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ผลงานวิชาการ

93
บทความ IPs 106

การน าไปใช้ประโยชน์

131 รายการ

Q2/2563 : 64

Q2/2563 : 83

Q2/2563 : 62

สรุปผลการด าเนินงาน ไตรมาสท่ี 2 ปีงบประมาณ 2564

ล้านบาท

Q2/2563 : 4,613

7,760

มูลค่าการลงทุน

Q2/2563 : 2,238

มูลค่าผลกระทบ

3,047 
ล้านบาท
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สร้างความสามารถ
เกษตรกรและชุมชน

3,811 คน

186 ชุมชน

ด าเนินการรับจ้าง
วิจัย และร่วมวิจัย

Q2/2563 : 167 ชุมชน
2,991 คน

114 

261 โครงการ

Q2/2563 รับจ้างวิจัย : 232 โครงการ
210 ล้านบาท

ร่วมวิจัย :  115 โครงการ
276 ล้านบาท

รับจ้าง
วิจัย

ร่วม
วิจัย

191 ล้านบาท

โครงการ

ล้านบาท315

จ่ายสะสม

จ่ายสะสม

สรุปผลการด าเนินงาน ไตรมาสท่ี 2 ปีงบประมาณ 2564

สร้างความสามารถ 
SMEs (ITAP)

551 โครงการ

Q2/2563 : 580
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บริการโครงสร้าง
พ้ืนฐาน วท

143
โครงการ

บริการวิเคราะห์
ทดสอบ

รายการ

43,659

พัฒนาก าลังคน

สร้างบุคลากรวจิัย

up-skill

485 คน

4,350 คน

Q2/2563 สร้างบุคลากรวิจัย: 520
Up-skill : 4,594 

Q2/2563 : 91 Q2/2563 : 57,847 รายการ

สรุปผลการด าเนินงาน ไตรมาสท่ี 2 ปีงบประมาณ 2564
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บุคลากรวิจัย

1,363 
คน

ค่าใช้จ่าย
(งบการเงิน)

ล้านบาท

3,241 

รายได้จาก
การด าเนินงาน

ล้านบาท

1,205

Q2/2563 : 3,346 Q2/2563 : 814 Q2/2563 : 1,283

สรุปผลการด าเนินงาน ไตรมาสท่ี 2 ปีงบประมาณ 2564
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สารออกฤทธิ์ทางเภสัชกรรม หรือ API 
(Active Pharmaceutical 
Ingredients) เป็นสารตั้งต้นในการ
ผลิตยารักษาโรคต่าง ๆ รวมทั้ง ยาฟาวิพิราเวียร์ 

(Favipiravir) ส าหรับ ต้านโรค COVID-19

• ขณะนี้ร่วมกับองค์การเภสัชกรรม ขยายการผลิตในระดับกึ่งอุตสาหกรรม (Pilot 
Scale) 

• ประสบความส าเร็จในการพัฒนากระบวนการสังเคราะห์ API ในประเทศ โดยใช้วัตถุดิบ
ที่ราคาถูกกว่ากระบวนการต้นแบบของญี่ปุ่น อยู่ระหว่างด าเนินการจดสิทธิบัตร

• ปัจจุบันไทยน าเข้ายาฟาวิพิราเวียร์แล้ว 2 ล้านเม็ด ราคาเม็ดละ 120 บาท ถ้าไทยผลิตยา
ได้เอง จะประหยัดงบมากกว่า 50% เหลือเม็ดละ 30-40 บาท สร้างความมั่นคงด้าน
สุขภาพและการแพทย์ให้กับประชาชนในประเทศ ลดการพ่ึงพาการน าเข้ายาราคาแพง
จากต่างประเทศในอนาคต

• ระยะถัดไปร่วมกับบริษัทปตท. จ ากัด (มหาชน) ศึกษาความเป็นไปได้ เพ่ือขยายผล
ระดับอุตสาหกรรมสู่เชิงพาณิชย์ต่อไป

7

นวัตกรรมรับมือ COVID-19
สังเคราะห์สารตั้งต้น “ยาฟาวิพิราเวียร์” ต้านโรค COVID-19



• การใช้งาน : โรคท่ัวไป ณ โรงพยาบาลแม่ระมาด

จังหวัดตาก และโรงพยาบาลห้วยยอด จังหวัดตรัง

โควิด 19 (ระลอก 2) ณ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว และ

โรงพยาบาลสนามวัดช่องลม จังหวัดสมุทรสาคร

มีการใช้งานไปแล้วมากกว่า 17,000 ครั้ง

• ผู้ป่วยได้รับรงัสีน้อยกวา่เครื่องเอกซเรย์แบบฟล์ิม

ปรับปรุงระบบเอกซเรย์แบบเก่าให้เป็นเอกซเรย์
ดิจิทัล โดยเปลี่ยนเฉพาะส่วนรับรังสีและสร้างภาพ 
ขณะที่ระบบการถ่ายรังสีเอกซ์ยังคงใช้จากเครื่องเดิม

• ภาพเอกซเรย์คมชัด แสดงผลได้ทันที

• ซอฟต์แวร์ใช้งานง่าย ปรับได้ตามต้องการ และเช่ือมต่อกับ
ระบบจัดเก็บส่ือสารข้อมูลภาพทางการแพทย์ (PACS)

• ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 13485 จาก TÜV SÜD 

• ถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงพาณิชย์แล้วให้แก่บริษัทพิกซาเมด จ ากัด

8

นวัตกรรมรับมือ COVID-19
BodiiRay R: ชุดแปลงเอกซเรย์ให้เป็นดิจิทัล



9

ตู้เก็บวัคซีนโควิด 19 พัฒนาขึ้นเพ่ือให้วัคซีนถูกเกบ็ใน
สภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมตลอดเวลา และไม่เส่ือมสภาพ 
เป็นตู้เก็บพร้อมชุดอุปกรณ์ตรวจวัดควบคุมอุณหภูมิ ความช้ืน อย่าง
แม่นย าพร้อมระบบการแจ้งเตือนไปยังผู้ใช้งานในกรณีอุณหภูมิหรือความช้ืน
มีการเปลี่ยนแปลงที่ผิดปกติ ช่วยท าให้วัคซีนถูกเก็บในสภาพแวดล้อมท่ี
เหมาะสมตลอดเวลาและไม่เส่ือมสภาพ 

• ร่วมกับบรษัิทประชาคมผู้เชา่ บริษัทโนวากรีน 
เพาเวอร์ซิสเต็ม จ ากัด และสภาอุตสาหกรรมส่งมอบ

ให้สถานพยาบาลของรัฐ 77 จังหวัด โดยมีกระทรวง
สาธารณสุข เป็นผู้รับมอบ ภายใต้โครงการ FTI ช่วยชาติสู้โควิด 19

• สนับสนุนการพัฒนาระบบวัดอุณหภูมิ-ความชื้นตู้เก็บวัคซีน
โควิด 19 โดย NSD สวทช. 

• อุปกรณ์และระบบ Monitoring เซนเซอร์ตรวจวัดค่าอุณหภูมิ
และความช้ืน ผ่านการทดสอบที่ได้มาตรฐานรับรอง โดย 
PTEC สวทช. 

• สนับสนุนทุนเพ่ือการทดสอบอุปกรณ์และระบบฯ โดย ITAP สวทช.

• สนับสนุนอย่างบูรณาการ ได้แก่

นวัตกรรมรับมือ COVID-19
ตู้เก็บวัคซีนโควิด 19



“สารคี เลตจุ ลธาตุ อ าหาร ”  เ ต รี ย มจ ากกรดอ ะมิ โ น
ผ่านกระบวนการห่อหุ้มจุลธาตุอาหารในรูปแบบสารเชิงซ้อน ให้อยู่

ในรูปที่ละลายน ้าได้ดี พัฒนาให้สามารถห่อหุ้มจุลธาตุอาหารได้ดี 

เพ่ิมความสามารถในการยึดเกาะใบด้วยโมเลกุลขนาดใหญ่ ช่วย

เพ่ิมการดูดซึมของพืช เหมาะส าหรับพืชไร้ดินและพืชทั่วไป (ฉีด

พ่นทางใบ) 

• สลายตัวได้ตามธรรมชาติ เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม

• เร่งการเจริญเติบโตของพืช เพ่ิมผลผลิตต่อไร่ 20%

• ลดการใช้ปุ๋ย 50% ลดการน าเข้าปุ๋ยจุลธาตุอาหารจาก

ต่างประเทศ

• ได้รับอนุสิทธิบัตรแล้ว ถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงพาณิชย์ให้แก่

บริษัทเทคซายน์ จ ากัด ผลิตและจ าหน่ายแล้ว 

• เกษตรกรสวนทุเรียนใช้แล้วได้ผลผลิตมากข้ึน ผลขนาดใหญ่ 

ท าตลาดส่งออกได้ ลดการใช้ปุ๋ยและอาหารเสริมได้ดี

• ลดอันตรายจากการใช้สารสังเคราะห์ 

10

ปุ๋ยคีเลต เสริมธาตุอาหารพืชทางใบ



• ถ่ายเทความร้อนได้ดี มากกว่าผ้าปกติถึง 3 เท่า

• เนื้อผ้าระบายอากาศได้ดี ท าให้ไม่รู้สึกอับช้ืน 
สบายผิวและแห้งเร็ว

• ยับย้ังการเจริญเติบโตของเช้ือแบคทีเรียได้ถึง 99.9%
(Antibacterial finishes on textile materials: 
AATCC TM100:2012)

• ลดกลิ่นอันไม่พึงประสงค์

• ป้องกันผิวจากรังสียูวีในแสงแดดได้มากกว่า 99.9%

น าอนุภาค “นาโนคาร์บอน” ซึ่งเป็นอนุภาคท่ีมี
สมบัติ ในการยับย้ังการเจริญเติบโตของ
เช้ือแบคทีเรีย มาผลิตเป็นหมึกพิมพ์แบบสกรีน
ที่ผสานวัสดุนาโนคาร์บอนกราฟีนคาร์บอนนาโนทิวป์ 
อะเซทิลีนสีด า เคลือบบนส่ิงทอด้วยเทคนิคการสกรีน

11

ผ้าเคลือบกราฟนีอัจริยะ



แผ่นกรองอากาศในรถยนต์ ช่วยป้องกันและก าจัด
เชื้อจุลินทรีย์ โดยอาศัยการท างานของอนุภาคนาโนของ
ซิงค์เพอริไธออนที่เคลือบบนแผ่นกรองอากาศ สามารถยับยั้ง
การเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์และเชื้อรา ยับยั้งระบบการ
เผาผลาญในเซลล์ ท าให้เซลล์ไม่สามารถเจริญเติบโตต่อไปได้

• มีแผนขยายสู่ตลาดต่างประเทศ เช่น ลาว และเวียดนาม

• กระบวนการผลิตสารเคลือบไม่ซับซ้อน และมีต้นทุนต ่า

• เคลือบแล้วลักษณะทางกายภาพไม่เปลี่ยนแปลง เช่น สี  
การข้ึนจีบแผ่นกรอง และการผ่านของอากาศ 

• ประยุกต์ใช้กับการเคลือบในอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ ได้

• ถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงพาณิชย์ให้แก่บริษัทเอเทค ฟลิเตรช่ัน 

จ ากัด ผลิตและจ าหน่ายแล้ว 
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นวัตกรรมแผ่นกรองอากาศต้านรา-แบคทีเรีย 

ตอบโจทย์มลภาวะทางอากาศ



ระบบสารสนเทศเพ่ือการส่งต่อผู้ป่วย ท าหน้าที่เช่ือมโยงและส่งต่อข้อมูล
ผู้ป่วยระหว่างโรงพยาบาลกับหนว่ยบริการปฐมภูม ิเช่น ประวัติการรักษา ข้อมูลนัด
หมาย ข้อมูลการแพ้ยา และข้อมูลสิทธิการรักษา โดยข้อมูลเหล่านี้จะถูกส่งไปยังห้อง
ตรวจซ่ึงผู้ป่วยไม่จ าเป็นต้องเดินทางมายื่นเอกสารด้วยตนเอง สะดวก รวดเร็ว และ
แม่นย า ช่วยให้แพทย์เห็นข้อมูลการรักษาของคลินิกชุมชนในเครือข่ายเพ่ือใช้วาง

แผนการรักษาและส่งข้อมูลกลับ และได้รับการติดตามดูแล ใช้เทคโนโลยี Cloud

• ลดระยะเวลาในการวินิจฉัยโรค จากการอ่านประวัติการรักษา
การตรวจสอบเอกสาร และคัดกรองผู้ป่วย ของแพทย์

• ลดค่าใช้จ่ายในการถ่ายเอกสาร ลดค่าเสียเวลา และค่าเสียโอกาส
ของผู้รับบริการ

• น าไปใช้งานในหนว่ยบริการที่โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช(รางวัลเลิศรัฐ 2563)

และโรงพยาบาลมงกุฏวัฒนะ โดยมีคลินิกและศูนย์บริการสาธารณสุข

เครือข่ายใช้งานระบบรวม 33 หน่วยงาน  
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ระบบสารสนเทศเพ่ือการส่งต่อผู้ป่วย (e-Referral Healthcare System) 
ส าหรับหน่วยบริการในระบบหลักประกนัสุขภาพถว้นหน้า เขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร ระยะท่ี 2

• พัฒนาร่วมกับพันธมิตรส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
(สปสช.) โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช และโรงพยาบาล
มงกุฏวัฒนะ 
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“ฟาร์มมิส” (FAARMis) เป็น เครื่ องมือช่วย

เจ้าหน้าที่โครงการ ขึ้นทะเบียนเกษตรกร พร้อมกับ
การวาดแปลงโดยใช้ แท็ บ เล็ต สะดวก รวดเร็ ว 
ถูกต้อง แม่นย า และพิสูจน์ทราบได้ทันที 

• ลดค่าใช้จ่ายค่าวาดแปลงด้วยอุปกรณ์ชนิดอ่ืน ๆ

• เพ่ิมประสิทธิภาพการท างานมากกว่าเทคโนโลยีเดิม 15 เท่า 
โดยการท างานของระบบ FAARMLink เชื่อมข้อมูลจากแท็บเล็ตไปยัง
ระบบ FAARMClound ท่ีจะดึงข้อมูลส าคัญให้เจ้าหน้าท่ีกรอกข้อมูลได้
ง่ายขึ้น และเช่ือมโยงกับระบบ FAARMRU ดึงข้อมูลมาสรุปประมวลผล
การด าเนินงานได้เร็วข้ึน 

• ลดระยะเวลาการท างานของเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริม
การเกษตร และกรมที่ดิน ในการตรวจสอบโฉนดที่ดิน เอกสาร
สิทธ์ิ นส.4

• มูลค่าผลกระทบ 104 ล้านบาท

15

ระบบขึ้นทะเบียนเกษตรกรอิเล็กทรอนกิส์เพ่ือสนับสนุนเกษตรไทย



ระบบพยากรณ์ และจ าลองเหตุการณ์ เพ่ือการ
บริหารจัดการปัญหาการรุกล ้าของน ้าเค็ม 
พยากรณ์คุณภาพน ้า ปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
น ้าข้ึน-น ้าลง รวมถึงสภาพน ้าทะเลหนุนจาก
ลมท่ีครอบคลุมพ้ืนท่ีอ่าวไทยและทะเลอันดามัน 

• ให้ผลการพยากรณ์ที่มีความถูกต้องมากกว่า 90%

• ระบบท างานโดยอัตโนมัติทุกวัน วันละ 1 ครั้ง ให้ผลพยากรณ์

ล่วงหน้า 7 วัน

• ใช้งานแล้วที่การประปานครหลวง กรมชลประทาน 
และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้า 

• มูลค่าผลกระทบจากการเพ่ิมประสิทธิภาพการท างาน

ให้แก่เจ้าหน้าที่ และลดค่าใช้จ่าย 11 ล้านบาท 
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ระบบรักษ์น ้า
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ธนาคารทรัพยากรชีวภาพแหง่ชาติ
(National Biobank of Thailand: NBT)

ศูนย์โอมิกส์แห่งชาติ
(National Omics Center: NOC)

Plant Germplasm Bank (Samples)

ป ี62 – 64 รวม 2,837 
(เพ่ิมขึ้น Q2/2564 = 425)

Genomic Data Bank (Samples) 
ป ี62 – 64 รวม 15,304

(เพ่ิมขึ้น Q2/2564 = 1,493)

Microbe Bank (Samples) 
ป ี62 – 64 รวม 6,956

(เพ่ิมขึ้น Q2/2564 = 702)

Thai Genotype (Cases) 
ป ี62 – 64 รวม 7,845

(เพ่ิมขึ้น Q2/2564 = 220)

ได้รับรางวัลผลงานวิจัยเด่นท่ีน่าลงทุน ปี 2563
จากผลงาน (ในงานTTS2020)

ชุดตรวจไฮบริดชัวร์ 
(HybridSure)

ตรวจสอบความบริสุทธิ์เมล็ดพันธุ์
ลูกผสม อย่างแม่นย าและรวดเร็ว 
กระตุ้นอุตสาหกรรมการส่งออก
เมล็ดพันธุ์ของไทย ใช้ระยะเวลาทราบผลเพียง 2 วัน ผลที่ได้มี
ความแม่นย ามากกว่า 99% ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 30 บาทต่อตัวอย่าง 
ถือว่าคุ้มค่าเมื่อเทียบกับต้นทุนค่าเสียโอกาสที่ต้องสูญเสียไปใน
ระหว่างการรอผลผลิตเติบโตนานถึง 6-12 เดือน 

ธนาคารทรัพยากรชีวภาพ พืช จุลินทรีย์ และจีโนมมนุษย์ 
ตรวจเอกลักษณ์และความบริสุทธ์ิของ
เมล็ดพันธุ์พืช (Samples) 40,000
เชื้อแบคทีเรีย (Samples) 250

ตรวจสอบทางจีโนมิกส์ ทรานสคริปโตมิกส์ โปรตีโอมิกส์ และเมตาโบโลมิกส์ 

High-throughput protocols เพ่ือ
วินิจฉัยโรคพืช & สัตว์
ตรวจวินิจฉัยโรคในพืช (Samples) 200 
ตรวจวินิจฉัยโรคสัตว์ (Samples) 270
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การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือการวิจัยของประเทศ
เพ่ือการเก็บรักษาและประโยชน์สูงสุดอย่างยั่งยืน (NSTI)

ร่วมโครงการวิจัยแบบบูรณาการ
ภายใต้โครงการ SATREPS 
(ความร่วมมือวิจัยของผู้เช่ียวชาญไทย 6 
สถาบัน-ญี่ปุ่น) มุ่งพัฒนาแหนและไข่น ้า พืช
ดอกที่โตเร็วที่สุดในโลก ให้เจริญเติบโตร่วมกบั
การบ าบัดน ้าเสีย และลด CO2 เพ่ือเปน็อาหาร
แห่งอนาคต และเปน็โมเดลต้นแบบ BCG ตาม
นโยบายของรัฐบาลอย่างครบวงจร 



ศูนย์เทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส์
(Thai Microelectronics Center: TMEC)

ร่วมกับ ITRI ไต้หวัน พัฒนาผลิตภัณฑ์ 
1) แพลตฟอร์มการตรวจวัดเลือดของคนหรอืสัตว์เลี้ยงเพ่ือหา
พยาธโิรคเท้าช้างซ่ึงสามารถท าได้โดยอัตโนมัติในปรมิาณมาก 
โดยไม่ต้องเตรียมตวัอย่าง สามารถเก็บข้อมูลภาพถ่ายและข้อมูล
ประจ าตัวของเจ้าของเลือดแบบอัตโนมัต ิใช้งานง่าย ลดเวลาใน
การตรวจสอบลง 24 เท่า ได้ตามคุณสมบัติทางเทคนิคและราคาที่
เหมาะสม
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2

สถาบันเทคโนโลยีและสารสนเทศเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน
(Technology and Informatics Institute for Sustainability: TIIS)

TIIS ได้จัดท าแนวทาง ระบบเก็บข้อมูล 
และการประเมิน Food Loss Index 
(FLI) ขึ้น ซ่ึงจะสามารถน ามาใช้เป็น
ข้อมูลปีฐาน ภายในปี  2021 และ
เตรียมความพร้อมในการรายงานและ
ประเมินผลตัวชี้วัดดังกล่าว (ประเทศ
ไทยยังไม่มีการรายงาน) เพ่ือเป็น
กลไกที่ช่วยขับเคล่ือนประเทศสู่การ
พัฒนาเกษตรยั่งยืนให้ส าเร็จ

ผลงานแรกของไทย ! ในการพัฒนาข้อมูลและระบบการ

บริหารจัดการข้อมูลตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยัง่ยืน (SDG)

ส าหรับการประเมินความสูญเสียอาหารตลอดห่วงโซ่
อุปทาน ในกลุ่มพืชท่ีมีราก หัว และพืชท่ีมีเมล็ดให้น ้ามัน 
โดยประเมินความสูญเสียอาหารของผลิตภณัฑป์าล์ม
และน ้ามันปาล์ม 

TMEC มีขีดความสามารถในการผลิตเวเฟอร์ระดับ Small 
volume เวเฟอร์ เป็นส่วนประกอบส าคัญในหน่วยประมวลผลของอุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีกระบวนการผลิตที่ใช้เวลา ซับซ้อน ใช้เทคโนโลยีสูง และมีราคาสูง 
TMEC สามารถช่วยผลิตต้นแบบผลิตภณัฑ์ พร้อมออกแบบกระบวนการผลิตในระบบ
อุตสาหกรรม ส าหรับต้นแบบผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ เพ่ือน าไปทดสอบตลาด

การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือการวิจัยของประเทศ (NSTI)

2) อุปกรณ์เซนเซอรต์รวจวดัไนเตรตแบบพกพา วัดปริมาณปุ๋ยใน
การปลูกพืช และ หาปริมาณสารตกค้างในแหล่งน ้าธรรมชาตไิด้ ซ่ึงมี
ความส าคัญกับการควบคุมส่ิงแวดล้อมให้ไม่เป็นมลพิษ โดยพัฒนา
เซนเซอร์อิเล็กทรอนกิส์ท าให้สามารถตรวจวัดไนเตรตในน ้าที่มีคลอไรด์
เจือปนได้ (ซึ่งทั่วไปยังไม่สามารถวัดได้โดยไม่เสียหาย ได้มากกว่า 1,500 
ครั้ง) และมีราคาถูกกว่าท้องตลาด

1



ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟา้และอิเล็กทรอนิกส์
(Electrical and Electronic Product Testing Center: PTEC)

ร่วมกับบรษัิทเอ็มจี พัฒนาระบบการรบัรองและมาตรฐาน 
สถานีชาร์จยานยนต์ไฟฟา้ (EV Charging Station) ผ่าน
การทดสอบสถานีอัดประจุไฟฟา้ของเอ็มจี (MG Super Charge)

น าไปสู่การสร้างมาตรฐานให้กบัระบบการชารจ์ไฟฟา้ของไทย

✓ ติดตั้งสถานีชาร์จที่โชว์รูมเอ็มจีทั่วประเทศแล้ว 108 สถานี
โดยพร้อมใช้งาน 67 สถานี มีแผนติดตั้งเพ่ิมอีก 500 จุดท่ัว
ประเทศ 
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ศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ สวทช.
(NSTDA Characterization and Testing Service Center: NCTC)

ร่วมกับวิสาหกิจชมุชน ศูนย์กลางการพัฒนาสมุนไพร
เพลาเพลินเพ่ือชุมชน (วพพ.) จังหวัดบุรีรมัย์ ลงนาม
ความร่วมมือการวิเคราะห์ทดสอบกัญชา เพ่ือเสริมสร้าง
ขีดความสามารถวิสาหกิจชุมชน ให้เข้าถึงการวิเคราะห์ทดสอบ
ที่มีคุณภาพอย่างครบวงจร ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล 
อาทิ การหาปริมาณกลุ่มสารแคนนาบินอยด์ในผลิตภัณฑ์ เพ่ือ

ควบคุมให้ได้ค่าตามมาตรฐาน ยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร
ของไทยให้สูงขึน้ สร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ

โครงสร้างพ้ืนฐานดา้นคุณภาพของประเทศ
(National Quality Infrastructure: NQI)
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บทความตีพิมพ์
(ไตรมาส 2)

ทรัพย์สินทางปัญญา
(ไตรมาส 2)
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เป้าหมายปี 2564 : 37 บทความต่อบุคลากรวิจัย 100 คน เป้าหมายปี 2564 : 28 ค าขอต่อบุคลากรวิจัย 100 คน 

บทความตีพิมพ์ตอ่บุคลากรวิจัย 100 คน (ทั้งปี)

บทความต่อบุคลากรวิจัย 100 คน (ไตรมาส 2 ของแต่ละป)ี

ทรัพย์สินทางปัญญา(ค าขอ)ตอ่บคุลากรวิจัย 100 คน (ทั้งปี)
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ความสามารถของ สวทช. ทางวิชาการ
ตีพิมพ์บทความ และจดทรัพย์สินทางปัญญา
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ทรัพย์สินทางปัญญา(ค าขอ)ตอ่บคุลากรวิจัย 100 คน (ไตรมาส 2 ของแต่ละปี)
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ได้รับการแต่งตั้งเป็น 1 ใน 9 ผู้เช่ียวชาญจากทั่วโลก

ตัวอย่างรางวัล
ระดับชาติ

รางวัลชนะเลิศ สาขา Public Sector and Government 

และ รางวัลรองชนะเลิศ สาขา Big Data Analytics
จากการประกวดซอฟต์แวร์ดีเด่นแห่งชาติ Thailand ICT Awards 2020 (TICTA 2020)
จัดโดยสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564
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ตัวอย่างรางวัล
ระดับนานาชาติ

ในโครงการ MYCOBIOMICS  
น าองค์ความรู้ด้านเห็ดรา
วิทยา (mycology) มาค้นหา
สารเมแทบอไลต์ทุติยภูมิ ที่มี
ประโยชน์เพ่ือพัฒนาเป็น
ยาปฏิชีวนะใช้ทางการแพทย์ 
และทางการเกษตรโดยเป็น
สารชีวภัณฑ์ควบคุมโรคพืช  

จากผลงาน ระบบบริหารจดัการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชีเ้ปา้: Thai People 
Map and Analytics Platform หรือ TPMAP

ด าเนินงานโดย ส านักงานคณะกรรมการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ (สศช.) ร่วมกับ ทีมวิจัยการวิเคราะหยุ์ทธศาสตร์
ด้วยปญัญาประดิษฐ์ กลุ่มวิจัยวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์
(เนคเทค-สวทช.)

ได้รับสนับสนุนทุนวิจัย จาก The European Commission ภายใต้กรอบ Horizon 

2020-MSCA-RISE (สถาบันวิจัยช้ันน ายุโรปและแอฟริกา 8 แห่ง 7 ประเทศ) จ านวน 51 ล้านบาท

รางวัลเกียรติยศระดับนานาชาติ และระดับชาติ

ดร.เจนนิเฟอร์ เหลืองสอาด 
และทีมวิจัยปฏิสัมพันธ์ของ
จุลินทรีย์ทางการเกษตร 
(ไบโอเทค-สวทช.)



เพ่ิมจ านวนบุคลากรวิจัย

สนับสนุน ดึงดูดนักวิจัย นักศึกษา เข้ าร่วมงาน
ในห้องปฏิบัติการของศูนย์แห่งชาติ ในสาขาเฉพาะทาง 

จากทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวม 597 คน
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สร้างบุคลากรด้าน ว และ ท ท่ีมีศักยภาพ ให้กับประเทศด้วย 
Scholarship Program (ปริญญาโท-เอก) ผ่านโครงการ
ต่างๆ ร่วมกับมหาวิทยาลัย หรือสถาบันการศึกษาชัน้น า 

รวม 485 คน อาทิ โครงการทุนสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี (Thailand Graduate Institute of Science 
and Technology: TGIST) 

ผู้รับทุนท่ีส าเร็จการศึกษาจ านวนมาก ได้เข้าสู่การเป็นนักวิจัย นักเทคโนโลยี หรืออาจารย์ท้ังในภาครัฐและภาคเอกชน 
เป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศอย่างต่อเน่ือง

พัฒนาก าลังคนด้าน วทน. สร้างบุคลากรวิจัยให้กับประเทศ



จัดงานประชุมวิชาการประจ าปี สวทช. คร้ังท่ี 16
ในรูปแบบออนไลน์ New Normal เมื่อวันที่ 25-30 ม.ีค. 2564
ภายใต้ธีมงาน 
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สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดการประชุมวิชาการ สวทช. ประจ าปี 
2564 คร้ังที่ 16 และทรงแสดงปาฐกถาพิเศษเนื่องในโอกาส
ครบรอบ 20 ปี แห่งความสัมพันธ์ไทย-เซิร์น ตามพระราชด าริฯ 
ในรูปแบบออนไลน์ ถ่ายทอดสดจากวังสระปทุมไปยังห้องประชุม
อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 25 
ม.ีค. 2564

สร้างความตระหนักด้าน ว และ ท ให้กับประเทศ

30 ปี สวทช.ขับเคล่ือนเศรษฐกิจ BCG 
เพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืน

ผลสัมฤทธิ์ด้านผู้เข้าชม : ช่องทางต่าง ๆ

• Facebook live  35,587 วิว
• Youtube 30,106 วิว
• Webex 4,146 คน
• Zoom                425 คน

งานประชุมวิชาการแบบออนไลน์ 100%
• 35 Sessions สัมมนาวิชาการ
• 74 นิทรรศการออนไลน์ 
• 8 Sessions Open House
• 4 Sessions สัมมนา Biz Talk 
• 19 Sessions S&T Job Fair 
• 8 Sessions กิจกรรมเยาวชน

ผลสัมฤทธิ์ด้านสัมมนาและนิทรรศการ :
ได้ทรัพย์สินทางปญัญาในรูปแบบ บันทึกเทปงานสัมมนา NAC2021 และคลิป 
VDO ผลงานนิทรรศการ ไว้เผยแพร่และใช้งาน (มีบมจ. ปตท. ติดต่อคณะผู้จัดขอ 
VDO ใช้ประกอบการอบรมภายในองค์กร 2 sessions ในเร่ือง“การข้ึนทะเบียน
ผลิตภัณฑ์อาหาร”และ “มาตรฐานสารสกัดสมุนไพร”)

ผลสัมฤทธิ์ด้าน Open House และ Biz Talk :
ได้ผู้สนใจขอรับบริการ 490 Request

ผลสัมฤทธิ์ด้าน กิจกรรมเยาวชน :
ได้อบรมเยาวชนและผู้สนใจผ่าน 8 กิจกรรมออนไลน์รวม 993 คน

ผลสัมฤทธิ์ด้าน กิจกรรมรับสมัครงาน S & T :
ผู้เข้าชมเว็บไซต์สมัครงานรวม 14,215 คร้ัง มีผู้สมัครงาน 500-600 คน 
(สวทช. & 33 บริษัท)

ภาพรวมคะแนนความพึงพอใจ 89.35%
(เพ่ิมขึ้นจากปีก่อน ที่ 88.69%) (จากผู้ตอบแบบประเมิน 1,364 คน)

ส่วนใหญ่ระบุว่า “ยินดีแนะน าให้เพ่ือนหรอืคนรูจ้ักเยี่ยมชมงาน NAC ครั้งต่อไป”



“Integrated Biotechnology 
Business Platform “

CTO ACMO

ทุนจดทะเบียน : 25 ล้านบาท

“Speech to Text – AI based Technology”

ทุนจดทะเบียน : 20 ล้านบาท 

CTO CEO COO

ทุนจดทะเบียน : 1 ล้านบาท 

“Game-based Neurofeedback System ” “BIG Data Analytic Solution”

PM CEO COO

ทุนจดทะเบียน : 2 ล้านบาท

CEO

บจ. ไบโอ เจเนเทค อินเตอร์เนชั่นแนล
บจ. เอไอไนน์

บจ. เบรนนิฟติ
บจ. บ๊ิกโก อนาไลติกส์  

จัดตั้งในปีงบประมาณ 2563
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การพัฒนาบุคลากร สวทช. สู่ผู้ประกอบการเทคโนโลยี
NSTDA Startup



Communication,
Scouting and Incubation

พัฒนา Business Model และ 
Business Plan 

ในโครงการที่มีศักยภาพสูง 
จัดท าหลักสูตรเตรียม
ความพร้อมในการ

จัดตั้งธุรกิจ NSTDA 
Startup 

เช่น โครงการ Pre-NSTDA 
Startup Season 2 รูปแบบ 
e-learning,ส่งต่อทีมวิจัยใน 

pipeline สู่โครงการบ่มเพาะมือ
มืออาชีพ เช่น Techbiz Starter

และโครงการ SUCCESS

Matching fund
เชื่อมโยงแหล่งทุน เช่น TED Fund 

และ NASTDA Holding

ติดตามความคืบหน้า
NSTDA Startup 

และ ถอดบทเรียนกลไกท างาน

ติดตามผลอบรม Pre-NSTDA 
startup Season 1

ผู้เข้าร่วม 42คน 
ข้อเสนอ 22 โครงการ 
น าเสนอ 14 โครงการ

กิจกรรม NSTDA Startup ปี 2564 ไตรมาส 1-2
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มุมมอง ตัวชี้วัดของ สวทช. ปงีบประมาณ 2564 เปา้หมาย ผลการด าเนินงาน

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

(3,047 ล้านบาท) = 9%

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

(7,760 ล้านบาท) = 34%

พันธมิตร/ลูกค้า/

การเงิน

KS2 สัดส่วนรายได้ต่อค่าใช้จ่าย ร้อยละ 25 ร้อยละ 5.98 = 23.92%

KS3 การน าผลงานวิจัยและองค์ความรู้ ไปใช้

ประโยชน์

- จ านวน IP Utilization 360 รายการ 366 รายการ = 100%

- จ านวนเกษตรกร/เกษตรกรแนวใหม่ตามหลัก Inclusive 

Innovation และบุคลากรในชุมชนที่น าผลงานวิจัยและองค์

ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในภาคเกษตรกรรมและสังคม 9,000 คน

3,811 คน = 42.34%

KS4 การยกระดับความสามารถการแข่งขันของ

ผู้ประกอบการ

- กลุ่มอาคาร EECi เฟส 1A ก่อสร้างแล้วเสร็จ ร้อยละ 76

- จ านวนการให้บริการวิเคราะห์ทดสอบตามมาตรฐานสากลเท่ากับ 

4,400 รายการ
2,517 รายการ = 57.20%

KS5 การพัฒนาอาชีพ/บุคลากร ด้วย วทน.

- จ านวนบุคลากรภาคอุตสาหกรรมทีไ่ด้รับการ Reskill/Upskill 

เพ่ือรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย และการผลักดันเศรษฐกิจ 

BCG 8,000 คน

4,350 คน = 54.38%

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

มีส่วนร่วมในการสนบัสนุน เพ่ือสร้างบุคลากรวิจัยให้กับประเทศ 

650 คน

485 คน = 74.62%

กระบวนการภายใน
KS6 การมีระบบบริหารคุณภาพงานวิจัย และระบบ

ติดตามผลการด าเนินงานภาพรวมขององคก์ร

มีการพัฒนาและปรับระบบบริหารคุณภาพงานวิจัย
และระบบติดตามผลการด าเนินงานภาพรวมขององค์กร

ร้อยละ 44.63

ความสามารถของ

องค์กร
KS7 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพด้านวิจัย IC score รวม 45,000 คะแนน 15,182 คะแนน = 33.74%
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เฉลี่ยรวม

41.68%

สรุปผลการด าเนินงานตามตวัชีว้ัด BSC

ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2564
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ปีงบประมาณ 2564

ไตรมาสที่ 2 ( 1 ต.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564 )
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รายการ มี.ค. 2564 มี.ค. 2563 เพ่ิม(ลด)

สินทรัพย์ 10,694.63 11,085.92 (391.29)
เงินสดและเงินฝากธนาคาร 2,582.44 3,656.08 (1,073.64)

ลูกหนี้การค้า(สุทธ)ิ 106.48 81.78 24.70

เงินอุดหนุนจากงบประมาณแผ่นดินค้างรบั 0.00 0.00 0.00

เงินทดรองจ่าย 6.41 3.30 3.12

สินทรัพย์หมุนเวียนอืน่ 246.16 264.08 (17.92)

เงินลงทุนในหุ้นบริษัท 177.05 85.91 91.13

เงินลงทุนเผื่อขาย 503.00 141.95 361.05

ลูกหนี้เงินกู้ดอกเบี้ยต า่ 197.39 239.40 (42.01)

เงินมัดจ าและเงินค ้าประกัน 3.74 4.15 (0.41)

อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน(สุทธิ) 1,625.47 1,697.92 (72.45)

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธิ) 4,971.80 4,655.37 316.44

สินทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงนิ(สุทธิ) 97.29 87.47 9.82

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน(สุทธิ) 173.88 166.25 7.64

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 3.52 2.27 1.25

หน่วย : ล้านบาท
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เปรียบเทียบฐานะการเงิน 

ณ มีนาคม ปี 2564 VS 2563



หน่วย : ล้านบาท
รายการ มี.ค. 2564 มี.ค. 2563 เพ่ิม(ลด)

หนี้สินและเงินกองทุน 10,694.63 11,085.92 (391.29)

หน้ีสิน 1,248.99 1,409.64 (160.65)
เจ้าหนี้การค้า 141.47 279.64 (138.17)

เงินอุดหนุนกันไว้เบิก 0.00 0.00 0.00

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 70.18 65.98 4.20

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 94.48 140.39 (45.92)

เงินบ าเหน็จ/เงนิสมนาคุณสวทช.รอจา่ย 771.69 763.49 8.20

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงนิ 100.95 87.27 13.68

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 70.22 72.86 (2.64)

ส่วนของกองทุน 9,445.64 9,676.28 (230.64)
ทุน สวทช. 896.03 895.17 0.86

รายได้สูง(ต ่า)กว่าค่าใช้จ่ายสะสมตน้งวด 6,137.56 6,377.64 (240.08)

บวก รายได้สูง(ต ่า)กว่าค่าใช้จ่ายในงวดนี้ 2,219.69 2,431.51 (211.83)

รายได้สูง(ต ่า)กว่าค่าใช้จ่ายสะสมปลายงวด 8,357.24 8,809.16 (451.91)

ก าไร/ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นในหลักทรพัยฯ์ 192.36 (28.05) 220.41
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เปรียบเทียบฐานะการเงิน 

ณ มีนาคม ปี 2564 VS 2563



หน่วย : ล้านบาทรายการ มี.ค. 2564 มี.ค. 2563 เพ่ิม(ลด)

รายได้ 5,460.72 5,777.91 (317.20)

เงินอุดหนนุจากรัฐบาล 4,255.75 4,963.95 (708.20)

เงินอุดหนนุอืน่ 851.39 522.07 329.31

รายได้ค่าบริการและขายสินค้า 319.09 340.97 (21.88)

รายได้อื่นๆ 34.49 (49.08) 83.58

ค่าใช้จ่าย 3,241.03 3,346.40 (105.37)

ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร 1,274.46 1,252.47 22.00

ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน 1,403.33 1,556.56 (153.24)

ค่าเส่ือมราคา 563.24 537.37 25.87

รายได้สูง(ต ่า)กว่าค่าใช้จ่าย 2,219.69 2,431.51 (211.83)

32

เปรียบเทียบผลการด าเนินงาน 

สะสมงวด 6 เดือน ปี 2564 VS 2563



รายได้แยกตามประเภท มี.ค. 2564 มี.ค. 2563 เพ่ิม(ลด)

อุดหนุนรับ 851.39 522.07 329.32

รับจ้าง/ร่วมวิจัย 60.84 75.60 (14.76)

ลิขสิทธิ/์สิทธิประโยชน์ 16.01 14.20 1.81

บริการเทคนิค/วิชาการ 110.19 114.06 (3.87)

ฝกึอบรม/สัมมนา/นิทรรศการ 25.79 29.67 (3.88)

ค่าเช่าและบริการสถานท่ี 106.26 107.44 (1.18)

รายได้อื่น 34.49 (49.08) 83.57

รวมรายได้จากการด าเนินงาน 1,204.97 813.96 391.01

หน่วย : ล้านบาท
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เปรียบเทียบรายได้จากการด าเนินงาน 

สะสมงวด 6 เดือน ปี 2564 VS 2563



ล าดับ
ภาระผูกพัน รวม

ภาระผูกพันป ี2564 ป ี2565 - 2569 ป ี2570 - 2610

1 ค่าใช้จ่ายที่รับรู้ทางบัญชี 833.69 0.00 0.00 833.69

1.1 เงินส ารองบ าเหนจ็พนักงาน 757.71 - - 757.71
1.2 เงินค ้าประกันสัญญาต่างๆ 69.50 - - 69.50

1.3 ภาษีขาย (ภาษีมูลค่าเพ่ิมตอ้งน าส่งสรรพากร) 6.47 - - 6.47

2 ภาระผูกพันตามนิติกรรมสัญญา 774.70 189.91 61.02 1,025.63

2.1 สัญญาเช่าด าเนินงาน 7.15 17.59 61.02 85.76
2.2 สัญญาจ้างเหมาบริการ 167.42 171.08 - 338.50
2.3 สัญญารายจ่ายลงทุน 594.20 0.37 - 594.57

2.4 สัญญาจัดซื้อจัดจ้างพัสดุและบริการอื่นๆ 5.93 0.87 - 6.80

3 ภาระผูกพันสนับสนุน  ว และ ท 7,221.00 1,306.87 0.00 8,527.87
3.1 งบด าเนินงานหน่วยงาน 360.04 197.78 - 557.83
3.2 งบด าเนินงานโครงการ 2,325.08 1,106.59 - 3,431.67

- อุดหนุนรับ/รับจ้าง/รว่มวิจัย 947.30 225.61 - 1,172.91
- สนับสนุนหน่วยงานภายนอก 368.71 234.16 - 602.86
- ด าเนินการเอง 1,009.08 646.82 - 1,655.90

3.3 งบก่อสร้างและงบครภุณัฑ์อุดหนุนเฉพาะกิจ 4,535.87 2.50 - 4,538.37
รวม 8,829.38 1,496.78 61.02 10,387.18

เงินสดเงินฝากธนาคารคงเหลือ ณ 31 มี.ค. 2563 จ านวน 2,582.44 ล้านบาท คงเหลือ หลังหัก ภาระผูกพัน และค่าใช้จ่ายทางบัญชีส าหรับปี 2564 จ านวน (6,246.94) ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท
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ภาระผูกพันในเงินคงเหลือ ณ มีนาคม 2564






