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ภาพรวมผลงานของ สวทช.
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จ ำนวนบทควำมในวำรสำรนำนำชำติ (บทควำม)
จ ำนวนบทควำมในวำรสำรนำนำชำติต่อ
บุคลำกรวิจัย 100 คน

จ ำนวนทรัพย์สินทำงปัญญำ (ค ำขอ) 

จ ำนวนทรัพย์สินทำงปัญญำต่อบุคลำกรวิจัย 100 คน

จ ำนวนรำยกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี (รำยกำร)

จ ำนวนหน่วยงำนรับถ่ำยทอดเทคโนโลยี (รำย)

ไตรมาส 1/2561 ไตรมาส 1/2562 ไตรมาส 1/2563

10
7

19

0.79 0.55 1.44

ไตรมาส 1/2561 ไตรมาส 1/2562 ไตรมาส 1/2563

19
23

25

1.51 1.79 1.89

ไตรมาส 1/2561 ไตรมาส 1/2562 ไตรมาส 1/2563

43

20

36

43

16

43
ภาพรวมผลงานของ สวทช.



INVEST
3. บริการวิเคราะห์ทดสอบ

2. ยกระดับความสามารถ R&D ของ SMEs1. ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน
ไตรมาส 1/2563 : ถ่ายทอดสู่ 15 ชุมชน 10 จังหวัด 1,128 คน
ไตรมาส 1/2562 : ถ่ายทอดสู่ 40 ชุมชน 12 จังหวัด 990 คน

ไตรมาส 1/2563 : สนับสนุน SMEs (ใหม่) 279 โครงการ (62:38) 
ไตรมาส 1/2562 : สนับสนุน SMEs (ใหม่) 422 โครงการ (64:36)

ไตรมาส 1/2563 : ให้บริการ 12,078 รายการ
ไตรมาส 1/2562 : ให้บริการ 10,532 รายการ

4. พัฒนาเขตนวัตกรรม (TSP & SWP)
ไตรมาส 1/2563 : ให้บริการพื้นที่เพือ่ท า R & D 151 ราย
ไตรมาส 1/2562 : ให้บริการพื้นที่เพือ่ท า R & D 145 ราย

5. พัฒนาและส่งเสรมิอาชีพนักวิจัย
ไตรมาส 1/2563 : สนับสนุนทุน (ต่อเนื่อง+ใหม่) 491 คน

บุคลากรวิจัยเข้าร่วมใน Lab 483 คน 
ไตรมาส 1/2562     : สนับสนุนทุน(ต่อเนื่อง+ใหม่) 614 คน 

บุคลากรวิจัยเข้าร่วมใน Lab 391 คน

6. พัฒนาก าลังคนด้าน วทน.
ไตรมาส 1/2563 : ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 1,676 คน

ค่ายเด็กและเยาวชน 908 คน 
ไตรมาส 1/2562   : ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 1,654 คน

ค่ายเด็กและเยาวชน 1,102 คน 4

(หมำยเหตุ : สัดส่วนกำรลงทุน (ภำคเอกชน : ภำครัฐ)

(หมำยเหตุ : ปี 2563 มีกำรเช่ำพื้นที่ 77.40% จำกพ้ืนท่ีให้เช่ำทั้งหมด)

ภาพรวมผลงานของ สวทช.



4. ลดความเสี่ยงและ
ลดมูลค่าความเสียหาย 
และลดค่าใช้จ่ายที่ต้อง
ใช้ในการแก้ไขปัญหา
จากการเกิดเหตุฉุกเฉิน

ตัวอย่างผลงานของ สวทช.

ระบบมอนิเตอร์น้ าทิ้ง 
( Near-real-time hydrological data monitoring)

2. ลดเวลาการเก็บ 
ตัวอย่างน้ ามาวิเคราะห์
เพื่อประมวลผล

5. สร้างผลกระทบ
มูลค่า 43 ล้านบาท

1.ระบบติดตามสถานการณ์    
ระบบบ าบัดน้ าทิ้ง แสดงผล
ค่าพารามิเตอร์ เช่น PH อุณหภูมิ 
TDS(ค่าของแข็งละลายน้ า) และ 
Flow (อัตราการไหล)

3. ติดตามสถานการณ์ระบบบ าบัด
น้ าทิ้งแบบ Real-time และ
ต่อเนื่อง มีระบบ Line Alert 
สามารถตั้งค่าได้ 

5
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4. ต้นทุนต่ า

ตัวอย่างผลงานของ สวทช.

2. ออกแบบกระบวนการ
ผสมและหลอมเนื้อ
วัตถุดิบให้เข้ากันได้ดี

5. ย่อยสลายได้ตาม
ธรรมชาติใน 4 เดือน 
กลายเป็นปุ๋ยในดิน

1.วัตถุดิบหลักจากวัสดุ
ชีวภาพ แป้งมันส าปะหลัง

3. เป่าขึ้นรูปได้ง่าย 
ถุงแข็งแรง เหนียว ยืดหยุ่น

ถุงขยะสลายตัวได้
ส าหรับขยะอินทรีย์
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5. ติดตาม และ
เตือนภัยโรคข้าว
ระดับประเทศได้
อย่างรวดเร็ว ลด
ความเสียหายจาก
การท าลายของโรค
ข้าวในช่วง
เพาะปลูก  

ตัวอย่างผลงานของ สวทช.
3. ส่งค าวินิจฉัยโรคข้าว
ภายใน 3 – 5 วินาที ได้
แล้ว 6 โรค เข่น  โรคขอบ
ใบแห้ง โรคใบขีดโปร่งแสง

1. ใช้การวิเคราะห์ภาพถ่าย
และปัญญาประดิษฐ์ เป็น
ระบบบริการวินิจฉัยโรคข้าว
ผสานไลน์บอท (Line Bot)

4. เกษตรกรสามารถใช้
วินิจฉัยโรคข้าวได้ด้วย
ตนเอง ไลน์บอทโรคข้าว 
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2. เทคนิค Deep Learning 
วินิจฉัยโรคข้าว ไม่ขึ้นกับรุ่น
โทรศัพท์ ไม่ต้องติดตั้ง
โปรแกรมเพิ่มเติม 



4. ผลการรักษาดีเป็นที่
น่าพอใจและประสบ
ความส าเร็จ

ตัวอย่างผลงานของ สวทช.

2. ได้เซลล์ต้นก าเนิดผิว
กระจกตาปริมาณมาก
และยังคงคุณสมบัติ
ความเป็นเซลล์ต้นก าเนิด 

5. ปัจจุบันท าได้ใน
สถาบันใหญ่ที่
สามารถเพาะเลี้ยง
เซลล์ได้แล้ว เช่น
โรงพยาบาลศิริราช 
สภากาชาดไทย 1. เพาะเลี้ยงเซลล์ต้นก าเนิดผิว

กระจกตา โดยเทคโนโลยี Cell 
suspension and seeding 
ลงบนเยื่อหุ้มรกร่วมกับการใช้สาร 
Small molecules 

3. วิธีรักษาที่ต้นเหตุ
ทดแทนการผ่าตัดเปลี่ยน
กระจกตา

การปลูกถ่าย stem cell 
กระจกตา วิธี CLET

(Cultivated limbal epithelial transplantation)

8



4. ใช้เซนเซอร์ติดตาม
การอพยพของเหยี่ยว 
ซึ่งส่งเสริมการท่องเที่ยว
บนฐานความรู้

ตัวอย่างผลงานของ สวทช.

2. แปลงเป็นสาระดิจิทัล
สร้างเรื่องราวการท่องเที่ยว 
ยกระดับชุมชนด้วยนวัตกรรม
แพลตฟอร์ม Navanurak
ส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม

5. น าไปใช้ในพื้นที่จังหวัด
เมืองรอง 10 จังหวัด ได้แก่ 

พะเยา สตูล ตรัง ตาก ปัตตานี 
ชุมพร ยะลา พังงา ระนอง 
อุบลราชธานี 

1. ใช้ วทน. อนุรักษ์ฟื้นฟู และ
บริหารจัดการความหลากหลาย
ทางชีวภาพและวัฒนธรรมที่เป็นอัต
ลักษณ์ประจ าถิ่น ให้เมืองรองเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวใหม่ของประเทศไทย 

3. ใช้ไม้โกงกางเทียมฟื้นฟูป่าชายเลน
ในพื้นที่ต้นแบบที่บางปู จ.สมุทรปราการ 
ลดความรุนแรงคลื่น เพิ่มตะกอนดิน

พัฒนาแหล่งทอ่งเที่ยวเมืองรอง
ด้วยความหลากหลายทางชวีภาพและวัฒนธรรม 
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4. Smart Tourism  
และ Smart Hospital

ตัวอย่างผลงานของ สวทช.

2. ประหยัดค่าไฟฟ้าได้ 
ร้อยละ 20 - 25 ต่อเดือน

5.พัฒนาเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ
ด้วย วทน. สู่เมืองต้นแบบ 
Krabi Go Green Model

1.นวัตกรรมน าความร้อน
จาก Compressor air 
มาท าน้ าร้อน ให้ในโรงแรม

3. Innovation matching
ผู้ประกอบการด้านพลังงานกับ
ด้านท่องเที่ยว

ประหยัดพลังงาน หนุนการท่องเที่ยว
ด้วยนวัตกรรมน าความร้อนจากแอร์มาใช้ประโยชน์

10

Krabi
Go Green

MODEL



4. เจ้าของฟาร์มสามารถ
พัฒนาโปรแกรมเพ่ิมเติม
ได้เอง

ตัวอย่างผลงานของ สวทช.

2. ระบบช่วยตัดสินใจ
และ ควบคุมปัจจัยต่างๆ 
เช่น อุณหภูมิ ความชื้น 

5. สู่การเพาะพันธุ์ได้ด้วยตนเอง
ลดต้นทุน รายได้เพ่ิม 
เกษตรกรเติบโตอย่างยั่งยืน

1.ถ่ายทอดเทคโนโลยี
ระบบเกษตรอัจฉริยะ
FARM WiMaRC ให้
เกษตรกรฟาร์มเห็ด

3. ผลผลิต และคุณภาพ
เพ่ิมขึ้น

พัฒนา ขยายผล Smart Farm  
ฟาร์มเห็ดเขาชะเมา จ.ระยอง ด้วยเทคโนโลยีเซนเซอร์ไร้สาย FARM WiMaRC
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การเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ปี 2563

รายการ
งบประมาณแผ่นดิน

ที่ได้รับ*

งบประมาณ 2562 
พลางก่อน

(เบิกไตรมาส 1-2)
คงเหลือ

งบอุดหนุนทั่วไป 3,463.4531 1,471.5405 1,991.9126
งบอุดหนุนเฉพาะกิจ 1,500.5006 234.8000 1,265.7006

รวม 4,963.9537 1,706.3405 3,257.6132

หมำยเหตุ: *งบประมำณแผ่นดินที่ผ่ำนสภำฯ

หน่วย : ล้ำนบำท
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หน่วย : ล้ำนบำท

งบแสดงฐานะการเงิน ข้อมูลเปรียบเทียบ ปี 2563 กับ 2562

13

ผลการด าเนินงาน Q1/2563 Q1/2562 เพิ่ม (ลด)
สินทรัพย์ 9,102.96 10,463.01 (1,360.05)

เงินสดและเงินฝำกธนำคำร 1,648.64 3,887.39 (2,238.75)
ลูกหน้ีกำรค้ำ(สุทธิ) 78.82 92.90 (14.08)
เงินอุดหนุนจำกงบประมำณแผ่นดินค้ำงรับ 0.00 5.43 (5.43)
เงินทดรองจ่ำย 7.59 20.58 (12.99)
สินทรัพย์หมุนเวียนอืน่ 221.67 164.19 57.48
เงินลงทุนในหุ้นบริษัท 81.95 60.62 21.32
เงินลงทุนเผื่อขำย 183.60 258.40 (74.80)
เงินลงทุนในหน่วยบริกำร 0.00 88.73 (88.73)
ลูกหน้ีเงินกู้ดอกเบ้ียต่ ำ 240.69 293.10 (52.42)
เงินมัดจ ำและเงินค้ ำประกัน 3.68 8.47 (4.79)
อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน(สุทธิ) 1,734.45 1,891.79 (157.34)
ที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์ (สุทธิ) 4,636.92 3,485.04 1,151.88
สินทรัพย์ตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน(สทุธิ) 94.35 87.14 7.21
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน(สุทธิ) 169.87 118.50 51.37
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 0.72 0.72 0.00



หน่วย : ล้ำนบำท
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งบแสดงฐานะการเงิน ข้อมูลเปรียบเทียบ ปี 2563 กับ 2562
ผลการด าเนินงาน Q1/2563 Q1/2562 เพิ่ม (ลด)

หนี้สินและเงินกองทุน 9,102.96 10,463.01 (1,360.05)
หนี้สิน 2,150.42 1,599.04 551.39

เจ้ำหนี้กำรค้ำ 80.55 66.95 13.59
เงินอุดหนุนกันไว้เบิก 0.00 5.43 (5.43)
ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย 104.98 39.76 65.23
หนี้สินหมุนเวียนอื่น 1,020.48 572.05 448.43
เงินบ ำเหน็จ/เงินสมนำคุณสวทช.รอจ่ำย 776.86 752.53 24.33
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน 94.03 87.14 6.88
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 73.53 75.17 (1.65)

ส่วนของกองทุน 6,952.53 8,863.97 (1,911.44)
ทุน สวทช. 895.17 879.85 15.32
รำยได้สูง(ต่ ำ)กว่ำค่ำใช้จ่ำยสะสมต้นงวด 6,378.36 7,502.71 (1,124.36)
บวก ปรับปรุงรำยได้สูง(ต่ ำ)กว่ำค่ำใช้จ่ำยสะสมต้นงวด 0.00 0.00
บวก รำยได้สูง(ต่ ำ)กว่ำค่ำใช้จ่ำยในงวดนี้ (334.60) 393.00 (727.60)
รำยได้สูง(ต่ ำ)กว่ำค่ำใช้จ่ำยสะสมปลำยงวด 6,043.76 7,895.72 (1,851.96)
ก ำไร/ขำดทุนที่ยังไม่เกิดข้ึนในหลักทรัพย์ฯ 13.60 88.40 (74.80)



หน่วย : ล้ำนบำท

งบรายได้ค่าใช้จ่าย ข้อมูลเปรียบเทียบ ปี 2563 กับ 2562
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ผลการด าเนินงาน Q1/2563 Q1/2562 เพิ่ม (ลด)
รายได้ 1,323.49 1,674.55 (351.06)

เงินอุดหนุนจำกรัฐบำล 861.39 1,379.24 (517.85)
เงินอุดหนุนอ่ืน 338.96 117.12 221.84
รำยได้ค่ำบริกำรและขำยสินค้ำ 175.54 162.58 12.95
รำยได้อื่นๆ (52.40) 15.61 (68.01)

ค่าใช้จ่าย 1,658.09 1,281.55 376.54
ค่ำใช้จ่ำยด้ำนบุคลำกร 600.63 554.31 46.32
ค่ำใช้จ่ำยด ำเนินงำน 788.66 501.43 287.23
ค่ำเสื่อมรำคำ 268.80 225.81 42.99

รายได้สูง(ต่ า)กว่าค่าใช้จ่าย (334.60) 393.00 (727.60)



หน่วย : ล้ำนบำท

ภาระผูกพันในเงินคงเหลือ
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ล าดับ ประเภท
ภาระผูกพัน รวม

ภาระผูกพันปี 2563 ปี 2564-2568 ปี 2569-2610
1 ค่าใช้จ่ายที่รับรู้ทางบัญชี 854.62 - - 854.62

1.1 เงินส ารองบ าเหน็จพนักงาน 776.86 - - 776.86
1.2 เงินค้ าประกันสัญญาต่างๆ 72.81 - - 72.81
1.3 ภาษีขาย (ภาษีมูลค่าเพ่ิมต้องน าสง่สรรพากร) 4.96 - - 4.96

2 ภาระผูกพันสนับสนุน  ว และ ท 4,255.87 1,327.42 - 5,583.29
2.1 งบด าเนินงานหน่วยงาน 1,523.51 563.24 - 2,086.76
2.2 งบด าเนินงานโครงการ 1,633.48 79.07 - 1,712.54

- อุดหนุนรับ/รับจ้ำง/ร่วมวิจัย 633.15 71.66 - 704.82
- สนับสนุนหน่วยงำนภำยนอก 170.31 0.00 - 170.31
- ด ำเนินกำรเอง 830.01 7.40 - 837.41

2.3 งบก่อสร้าง 1,098.88 685.10 - 1,783.99

3 ภาระผูกพันตามนิติกรรมสัญญา 526.58 196.48 61.02 784.07
3.1 สัญญาเช่าด าเนินงาน 34.87 73.34 61.02 169.23
3.2 สัญญาจ้างเหมาบริการ 87.36 3.92 - 91.28
3.3  สัญญาเกี่ยวกับรายจ่ายลงทุน 254.68 0.00 - 254.68
3.4 สัญญาจัดซื้อจัดจ้างพัสดุและบริการอ่ืนๆ 149.67 119.21 - 268.88

รวม 5,637.07 1,523.89 61.02 7,221.98
เงินสดเงินฝากธนาคารคงเหลือ ณ 31 ธ.ค. 62 จ านวน 1,648.64 ล้านบาท คงเหลือ
หลังหัก ภาระผูกพัน และค่าใช้จ่ายทางบัญชีส าหรับปี 2563 จ านวน (3,988.43) ล้านบาท
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