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ผลการด าเนินงานของ สวทช. 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ต.ค. 2563 - ก.ย. 2564) 

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ครั้งที่ 7/2564 วันท่ี 3 พฤศจิกายน 2564
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สรุปผลการด าเนินงาน 
ปีงบประมาณ 2564

2

ผลงานทางวิชาการ

บทความ 724

การน าไปใช้ประโยชน์

357
รายการ

2563 : 538

มูลค่าผลกระทบ
เศรษฐกิจ & สังคม

73,692

(เป้าหมาย 500)

IPs 524 2563 : 451

(เป้าหมาย 378)

2563 : 306

บทความ

ค าขอ
ล้านบาท

2563 : 65,255

(เป้าหมาย 33,500)ถ่ายทอด
เทคโนโลยี

25,224 

มูลค่าการลงทุน
การวิจัย & พัฒนา

2563 : 13,796

(เป้าหมาย 23,000)

ล้านบาท
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สร้างความสามารถ
เกษตรกรและชุมชน

9,213  
คน

676
ชุมชน

ด าเนินการรับจ้าง
วิจัย และร่วมวิจัย

143 

323
โครงการ

รับจ้าง
วิจัย

ร่วม
วิจัย

250
ล้านบาท (จ่ายสะสม)

372

สร้างความสามารถ 
SMEs (ITAP)

1,159

3

2563 : 
300 โครงการ
269 ล้านบาท

โครงการ

ล้านบาท (จ่ายสะสม)

2563 : 
129 โครงการ
332 ล้านบาท

โครงการ

2563 : 1,482

(เป้าหมาย 1,150)

2563 : 632

2563 : 12,920

สรุปผลการด าเนินงาน 
ปีงบประมาณ 2564
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บริการโครงสร้าง
พ้ืนฐาน วท

163
โครงการ

บริการวิเคราะห์
ทดสอบ

รายการ

85,701

พัฒนาก าลังคน

สร้างบุคลากรวจิัย

up-skill

739 คน

9,528 คน

2563 : 708

2563 : 114

2563 : 100,859 

4

สรุปผลการด าเนินงาน 
ปีงบประมาณ 2564

2563 : 8,030

รายการตามมาตรฐานสากล

4,937 รายการ

(เป้าหมาย 4,400) 2563 : 3,921
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บุคลากรวิจัย

1,365  
คน

ผลการใช้จ่าย
(งบการเงิน)

ล้านบาท

6,832

รายได้จาก
การด าเนินงาน

ล้านบาท

1,632

2563 : 6,982 2563 : 1,700 2563 : 1,345
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สรุปผลการด าเนินงาน 
ปีงบประมาณ 2564
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สวทช. น าผลงานวิจัยพัฒนาประเทศ

6
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พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตยีสต์โพรไบโอติก ส าหรับใช้ ใน

อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ เพ่ือทดแทนการใช้ยาปฏิชีวนะ

7

• ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการเจริญเติบโตของไกเ่น้ือ

• มีคุณภาพทัดเทียมสินค้าน าเข้าและเปน็ไปตามมาตรฐานที่ดี

ของการผลิตที่ดี

• ขึ้นทะเบียนจากกรมปศุสัตว์เป็นผลิตภัณฑ์สารเสริมชีวนะใน

สัตว์แล้ว

• ถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงพาณิชย์ ให้ บริษัท เอเชียสตาร์ 

เทรด จ ากัด ผลิตและจ าหน่ายผลิตัณฑ์ฯ ภายใต้แบรนด์ 

SYMPRO PLUS, SYMPRO STAR และ SYNMUNE 

GUARD แล้ว

ยีสต์โพรไบโอติกส าหรับใช้เป็นสารเสริมอาหารสัตว์

ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม 12.7 ล้านบาท

มูลค่าการลงทุน 14.6 ล้านบาท
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ประเทศไทยมีพ้ืนที่การผลิตพริกรวมประมาณ 597,157 ไร่/ปี พริกที่ปลูกมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 61 ของพ้ืนที่การปลูกพริกทั้งหมด คือ

พริกข้ีหนูเม็ดใหญ่ พริกพันธ์ุลูกผสมให้ผลผลิตที่มีคุณภาพสม ่าเสมอกว่าพริกพันธ์ุผสมเปิด แต่การผลิตเมล็ดพันธ์ุพริกลูกผสมในอดีต

ท าโดยเกษตรกรใช้มือก าจัดเกสรตัวผู้ออกให้เหลือแต่เกสรตัวเมียส าหรับผสมข้ามกับพันธุ์พ่อที่ต้องการ จึงมีการน าลักษณะเกสรตัวผู้

เป็นหมันในพริกมาใช้ในการผลิตเมล็ดพันธุ์พริก

8

• ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ จ านวน 22 สายพันธุ์

• เพ่ิมความบริสุทธิ์ของเมล็ดพันธุ์พริกลูกผสม เกษตรกรได้ใช้

เมล็ดพันธุ์พริกลูกผสมที่มีคุณภาพ 

• ช่วยลดต้นทุนแรงงานในขั้นตอนการตอนเกสรดอกตัวผู้

ในการผลิตเมล็ดพันธุ์ลูกผสม 

การปรับปรุงพันธุ์พริกขี้หนูผลใหญ่เกสรตัวผู้
เป็นหมันส าหรับผลิตเมล็ดพันธุ์พริกลูกผสม

ถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงพาณิชย์ให้บริษัทเอกชน 22 บริษัท

ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม 469 ล้านบาท
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ชุดแบตเตอรี่และเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ส าหรับการใช้งานด้านความมั่นคง เป็นการพัฒนาแพ็กแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนและ

เครื่องชาร์จ โดยสวทช. (ENTEC NECTEC และ NSD) ร่วมกับส านักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก (สวพ.

ทบ.) ด้วยทุนสนับสนุนของ สกสว. สนพ. และ อว. (Gap Fund)

9

• มีประสิทธิภาพความจุสูงกว่าเดิม 3 เท่า

• สามารถใช้งานได้ต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง โดยไม่ต้องชาร์จ พร้อมด้วย

ความสามารถในการชาร์จเร็ว 3-4 ชม.

• มีความทนทาน อายุการใช้งานยาวนาน และสามารถซ่อมบ ารุงได้ง่าย

• ถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงพาณิชย์ให้แก่ บริษัท ออสก้า โฮลด้ิง จ ากัด 

เรียบร้อยแล้ว 

• กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 31 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 31 รักษาพระองค์ 

(ป.1 พัน.31 รอ.) น าไปใช้งานจริงแล้ว 

ชุดแบตเตอร่ีและเคร่ืองชาร์จแบตเตอร่ี
ส าหรับการใช้งานด้านความม่ันคง

ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม มากกว่า 1,800 ล้านบาท 
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วัคซีนป้องกันโรค COVID-19 แบบพ่นจมูก ชนิด Adenovirus-based 

และ Influenza-based เพ่ิมประสิทธิภาพป้องกันการตดิเช้ือ ลดความ

เส่ียงของการเกิดผลข้างเคียง สู้เชื้อกลายพันธุ์

10

• ผ่านการทดสอบการกระตุ้นภูมิคุ้มกันในหนูทดลองแล้ว 

• มีประสิทธิภาพต่อการคุ้มโรคตดิเชื้อโรค COVID-19

• ชนิด Adenovirus อยู่ระหว่างทดสอบในเฟสที่ 1-2 ร่วมมือกับ

บริษัท KinGen BioTech โดยจะทดสอบวัคซีนในอาสาสมัคร

มนุษย์ ในรูปแบบที่สร้างจากไวรัสสายพันธุเ์ดลต้า 

• ชนิด Influenza Virus ร่วมมือกับองค์การเภสัชกรรม 

อยู่ระหว่างทดสอบประสิทธิภาพการคุ้มโรค และมีแผนจะทดสอบ

ความปลอดภัยต่อไป

พัฒนาวัคซีนป้องกันโรค COVID-19
แบบพ่นจมูก
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ต้นแบบการพัฒนาตัวส่งสัญญาณแบบเสาอากาศตัวน าเชิงแสงในย่านเทระเฮิรตซ์ การใช้เทคนิค 
E-beam irradiation เพ่ือปรับปรุงวัสดุก่ึงตัวน าและพัฒนาเป็นอุปกรณ์ Photoconductive 
antenna (PCA) เพ่ือสร้างสัญญาณ Terahertz

11

ต้นแบบการพัฒนาตัวส่งสัญญาณแบบ
เสาอากาศตัวน าเชิงแสงในย่านเทระเฮิรตซ์ 

• ผ่านการทดสอบจากบริษัท Daheng New Epoch Technology Inc ที่

เป็นผู้ผลิตระบบ Terahertz TDS system ส่งขายไปทั่วโลก

• ยืนยันว่า PCA ที่ผลิตโดยเทคนิคนี้เป็นเทคนิคใหม่ที่ไม่เคยมีรายงานมาก่อน

• มีประสิทธิภาพกว่า PCA ที่บริษัทฯ จัดหาเพ่ือใช้ผลิตระบบส าหรับจ าหน่าย

ในปัจจุบัน 

• สามารถรองรับการผลิตแบบ mass production ได้ดีกว่าเทคนิคอื่น

• MOU ร่วมกับบริษัท Daheng New Epoch Technology 
(สาธารณรัฐประชาชนจีน) 
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การช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME ด้านการ
ผลิตช้ินส่วนสุขภัณฑ์ที่ประสบปัญหาด้าน
คุณภาพของผลิตภัณฑ์  แล ะขาดแคลน
แรงงานคนในการขัดช้ินงาน ประกอบกับ
ปัญหาฝุ่นละออง และความเส่ียงอันตราย
ในการท างาน 

เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต คุณภาพผลิตภัณฑ์สูงขึ้น สามารถผลิตสินค้าตามต้องการได้ 

เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจมากกว่า 25 เท่าของงบโครงการ

• ออกแบบและพัฒนาระบบการผลิตแบบเซลล์

หุ่นยนต์อุตสาหกรรมส าหรับงานขัดชิ้นงาน

สแตนเลส

• เป็นแนวทางพัฒนาระบบผลิตอัตโนมัติด้วย

หุ่นยนต์อุตสาหกรรม

การออกแบบและผลิตแบบเซลล์หุ่นยนต์
อุตสาหกรรมส าหรับงานขัดชิ้นงานสแตนเลส

สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
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ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือรับมือโรคใบด่างมันส าปะหลัง
สร้างเสริมขีดความสามารถเกษตรชุมชน

พื้นที่ระบาด > 2%

พื้นที่ระบาด ≤ 2%

ภัยคุกคามของโรค
ใบด่างมันส าปะหลัง
ต่อพืชส่งออกของ
ไทยที่เป็นอันดับ 1 
ของโลกต่อเนื่อง
ยาวนานกว่า 20 ปี

การแปรรูป - ส่งออก

สร้างแหล่งและขยายต้น
พันธุ์ปลอดโรคที่เกษตรกร
เข้าถึงได้ง่าย โดยจัดตั้ง
ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยี
การ เพาะ เ ล้ียงเนื้ อ เยื่ อ 
ผลิตท่อนพันธุ์ปลอดโรค

พันธุ์ การผลิต

สวทช.เป็นแหล่งเก็บรักษา
พันธุ์ปลอดโรค

พัฒนา
ชุดตรวจ 
ELIZA 

ป้องกันโรค
ใบด่างมัน
ส าปะหลัง
ในท่อนพันธุ์

เ พ่ิ มมู ลค่ า ใ ห้ กับผลิตภัณฑ์ตลอด
ห่วงโซ่มูลค่า ด้วยขบวนการผลิตทาง
ชีวภาพ (Bio-Based Process)

ผลลัพธ์
✓ ผลผลิตเฉล่ียเพ่ิมขึ้น 1-3 

ตันต่อไร่
✓ ท่อนพันธุ์และผลผลิตพันธุ์

เกษตรศาสตร์ 72 สร้าง
ผลกระทบฯ สร้างรายได้ให้
เกษตรกร 29.34 ล้านบาท
ต่อปี

✓ ท่อนพันธุ์และผลผลิตพันธุ์
พิรุณ สร้างผลกระทบฯ 
สร้างรายได้ให้เกษตรกร 

8.7 ล้านบาทต่อปี

พ้ืนท่ีด าเนินการขยายผลเทคโนโลยีการเพ่ิม
ประสิทธิภาพของการผลิตมันส าปะหลัง

สถานภาพ : พ้ืนที่ปลูกมันส าปะหลัง 9.4 ล้านไร่ 
ผลิตมันส าปะหลังปีละ 28.9 ล้านตัน เกษตรกรผู้ปลูก
มันส าปะหลังกว่า 500,000 ครัวเรือน เดิม ผลผลิตต่อไร่ 3.25 ตัน/ไร่

พ้ืนที่โรคใบด่าง
มันส าปะหลังระบาด

ถ่ายทอดเทคโนโลยี พัฒนาเครือข่ายสหกรณ ์สมาคม และบริษัทเอกชน ให้มีความเข้มแข็ง
พ้ืนที่ปลูกรวม 13,447 ไร่ 16 จังหวัด ผู้ได้รับการถ่ายทอดรวม 1,034 คน 
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การป้องกันก าจัดศัตรูพืชอย่างปลอดภัยด้วย
การใช้เชื้อราเมตาไรเซียม ตามมาตรฐาน ThaiGAP

สร้างเสริมขีดความสามารถเกษตรชมุชน

14

• เกิด MOU ร่วมกับ บาร์บีคิว พลาซ่า และ
ตลาดไท  

• หลังได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี ได้จัดต้ัง
เป็น วิสาหกิจชุมชนผักปลอดภัยแปลงใหญ่ 
ผ่านการรับรองมาตรฐาน ThaiGAP 

• ประกันราคา และจ านวนท่ีรับซ้ือ

• เพ่ิมรายได้แก่เกษตรกร 2.48 ล้านบาท/ปี 

เกษตรกรชุมชนบ้านอุ้มเปี้ ยม จ.ตาก ได้รับการ
ถ่ า ยทอด เทค โน โลยี ก า รจั ดท า ม าตรฐาน 
ThaiGAP ผลิตภัณฑ์ผัก โดยด าเนินการร่วมกับ
เจ้ าหน้ าที่ เกษตรต าบล และครู  กศน .  และ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
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รางวัลเกียรติยศ
ตัวอย่างระดับนานาชาติและรางวัลระดับชาติ

ดร.อัชฌา กอบวิทยา (เนคเทค-สวทช.) 

มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Nano & Biophotonics ผลงานวิจัยตัวอย่าง เช่น 

เลนส์มิวอาย: MuEye เลนส์พอลิเมอร ์มีความยืดหยุ่น ทนทานต่อการใช้งาน 

สามารถติดกับกล้องถ่ายภาพพกพาอย่างแท็บเล็ตหรอืสมารท์โฟน และใช้งานเป็น

กล้องจุลทรรศน์พกพา รวมถึงประสบการณ์อ่ืนๆ เช่น เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้า

ร่วมการประชุมผู้รบัรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา ประเทศเยอรมนี ในปี 2558 , 

รับทุน Newton fund ในโครงการ Leaders in Innovation Fellowship 

ณ สหราชอาณาจักร และน าร่องผลงานมิวอายระดมทุนผ่าน Crowdfunding

15

ดร.เดือนเพ็ญ จาปรุง (นาโนเทค-สวทช.)
เข้ารับพระราชทานรางวัลชนะเลิศ   DMSc Award   ประเภทงานวิจัยและพัฒนา
ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจ าปี 2564  จากสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟา้
จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 
รูปแบบออนไลน์ ในการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 29 ประจ าปี
งบประมาณ 2564 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 - 27 สิงหาคม 2564 จากผลงานวิจัย 
“แอปตาเซ็นเซอร์ส าหรับวิเคราะห์อัลบูมินในปัสสาวะเพ่ือประกอบการคัดกรองโรคไต
เรื้อรัง” งานวิจัยดังกล่าว ใช้ติดตามความผิดปกติของไต หรือหน้าที่ของไตในระยะ
เริ่มต้นได้ 

รางวัลและเกียรติยศ รวม 48 รางวัล แบ่งเป็น รางวัลระดับนานาชาติ 19 รางวัล และรางวัลระดับชาติ 29 รางวัล
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การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือ
การวิจัยของประเทศ (NSTI)
ธนาคารทรัพยากรชีวภาพแหง่ชาติ

(National Biobank of Thailand: NBT)

Plant Germplasm Bank (Samples)

ป ี62 – 64 รวม 3,062 
(เพ่ิมขึ้น Q4/2564 = 198)

Genomic Data Bank (Samples) 
ป ี62 – 64 รวม 18,214

(เพ่ิมขึ้น Q4/2564 = 1,440)

Microbe Bank (Samples) 
ป ี62 – 64 รวม 8,911

(เพ่ิมขึ้น Q4/2564 = 1,094)

Thai Genotype (Cases) 
ป ี62 – 64 รวม 9,828
(เพ่ิมขึ้น Q4/2564 = -)

ธนาคารทรัพยากรชีวภาพ พืช จุลินทรีย์ และจีโนมมนุษย์ 

เข้าร่วมกับกรมทรัพยากรธรณใีนโครงการส ารวจ เก็บ
ตัวอย่าง และจัดจ าแนกชนิดของจุลินทรีย์ ภายในถ ้าใน
อุทยานธรณีสตูล 

อุทยานธรณีโลกแห่งแรกในไทย 

โดย UNESCO เพ่ือเก็บรักษาตัวอย่าง

ตามวิธีมาตรฐานสากลในธนาคาร

ทรัพยากรชีวภาพระยะยาว

ศูนย์โอมิกส์แห่งชาติ
(National Omics Center: NOC)

ตรวจสอบทางจีโนมิกส์ ทรานสคริปโตมิกส์ โปรตีโอมิกส์ และเมตาโบโลมิกส์ 

ตรวจเอกลักษณ์และความบริสุทธ์ิของ
เมล็ดพันธุ์พืช (Samples) 90,000
เชื้อแบคทีเรีย (Samples) 400

High-throughput protocols เพ่ือ
วินิจฉัยโรคพืช & สัตว์
ตรวจวินิจฉัยโรคในพืช (Samples) 500 
ตรวจวินิจฉัยโรคสัตว์ (Samples) 500

ผลิต ชุดสกัด RNA เพ่ือตรวจวินิจฉัยโรคโควิด-19

ท่ีผลิตได้เองในประเทศ 

มีประสิทธิภาพเทียบเคียง 

Commercial kit 

จากต่างประเทศ 

จ านวน 100,000 ชุด 
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ฉลากลดคาร์บอน (Carbon Reduction Label) ให้การรับรองโดยสถาบัน
ส่ิงแวดล้อมไทย เป็นฉลากที่แสดงให้ทราบว่าผลิตภัณฑ์นั้น ๆ สามารถลดหรือ
หลีกเล่ียงการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของผลิตภัณฑ์ได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

17

• เป็นหน่วยงานเดียวท่ีจัดท าค่าสัมประสิทธิ์การปล่อยกา๊ซเรือน
กระจกต่อหน่วยผลิตภัณฑ ์จากฐานข้อมูลวัฏจักรชีวติของไทย 
ให้กับผู้ประกอบการได้ใช้ประโยชน์ในการขอการรับรองฉลากลด
คาร์บอน และปรับปรุงค่าสัมประสิทธิ์ให้เปน็ปจัจุบนัในทุก ๆ ปี

• ปีงบประมาณ 2564 มีผลิตภัณฑ์ในกลุ่มวัสดุก่อสร้างฯ ท่ีได้รับ
ฉลากลดคาร์บอน จ านวน 17 ผลิตภัณฑ์ (5 บริษัท) อาทิ สี 
คอนกรีตมวลเบา วัสดุหลังคาและอุปกรณ์ และฉนวนกันความร้อน

• ผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับฉลากลดคาร์บอน บ่งบอกได้ว่าปล่อย CO2 ลดลง
อย่างน้อยร้อยละ 2 ช่วยสร้างความเช่ือมั่นให้กับผู้บริโภค
ประกอบการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคา้ท่ีช่วยรักษาส่ิงแวดล้อมและลด
โอกาสถูกกีดกันทางการค้าในอนาคต

การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือ
การวิจัยของประเทศ (NSTI)
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การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทาง
คุณภาพของประเทศ (NQI)

ขยายการให้บริการวิเคราะห์ทดสอบสมบัติทางกายภาพ เคมี 
และชีวภาพ เช่น การหาปริมาณสารส าคัญ ความเป็นพิษ การ
ปนเปื้ อนสารเคมีและจุลินทรีย์ เส้นใยและคอมพอสิต ภายใต้
ห้องปฏิบัติการมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025 รองรับ
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับสารสกัดกัญชากัญชง

ได้รับการรบัรองเปน็ผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑอ์ุตสาหกรรม
จาก สมอ. โดยได้มีการประกาศขึ้นทะเบียนใน
ราชกิจจานุเบกษา 7 ก.ค. 64 ในด้านการวิเคราะห์เมลามีน
ตามมาตรฐาน มอก. 2921 – 2562 ด้านการวิเคราะห์เมลามีนตาม
มาตรฐาน มอก. 2921 – 2562: ภาชนะและเครือ่งใช้เมลามีน ส าหรับอาหาร: เฉพาะ
ด้านความปลอดภัย และสามารถให้บริการการวิเคราะห์หาโลหะหนักในพลาสตกิย่อย
สลายทางชีวภาพ 11 ธาตุหลักได้อย่างเตม็รปูแบบ สอดคล้องตามมาตรฐาน มอก. 
17088-2562 เพ่ือใช้รับรองความสามารถในการย่อยสลายตวัได้ ของผลิตภัณฑ์ 
ช่วยบกระดับผลิตภณัฑ์ของผู้ประกอบการไทยให้แข่งขันได้ในเวทีสากล

ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในบ้าน
และเซรามิกอุตสาหกรรม

(Industrial Ceramic and Houseware Product Testing Center: CTEC)

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

บริหารและส่งเสรมิเขตนวัตกรรม

การก่อสร้างกลุ่มอาคาร EECi Phase 1A 
ความก้าวหน้า ร้อยละ 98 ณ เดือน ก.ย. 64 (เป้าหมายร้อยละ 100)

อยู่ระหว่างการทดสอบระบบประกอบอาคารโดยใช้ระบบสาธารณูปโภค
จากภายนอก ท าถนนและรางระบายน ้าโดยรอบ เร่ิมเข้าพ้ืนท่ีได้ในปี 2564

การพัฒนาโรงงานต้นแบบไบโอรไีฟเนอรี  (Biorefinery 
Pilot Plant) ความก้าวหน้าร้อยละ 25 (เปา้หมายร้อยละ 28) 

คาดว่าจะเปิดด าเนินการได้ในปี 2567 และ ร่วมทุนกับ Bio Base 
Euro Pilot Plant จัดต้ัง Bio Base Asia Pilot Plant 
(BBAPP) เพ่ือบริหารโรงงานต้นแบบไบโอรีไฟเนอรี
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มุมมอง
ตัวช้ีวัดของ สวทช. 
ปีงบประมาณ 2564

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน

ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย

KS1-A มูลค่าผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจและสังคมฯ

5 เท่าของค่าใช้จ่ายเฉลี่ย
ปี 2560-2564
(33,500 ล้านบาท)

11.17 เท่า
(73,692 ล้านบาท)

100%

KS1-B มูลค่าการลงทุน
ด้าน ว และ ท

2 เท่าของมูลค่าการลงทุน
ด้าน ว และ ท ปี 2559
(23,000 ล้านบาท)

2.21 เท่า
(25,224 ล้านบาท)

100%

พันธมิตร/
ลูกค้า/การเงิน

KS2 สัดส่วนรายได้ต่อ
ค่าใช้จ่าย

ร้อยละ 25 ร้อยละ 23.85 95.38%

KS3 การน าผลงานวิจัยและ
องค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์

จ านวน IP Utilization 
360 รายการ

433 รายการ 100%

จ านวนผู้ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีใน
ภาคเกษตรกรรมและสังคม 9,000 คน 9,213 คน 100%

KS4 การยกระดับ
ความสามารถในการ
แข่งขันของผู้ประกอบการ

กลุ่มอาคาร EECi เฟส 1A ก่อสร้างแล้ว
เสร็จ

ร้อยละ 98.93 98.93%

จ านวนการให้บริการวิเคราะห์ทดสอบ
ตามมาตรฐานสากล 4,400 รายการ 4,937 รายการ 100%

สรุปผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด BSC
ปีงบประมาณ 2564

20
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มุมมอง
ตัวชี้วัดของ สวทช. 
ปีงบประมาณ 2564

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน

พันธมิตร/
ลูกค้า/
การเงิน

KS5 การพัฒนาอาชีพ/
บุคลากร ด้วย วทน.

จ านวนบุคลากรภาคอุตสาหกรรมท่ีได้รับการ
พัฒนาทักษะ (Reskill/Upskill) เพ่ือรองรับ
อุตสาหกรรมเป้าหมาย และการผลักดัน
เศรษฐกิจ BCG 8,000 คน

9,528 คน 100%

จ านวนนักศึกษาป.โท/ป.เอก/นักวิจัยหลัง
ป.เอก ท่ี สวทช. มีส่วนร่วมในการสนับสนุน
เพ่ือสร้างบุคลากรวิจัยให้กับประเทศ 650 คน 739 คน 100%

กระบวนการ
ภายใน

KS6 การปรับ กระบวนการ
ภายในเพ่ือเสริมการ
ท างานให้มี
ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน

มีการพัฒนาและปรับระบบบริหารคุณภาพ
งานวิจัยและระบบติดตามผลการด าเนินงาน
ภาพรวมขององค์กร

ร้อยละ 100 100%

ความสามารถ
ขององค์กร

KS7 การเสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพ
ด้านวิจัย

IC score รวม 45,000 คะแนน
55,358 คะแนน 

100%

รวม 99.25%

21

สรุปผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด BSC
ปีงบประมาณ 2564
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รายงานทางการเงิน
รายงานฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของ สวทช. 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ต.ค. 2563 – ก.ย. 2564)
22
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เปรียบเทียบฐานะทางการเงิน 
ณ ส้ินปี 2564 VS 2563

รายการ ก.ย. 2564 ก.ย. 2563 เพ่ิม (ลด)

สินทรัพย์ 9,780.82 8,837.50 943.32
เงินสดและเงินฝากธนาคาร 1,603.37 1,064.11 539.26

ลูกหน้ีการค้า(สุทธิ) 126.12 150.57 (24.45)

เงินอุดหนุนจากงบประมาณแผ่นดินค้างรับ - - -

เงินทดรองจ่าย 2.07 6.69 (4.62)

สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 204.88 219.34 (14.46)

เงินลงทุนในหุ้นบริษัท 207.83 134.22 73.61

เงินลงทุนเผื่อขาย 507.98 258.4 249.58

ลูกหน้ีเงินกู้ดอกเบี้ยต ่า 166.63 201.77 (35.14)

เงินมัดจ าและเงินค ้าประกัน 7.23 6.00 1.23

อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน(สุทธิ) 1,590.60 1,691.92 (101.32)

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธิ) 5,122.96 4,814.00 308.96

สินทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงิน(สุทธ)ิ 71.31 108.38 (37.07)

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน(สุทธิ) 167.56 178.15 (10.59)

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 2.28 3.95 (1.67)

หน่วย : ล้านบาท

23
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รายการ ก.ย. 2564 ก.ย. 2563 เพ่ิม (ลด)

หน้ีสินและเงินกองทุน 9,780.82 8,837.50 943.32
หนี้สิน 1,478.09 1,716.07 (237.98)

เจ้าหน้ีการค้า 225.22 302.47 (77.25)
เงินอุดหนุนกันไว้เบิก - - -

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 246.94 246.29 0.65

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 87.99 197.5 (109.51)

เงินบ าเหน็จ/เงินสมนาคุณสวทช.รอจ่าย 763.87 789.45 (25.58)

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 73.97 112.45 (38.48)

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 80.1 67.91 12.19

ส่วนของกองทุน 8,302.74 7,121.42 1,181.32

ทุน สวทช. 896.03 896.03 -

รายได้สูง(ต ่า)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม 7,406.71 6,225.39 1,181.32

24

เปรียบเทียบฐานะทางการเงิน 
ณ ส้ินปี 2564 VS 2563

หน่วย : ล้านบาท
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เปรียบเทียบผลการด าเนินงาน
สะสม 12 เดือน ปี 2564 VS 2563

25

รายการ ก.ย. 2564 ก.ย. 2563 เพ่ิม (ลด)

รายได้ 7,904.11 6,741.01 1,163.10

รายได้งบประมาณแผ่นดิน 5,181.62 4,963.95 217.67

รายได้กองทุน ววน. 1,028.81 100.93 927.88

รายได้ด าเนินงาน 1,631.87 1,699.71 (67.84)

รายได้อ่ืนๆ 61.81 (23.57) 85.38

ค่าใช้จ่าย 6,832.30 6,981.66 (149.36)

ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร 2,666.96 2,654.68 12.28

ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน 3,015.40 3,231.02 (215.62)

ค่าเส่ือมราคา 1,149.95 1,095.96 53.99

รายได้ สูง(ต ่า) กว่าค่าใช้จ่าย 1,071.81 (240.65) 1,312.46

หน่วย : ล้านบาท
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เปรียบเทียบรายได้ด าเนินงาน 
สะสม 12 เดือน ปี 2564 VS 2563

26

หน่วย : ล้านบาท

รายการ ก.ย. 2564 ก.ย. 2563 เพ่ิม (ลด)

อุดหนุนรับ 958.47 997.97 (39.50)

รับจ้าง/ร่วมวิจัย 155.75 155.40 0.35

ลิขสิทธิ์/สิทธิประโยชน์ 30.18 47.95 (17.77)

บริการเทคนิคและวิชาการ 241.41 250.09 (8.68)

ฝึกอบรม/สัมมนา/วิชาการ 41.37 49.76 (8.39)

ค่าเช่าและบริการสถานที่ 201.99 198.10 3.89

บริการอ่ืน ๆ 2.69 0.44 2.25

รวมรายได้ด าเนินงาน 1,631.87 1,699.71 (67.84)



ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ

111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน 
ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

โทรศัพท์ 02 564 7000 โทรสาร 02 564 7001
http://www.nstda.or.th  

e-mail : info@nstda.or.th
Facebook : NSTDATHAILAND

Line : NSTDA
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