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สํานักงานนวัตกรรมแหงชาต ิ(องคการมหาชน) 
กลยุทธการดําเนนิงานของกลยุทธการดําเนนิงานของ

ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566 – 2570)

สํานักงานนวัตกรรมแหงชาต ิ(องคการมหาชน) 
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วิสัยทัศน (Vision)
องคกรหลักในการเสริมสรางระบบนวัตกรรมแหงชาติ เพื่อเพิ่มคุณคาท่ียั่งยืน
Key Corporate in Enhancing National Innovation System towards 
Sustainable Values

พันธกิจ (Mission)
1. สงเสริมการสรางระบบนวัตกรรมแหงชาติ
2. สรางโอกาสในการเขาถึงและใชประโยชนโครงสรางพื้นฐานทางนวัตกรรม
3. ยกระดับทักษะและความสามารถทางนวัตกรรมของกลุมเปาหมาย

สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ (องคการมหาชน)
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บทบาทและภารกิจตามวัตถุประสงคการจัดต้ัง
1. พัฒนาโครงการนวตักรรม
สงเสริม สนับสนนุ และดําเนนิการพฒันานวัตกรรมของประเทศซ่ึงรวมถึงการพัฒนาโครงการนวตักรรม
ในระยะหลังการวิจยัและพฒันา หรือการตอยอดจากงานวจิัยและสิง่ประดษิฐสูเชิงพาณิชย

2. ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
สํารวจ ศึกษา วิเคราะห และประเมินทางวชิาการ รวมทั้งความตองการพฒันานวตักรรมในดานตางๆ 
เพื่อเสนอแนะนโยบายและมาตรการเกีย่วกับการพัฒนานวตักรรมของประเทศตอคณะรัฐมนตรี

3. ยกระดับเครือขายวสิาหกิจรายอตุสาหกรรม
สงเสริมและสนบัสนนุการยกระดบัความสามารถดานนวตักรรมของเครือขายวสิาหกิจในสาขาอตุสาหกรรมยุทธศาสตร
อันกอใหเกิดระบบนวตักรรมแหงชาตทิีเ่ขมแขง็

4. ยกระดับความสามารถดานนวัตกรรม 
สงเสริมและสนบัสนนุการยกระดบัทักษะความสามารถดานเทคโนโลยแีละการบริหารจดัการดานนวตักรรม

5. ความตระหนกัดานนวตักรรม
สงเสริมและสนบัสนนุเพื่อสรางความตืน่ตวัดานนวตักรรมและเทคโนโลยอีันกอใหเกิดวฒันธรรมนวตักรรม
ทั้งในระดับผูประกอบการอุตสาหกรรม ระดับองคกรและระดบัประชาชน

สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ (องคการมหาชน)
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7. การเตรียมความพรอมตอระบบนวตักรรมที่กําลงัเปลี่ยนไป

ความเขมแข็งของพืน้ที่ ศักยภาพและการเตบิโต ความสามารถในการแขงขนั

3. โอกาสในการเขาถึง
การทํานวตักรรมของ
ผูประกอบการในทุกพืน้ที่

4. การนํานวตักรรมมา
แกปญหาและลดความ
เหลื่อมลํ้าในระดบัพืน้ที่

6. การยกระดับศักยภาพ
ผูประกอบการใหเขมแขง็
และอยูรอด

1. การสรางความสามารถ
สําหรับอนาคตในการ
แขงขัน

2. การใชประโยชนโครงสราง
พื้นฐานทางเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม

5. การเช่ือมโยงและสราง
โอกาสในเวทีสากล

ประเด็นเชิง
กลยุทธ

ประเด็นเชิง
กลยุทธ

1. สรางระบบนวัตกรรมที่เปดกวางในการเขาถึงโอกาสและความรวมมือ
2. พัฒนาระบบการเงินนวัตกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาและการเติบโตของนวัตกรรม
3. สงเสริมการใชขอมูลนวัตกรรมเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจเชิงยุทธศาสตร
4. พัฒนาองคกรไปสูองคกรที่พรอมตอความเปลี่ยนแปลงและเติบโตอยางย่ังยืน 

กรอบกลยุทธการดําเนินงาน สนช. (ป 66 - 70)

การปรับตัวเชิงระบบ
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กรอบกลยุทธการดําเนินงาน สนช. (ป 66 - 70)

วิสัยทัศน องคกรหลักในการเสริมสรางระบบนวัตกรรมแหงชาติ เพ่ือเพ่ิมคุณคาที่ย่ังยืน

พันธกิจ
1. สงเสริมการสรางระบบนวัตกรรมแหงชาติ
2. สรางโอกาสในการเขาถึงและใชประโยชนโครงสรางพ้ืนฐานทางนวัตกรรม
3. ยกระดับทักษะและความสามารถทางนวัตกรรมของกลุมเปาหมาย

บทบาท Focal Facilitator – ผูอํานวยความสะดวกทางนวัตกรรม

กลยุทธที่ 1
ทําใหระบบนวัตกรรมไทย

เปนระบบที่เปดกวาง 

กลยุทธที่ 2
พลิกโฉม

ระบบการเงินนวัตกรรมไทย

กลยุทธที่ 4
เปนองคกรสมรรถนะสงู

ที่พรอมตอความเปลี่ยนแปลง

กลยุทธที่ 3
สรางระบบขอมูล

เพ่ือขับเคลื่อนนวัตกรรม

เปาประสงค 1-1
ความเขมแข็งระบบนวตักรรม

ในระดับพ้ืนที่

เปาประสงค 2-1
การบริหารทุนพัฒนานวัตกรรม

เปาประสงคที่ 4-1
มุงสูองคกรสมรรถนะสูง

เปาประสงค 3-1
การสรางนวัตกรรมดวยขอมลู 

เปาประสงค 1-2
การยอมรับในระดับสากล

เปาประสงค 2-2
การสงเสริมการลงทุน

และการเติบโต

เปาประสงคที่ 4-2
สรางการเติบโตอยางยั่งยืน 

เปาประสงค 3-2
การสรางนวัตกรรมเชิงนโยบาย

ประเด็นเชิงกลยุทธ
• สรางระบบนวัตกรรมที่เปดกวางในการเขาถึงโอกาสและความรวมมือ
• พัฒนาระบบการเงินนวัตกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาและการเตบิโตของนวัตกรรม
• สงเสริมการใชขอมูลนวัตกรรมเพ่ือสนับสนุนการตดัสินใจเชิงยุทธศาสตร
• พัฒนาองคกรไปสูองคกรที่พรอมตอความเปลี่ยนแปลงและเตบิโตอยางยั่งยืน
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กรอบกลยุทธการดําเนินงาน สนช. (ป 66 - 70)

กลยุทธที่ 1 ทําใหระบบนวัตกรรมไทยเปนระบบที่เปดกวาง
(Open System) 

พัฒนาระบบนวัตกรรมสูระบบที่เปดกวางและเช่ือมโยง เพ่ือเพ่ิม
จํานวนธุรกิจนวัตกรรมที่มีศักยภาพในระดับมวลวิกฤตที่สราง
ความเปลี่ยนแปลงตอประเทศ โดยการพัฒนาความรวมมือทั้งใน
ระดับประเทศและระดับเวทีสากล และสรางโอกาสการเขาถึง
ทรัพยากรและการสนับสนุนอยางทั่วถึง

เปาประสงค
• ความเขมแข็งระบบนวัตกรรมในระดับพ้ืนที่ (Regionalization)

• เพ่ิมจํานวนบุคลากรนวัตกรรมที่มีศักยภาพในพ้ืนที่
• เพ่ิมจํานวนผลงานและธุรกิจนวัตกรรมในพ้ืนที่
• สรางผลกระทบตอระบบเศรษฐกจิดวยนวัตกรรม

• การยอมรับในระดับสากล (Internationalization)
• สรางการยอมรับถึงโอกาสและศักยภาพดานนวัตกรรม

ของประเทศ
• สรางการเติบโตของผลงานและธุรกิจนวัตกรรมจาก

ตลาดในและตางประเทศ

กลยุทธที่ 2 พลิกโฉมระบบการเงนินวตักรรมไทย 
(Investment Friendly Platform)

เช่ือมโยงแหลงเงินทุนนวัตกรรมรูปแบบตางๆ เพ่ือใหเกิดระบบ
การเงินนวัตกรรมที่เอ้ือตอการพัฒนานวัตกรรม สนับสนุนการ
เติบโต และเขาถึงได และเปนเคร่ืองมือสําคัญเชิงระบบที่ชวยให
ธุรกิจนวัตกรรมสามารถสรางการเติบโตและผลกระทบตอระบบ
เศรษฐกิจ

เปาประสงค
• การบริหารทุนพัฒนานวัตกรรม (Financing Innovation)

• เพ่ิมจํานวนเงินทุนสนับสนุนสําหรับนวัตกรรมในระบบ
• เพ่ิมโอกาสการเขาถึงใหกับธุรกิจนวัตกรรม
• สรางกลไกสนับสนุนใหมที่ตอบความตองการธุรกิจ

นวัตกรรม

• การสงเสริมการเติบโตดานการลงทุน (Innovation 
Investment)
• สรางการเติบโตผานการลงทุนในธุรกิจนวัตกรรม
• สรางความคุมคาในเงินทุนสนับสนุนนวัตกรรม
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กรอบกลยุทธการดําเนินงาน สนช. (ป 66 - 70)

กลยุทธที่ 3 สรางระบบขอมลูเพือ่ขบัเคลื่อนนวตักรรม
(Intelligent Innovation System)

สรางความเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายและเชิงระบบดวยการ
เช่ือมโยงและใชประโยชนเครือขายขอมูลนวัตกรรม เพ่ือนําไปสูการ
ตัดสินใจบนหลักฐานเชิงประจักษของนักนโยบายและ
ผูประกอบการในการสรางและพัฒนานวัตกรรม

เปาประสงค
• การสรางนวัตกรรมดวยขอมูล (Data-driven Innovation)

• ระบบขอมูลเปดสําหรับการวางแผนและตัดสินใจดาน
นวัตกรรม

• สรางการเติบโตของการเขาถึงและใชประโยชนขอมูล
นวัตกรรม

• การสรางนวัตกรรมเชิงนโยบาย (Policy Innovation)
• สรางนวัตกรรมเชิงนโยบายและนวัตกรรมภาครัฐที่

ตอบสนองตอความเปลี่ยนแปลง
• สรางความเขมแข็งเครือขายนวัตกรรมเชิงโนบายและ

นวัตกรรมภาครัฐ

กลยุทธที่ 4 เปนองคกรสมรรถนะสงูที่พรอมตอความ
เปลี่ยนแปลง (Agency for Change)

ยกระดับ สนช. สูองคกรสมรรถนะสูงที่ตอบสนองตอระบบ
นวัตกรรมที่เปลี่ยนแปลง และสรางการเติบโตอยางย่ังยืน โดยการ
ปรับเปลี่ยนสูองคกรดิจิทัล ปรับใชมาตรฐานการบริหารจัดการ 
และการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

เปาประสงค
• มุงสูองคกรสมรรถนะสูง (Competent Organization)

• ปรับเปลี่ยนสูองคกรดิจิทัลเต็มรูปแบบ
• ยกระดับสมรรถนะบุคลากร สนช.

• สรางการเติบโตอยางย่ังยืน (ESG)
• ยกระดับคุณภาพบริการโดยการปรับใชมาตรการบริหาร

จัดการที่เหมาะสม
• แสดงความรับผิดชอบตอสังคมโดยการปรับใชมาตรการ

ดานสิ่งแวดลอมและสังคมกับการบริหารงาน
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กรอบกลยุทธการดําเนินงาน สนช. (ป 66 - 70)

• Catalyst (กระตุน) – การทํางานอยาง
ใกลชิดและลงพ้ืนที่เพ่ือกระตุนและเรงสราง
ใหเกิดแนวคิดทางนวัตกรรมทั้งในระดบั
ธุรกิจ อุตสาหกรรม ชุมชน และพ้ืนที่

• Coach (ฝกสอน) – การใหคําปรึกษาเพ่ือ
พัฒนาศักยภาพทางนวัตกรรมและโอกาส
ความสําเร็จของการนําแนวคดิไปพัฒนาสู
นวัตกรรมที่เห็นผล

• Communicator (สื่อสาร) – การเผยแพร
และสื่อสารขอมูล องคความรู และ
ความสําเร็จดานนวัตกรรม เพ่ือสรางการ
รับรู แรงบันดาลและเปนการพัฒนา
ศักยภาพทางนวัตกรรมในวงกวาง

• Conduct (ดําเนินการ) – การดําเนินการ
ขับเคลื่อนโครงการสําคญัรวมกบัเครอืขาย
พันธมิตรและผูมีสวนเกี่ยวของเพ่ือใหเกิด
การใชประโยชนและการขยายผลของ
ผลงานนวัตกรรม

ประเด็นเชิงกลยทุธ Catalyst Coach Commu. Conduct

• สร้างระบบนวัตกรรมท่ีเปิด
กว้างในการเข้าถึงโอกาสและ
ความร่วมมือ

ทํางานใกล้ชิด
กับพ้ืนที่

บ่มเพาะศักยภาพ
ในระดับพ้ืนที่

สื่อสารความสําเร็จ
นวัตกรรม

นําร่องผลงาน
นวัตกรรม
ในพ้ืนที่

• พัฒนาระบบการเงิน
นวัตกรรมที่สนับสนุนการ
พัฒนาและการเติบโตของ
นวัตกรรม

ส่งเสริม
นวัตกรรมผ่าน
กลไกการเงิน

พัฒนาศักยภาพ
เพ่ือต่อยอดและ

การลงทุน

สื่อสารความสําเร็จ
นวัตกรรม

กลไกทาง
การเงิน

รูปแบบใหม่

• ส่งเสริมการใช้ข้อมูล
นวัตกรรมเพ่ือสนับสนุนการ
ตัดสินใจเชิงยุทธศาสตร์

ส่งเสริม
นวัตกรรมผ่าน
ข้อมูลนวัตกรรม

พัฒนาศักยภาพ
การใช้ประโยชน์
ข้อมูลนวัตกรรม

สื่อสารเพ่ือ
ต่อยอดสู่นโยบาย

นวัตกรรม

แพลทฟอร์ม
ข้อมูลเปิดด้าน

นวัตกรรม

• พัฒนาองค์กรไปสู่องค์กรท่ี
พร้อมต่อความเปลี่ยนแปลง
และเติบโตอย่างย่ังยืน 

ส่งเสริมการ
ปรับเปลี่ยนและ
ยกระดับบริการ

บ่มเพาะศักยภาพ
บุคลากร สนช.

สื่อสารและสร้าง
วัฒนธรรมแบบ

Cross Function

นําดิจิทัลและ
นวัตกรรม
มายกระดับ
การทํางาน

จาก “System Integrator”
ปรับสู “Focal Facilitator”
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