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ภาพรวมผลงาน สวทช.
258 รายการ

316 หน่วยงาน
261 รายการ

335 หน่วยงาน

ถ่ายทอดเทคโนโลยี/
อนุญาตใหใ้ช้สิทธิ 

(license)

ปี 2562ปี 2561
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ถ่ายทอด
เทคโนโลยีสู่ชุมชน

500 ชุมชน 53 จังหวัด
10,786 คน

264 ชุมชน 35 จังหวัด
6,781 คน

บริการวิเคราะห์
ทดสอบ

50,235 รายการ
แก่เอกชน 2,282 ราย

81,477 รายการ
แก่เอกชน 2,270 ราย

ยกระดับ
ความสามารถ R&D 

ของ SMEs
1,610 ราย 1,791 ราย



ภาพรวมผลงาน สวทช.
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48,74345,31027,546
IMPACT
มูลค่าผลกระทบ

ต่อเศรษฐกิจและสังคม (ล้านบาท)

ปี 2562ปี 2561ปี 2560

INCOME
รายได้จากการด าเนินงาน 

(ล้านบาท)
1,8712,5291,864

EXPENSES
ค่าใช้จ่ายตามงบการเงิน

(ล้านบาท)
6,9586,4585,792

รายได้ต่อ
ค่าใช้จ่าย

0.270.390.32



ทรัพย์สินทางปัญญาที่มีการน าไปใช้ประโยชน์
ถ่ายทอดเทคโนโลยี 258 รายการ 316 หน่วยงาน

มีจ านวน license เพิ่มขึ้น 46 รายการ คิดเป็น 10.41% ของ license สะสม (442 รายการ)
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M-Bone!! วัสดุทดแทนกระดูก จากงานวิจัยสู่การผลิตใช้จริง

วัสดุทดแทนกระดูกส าหรับ
ปลูกถ่ายในร่างกายมนุษย์

• เป็นวัสดุสังเคราะห์ ที่มีไฮดรอกซีอาปาไทต์ และไตรแคลเซียมฟอสเฟต
เป็นส่วนประกอบหลัก มีคุณสมบัติเหนี่ยวน าการเจริญเติบโต
ของเซลล์กระดูก ในระยะเวลาเพียง 16 สัปดาห์ 

• ผ่านการทดสอบความปลอดภัย ตามมาตรฐาน 
ISO 10993 และได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 13485

• ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับเอกชนเพื่อผลิตเชิงพาณิชย์ รวมทั้ง
ผลิตให้แก่โรงพยาบาล ใช้ในผู้ป่วยทางทันตกรรม และโรงพยาบาลสัตว์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อใช้กับสัตว์ที่มีปัญหาทางทันตกรรม



พื้นที่ถ่ายทอดเทคโนโลยี
500 ชุมชน 53 จังหวัด

เกษตรกรได้รับถ่ายทอด
องค์ความรู/้เทคโนโลยี

10,786 คน

เทคโนโลยีเพื่อเกษตรกรและชุมชน

พร้อมใช้ 36 เทคโนโลยี

• ข้าว มันส าปะหลัง ยางพารา 
ถั่วเขียว พริก มะเขือเทศ เห็ด 
สตรอว์เบอรี่ กาแฟ

• โรงเรือนอัจฉริยะ
• สถานีตรวจวัดอากาศ
• ระบบให้น  าตามความต้องการของพืช

ตัวอย่างผลงาน: ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

พัฒนาเจ้าหน้าที่ส่งเสริม 
เกษตรกรแกนน า ผู้ประกอบการ
นวัตกรรม นักการตลาด 

1,196 คน
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สวนมังคุด
อ. เขาคิชฌกูฏ จ. ระยอง

• ใช้ข้อมูลความเร็วลม ความชื้นดิน 
ความเข้มแสง ตัดสินใจให้น้ า
ครั้งแรก เพื่อบังคับการออกดอก 
ในพื้นที่สวนมังคุด 30 ไร่

• ผลผลิตมังคุดเพิ่มขึ้นจาก 
25 ตัน/ปี เป็น 30 ตัน/ปี 

• รายได้เพิ่มขึ้น 200,000 บาท

เทคโนโลยีระบบสถานีตรวจวัดอากาศ 



สร้างธุรกิจให้แตกต่างด้วยนวัตกรรม
ITAP เพื่อนคู่คิด SMEs 

ยกระดับเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ปรับปรุงกระบวนการท างานของเครื่องจักร ติดตั้งและปรับปรุง
เครื่องจักร เพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และอบรมพนักงานให้มี
ความรู้ด้านการบ ารุงรักษา

เทคโนโลยีเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน

ระบบการผลิตผักและผลไม้ที่ปลอดภัย

ผู้ประกอบการสวนส้มใน อ.ฝาง และ อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 
มียอดขายส้มสายน้ าผึ้งในประเทศเพิ่มขึ้น 314 ล้านบาท
หลังจากได้รับการสนับสนุนจาก ITAP ให้ผ่านมาตรฐาน ThaiGAP

ตัวอย่างการยกระดับความสามารถ R&D ของ SMEs

การเพิ่มประสิทธิภาพโรงสขีา้ว (โรงสี Hi-speed)

สามารถสีข้าวได้เร็วเพิ่มขึน้ 2 เท่า
จากเดิม (60 ตัน/วัน เป็น 120 ตัน/วัน ) 
ได้ข้าวสารเต็มเม็ดเพิ่มขึ้น 10% 

ก าไรเพิ่มขึ้น 20% 

ส่งเสริมการน ามาตรฐาน ThaiGAP* ไปใช้โดย อบรมให้ความรู้
ผู้ประกอบการ สร้างที่ปรึกษาเกษตรกรท้องถิ่น (Train the 
Trainers) และพัฒนาระบบ ThaiGAP ให้ผู้ประกอบการ

ตัวอย่างความส าเร็จ

*Thai Good Agricultural Practice 6

สนับสนุน SMEs (ใหม่) 1,791 ราย



ตัวอย่างผลงาน : ที่สร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม

เทคโนโลยีพร้อมใช้... เพิ่มคุณภาพชีวิตและความปลอดภัย
ระบบตรวจสุขภาพเขื่อน 

(Dam Safety Remote Monitoring System: DS-RMS)

ตรวจสอบพฤติกรรมเขื่อน (ไหลซึม ทรุดตัว เคลื่อนตัว) ข้อมูล
แผ่นดินไหว และข้อมูลสถานการณ์น้ าในเขื่อน ด้วยเซนเซอร์
ตรวจวัด ประมวลผลข้อมูลด้วยระบบเสมือนผู้เชี่ยวชาญ ติดต้ัง
ใช้งาน 14 เขื่อนของ กฟผ. ทั่วประเทศ

ลดการน าเข้าระบบฯ และการบ ารุงรักษาจากต่างประเทศ 
เพิ่มความน่าเชื่อถือของข้อมูลด้วยระบบอัตโนมัติ เพิ่มความ
เชื่อมั่นของชุมชนรอบบริเวณเขื่อน 

คิดเป็นมูลค่า 2,027 ล้านบาท
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เทคโนโลยีพร้อมใช้... เพิ่มคุณภาพชีวิตและความปลอดภัย

คิดเป็นมูลค่า 740 ล้านบาท

น้ ายางข้นชนิดแอมโมเนียต่ ามากส าหรับผสมกับแอสฟัลท์
(ULA-asphalt)

น้ ายางพาราข้นเกรดพิเศษ ซึ่งมีปริมาณแอมโมเนียต่ ามาก 
และมีเสถียรภาพด้านความร้อนสูง ท าให้มีคุณสมบัติเหมาะสม
ส าหรับผสมกับแอสฟัลต์

สร้างรายได้เพิ่มให้บริษัทขายน้ ายางข้น ULA และบริษัทผลิต
แอสฟัลต์ (PARA AC) สร้างรายได้เพิ่มให้ชาวสวนยาง
จากการขายน้ ายางสด กรมทางหลวงประหยัด
งบประมาณจากการท าถนน และช่วยลดปริมาณแอมโมเนีย
จากการผลิตสู่สิ่งแวดล้อม 
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ตัวอย่างผลงาน : ที่สร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม



การพัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

EECiการก่อสร้างกลุ่มอาคาร EECi Phase 1A 
ความคืบหน้าการก่อสร้างฯ ร้อยละ 13.53 
(เป้าหมายร้อยละ 15)

ยกระดับความสามารถทางเทคโนโลยีของ
ชุมชน ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับ 57 ชุมชน 
(เป้าหมาย 50 ชุมชน) จ านวน 18 เทคโนโลยี

พัฒนาบุคลากรวิจัยและนักเรียนในพื้นที่ 
(เป้าหมาย 2,000 คน)
พัฒนาบุคลากรวิจัยระดับสูง 
• Visiting Professors 8 คน (เป้า 7 คน)
• Post Doc. 25 คน (เป้า 15 คน)
• Top Notch 1 คน (เป้า 3 คน)
ส่งเสริมการเรียนรู้ครูและนักเรยีนในพ้ืนที่ 
จ านวน 2,963 คน

เกิดคอนซอร์เทียมแล้ว 6 คอนซอร์เทียม
(เป้าหมายไม่น้อยกว่า 6 คอนซอร์เทียม) อาทิ
• ชีวมวล (ชานอ้อย) – บริษัทน  าตาลมิตรผลฯ
• เอทานอลจากมันส าปะหลัง –บริษัทไทยแอลกอฮอล์ฯ
• Embedded System & IoT - วิทยาลัยอาชีวะ
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ยกระดับความสามารถทางเทคโนโลยี
ของ SMEs และ Startup 119 ราย 
(เป้าหมาย 100 ราย)



กระบวนการภายในและความสามารถองค์กร

การปรับ สวทช. เข้าสู่กระทรวงใหม่ 
โดยปรับบทบาทภารกิจของ สวทช. 

ก าหนดขอบเขตภาระงานของ สวทช. ให้สอดคล้อง
และขับเคลือ่นภายใต้ภารกิจใหม่ 7 ภารกิจ

เสริมสร้างความสามารถของ สวทช. 
ในการบริหารและก ากับให้ส่งมอบผลงาน

ทีมุ่่งเน้นการท างานแบบบูรณาการ
อาศัยความช านาญและความเชี่ยวชาญของแต่ละหน่วยงาน
ในลักษณะการท างานข้าม pillars ข้าม sub-pillars 
หรือต่างสายงาน รวมทั งจากภาคเอกชน และเครือข่าย
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ก าหนดเป้าหมายการพัฒนาตาม 10 TDGs ในปี 2562 
สามารถส่งมอบผลงานตาม TOPs ของ TDGs ที่เป็นการท างาน
แบบบูรณาการ ได้ร้อยละ 98 จากเป้าหมาย (ร้อยละ 100)
มีการใช้ระบบวัดและประเมินผลคน ให้เชื่อมโยงลักษณะงาน 
โดยปรับเกณฑ์ประเมินบุคลากรวิจัย ให้สอดคล้องกับเกณฑ์การ
ส่งมอบผลงานของหน่วยวิจัย ที่มีกลไกการบริหารจัดการทั้งการใช้ระบบบริหารจัดการทรัพยากร 

และการใช้ระบบติดตามและประเมินผลกลุ่มภารกิจ มีระบบ Information sharing พร้อมใช้งาน มีการเผยแพร่
ข้อมูลทั งภายในและภายนอก อาทิ น าข้อมูลโครงการวิจัย และ
ความเชี่ยวชาญนักวิจัย ขึ นเว็บไซต์ สวทช.

เพื่อขับเคลื่อนการด าเนินงานของ สวทช. ให้สอดคล้องกับภารกิจ
ของ อว. และยุทธศาสตร์ อววน. ต่อไป



มุมมอง ตัวชี้วัด เป้าหมาย น้ าหนัก ผลการด าเนินงาน คะแนน

ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย

มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมฯ • 4.6 เท่าของค่าใช้จ่ายเฉลี่ย ปี 2560 – 2562 20 7.63 เท่า 20

การพัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออก (EECi)

• มีคอนซอร์เทียมไม่น้อยกว่า 6 คอนซอร์เทียม 
• น าต้นแบบระบบเกษตรสมัยใหม่ไปใช้ใน 50 ชุมชน 
• พัฒนาบุคลากรภาคเกษตรให้เป็นเกษตรกรสมัยใหม่ 80 คน 
• พัฒนาบุคลากรวิจัยและนักเรียนในพ้ืนที ่2,000 คน 
• ยกระดับความสามารถเทคโนโลยี SMEs และ startup

ในพ้ืนที่ 100 ราย

15 98.52% 14.78

พันธมิตร/
ลูกค้า/
การเงิน

สัดส่วนรายได้ต่อค่าใช้จ่าย • ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 20 26.90% 20

ทรัพย์สินทางปัญญาทีม่ีการน าไปใช้ประโยชน์ • จ านวน license สะสม เพ่ิมขึ้นร้อยละ 10 จากปีที่ผ่านมา 15 10.41% 15

กระบวนการ
ภายใน

การปรับ สวทช. เข้าสู่โครงสร้างกระทรวงใหม่ • มีกลไกในการก ากบัดแูลสอดคล้องกบัหลกัการ
ของโครงสร้างกระทรวงใหม่

15 100% 15

ความสามารถ
องค์กร

ความสามารถขององค์กรในการบริหาร ก ากับและ
ประเมินผล ที่สอดคล้องกับระบบของกระทรวงใหม่

• มีการท างานแบบบูรณาการ (cross-discipline) 15 99.20% 14.88

น้อยกว่า 90% 90-95% มากกว่า 95%

ผลการด าเนินงานตาม Balanced Scorecard

11คะแนนรวม 99.66 คะแนน



สรุปผลการด าเนินงานตาม Balanced Scorecard
คะแนนการด าเนินงานของ สวทช. ปีงบประมาณ 2562

เกณฑ์การพิจารณาผลงาน สวทช. ที่เสนอ กวทช.
• ผลงานระหว่าง  85% ถึง 90% ถือว่าอยู่ในเกณฑ์  “พอใช”้
• ผลงานระหว่าง  90% ถึง 95% ถือว่าอยู่ในเกณฑ์     “ดี”
• ผลงานมากกว่า 95% ถือว่าอยู่ในเกณฑ์  “ดีมาก”

99.6634.78

ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย

คะแนน
35

พันธมิตร 
ลูกค้า การเงิน

คะแนน
15

กระบวนการ
ภายใน

คะแนน
14.88

ความสามารถ
องค์กร

คะแนน

12


