
ปีงบประมาณ 2564
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(ต.ค. – ธ.ค. 2563)



มูลค่าผลกระทบ

525 
ล้านบาท

2,157
ล้านบาท

มูลค่าการลงทุน

สรุปผลการด าเนินงาน ไตรมาสท่ี 1 ปีงบประมาณ 2564
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ผลงานวิชาการ

25บทความ IPs 36

การน าไปใช้ประโยชน์

48 รายการQ1/2563 : 124.34 Q1/2563 : 178.60

Q1/2563 : 19

Q1/2563 : 36

Q1/2563 : 25
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สร้างความสามารถ 
SMEs (ITAP)

324 โครงการ

สร้างความสามารถ
เกษตรกรและชุมชน

2,235 คน

85 ชุมชน

ด าเนินการรับจ้าง
วิจัย และร่วมวิจัย

Q1/2563 : 279 Q1/2563 : 15 ชุมชน
1,128 คน

104 

226 โครงการ

Q1/2563 รับจ้างวิจัย : 210 โครงการ
ร่วมวิจัย : 108 โครงการ

รับจ้าง
วิจัย

ร่วม
วิจัย โครงการ
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บริการโครงสร้าง
พ้ืนฐาน วท

126
โครงการ

บริการวิเคราะห์
ทดสอบ

รายการ

21,693
เอกชนเช่าพ้ืนท่ี

157

พัฒนาเขต
นวัตกรรม

การก่อสร้าง 
EECi เฟส 1A

63%

ราย

พัฒนาก าลังคน

สร้างบุคลากรวจิัย

up-skill

436 คน

1,377 คน

Q1/2563 สร้างบุคลากรวิจัย : 491
Up-skill : 2,155 

Q1/2563 : 91 Q1/2563 : 12,078 รายการ

Q1/2563 : 138
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บุคลากรวิจัย

1,358 
คน

ค่าใช้จ่าย
(งบการเงิน)

ล้านบาท

1,561 

รายได้จาก
การด าเนินงาน

ล้านบาท

871

Q1/2563 : 1,658 Q1/2563 : 462 Q1/2563 : 1,321
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• ใช้งานและเชื่อมโยงข้อมูลในศูนย์วิจัยข้าว 28 ศูนย์

• เพ่ิมประสิทธภาพการท างาน ในกระบวนการต่าง ๆ ของ

กรมการข้าว คิดเป็นมูลค่าเวลาที่ประหยัดได้ 15 ล้านบาท

• ลดเวลาในการจัดท าบัญชีผลผลิตข้าวคงเหลือ

• เป็นประโยชน์ต่อการวางแผน และทันต่อสถานการณ์
การผลิตเมล็ดพันธุ์ของหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ระบบสารสนเทศบริหารจัดการการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว

ระบบสารสนเทศส าหรับการบริหารและจัดการ  
การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชั้นพันธุ์คัดและพันธุ์หลัก
ในการติดตามกระบวนการผลิต ตั้งแต่ขั้นตอนการ
วางแผน ติดตาม ดูแล ก ากับการปฏิบัติ ควบคุม 
และตรวจสอบคุณภาพ และจัดท าฐานข้อมูล 
เพ่ือการประเมินสถานการณ์เมล็ดพันธุ์ข้าว 
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เครื่องตรวจวัดสุขภาพเบ้ืองต้นอัตโนมัติ
B-Life Check

• ติดตั้งใช้งานแล้วท่ัวประเทศ 100 เครื่อง 
ณ สาขา ธ.ก.ส. และพ้ืนที่ตามที่ สปสช. ก าหนด

ตรวจวัดความดันโลหิต อัตราการเต้นหัวใจ 
ชั่งน ้าหนัก  และวัดดัชนีมวลกายได้ครบ
ท่ีจุดเดียว จัดเก็บเป็นประวัติสุขภาพในฐานข้อมูล

พร้อมให้ค าแนะน าในการปฏิบัติตนด้วยภาพและเสียง
ภาษาไทย

• สามารถสแกน QR CODE เพ่ืออ่านข้อมูลการวัดของ
ตนเองไปยังสมาร์ตโฟนได้

• ถ่ายทอดเชิงพาณิชย์ให้แก่เอกชน 
บริษัท โอลิน ฮอลล์ เทคโนโลยี จ ากัด

• ง่ายต่อการก าหนดนโยบายสุขภาพที่เหมาะสม
กับบุคคลในชุมชนแต่ละพ้ืนที่ ส่งเสริมการป้องกันโรค
อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน
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นวัตกรรมรับมือ COVID-19

Germ Zaber UV-C Sterilizer
เครื่องก าจัดเชื้อโรคด้วยวิธีการฉายแสงยูวีซี

BENZION (เบนไซออน)
ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อจุลินทรีย์และไวรัส (ร่วมกับบริษัทยูนิซิล กรุ๊ป จ ากัด)

9

ส่งมอบปี 2563 10 เครื่อง

และ Q1/2564 อีก 6 เครื่อง
ส่งมอบ Q1/2564 64 แกลลอน



นวัตกรรมรับมือ COVID-19

Safie Plus (เซฟพีลัส)
หน้ากากอนามัยประสิทธิภาพสูง

BodiiRay S 
เครื่องเอกซเรย์ดิจิทัลส าหรับถ่ายทรวงอก

10

ส่งมอบปี 2563 19,355 ช้ิน
และ Q1/2564 อีก 160,000 ชิ้น

ส่งมอบปี 2563 

1 เครื่อง 

และ Q1/2564 อีก 

1 เคร่ือง
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การพัฒนาและขยายผล เกษตรอัจฉริยะ (Smart Farm)

พัฒนาชุมชนเกษตรอัจฉริยะ 33 ชุมชน 5 จังหวัด

Farm WiMaRC (ฟาร์มไวมาก) ณ โรงเรือนปลูกผกัไฮโดร 
และผักออร์แกนิกส์ ต.หนองญาติ อ.เมือง จ.นครพนม

ระบบเซนเซอร์ไร้สายส าหรับการติดตามสภาวะแวดล้อมในฟาร์ม

เกษตรกรมีผลผลิตเพ่ิม 8,100 กก.ต่อปี 
รายได้เพ่ิม 648,000 บาทต่อปี หรือ เพ่ิมขึ้น 50% 

เก็บข้อมูลและแสดงผลบนอินเทอร์เน็ต 
บริหารจัดการแปลงได้อย่างแม่นย า

เทคโนโลยีที่ถ่ายทอด
• เทคโนโลยีโรงเรือนพลาสติก 
• แอปพลิเคชันการใช้โดรนเพ่ือการเกษตร 
• Farm WiMaRC (ฟาร์มไวมาก) 

• กาฬสินธุ์
• เชียงใหม่
• นครพนม

• ร้อยเอ็ด
• ยโสธร
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ระบบเฝ้าระวังเตือนภัยน ้าป่าไหลหลากและดินโคลนถล่ม

ระบบเฝ้าระวังน ้าฝนอัตโนมัติ โดยสถานีวัดอากาศ
บันทึกและเก็บค่าน ้าฝน ข้อมูลตรวจวัดอื่น ๆ ผ่านเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต สู่เครื่องแม่ข่าย ท าให้สามารถเฝ้าระวังและ
แจ้งเตือนปริมาณน ้าฝนในช่วง 24 ชั่วโมงย้อนหลัง ผ่าน
โทรศัพท์เคล่ือนที่ เพ่ือรับมือภัยดินถล่ม และน ้าป่าไหลหลาก
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

• ติดตั้งระบบแล้ว 287 สถานี ในพ้ืนที่เขตรับผิดชอบของ
ศูนย์ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย เขต 10 ในพ้ืนที่ 4 จังหวัด
ภาคเหนือตอนบน ได้แก่ เชียงใหม่ ล าปาง ล าพูน แม่ฮ่องสอน 

• จัดอบรมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบแล้วกว่า 200 คน

• ระบบเตือนภัยดินโคลนถล่มอัจฉริยะและค่าติดตั้ง ราคาประมาณ 

50,000 บาท ซ่ึงถูกกว่าส่ังน าเข้าจากต่างประเทศถึง 3 เท่า

13
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การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือการวิจัยของประเทศ
เพ่ือการเก็บรักษาและประโยชน์สูงสุดอย่างยั่งยืน (NSTI)

ธนาคารทรัพยากรชีวภาพแหง่ชาติ
(National Biobank of Thailand: NBT)

ศูนย์โอมิกส์แห่งชาติ
(National Omics Center: NOC)

สร้างฐานข้อมูลสมุนไพร
ด้านเคร่ืองส าอาง และผลิตภัณฑ์สมุนไพร
สนับสนุนให้เอกชนสามารถใชป้ระโยชน์
ด้วยข้อมูลพืชสมนุไพรกว่า 50 ชนิด
ร่วมกับ อย. ม.มหิดล และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
เปิดใช้งานปลายปี 2564 

Plant Germplasm Bank (Samples)

ป ี62 – 64 รวม 1,824 
(เพ่ิมขึ้น Q1/2564 = 433)

Genomic Data Bank (Samples) 
ป ี62 – 64 รวม 6,640

(เพ่ิมขึ้น Q1/2564 = 589)

Microbe Bank (Samples) 
ป ี62 – 64 รวม 6,339

(เพ่ิมขึ้น Q1/2564 = 288)

DNA Bank (Samples) 
ป ี62 – 64 รวม 13,711

(เพ่ิมขึ้น Q1/2564 = 775)

สร้างฐานข้อมูลจีโนมพืชป่าชายเลน คร้ังแรก
ในไทย! พันธ์ุไม้ปา่ชายเลนที่เส่ียงสูญพันธ์ุ หายาก 

อนุรักษ์พันธุกรรมในสภาพปลอดเชือ้ระยะยาว
สู่การคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์ ปรับปรุงพันธุ์ในอนาคต
เพ่ือระบบนิเวศป่าชายเลนคงความอุดมสมบูรณ์

ธนาคารทรัพยากรชีวภาพ พืช จุลินทรีย์ และจีโนมมนุษย์ 

ร่วมกับ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ ง 

ตรวจเอกลักษณ์และความบรสุิทธ์ิของ 
เมล็ดพันธุ์พืช (Samples) 20,000 (เป้าหมาย 90,000)
เช้ือแบคทีเรีย (Samples) 190 (เป้าหมาย 400)

ทดสอบทางจีโนมิกส์ ทรานสคริปโตมิกส์ โปรตีโอมิกส์ และเมตาโบโลมิกส์ 

High-throughput protocols เพ่ือวินิจฉัยโรคพืช & สัตว์
ตรวจวินิจฉัยโรคในพืช (Samples) 50 (เป้าหมาย 500)
ตรวจวินิจฉัยโรคสัตว์ (Samples) 120 (เป้าหมาย 500)
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การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือการวิจัยของประเทศ (NSTI)

สถาบันเทคโนโลยีและสารสนเทศเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน
(Technology and Informatics Institute for Sustainability: TIIS)

ศูนย์ทรัพยากรคอมพิวเตอร์เพ่ือการค านวณขัน้สูง 
(NSTDA Supercomputer Center: ThaiSC)

จัดท ากรอบการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ 
(Eco-Efficiency) เพ่ิม Eco-Efficiency องค์กร
ให้ การไฟฟาส่วนภูมิภาค (กฟภ.) 

ให้ค าปรึกษากลุ่มธุรกิจสตารท์อัพของ
ต่างประเทศ ด้วยเทคนิคด้านการประเมนิ
คาร์บอนฟุตพรินต ์ผ่านโครงการการ
วัดวิถีคาร์บอนต ่าในเอเชียและแปซิฟกิ 
(ระยะที่ 2) ร่วมกับ United Nations 
Environment Programme (UNEP) 
และเครือข่ายส่งเสริมการผลิตและการ

บริโภคที่ยั่งยืน (THAI-SCP)

ประมวลผลประสิทธิภาพสูงแก่โครงการพยากรณ์ฝุ่น PM2.5 
ช่วยลดระยะเวลาที่ใช้ในการค านวณ จาก 11 ช่ัวโมงคร่ึง เหลือ
เพียง 1 ช่ัวโมงคร่ึง โดยใช้แบบจ าลอง WRF-Chem (Weather 
Research and Forecasting Model with Chemistry) 

พัฒนาฐานข้อมูล บริการเทคนิค ให้ค าปรึกษา

ลดค่าใช้จ่ายรวมทั้งส้ิน 137.55 ล้านบาท/ปี
• ลดค่าไปรษณีย์ใบแจ้งหน้ี 90 ล้านบาท/ปี
• ลดค่าไฟจากการเปลี่ยนระบบเครื่องปรับอากาศ 27 ล้านบาท/ปี
• ลดค่าน ้ามันดีเซลในการผลิตไฟฟา้ 20 ล้านบาท/ปี
• ลดการใช้กระดาษพิมพ์ใบเสร็จ 0.55 ล้านบาท/ปี
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ร่วมกับ ศูนย์แบบจ าลองคุณภาพอากาศ และภูมิศาสตร์สารสนเทศ 
กรมควบคุมมลพิษ

ปี 2564 พัฒนาชุดข้อมูลด้าน 
Circular Economy (เช่น 
ปริมาณ Virgin material, 

Recycled material, Waste, 
Lifetime) ของกลุ่มอุตสาหกรรม
ก่อสร้าง (โลหะ คอนกรีต ไม้ 

วัสดุก่อ/ทนไฟ)ร่วมกับบริษัทเอกชน



โครงสร้างพ้ืนฐานดา้นคุณภาพของประเทศ
(National Quality Infrastructure: NQI)

ศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ สวทช.
(NSTDA Characterization and Testing Service Center: NCTC)

ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา 
(Toxicology and Bio Evaluation Service Center: TBES)

ขยายขอบข่ายบริการวิเคราะห์ทดสอบ

กัญชา & กัญชง อย่างครบวงจร
ให้บริการห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทดสอบ
องค์ประกอบต่าง ๆ สารออกฤทธิ์ส าคัญ 
เพ่ือการน าไปใช้ประโยชน์ รวมถึงผลิตภัณฑ์
และสารสกัดจากกัญชาและกัญชงตลอดกระบวนการ 
• ตรวจสอบผลิตภัณฑ์กัญชาและกัญชง ตามวิธีมาตรฐานสากล

ครบวงจรตั้งแต่ขั้นการเพาะปลูก คัดเลือก  และควบคุมสายพันธุ์  
พัฒนาและปรับปรุงสายพันธุ์ ควบคุมสภาพแวดล้อม 
การเพาะปลูก การขยายพันธุ์ เก็บเกี่ยว การแปรรูป และสกัด 

• ยกระดับและเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ 
• ส่งเสริมผู้ประกอบการ เพ่ิมขีดความสามารถ

ในการแข่งขันเพ่ือการส่งออกไปยังต่างประเทศ

บริการวิเคราะห์ทดสอบ
ด้านความปลอดภัยผลิตภัณฑ์
ยับย้ังเช้ือเพ่ือสุขอนามัย
โดยไม่ใช้สัตว์ทดลองเป็นการ
ใช้แบบจ าลองเนื้อเยื่อผิวหนัง 
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VAROGARD Nourishing Moist 
Skin Spray สเปรย์ฆ่าเชื้อ
ปราศจากแอลกอฮอล์ 50ml ส าหรับ
บ ารุงผิวมือและผิวกาย มีประสิทธิภาพในการ
ฆ่าเช้ือไวรัสและแบคทีเรียถึง 99.99% ต่อเน่ือง 24 ช่ัวโมง
สามารถฆ่าเชื้อ SARS-CoV-2 รวมถึงไวรัสและแบคทีเรียอ่ืนๆ ได้ถึง 
99.99% ซ่ึงผลิตภัณฑ์ได้ผ่านการทดสอบความไม่เป็นพิษกับเนื้อเยื่อ 
Skin/Eye Irritation and Skin Sensitization ตามมาตรฐาน 
ISO 10993 โดย TBES ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ได้รับการรับรองจาก อย. 
ได้เป็นผลส าเร็จ ปัจจุบันมีการจ าหน่ายผ่านเว็บไซต์ chivitdonline.com
โดย SCG และร้านค้าออนไลน์อ่ืน ๆ



การพัฒนาเขตนวัตกรรมใหม่ตามนโยบายรัฐบาล : EECi

การก่อสร้างกลุ่มอาคาร EECi
Phase 1A 
ปี 2564 มีความก้าวหน้า
ร้อยละ 63 (เปา้หมายร้อยละ 100)

คาดว่าจะสามารถเข้าพ้ืนที่ได้
ในเดือน มิถุนายน 2564

การพัฒนาโรงงานต้นแบบ
ไบโอรีไฟเนอรี 

(Biorefinery Pilot Plant)
ปี 2564 มีความก้าวหน้าร้อยละ 9 
(เปา้หมายร้อยละ 28)

คาดว่าจะเปิดด าเนินการได้ในปี 2566

ศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน (Sustainable 
Manufacturing Center: SMC) ศูนย์กลางในอุตสาหกรรม 
BCG โดยปี 2564 ได้เตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์ และเตรียม
ความพร้อมด้านบุคลากร เพ่ือเป็นศูนย์สาธิตด้าน
อุตสาหกรรมอัจฉริยะ และ ARI Lab ณ Software Park 
พ้ืนท่ีเพ่ือการพัฒนาต้นแบบ และทดลองสร้างโมเดล AI 
ส าหรับผู้ประกอบการ เตรียมเปิดใช้บริการภายในปี 2564 นี้

18

ARIPOLIS เมืองนวัตกรรม
ระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ และระบบอัจฉริยะ 
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ความสามารถของ สวทช. ทางวิชาการ
ตีพิมพ์บทความ และจดทรัพย์สินทางปัญญา

บทความตีพิมพ์
(ไตรมาส 1)

ทรัพย์สินทางปัญญา
(ไตรมาส 1)
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บทความตีพิมพ์ (บทความ)

จ านวนบทความต่อบุคลากรวิจัย 100 คน

ทรัพย์สินทางปัญญา (ค าขอ)

จ านวนทรัพย์สินทางปัญญาตอ่บุคลากรวิจัย 100 คน



ความหลากหลายทางชีวภาพ 
ค้นพบราแมลงชนิดใหม่ของโลก (new species)
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ค้นพบราแมลงชนิดใหม่ของโลก !
เป็นสกุลใหม่รวม 8 สกุล ถือเป็นการค้นพบราแมลง
ชนิดใหม่จ านวนมากของโลก
เช่น ราในสกุลเมตาไรเซียม (พบมากถึง 21 สปีชีส์ใหม่) และราสกุล
บิวเวอเรีย (สปีชีส์ใหม่ท่ีพบคือ Beauveria mimosiformis : บิวเวอเรีย 
มิโมสิฟอร์มิส) ซ่ึงรากลุ่มน้ีสามารถน ามาพัฒนาเป็นสารชีวภัณฑ์ควบคุม
แมลงศัตรูพืช โดยเฉพาะเพล้ียกระโดดสีน ้าตาล และเพล้ียแป้งมันส าปะหลัง 

47 new species
(Metarhizium/ Beauveria/ Purpureomyces/
Cordycpeps/ Blackwellomyces/ Petchia/ Neotorrubiella/ 
Gibellula/ Akanthomyces/ Ophiocordyceps)

8 new genera 
(Keithomyces, Marquandomyces, Papiliomyces, 
Purpureomyces, Sungia, Yosiokobayasia, Neotorrubiella
และ Petchia)

1 new record (Beauveria malawiensis)



รางวัลเกียรติยศระดับนานาชาติ และระดับชาติ

ตัวอย่างรางวัล
ระดับนานาชาติ รางวัล ASEAN Energy Awards 2020

ประเภท Energy Efficient Building/Retrofitted Building

งานรับรางวัลในรูปแบบ Online 
เมื่อวันท่ี 27 พฤศจิกายน 2563
โดยมี Excellency Dang Hoan
Ann, Vice Minister of Trade 
and Industry, Vietnam 
เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล

จากผลงาน NECTEC Go Green
โดย เนคเทค-สวทช. น านวัตกรรมจากงานวิจัยมาใช้งาน
เพ่ือการอนุรักษ์พลังงาน บริหารจัดการระบบวิศวกรรม
อย่างเหมาะสม รวมถึงการมีส่วนร่วมของพนักงานส่งผลให้
สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟา้ลงได้ถึง 354,776 kWh
หรือ คิดเป็น 22.02% ลดปริมาณการปลดปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก 257,750 kg CO2/year

คุณสิรินทร อินทร์สวาท 
คุณธีระศักด์ิ ประค าเวช 
คุณเลอเดช ธินิศิริ 
คุณหฤทัย ศรีสุวงศ์ 
ในนามผู้บริหาร และคณะ
ท างานด้านการจัดการ
และอนุรักษ์พลังงาน

ตัวอย่างรางวัล
ระดับชาติ

รางวัลเมธีวิจัยอาวุโส 
ประจ าปี 2563 จากส านักงาน
การวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
จากผลงาน Investigating the Potential 
adaptive responses of the Thai Rice 
Resource to biotic and abiotic stresses 

under future climate change conditions.
ดร.ธีรยุทธ ตู้จินดา
ไบโอเทค-สวทช.

รางวัลทุนวิจัยลอรีอัล เพ่ือสตรีในงาน
วิทยาศาสตร์ ประจ าปี 2563 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563

ดร.สุวัสสา บ ารุงทรัพย์
นาโนเทค-สวทช.

ดร.บุญญาวัณย์ อยู่สุข
เอ็นเทค-สวทช.

จากผลงาน การพัฒนา
อนุภาคนาโนส าหรับการ
ตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์

จากผลงานเชื้อเพลิง
สะอาดและสารหล่อลื่น
ชีวภาพ: ผลิตภัณฑ์
มูลค่าสูงเพ่ือการ
พัฒนาปาล์มน ้ามัน
ไทยอย่างยั่งยืน
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พัฒนาก าลังคนด้าน วทน. สร้างบุคลากรวิจัยให้กับประเทศ

เพ่ิมจ านวนบุคลากรวิจัย

สนับสนุน ดึงดูดนักวิจัย นักศึกษา 
เข้าร่วมงานในห้องปฏบิตัิการของศูนย์
แห่งชาติ ในสาขาเฉพาะทาง จากท้ังใน

ประเทศและต่างประเทศ รวม 67 คน
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สร้างบุคลากรด้าน ว และ ท ท่ีมีศักยภาพให้กับประเทศ ด้วย 
Scholarship Program ผ่านโครงการต่าง ๆ กับมหาวิทยาลัยหรือ
สถาบันการศึกษาชัน้น า เช่น โครงการสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง
แห่งประเทศไทย กับสถาบันเทคโนโลยีแห่งโตเกียว (TAIST-TokyoTech) เพ่ือ
ร่วมกันผลิตบุคลากรวิจัยและวิศวกรระดับสูงในประเทศในสาขาเฉพาะทาง คือ 
Automotive and Advanced Transportation Engineering, Information 
and Communication Technology for Embedded Systems (ICTES) และ 
Sustainable Energy and Resources Engineering (SERE) รวมถึงโครงการ
ทุนความร่วมมือพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอ่ืน ๆ 

อีกหลายโครงการ (ปริญญาโท-เอก-หลังปริญญาเอก) รวม 436 คน



สรุปผลการด าเนินงานตามตวัชีว้ัด BSC

ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2564
มุมมอง ตัวชี้วัดของ สวทช. ปงีบประมาณ 2564 เปา้หมาย ผลการด าเนินงาน

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย KS1-A มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม 5 เท่าของค่าใช้จ่ายเฉล่ียปี 2560 - 2564
0.08 เท่า

(525 ล้านบาท) = 1.57%

KS1-B มูลค่าการลงทุนด้าน ว และ ท 2 เท่าของมูลค่าการลงทุนด้าน ว และ ท  ปี 2559
0.19 เท่า

(2,157 ล้านบาท) = 9.46%

พันธมิตร/ลูกค้า/

การเงิน

KS2 สัดส่วนรายได้ต่อค่าใช้จ่าย ร้อยละ 25 ร้อยละ 2.60 = 10.41%

KS3 การน าผลงานวิจัยและองค์ความรู้ ไปใช้

ประโยชน์

- จ านวน IP Utilization 360 รายการ 318 รายการ = 88.33%

- จ านวนเกษตรกร/เกษตรกรแนวใหม่ตามหลัก Inclusive 

Innovation และบุคลากรในชุมชนที่น าผลงานวิจัยและองค์ความรู้

ไปประยุกต์ใช้ในภาคเกษตรกรรมและสังคม 9,000 คน

2,235 คน = 24.83%

KS4 การยกระดับความสามารถการแข่งขันของ

ผู้ประกอบการ

- กลุ่มอาคาร EECi เฟส 1A ก่อสร้างแล้วเสร็จ ร้อยละ 63.03

- จ านวนการให้บริการวิเคราะห์ทดสอบตามมาตรฐานสากลเท่ากับ 

4,400 รายการ
660 รายการ = 15%

KS5 การพัฒนาอาชีพ/บุคลากร ด้วย วทน.

- จ านวนบุคลากรภาคอุตสาหกรรมทีไ่ด้รับการ Reskill/Upskill 

เพ่ือรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย และการผลักดันเศรษฐกิจ BCG 

8,000 คน

1,377 คน = 17.21%

- จ านวนนักศึกษา ป.โท/ป.เอก/นักวิจัยหลังปริญญาเอก ที่ สวทช. 

มีส่วนร่วมในการสนบัสนุน เพ่ือสร้างบุคลากรวิจัยให้กับประเทศ 

650 คน

436 คน = 67.08%

กระบวนการภายใน
KS6 การมีระบบบริหารคุณภาพงานวิจัย และระบบ

ติดตามผลการด าเนินงานภาพรวมขององคก์ร

มีการพัฒนาและปรับระบบบริหารคุณภาพงานวิจัย
และระบบติดตามผลการด าเนินงานภาพรวมขององค์กร

ร้อยละ 22.50

ความสามารถของ

องค์กร
KS7 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพด้านวิจัย IC score รวม 45,000 คะแนน 6,425 คะแนน = 14.28%
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เฉลี่ยรวม

23.50%
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ปีงบประมาณ 2564

( 1 ตุลาคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563 )
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เปรียบเทียบฐานะการเงิน ณ ธันวาคม

เปรียบเทียบ ปี 2564 VS 2563

รายการ ธ.ค. 2563 ธ.ค. 2562 เพ่ิม(ลด)

สินทรัพย์ 11,145.98 9,102.96 2,043.02

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 3,125.28 1,648.64 1,476.64

ลูกหนี้การค้า(สุทธ)ิ 106.52 78.82 27.70

เงินอุดหนุนจากงบประมาณแผ่นดินค้างรบั 0.00 0.00 0.00

เงินทดรองจ่าย 6.72 7.59 (0.87)

สินทรัพย์หมุนเวียนอืน่ 211.45 336.55 (125.10)

เงินลงทุนในหุ้นบริษัท 116.69 81.95 34.74

เงินลงทุนเผื่อขาย 517.94 183.60 334.34

ลูกหนี้เงินกู้ดอกเบี้ยต า่ 190.71 240.69 (49.98)

เงินมัดจ าและเงินค ้าประกัน 3.62 3.68 (0.06)

อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน(สุทธิ) 1,660.10 1,734.45 (74.35)

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธิ) 4,923.97 4,522.05 401.92

สินทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงนิ(สุทธิ) 98.61 92.59 6.02

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน(สุทธิ) 180.60 169.87 10.73

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 3.78 2.48 1.30

หน่วย : ล้านบาท
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เปรียบเทียบฐานะการเงิน ณ ธันวาคม

เปรียบเทียบ ปี 2564 VS 2563

หน่วย : ล้านบาทรายการ ธ.ค. 2563 ธ.ค. 2562 เพ่ิม (ลด)

หนี้สินและเงินกองทุน 11,145.98 9,102.96 2,043.02
หนี้สิน 1,264.62 2,150.42 (885.80)
เจ้าหนี้การค้า 97.87 80.55 17.32

เงินอุดหนุนกันไว้เบิก 0.00 0.00 0.00

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 86.43 104.98 (18.55)

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 121.77 1,020.48 (898.71)

เงินบ าเหน็จ/เงนิสมนาคุณสวทช.รอจา่ย 783.93 776.86 7.07

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงนิ 102.52 94.03 8.49

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 72.09 73.53 (1.44)

ส่วนของกองทุน 9,881.37 6,952.53 2,928.84

ทุน สวทช. 896.03 895.17 0.86

รายได้สูง(ต ่า)กว่าค่าใช้จ่ายสะสมตน้งวด 6,137.71 6,378.36 (240.65)

บวก รายได้สูง(ต ่า)กว่าค่าใช้จ่ายในงวดนี้ 2,640.33 (334.60) 2,974.93

รายได้สูง(ต ่า)กว่าค่าใช้จ่ายสะสมปลายงวด 8,778.03 6,043.76 2,734.27

ก าไร/ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นในหลักทรพัยฯ์ 207.30 13.60 193.70
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เปรียบเทียบผลการด าเนินงาน สะสมงวด 3 เดือน

เปรียบเทียบ ปี 2564 VS 2563

หน่วย : ล้านบาทรายการ ธ.ค. 2563 ธ.ค. 2562 เพ่ิม (ลด)

รายได้ 4,201.30 1,323.49 2,877.81

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 3,329.89 861.39 2,468.50

เงินอุดหนุนอ่ืน 695.35 338.96 356.39

รายได้ค่าบริการและขายสินค้า 162.54 175.54 (13.00)

รายได้อ่ืนๆ 13.51 (52.40) 65.91

ค่าใช้จ่าย 1,560.97 1,658.09 (97.12)

ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร 605.71 600.63 5.08

ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน 673.81 788.66 (114.85)

ค่าเส่ือมราคา 281.45 268.80 12.65

รายได้สูง(ต ่า)กว่าค่าใช้จ่าย 2,640.33 (334.60) 2,974.93

28



เปรียบเทียบรายได้จากการด าเนินงาน สะสมงวด 3 เดือน

เปรียบเทียบ ปี 2564 VS 2563

รายรับแยกตามประเภท ธ.ค. 2563 ธ.ค. 2562 เพ่ิม (ลด)

อุดหนุนรับ 695.35 338.96 356.39 

รับจ้าง/ร่วมวิจัย 30.66 40.58 (9.92)

ลิขสิทธิ์/สิทธิประโยชน์ 10.06 6.93 3.13 

บริการเทคนิค/วิชาการ 50.94 57.11 (6.17)

ฝึกอบรม/สัมมนา/นิทรรศการ 16.53 18.66 (2.13)

ค่าเช่าและบริการสถานท่ี 54.35 52.26 2.09

รายได้อ่ืน 13.51 (52.40) 65.91

รวมรายได้จากการด าเนินงาน 871.40 462.10 409.30

หน่วย : ล้านบาท
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ภาระผูกพันในเงินคงเหลือ ณ ธันวาคม 2563

ล าดับ
ภาระผูกพัน รวม

ภาระผูกพันป ี2564 ป ี2565 - 2569 ป ี2570 - 2610

1 ค่าใช้จ่ายที่รับรู้ทางบัญชี 848.00 0.00 0.00 848.00

1.1 เงินส ารองบ าเหนจ็พนักงาน 770.12 - - 770.12

1.2 เงินค ้าประกันสัญญาต่างๆ 71.37 - - 71.37

1.3 ภาษีขาย (ภาษีมูลค่าเพ่ิมตอ้งน าส่งสรรพากร) 6.50 - - 6.50

2 ภาระผูกพันตามนิติกรรมสัญญา 316.95 728.80 61.78 1,107.53

2.1 สัญญาเช่าด าเนินงาน 1.75 18.31 61.78 81.85

2.2 สัญญาจ้างเหมาบริการ 26.06 309.23 - 335.29
2.3 สัญญารายจ่ายลงทุน 289.14 392.46 - 681.61

2.4 สัญญาจัดซื้อจัดจ้างพัสดุและบริการอ่ืนๆ 0.00 8.79 - 8.79

3 ภาระผูกพันสนับสนุน  ว และ ท 1,893.57 44.99 0.00 1,938.56

3.1 งบด าเนินงานหน่วยงาน 266.62 37.58 - 304.19

3.2 งบด าเนินงานโครงการ 1,205.55 7.42 - 1,212.96
- อุดหนุนรับ/รับจ้าง/รว่มวิจัย 384.29 1.06 - 385.34
- สนับสนุนหน่วยงานภายนอก 135.79 0.00 - 135.79
- ด าเนินการเอง 685.47 6.36 - 691.83

3.3 งบก่อสร้าง 421.40 0.00 - 421.40

รวม 3,058.51 773.79 61.78 3,894.08

เงินสดเงินฝากธนาคารคงเหลือ ณ 31 ธ.ค. 2563 จ านวน 3,125.28 ล้านบาท คงเหลือ หลังหัก ภาระผูกพัน และค่าใช้จ่ายทางบัญชีส าหรับปี 2564 จ านวน 66.77 ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท
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