลAานบาท



  เปรียบเทียบรายได6 ค-าใช6จ-าย ข6อมูลเปรียบเทียบ ป� 2562 กับ 2561

29

หน$วย: ลAานบาท

ผลการดําเนินงาน
2562 2561 ผลต-าง

แผน ผล ผลเทียบแผน แผน ผล ผลเทียบแผน
รายได6:-
    งบประมาณแผ$นดนิ 4,527.89 3,505.02 77.41% 3,936.58 3,296.95 83.75% 6.31%
 รวมงบประมาณแผ-นดิน 4,527.89 3,505.02 77.41% 3,954.58 3,296.95 83.75% 6.31%
    อุดหนุนรับ 1,150.00 1,809.12 157.32% 900.00 1,200.40 133.38% 50.71%
    รับจAาง/ร$วมวิจัย 230.00 118.85 51.68% 260.00 134.16 51.60% (11.41%)
    ลิขสิทธิ์/สิทธิประโยชน. 25.00 19.10 76.39% 40.00 11.06 27.64% 72.72%
    บริการเทคนิค/วิชาการ 180.00 140.18 77.88% 160.00 133.67 83.54% 4.87%
    ฝNกอบรม/สัมมนา/นิทรรศการ 95.00 55.00 57.89% 200.00 54.62 27.31% 0.69%
    ค$าเช$าและบริการสถานที่ 220.00 153.02 69.55% 190.00 144.46 76.03% 5.92%
 รวมรายได6 (ตามที่ได6รับอนุมัติจาก กวทช.) 1,900.00 2,295.27 120.80% 1,750.00 1,678.37 95.91% 36.76%
    อื่น ๆ เช$น ดอกเบี้ย ค$าปรับ เบ็ดเตล็ด 100.00 56.41 56.41% 100.00 65.67 65.67% (14.10%)
รวมรายได6ทั้งสิ้น (ไม-รวมรายได6ระหว-างหน-วยงาน/ศูนย8ฯ) 6,527.89 5,856.70 89.72% 7,804.58 5,040.99 64.59% 16.18%
        
ค-าใช6จ-าย:-
    ค$าใชAจ$ายดAานบุคลากร 2,480.00 1,705.68 68.78% 2,229.00 1,591.56 71.40% 7.17%
    ค$าใชAจ$ายดําเนินงาน 7,242.00 2,149.12 29.68% 6,788.00 1,887.72 27.81% 13.85%
    ค$าเสื่อมราคา  690.55   687.11  0.50%
รวมค-าใช6จ-ายทั้งสิ้น (ไม-รวมรายได6ระหว-างหน-วยงาน/ศูนย8ฯ) 9,722.00 4,545.35 46.75% 9,017.00 4,166.40 46.21% 9.10%
รายได6สูง(ต่ํา)กว-าค-าใช6จ-าย รวมค-าเสื่อม  1,311.35   874.59  49.94% 



ลําดับ ประเภท
ภาระผูกพัน

รวมภาระผูกพัน
ป� 2562 ป� 2563-2567

1. ค-าใช6จ-ายที่รับรู6ทางบัญชี 826.81 0.00 826.81
1.1 เงินสํารองบําเหน็จพนักงาน 753.34 - 753.34
1.2 เงินค้ําประกันสัญญาต$าง ๆ 69.28 - 69.28
1.3 ภาษีขาย (ภาษีมูลค$าเพิ่มตAองนําส$งสรรพากร) 4.19 - 4.19

2. ภาระผูกพันในการสนับสนุน ว และ ท 4,480.66 8,973.13 13,453.79
2.1 งบดําเนินงานหน$วยงาน 2,125.86 696.12 2,821.98
2.2 งบดําเนินงานโครงการ 1,813.06 6,721.74 8,534.80
   - อุดหนุนรับ/รับจAาง/ร$วมวิจัย 727.01 2,171.19 2,898.20
   - สนับสนุนหน$วยงานภายนอก 182.55 1,163.03 1,345.58
   - ดําเนินการเอง 903.50 3,387.52 4,291.02
2.3 งบก$อสรAาง 541.74 1,555.27 2,097.01

รวมทั้งสิ้น 5,307.47 8,973.13 14,280.60

เงินสดเงินฝากธนาคารคงเหลือ ณ 30 มิถุนายน 2562 จํานวน 3,032.40 ลAานบาท
หลังหักภาระผูกพันในป� 2562 จํานวน 5,307.47 ลAานบาท คงเหลือ เงินสดเงินฝากธนาคาร จํานวน (2,275.07) ลAานบาท 

  ภาระผูกพันในเงินคงเหลือ
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หน$วย: ลAานบาท



มุมมอง ตัวชี้วัด เป^าหมายทั้งป�
เป^าหมาย

ไตรมาสที่ 3/2562
ผลการดําเนินงาน
ไตรมาสที่ 3/2562

ผู6มีส-วนได6
ส-วนเสีย

มูลค-าผลกระทบต-อเศรษฐกจิและสงัคมฯ • 4.6 เท-าของค-าใช6จ-ายเฉลี่ย ป� 2560 – 2562 1.5 เท-า 3.09 เท-า

การพัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพเิศษภาค
ตะวันออก (EECi)

• มีคอนซอร8เทียมไม-น6อยกว-า 6 คอนซอร8เทียม 
• นําต6นแบบระบบเกษตรสมัยใหม-ไปใช6ใน 50 ชุมชน 
• พัฒนาบุคลากรภาคเกษตรให6เปkนเกษตรกรสมัยใหม- 80 คน 
• พัฒนาบุคลากรวิจัยและนักเรียนในพืน้ที่ 2,000 คน 
• ยกระดับความสามารถเทคโนโลยี SMEs และ startup

ในพื้นที่ 100 ราย

ร6อยละ 60 ร6อยละ 74.07

พันธมิตร/
ลูกค6า/การเงิน

สัดส-วนรายได6ต-อค-าใช6จ-าย • ไม-น6อยกว-าร6อยละ 25 ร6อยละ 23 ร6อยละ 17.84

ทรัพย8สินทางป;ญญาทีม่ีการนําไปใช6ประโยชน8 • จํานวน license สะสม เพิ่มขึ้นร6อยละ 10 จากป�ที่ผ-านมา ร6อยละ 6.3 ร6อยละ 7.92

กระบวนการ
ภายใน

การปรับ สวทช. เข6าสู-โครงสร6างกระทรวงใหม- • มีกลไกในการกํากับดูแลสอดคล6องกบัหลกัการ
  ของโครงสร6างกระทรวงใหม-

ร6อยละ 85 ร6อยละ 69.50

ความสามารถ
องค8กร

ความสามารถขององค8กรในการบริหาร กํากับและ
ประเมินผล ที่สอดคล6องกับระบบของกระทรวงใหม-

• มีการทํางานแบบบรูณาการ (cross-discipline) ร6อยละ 77 ร6อยละ 74.69

 นAอยกว$า 90% 90-95% มากกว$า 95%
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  ผลการดําเนินงานตาม Balanced Scorecard

คะแนนรวม  72.37  คะแนน


