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ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

กระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 



ส ำนักงำนนวัตกรรมแห่งชำติ (องค์กำรมหำชน) ปีงบประมำณ พ.ศ.2562
ยุทธศำสตร์ที่ 2 ด้ำนควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน

เป้ำหมำยท่ี 1 ลดช่องว่ำงรำยได้ระหว่ำงภำคและ
มีกำรกระจำยรำยได้ท่ีเป็นธรรมมำกขึ้นเป้ำหมำยที่ 5 วิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมมีบทบำทตอ่ระบบเศรษฐกจิเพ่ิมมำกขึ้น เป้ำหมำยที่ 1 เพิ่มควำมเข้มแข็งด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ

8. กำรพัฒนำวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม3. ยุทธศำสตร์กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งทำงเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่ำงยั่งยืน 9. กำรพัฒนำภำคเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ

- จ ำนวนวิสำหกิจเริ่มต้นที่ได้รับกำรบ่มเพำะ
และเร่งสร้ำง (50 รำย)

D3

4. สร้ำงและพัฒนำเมืองเทคโนโลยี
และนวัตกรรม

1. พัฒนำก ำลังคน และสร้ำงควำมตระหนักด้ำน 
วทน. เพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถของประเทศ

แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำ
ผู้ประกอบกำรและเศรษฐกิจชุมชน และพัฒนำ SMEs 

สู่สำกล

1. จ ำนวนผู้ประกอบกำรใหม่และผู้ประกอบกำรวิสำหกิจขนำด
กลำงและขนำดย่อมท่ีได้รับกำรพัฒนำและยกระดับ
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน

แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำพื้นที่ระดับภำค

5. พัฒนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดล้อม

แผนงำนพื้นฐำน

1. จ ำนวนผู้เข้ำรับกำรถ่ำยทอดควำมรู้และ
เรียนรู้ด้ำน วทน.
2. ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินกำรสร้ำง
ควำมตระหนักด้ำน วทน. ของประเทศ 

- จ ำนวนผู้ประกอบกำรที่น ำเครื่องมือที่
พัฒนำขึ้นไปใช้งำน (10 รำย)
- จ ำนวนผู้ประกอบกำรที่มำใช้ประโยชน์ ใน
เขตนวัตกรรม (30 รำย)

D3 – D4

ยุทธศำสตร์ที่ 2 ด้ำนควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ

แผนฯ 12

ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี

ยุทธศำสตร์จัดสรร

เป้ำหมำยกระทรวง
/ บูรณำกำร

ตัวชี้วัดเป้ำหมำย
กระทรวง /
บูรณำกำร

เป้ำหมำยบริกำร
สนช.

เป้ำหมำย
แผนฯ 12

แผนงำนยุทธศำสตร์ วทน.

1. จ ำนวนบุคลำกรท่ีท ำงำนด้ำน ว. และ ท.

- จ ำนวนผู้เข้ำรับกำรถ่ำยทอดควำมรู้ และ
เรียนรู้ด้ำน วทน. (5,500 คน)

D4

1. พัฒนำก ำลังคน และสร้ำงควำมตระหนักด้ำน วทน. เพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถ
ของประเทศ

รำยกำรค่ำด ำเนินกำรภำครัฐ

11.5000 59.5188216.0200 34.2254

343.6642

งบประมำณ

- จ ำนวนโครงกำรนวตักรรมท่ีได้รับกำรสนับสนุน 
(10 โครงกำร)
- จ ำนวนโครงกำรนวตักรรมแบบมุ่งเป้ำท่ีได้รับกำร
สนับสนุน (15 โครงกำร)
- จ ำนวนโครงกำรนวตักรรมเพ่ือสังคมท่ีได้รับกำร
สนับสนุน (10 โครงกำร)

D1 - D2

3. พัฒนำและยกระดับทักษะและ
ควำมสำมำรถทำงนวัตกรรม

1. ยกระดับนวัตกรรมของประเทศ เพื่อ
เสริมสร้ำงระบบนวัตกรรมแห่งชำติที่เข้มแข็ง

2. สร้ำงศักยภำพ และพัฒนำกำรบริกำร
โครงสร้ำงพื้นฐำนทำงนวัตกรรม

จ ำนวนกำรสนับสนุนผู้ประกอบกำรในจังหวัด
ชำยแดนภำคใต้ (10 โครงกำร)

D1

1. ยกระดับนวัตกรรมของประเทศ เพื่อ
เสริมสร้ำงระบบนวัตกรรมแห่งชำติที่เข้มแข็ง

3. พัฒนำและยกระดับทักษะ
และควำมสำมำรถทำง

นวัตกรรม

3. พัฒนำและยกระดับทักษะและ
ควำมสำมำรถทำงนวัตกรรม

แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำ
ผู้ประกอบกำรและเศรษฐกิจชุมชน และพัฒนำ SMEs 

สู่สำกล

1. จ ำนวนผู้ประกอบกำรวิสำหกิจชุมชน ท่ีได้รับกำรพัฒนำและ
ยกระดับคุณภำพผลิตภัณฑ์

22.4000

ตัวชี้วัด
ผลผลิต/
โครงกำร

งบประมำณรวม



แผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2562 ของส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

วิสัยทัศน:์ องค์กรหลักในการเสริมสร้างระบบนวัตกรรมแห่งชาต ิเพื่อเพ่ิมคุณค่าที่ยั่งยืน

พันธกิจ : 
(1) ส่งเสริมการสร้างระบบนวัตกรรมแห่งชาติ

(2) สร้างโอกาสการเข้าถึงและใช้ประโยชน์โครงสร้างพื้นฐานทางนวัตกรรม
(3) ยกระดับทักษะและความสามารถทางนวัตกรรมของกลุ่มเป้าหมาย

เป้าหมายบริการที่ 1:
สร้างความเข้มแข็งระบบนวัตกรรม

เป้าหมายบริการที่ 4: 
สร้างความเข้มแข็งและการเติบโต

ภายในองค์กรอย่างม่ันคง

S1: Strong Innovation 
System

งบ 62 159.5200 M

นอกงบ 257.5872 M

รวม 417.1072 M

S4: Innovative 
Organization

งบ 62 28.5188 M

นอกงบ 42.4000 M

รวม 70.9188 M

งบบุคลากร 

งบ 62 = 34.2254 M นอกงบ = 20.0000 M รวม = 54.2254 M

เป้าหมายบริการที่ 2: 
สร้างนวัตกรรมที่น าไปสู่การ

เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม

งบ 62 เงินสะสมใช้ปี 62 เงินจากแหล่งอ่ืน
ผูกพันยกมา

ตามมติ
ผูกพันยกมา
ตามสัญญา

รวม

งบประมาณ 343.6642 M 434.5880 M 159.6069 M - 641.4213 M 1,579.2804 M

เป้าหมายบริการที่ 3: 
ยกระดับศักยภาพทางนวัตกรรม

ส าหรับอนาคต

S2: Catalyst for 
Change

งบ 62 103.9000 M

นอกงบ 170.2000 M

รวม 274.1000 M

S3: Nurturing 
Future Value

งบ 62 17.5000 M

นอกงบ 64.4997 M

รวม 81.9997 M

เงินคงเหลือเผ่ือฉุกเฉิน

งบ 62 - นอกงบ = 39.5080 M รวม = 39.5080 M



แผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2562 ของส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

สร้างความเข้มแข็งในระบบนวัตกรรม
(417.1072 ล้านบาท)

S1

S1: สร้างความเข้มแข็งในระบบนวัตกรรม

S1-1: ศูนย์วิสาหกิจ
เริ่มต้นประเทศไทย

S1-2: สถาบันวิทยาการ
นวัตกรรม

S1-2-1 STEAM4Innovator
S1-2-2 MOOCs
S1-2-3 IDE to IPO
S1-2-4 DriveConnect
S1-2-5 Academy Management

S1-3: ศูนย์สร้างสรรค์ธุรกิจ
นวัตกรรมการเกษตร

S1-4: ยกระดับการพัฒนา
นวัตกรรมในระดับภูมภิาค

S1-6: เสริมสร้างศักยภาพ
ด้านนวัตกรรม

S1-5: นวัตกรรมเชิงพื้นที

เป้าหมาย
1.พัฒนาบุคลากรด้าน 

Startup 100 ราย
2.บ่มเพาะและเร่งสร้าง 

Startup 50 ราย
3.พัฒนาย่าน Startup 

5 ย่าน
4.ส่งเสริม Startup สู่ 

ต่างประเทศ 5 ราย

เป้าหมาย
1. เยาวชนร่วมพัฒนาศักยภาพ

STEAM4INNOVATOR 150 คน
2. เยาวชนร่วมกระบวนเรียนรู้

STEAM4INNOVATOR 5,000 คน
3. เนื้อหารายวิชาหลักสูตรออนไลน์เลิรน์น่ิง

4 เนื้อหา
4. ผู้ประกอบการพร้อมเข้าสูต่ลาด 50 คน
5. พัฒนาหลักสูตรเครือข่ายผู้น าภาครัฐและ

เอกชน 1 หลักสูตร

งปม. 
325.1072 ลบ.

งปม. 20.00 ลบ.

เป้าหมาย
1. ศึกษาแนวโน้มนวัตกรรม

ภาคการเกษตร 3 เรื่อง
2. บ่มเพาะวิสาหกิจเริ่มต้น

ด้านการเกษตร 15 ราย
3. วิสาหกิจเริ่มต้นด้าน

การเกษตรสู่ต่างประเทศ
10 ราย

งปม. 10.00 ลบ.

เป้าหมาย
1. พัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรม

ในภูมิภาค 13 กิจกรรม
2. ผู้เข้าร่วมระบบนิเวศ

นวัตกรรมในภูมิภาค 700ราย

งปม. 22.00 ลบ.

เป้าหมาย
1. พัฒนาระเบียงนวัตกรรม 

1 ระบบ
2. ดัชนีเมืองนวัตกรรม

1 รายงาน
3. หลักสูตรผู้บริหารเมือง

นวัตกรรม 1 หลักสูตร
4. พัฒนาย่านนวัตกรรม 2 ย่าน
5. พัฒนาความร่วมมือกับ

ต่างประเทศ 2 ประเทศ

งปม. 20.00 ลบ.

เป้าหมาย
1. เสริมสร้างศักยภาพธุรกิจ

นวัตกรรมไทยฝ่านการให้ทุน 
MIND CREDIT 18 บริษัท

2. กิจกรรมส่งเสริมความ
ตระหนักทางด้านทรัพย์สิน
ทางปัญญา 4 ครั้ง

งปม. 20.00 ลบ.

ผู้รับผิดชอบหลัก: ปริวรรต/ ปัทมาวดี / มณฑา / ชาญวิทย์ / อัจฉราพรรณ / ศิรประภา



แผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2562 ของส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเปลี่ยนแปลงทางนวัตกรรม
(274.1000 ล้านบาท)

S2

S2: สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเปลี่ยนแปลงทางนวัตกรรม

S2-1: นวัตกรรม
เพ่ือเศรษฐกิจแบบเปิด

S2-2: นวัตกรรม
เพ่ือเศรษฐกิจ
แบบมุ่งเป้า

S2-4-1 บริหารจัดการ
โครงการนวัตกรรม
S2-4-2 สนับสนุน
โครงการนวัตกรรม
S2-4-3 วิเคราะห์
ประเมินผลกระทบ
โครงการนวัตรรกม

S2-3: พัฒนาการ
จัดซื้อจัดจ้างของ

ตลาดภาครัฐ

S2-5: พัฒนา
ธุรกิจนวัตกรรม
เพ่ือยกระดับ

ความสามารถเชิง
พาณิชย์

S2-9: จัดท า
แผนแม่บทการ

พัฒนานวัตกรรม
เชิงพื้นที่

S2-8: 
นวัตกรรม

ตลาดเป้าหมาย
1.โครงการนวัตกรรมที่

ได้รับการพัฒนาและ
สนับสนุน 
61 โครงการ

2.จ านวนการสนบัสนนุ
ผู้ประกอบการในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ 
10 โครงการ

3.จ านวนโครงการ
นวัตกรรมที่สามารถต่อ
ยอดการลงุทน 
7 โครงการ

เป้าหมาย
1. โครงการ

นวัตกรรมแบบ
มุ่งเป้าท่ีได้รับ
การสนับสนุน 
18 โครงการ

งปม. 
91.00 ลบ.

งปม. 
72.00 ลบ. เป้าหมาย

1.ติดตามรายงาน
ความก้าวหน้า
รายไตรมาสของโครงการ
ที่สนับสนุน ร้อยละ 80

งปม. 3.60 ลบ.

เป้าหมาย
1.จ านวนแผนธุรกิจ/

ลงทุนที่พร้อมเข้าสู่
แหล่งทุน 10 แผน

งปม. 
4.50 ลบ.

เป้าหมาย
1. สินค้า

นวัตกรรมที่
ออกสู่ตลาด 
ต่างประเทศ 
4 ตราสินค้า

งปม. 
30.00 ลบ.

เป้าหมาย
1.ร่างแผนแม่บท

การพัฒนาเชิง
พ้ืนที่ 1 แผน

งปม. 3.00 ลบ.

ผู้รับผิดชอบหลัก: สุรอรรถ/ ภคพงศ์ /คุณาวุฒ/ิ ธีระ / อัจฉราพรรณ

S2-4: การบริหาร
จัดการระบบ
พอร์ทโฟลิโอ

เป้าหมาย
1. โครงการ

พัฒนาการจัดซื้อ
จัดจ้างของตลาด
ภาครัฐ ส าหรับ 
Startup 20
โครงการ

งปม. 
30.00 ลบ.

S2-6: 
นวัตกรรมเพื่อ
สังคมแบบเปิด

S2-7: 
นวัตกรรมเพื่อ

สังคมแบบ
มุ่งเป้า

เป้าหมาย
1.โครงการ

นวัตกรรมเพ่ือ
สังคมแบบบเปิด
ที่ได้รับการ
สนับสนุน 
12 โครงการ

2.จ านวนเครือข่าย
ความร่วมมือ 
5 เครือข่าย

เป้าหมาย
1.โครงการ

นวัตกรรมเพ่ือ
สังคมแบบมุ่ง
เป้าที่ด าเนินการ
ในพ้ืนที่
เป้าหมาย 
15 โครงการ

งปม. 
30.00 ลบ.

งปม. 
10.00 ลบ.



แผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2562 ของส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

สร้างคุณค่าใหม่ทางนวัตกรรม
(81.9997 ล้านบาท)

S3

S3: สร้างคุณค่าใหม่ทางนวัตกรรม

S3-1: งานสื่อสารนวัตกรรม S3-2: สถาบันการมองอนาคตนวัตกรรม

S3-1-1 นวัตกรรมสื่อ
S3-1-2 การประชาสัมพันธ์และการสร้าง
แบรนด์
S3-1-3 กิจกรรมด้านนวัตกรรม

S3-3: วิเทศนวัตกรรม

เป้าหมาย
1. จัดกิจกรรม/นิทรรศการนวัตกรรม 

4 กิจกรรม
2. การผลิตเนื้อหานวัตกรรมและ

นวัตกรรมสื่อ 75 ผลงาน
3. การจัดกิจกรรมเพื่อประชาสัพมัน์ธ

และสร้างแบรนด์ 40 ครั้ง

เป้าหมาย
1. กิจกรรมความร่วมมือกับ

เครือข่ายหน่วยงานพันธมิตร
ระดับสากล 3 กิจกรรม

2. ถ่ายทอดองค์ความรูหรือการ
เจรจาธุรกิจระดับสากล 
3 กิจกรรม

งปม. 50.4997 ลบ.

งปม. 6.50 ลบ.

เป้าหมาย
1. กิจกรรมเครือข่ายนักอนาคตศาสตร์ที่

ช่วยขับเคลื่อนกิจกรรม และสร้างความ
ตระหนักในบุคคลทั่วไป 6 กิจกรรม

2. สนับสนุนธุรกิจด้วยเครื่องมือการจัดการ
นวัตกรรม 10 องค์กร

งปม. 25.00 ลบ.

ผู้รับผิดชอบหลัก: กนช/ ชัยธร / วลัยรัชต

S3-1-1 Fuuture Force
S3-1-2 Future Scene
S3-1-3 Future Enterprise



แผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2562 ของส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

พัฒนาสู่องค์กรนวัตกรรม
(70.9188 ล้านบาท)

S4

S4: พัฒนาสู่องค์กรนวัตกรรม

S4-1: งานบริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศ

S4-2: บริหารความต่อเนื่อง
และจัดการคุณภาพ

S4-1-1 พัฒนาบริการสารสนเทศ
S4-1-2 เชื่อมโยงระบบข้อมูล
S4-1-3 ยกระดับคุณภาพบริการ

S4-3: เส้นทางเพื่อการ
พัฒนาและฝึกอบรม

S4-4: งานบริหารองค์กร S4-5: งานบริหารจัดการ
อุทยานนวัตกรรม

เป้าหมาย
1.การพัฒนาบริการสารสนเทศ 

1 ระบบ
2.การพัฒนาโครงการเชื่อมโยง

ระบบข้อมูล 2 ระบบ
3.ยกระดับคุณภาพบริการ 

3 รายงาน

เป้าหมาย
1. รายงานการบริหารความเสี่ยง

องค์กรรายไตรมาส 4 รายงาน

งปม. 15.70 ลบ.

งปม. 3.50 ลบ.

เป้าหมาย
1. ระดับความส าเร็จในการจัดท า

แผนเส้นทางเพ่ือการพัฒนา
และฝึกอบรม ระดับ 5

2. ร้อยละของบุคลากรทั้งหมดที่
ได้รับการฝึกอบรม ร้อยละ 80

งปม. 5.00 ลบ.

เป้าหมาย
1. พัฒนาระบบสารสนเทศใน

การบริหารจัดการภายใน
องค์กร 2 ระบบ

2. จัดท าคู่มือด้านระเบียบ /
กฎหมาย 2 ฉบับ

งปม. 26.7188 ลบ.
ไม่รวมงบบุคลากร

เป้าหมาย
1. ความพึงพอใจในการ

ให้บริการอาคารอุทยาน
นวัตกรรม ร้อยละ 80

2. จ านวนผู้เข้าใช้บริการอุทยาน
นวัตกรรม 2,000 คน

งปม. 20.00 ลบ.

ผู้รับผิดชอบหลัก: ศักดิ์ชัย/ กัญญาณัฐ/ ดารกา / วศวรรณ/ อิทธิ



แผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2562 (แบ่งตามฝ่ายงาน)
No. โครงการ/แผนงาน รหัส 2562 แผนเงิน 62 งบประมาณ เงินสะสม เงินจากแหล่งอ่ืน เงินผูกพันยกมา

รวม 1,579.2804    343.6642       434.5880       159.6069       641.4213       

D1: นวัตกรรมเพ่ือเศรษฐกิจ D1 201.1000       82.4000         118.7000       -               -               
1 แผนงานนวัตกรรมเพ่ือเศรษฐกิจ-แบบเปิด D1-1 91.0000            32.4000            58.6000            -                  -                  

1.1 นวัตกรรมในภูมิภาค-ภาคเหนือ D1-1-1 18.2000             18.2000             

1.2 นวัตกรรมในภูมิภาค-ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ D1-1-2 9.2000               9.2000               

1.3 นวัตกรรมในภูมิภาค-ภาคใต้ D1-1-3 26.8500             22.4000             4.4500               

1.3.1 นวัตกรรมในภูมิภาค-ภาคใต้ชายแดน D1-1-3-1 22.4000             22.4000             -                   

1.3.2 นวัตกรรมในภูมิภาค-ภาคใต้ D1-1-3-2 4.4500               -                   4.4500               

1.4 นวัตกรรมในส่วนกลาง D1-1-4 36.0750             10.0000             26.0750             

1.5 จัดประชุมพิจารณาและกล่ันกรองโครงการนวัตกรรม D1-1-5 0.6750               0.6750               

2 โครงการนวัตกรรมแบบมุ่งเป้า D1-2 72.0000            50.0000            22.0000            

2.1 แสวงหาและพัฒนาโครงการ D1-2-1 0.7000               0.7000               -                   

2.2 สนับสนุนโครงการนวัตกรรมมุ่งเป้า D1-2-2 71.3000             49.3000             22.0000             

3 โครงการพัฒนาการจัดซ้ือจัดจ้างของตลาดภาครัฐส าหรับวิสาหกิจเร่ิมต้น D1-3 30.0000            -                  30.0000            

3.1 แสวงหาและพัฒนาโครงการ D1-3-1 0.1000               0.1000               

3.2 สนับสนุนโครงการนวัตกรรม D1-3-2 29.9000             29.9000             

4 การบริหารจัดการ Portfolio D1-4 3.6000             -                  3.6000             

4.1 การควบคุมบริหารพอร์ต: สนับสนุนโครงการ D1-4-1 0.1000               0.1000               

4.2 งานติดตาม/บริหารสัญญาโครงการนวัตกรรม D1-4-2 0.5000               0.5000               

4.3 งานวิเคราะห์/ประเมินผลกระทบโครงการ D1-4-3 3.0000               3.0000               

5 การพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมผ่านเครือข่ายต่างประเทศ D1-5 4.5000             -                  4.5000             

5.1 การพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจเร่ิมต้นสู่การลงทุน (Growth Program) D1-5-1 1.2500               1.2500               

5.2 การพัฒนาความร่วมมือด้านนวัตกรรมกับหน่วยงานระหว่างประเทศ D1-5-2 3.2500               3.2500               
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No. โครงการ/แผนงาน รหัส 2562 แผนเงิน 62 งบประมาณ เงินสะสม เงินจากแหล่งอ่ืน เงินผูกพันยกมา

D2: นวัตกรรมเพ่ือสังคม D2 60.0000         16.5000         43.5000         -               
6 โครงการนวัตกรรมสังคมแบบเปิด D2-1 30.0000            16.5000            13.5000            

6.1 หน่วยขับเคล่ือนนวัตกรรมเพ่ือสังคม D2-1-1 22.5000             9.0000               13.5000             

6.2 เครือข่ายนวัตกรรมเพ่ือสังคม D2-1-2 7.5000               7.5000               -                   

7 โครงการนวัตกรรมเพ่ือสังคมแบบมุ่งเป้า D2-2 30.0000            -                  30.0000            

7.1 โครงการนวัตกรรมเชิงยุทธศาสตร์ท่ีมีผลกระทบสูง D2-2-1 20.0000             20.0000             

7.2 โครงการนวัตกรรมส าหรับเมืองและชุมชน D2-2-2 10.0000             10.0000             

D3: พัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม D3 355.1072       151.0200       44.9800         159.1072       
8 โครงการศูนย์วิสาหกิจเร่ิมต้นประเทศไทย D3-1 325.1072          139.5200          26.4800            159.1072          

8.1 มหาวิทยาลัยแห่งการประกอบการ D3-1-1 75.1000             75.1000             

8.2 ส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการ D3-1-2 41.0000             41.0000             

8.3 พัฒนาตลาดวิสาหกิจเร่ิมต้น D3-1-3 1.0000               1.0000               

8.4 Global Partnership D3-1-4 27.0000             27.0000             

8.5 Global Media & Event D3-1-5 167.0000           58.5200             26.4800             82.0000             

8.6 การบริการจัดการภายในศูนย์ฯ D3-1-6 11.0072             9.0000                2.0072               

8.7 การบริหารจัดการภายนอกศูนย์ฯ D3-1-7 3.0000               3.0000               

9 สถาบันวิทยาการนวัตกรรม (NIA Academy) D3-2 20.0000            11.5000            8.5000             -                  

9.1 โครงการ STEAM 4 Innovator D3-2-1 10.0000             10.0000             -                   

9.2 การพัฒนาออนไลน์เลิร์นน่ิง (MOOCs) D3-2-2 2.0000               -                   2.0000               

9.3 ส่งเสริมความสามารถทางนวัตกรรม (IDE to IPO) D3-2-3 6.0000               -                   6.0000               

9.4 พัฒนาหลักสูตรเครือข่ายนวัตกรรมภาครัฐและเอกชนระดับนโยบาย D3-2-4 1.0000               1.0000               -                   

9.5 การบริหารจัดการสถาบันวิทยาการนวัตกรรม D3-2-5 1.0000               0.5000               0.5000               
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No. โครงการ/แผนงาน รหัส 2562 แผนเงิน 62 งบประมาณ เงินสะสม เงินจากแหล่งอ่ืน เงินผูกพันยกมา

10 ศูนย์สร้างสรรค์ธุรกิจนวัตกรรมการเกษตร (ABC Center) D3-3 10.0000            -                  10.0000            -                  

10.1 การระบุแนวโน้มนวัตกรรมการเกษตร D3-3-1 1.0000               1.0000                

10.2 การพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการนวัตกรรมการเกษตร D3-3-2 4.0000               4.0000               

10.3 สร้างและพัฒนาระบบนิเวศท่ีเอ้ือต่อการเติบโตของนวัตกรรมการเกษตร D3-3-3 5.0000               5.0000               

D4: โครงสร้างพ้ืนฐานนวัตกรรม D4 122.4997       25.5000         96.5000         0.4997          
11 งานส่ือสารนวัตกรรม (Media Innovation) D4-1 50.4997            12.0000            38.0000            0.4997             

11.1 โครงการนวัตกรรมส่ือ (Media Innovation) D4-1-1 14.0000             6.0000               8.0000               

11.1.1 การผลิตส่ือ (ใหม่และเดิม) D4-1-1-1  6.0000               -                   

11.1.2 การประกวดรางวัลนวัตกรรม D4-1-1-2  -                   8.0000               

11.2 โครงการประชาสัมพันธ์และการสร้างแบรนด์ (PR & Branding) D4-1-2 28.0000             6.0000               22.0000             -                   

11.2.1 การประชาสัมพันธ์และการสร้างแบรนด์ (NIA Brand Campaign) D4-1-2-1  6.0000               2.0000               

11.2.2 การสร้างแบรนด์ Innovation Thailand Brand Campaign D4-1-2-2 -                   20.0000             

11.3 โครงการกิจกรรมด้านนวัตกรรม (Events) D4-1-3 8.4997                8.0000               0.4997               

11.3.1 การจัดงาน Innovation Thailand Expo 2019 D4-1-3-1   - -                   

11.3.2 การจัดกิจกรรมนวัตกรรมอ่ืนๆ D4-1-3-2  -                   8.0000               0.4997               

12 นวัตกรรมตลาด D4-2 10.0000            5.0000             5.0000             

12.1 Innovation promotion mark D4-2-1 0.5000               -                   0.5000               

12.2 Innovation Catalog D4-2-2 1.0000               0.5000               0.5000               

12.3 I-Mart: Domestic D4-2-3 2.5000               1.5000               1.0000               

12.4 I-Mart: International D4-2-4 5.0000               2.5000               2.5000               

12.5 Market Coaching D4-2-5 0.5000               0.5000               -                   

12.6 Market insight D4-2-6 0.5000               -                   0.5000               

3/6



No. โครงการ/แผนงาน รหัส 2562 แผนเงิน 62 งบประมาณ เงินสะสม เงินจากแหล่งอ่ืน เงินผูกพันยกมา

13 การยกระดับการพัฒนานวัตกรรมในระดับภูมิภาค 

(Innovation Regional Program)

D4-3 22.0000            6.5000             15.5000            

13.1 พัฒนานวัตกรรมภาคเหนือ D4-3-1 14.0000             3.5000               10.5000             

13.2 พัฒนานวัตกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ D4-3-2 3.0000               2.0000               1.0000               

13.3 พัฒนานวัตกรรมภาคใต้ D4-3-3 3.0000               1.0000               2.0000               

13.4 โครงการ REGIONAL innovation system D4-3-4 2.0000             -                  2.0000               

14 นวัตกรรมเชิงพ้ืนท่ี (Area Based Innovation) D4-4 20.0000            -                  20.0000            -                  

14.1 ระเบียงนวัตกรรม D4-4-1 1.0000               1.0000               

14.2 เมืองนวัตกรรม D4-4-2 8.0000               8.0000               

14.3 ย่านนวัตกรรม D4-4-3 11.0000             11.0000             

15 โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านนวัตกรรม (MIND) D4-5 20.0000            2.0000             18.0000            

15.1 MIND Credit D4-5-1 18.0000             -                   18.0000             

15.2 ทรัพย์สินทางปัญญา D4-5-2 2.0000               2.0000               -                   

D5: ยุทธศาสตร์นวัตกรรม D5 53.7000         14.8400         38.8600         -               
16 สถาบันการมองอนาคตนวัตกรรม (IFI) D5-1 25.0000            4.5000             20.5000            -                  

16.1 Future Force D5-1-1 3.5000               -                   3.5000               

16.1.1 Futurist Network D5-1-1-1 1.0000               1.0000               

16.1.2 Future Tools Box D5-1-1-2 1.5000               1.5000               

16.1.3 Futurist Talk D5-1-1-3 1.0000               1.0000               

16.2 Future Scene D5-1-2 7.0000               -                   7.0000               

16.2.1 Future Ideas D5-1-2-1 1.0000               1.0000               

16.2.2 Future Challenges D5-1-2-2 6.0000               6.0000               
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No. โครงการ/แผนงาน รหัส 2562 แผนเงิน 62 งบประมาณ เงินสะสม เงินจากแหล่งอ่ืน เงินผูกพันยกมา

16.3 Future Enterprise D5-1-3 14.5000             4.5000               10.0000             

16.3.1 Innovation Index D5-1-3-1 3.0000               1.0000               2.0000               

16.3.2 Innovation Audit D5-1-3-2 3.0000               1.0000               2.0000               

16.3.3 Innovation Solution D5-1-3-3 0.5000               0.5000               

16.3.4 Innovation Informatics D5-1-3-4 8.0000               2.0000               6.0000               

17 งานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ D5-2 15.7000            9.3400             6.3600             

17.1 พัฒนาบริการสารสนเทศ D5-2-1 2.0000               1.0000               1.0000               

17.2 เช่ือมโยงระบบข้อมูล D5-2-2 4.0000               2.0000               2.0000               

17.2.1 การพัฒนาระบบบริหารงานภายใน D5-2-2-1 2.0000               1.0000               1.0000               

17.2.2 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลส่วนกลางของส านักงาน D5-2-2-2 2.0000               1.0000               1.0000               

17.3 ยกระดับคุณภาพบริการ D5-2-3 9.7000               6.3400               3.3600               

17.3.1 จัดหาบริการและโครงสร้างพ้ืนฐานสารสนเทศส านักงาน (ฮาร์ดแวร์

 ซอรฟต์แวร์ ระบบเครือข่าย บ ารุงรักษา)

D5-2-3-1 7.2000               5.3400               1.8600               

17.3.2 ยกระดับความม่ันคงปลอดภัยด้านสารสนเทศให้สอดคล้องตาม

มาตรฐานสารสนเทศ

D5-2-3-2 2.5000               1.0000               1.5000               

18 งานวิเทศนวัตกรรม (Innovation Diplomacy) D5-3 6.5000             1.0000             5.5000             

18.1 Inside-Out D5-3-1 4.0000               1.0000               3.0000               

18.2 Outside-In D5-3-2 1.5000               -                   1.5000               

18.3 Business Reach-out D5-3-3 1.0000               -                   1.0000               

19 งานบริหารความเส่ียง และความต่อเน่ือง D5-4 3.5000             -                  3.5000             

19.1 แผนบริหารความเส่ียงและควบคุมภายใน D5-4-1 1.5750               -                   1.5750               

19.2 การบริหารความต่อเน่ือง D5-4-2 1.9250               -                   1.9250               

20 การจัดท า (ร่าง) แผนแม่บทนวัตกรรมเชิงพ้ืนท่ี D5-5 3.0000             -                  3.0000             

20.3 Platform & White Paper D5-5-3 3.0000               3.0000               
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No. โครงการ/แผนงาน รหัส 2562 แผนเงิน 62 งบประมาณ เงินสะสม เงินจากแหล่งอ่ืน เงินผูกพันยกมา

D6: บริหารองค์กร D6 105.9442       53.4042         52.5400         
21 โครงการเส้นทางเพ่ือการพัฒนาและฝึกอบรม (Training Road map)-HRD D6-1 5.0000             -                  5.0000             

21.1 จ้างท่ีปรึกษา D6-1-1 0.3000               0.3000               

21.2 จัดอบรมหลักสูตร D6-1-2 4.7000               4.7000               

22 งานบริหารจัดการอุทยานนวัตกรรม D6-2 20.0000            3.3000             16.7000            

22.1 งานดูแลระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร D6-2-1 3.0000               1.1000               1.9000               

22.2 งานรักษาความสะอาด D6-2-2 3.0000               1.1000               1.9000               

22.3 งานรักษาความปลอดภัย D6-2-3 3.0000               1.1000               1.9000               

22.4 งานบ ารุงรักษาและปรับปรุงอาคาร D6-2-4 11.0000             -                   11.0000             

23 งานบริหารองค์กร D6-3 26.7188            15.8788            10.8400            

23.1 ค่าตอบแทน D6-3-1 10.0000             6.1464               3.8536               

23.2 ค่าใช้สอย D6-3-2 10.2188             5.7000               4.5188               

23.3 ค่าวัสดุ D6-3-3 1.5000               1.0000               0.5000               

23.4 ค่าสาธารณูปโภค D6-3-4 5.0000               3.0324               1.9676               

24 งบบุคลากร D6-4-1 54.2254            34.2254            20.0000            

เงินคงเหลือเผ่ือฉุกเฉิน (ร้อยละ 10 ของเงินสะสมท่ีอนุมัติ) S1 39.5080         39.5080         

ผูกพันโครงการนวัตกรรม (จาก อกก. กล่ันกรองฯ) ยกมา S2 361.8072       361.8072       

ผูกพันโครงการคูปองนวัตกรรมยกมา S3 92.2751         92.2751         

ผูกพันตามแบบขออนุมัติหลักการ (FIN) S4 187.3390       187.3390       
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 

สร้างความเข้มแข็งในระบบนวัตกรรม 
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S1-1: ศูนย์วิสาหกิจเร่ิมตน้ประเทศไทย (Startup Thailand Centre) 
 

1. ความสอดคล้องกับนโยบาย 

1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี:  
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ:  
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 

1.3 แผนปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ ด้านที่ 1: การเพิ่มความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ 
หัวข้อที่ 1: การปฏิรูปด้านความสามารถในการแข่งขัน 
 หัวข้อย่อยที่ 1.1: ผลิตภาพ (Productivity)  
 หัวข้อย่อยที่ 1.2: การรวมกลุ่มในภูมิภาค (Regional Integration)  
 หัวข้อย่อยที่ 1.3: ระบบนิเวศด้านวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม (R&D Innovation Ecosystem)   

1.4 แผนงบประมาณ 
 แผนงานพื้นฐาน: ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
 แผนงานยุทธศาสตร์: การพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม  
 แผนงานบูรณาการ: พัฒนาผู้ประกอบการ เศรษฐกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล   
 แผนงานบูรณาการ: พัฒนาพื้นที่ระดับภาค (ภาคใต้ชายแดน)  

1.5 ยุทธศาสตร์: กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
 ยุทธศาสตร์ที่ 1: บ่มเพาะนวัตกรเพ่ืออนาคต และพัฒนาก าลังคน วทน.  
 ยุทธศาสตร์ที่ 2: บริหารจัดการงานวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมในสาขาเป้าหมาย  
 ยุทธศาสตร์ที่ 3: ขับเคลื่อนโครงการ วทน. ขนาดใหญ่ และโครงสร้างพ้ืนฐาน   
 ยุทธศาสตร์ที่ 4: พัฒนาพื้นที่เพ่ือนวัตกรรม  
 ยุทธศาสตร์ที่ 5: ผลักดันเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

1.6 ยุทธศาสตร์: ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1: สร้างความเข้มแข็งระบบนวัตกรรม (Strong Innovation System) 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2: สร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเปลี่ยนแปลงทางนวัตกรรม (Catalyst For Changes) 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3: สร้างคุณค่าใหม่ทางนวัตกรรม (Nurturing Future Value) 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4: พัฒนาสู่องค์กรแห่งนวัตกรรม (Innovative Organization) 



แผนปฏิบตัิการ พ.ศ. 2562 ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

D3-1ศูนย์วิสาหกิจเริ่มต้นประเทศไทยStartup  2/28 

1.7 ประเด็นการพัฒนาเพื่อยกระดับนวัตกรรม: ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
 ประเด็นที่ 1: สถาปัตยกรรมการเงินนวัตกรรม  
 ประเด็นที่ 2: นวัตกรรมเพ่ือสังคม 
 ประเด็นที่ 3: งานแห่งนวัตกรรม 
 ประเด็นที่ 4: ตลาดนวัตกรรมภาครัฐ 
 ประเด็นที่ 5: นวัตกรรมที่จ าเป็นต่อการพัฒนาประเทศ 
 ประเด็นที่ 6: นวัตกรรมเชิงพ้ืนที่ 
 ประเด็นที่ 7: สร้างนวัตกรและวิสาหกิจฐานนวัตกรรม 
 

2. ฝ่ายงานและผู้รับผิดชอบ   

ฝ่าย/งาน: ฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม ศูนย์วิสาหกิจเริ่มต้นประเทศไทย 

ผู้จัดการโครงการ: นายปริวรรต วงษ์ส าราญ ผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม 

ผู้ร่วมท างาน:  

1. นางสาวพรพิชา เพชรแก้วกุล นักส่งเสริมนวัตกรรม 

2. นายสนามชัย แพนดี  นักส่งเสริมนวัตกรรม 

3. นางสาวนันทิกานต์ มั่นมาก  นักส่งเสริมนวัตกรรม 

4. นางสาวธัญกรณ์ ชวลิตพิเชฐ นักส่งเสริมนวัตกรรม 

5. นางสาววรางทิพย์ สัจจทิพวรรณ นักส่งเสริมนวัตกรรม 

6. นางสาวกุลปรียา อ้ึงทรงเกียรติ นักส่งเสริมนวัตกรรม 

7. นางสาวกวนลี่ พันธุ์  นักส่งเสริมนวัตกรรม 

8. นางสาวมณฑา ไก่หิรัญ  ผู้จัดการส่งเสริมนวัตกรรม 

9. นายสิรพัฒน์ ชนะกุล  นักส่งเสริมนวัตกรรมอาวุโส 
 

3. หลักการและเหตุผล  

ตามที่รัฐบาลมีนโยบายปรับโครงสร้างระบบเศรษฐกิจของประเทศให้เป็นประเทศที่มีความสามารถใน
การแข่งขันได้ในระยะยาว ประเทศไทยจะต้องมุ่งเน้นการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ให้เป็นนักรบทางเศรษฐกิจที่
สามารถใช้ทรัพยากรของประเทศในการผลิตสินค้าและบริการมุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพ่ิม การจ้างงานในท้องถิ่น 
และการกระจายรายได้สู่ภูมิภาค รวมทั้งก่อให้เกิดอุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ เพ่ือเป็นกลไกในการขับเคลื่อน
ประเทศ โดยมอบหมายให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก ในการพัฒนา
วิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) เพ่ือพัฒนาความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษา ในการสร้าง
ความตระหนักและการรับรู้ (Awareness) จิตวิญญาณความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Mindset) 
สู่กระบวนการบ่มเพาะและการพัฒนาผู้ประกอบการ ( Incubation) ตลอดจนการเร่งรัดธุรกิจสู่ตลาดสากล 
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(Acceleration) ก่อให้เกิดการลงทุน (Investment) ทั้งจากการลงทุนร่วมทุน (Venture Capital) นักลงทุน
บุคคล (Angel) และบริษัทขนาดใหญ่ (Corporate Venture Capital) ในวิสาหกิจเริ่มต้นเพ่ือให้เป็นนักรบใหม่
ทางเศรษฐกิจ (New Economic Warrior) สนับสนุนการเร่งพัฒนาประเทศไปสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรมและ
ผู้ประกอบการ โดยท่านนายกรัฐมนตรีมีวิสัยทัศน์ที่ต้องการพัฒนา “วิสาหกิจเริ่มต้น เป็นนักรบทางเศรษฐกิจ
ใหม่ (New Economic Warrior: New) และประเทศไทยจะเป็นพื้นที่เปิดส าหรับการเติบโตของอาเซียน” 
โดยให้ความส าคัญแก่การเป็นพ้ืนที่เปิด 4 ประการได้แก่ (1) ผู้ที่มีทักษะสูงจากทั่วโลก (Talent) (2) เร่งการ
เติบโตของวิสาหกิจเริ่มต้น (Business Growth) (3) สนับสนุนการลงทุนในวิสาหกิจเริ่มต้น (Investment) และ 
(4) การสร้างและพัฒนาระบบนิเวศท่ีเอ้ือต่อการเติบโตของวิสาหกิจเริ่มต้น (Ecosystem) 

การพัฒนาประเทศไทยไปสู่การเป็นประเทศที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม คือ Startup Nation ก็เพ่ือให้
ไทยกลายเป็นประเทศที่อยู่ในกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว แข่งขันได้ โดยมาจากการพัฒนาผู้ประกอบการประเภท
วิสาหกิจเริ่มต้น ที่ใช้องค์ความรู้ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเป็นส่วนส าคัญในการด าเนินธุรกิจ จะ
น าไปสู่การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคเอกชนและมีความส าคัญต่อกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศ ตลอดระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่ ปี 2559 - 2561 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้
พัฒนาระบบนิเวศวิสาหกิจเริ่มต้น ตั้งแต่ระดับสถาบันการศึกษาทั้งในมหาวิทยาลัยและอาชีวะ โดยมี
มหาวิทยาลัย 35 แห่ง และอาชีวะ 1,000 แห่งทั่วประเทศไทยร่วมผลักดันการพัฒนามหาวิทยาลัยแห่งการ
ประกอบการ เกิดการเติบโตของวิสาหกิจเริ่มต้นเป็นจ านวนกว่า 1,500 ราย ใน 9 หมวดสาขา บริษัทขนาดใหญ่
เปิดกว้างและร่วมลงทุนกับวิสาหกิจเริ่มต้นโดยมีการจัดตั้งกองทุนร่วมเสี่ยงมูลค่ากว่า 35,000 ล้านบาท มีแหล่ง
บ่มเพาะและเร่งสร้างเกิดขึ้นทั้งจากภาครัฐและเอกชน มีการสร้างเครือข่ายพันธมิตรระดับนานาชาติกว่า 25 
ประเทศ กระตุ้นความสนใจและดึงดูดนักลงทุนจากต่างประเทศ เพ่ิมเม็ดเงินลงทุนภายในประเทศ ส่งผลให้
กรุงเทพมหานครกลายเป็นเมืองที่ดีที่สุดส าหรับวิสาหกิจเริ่มต้น อันดับ 1 ในเอเชีย 

เพ่ือให้การพัฒนาและส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้นที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็วในระยะเวลาอันสั้นเป็นเครื่องจักร
ทางเศรษฐกิจตัวใหม่ที่สร้างการเปลี่ยนแปลงต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยอย่างมีนัยยะ  ทั้งทางด้าน
รายได้ การลงทุน และการจ้างงาน จึงจ าเป็นต้องมีแผนยุทธศาสตร์ชาติ โดยวางต าแหน่งของประเทศไทยเป็น
แพลตฟอร์มส าหรับวิสาหกิจเริ่มต้นจากทั่วโลกเพ่ือเข้าสู่ตลาดเอเชีย (Thailand Is Startup’s Global Platform 
Of Asia) และมีเป้าหมายภายในปี 2564 เพ่ิมจ านวนวิสาหกิจเริ่มต้นที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมเป็น 1,000 ราย 
เพ่ิมการจ้างงานผู้มีทักษะสูง 50,000 ต าแหน่ง และสร้างผลกระทบเชิงเศรษฐกิจร้อยละ 5 ของผลิตภัณฑ์มวลรวม
ในประเทศ จึงได้ก าหนดแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้นดังนี้ 
  ยุทธศาสตร์ที่  1 Innovation Entrepreneurship: การพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อน 
ธุรกิจด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี 

เป็นการส่งเสริมการบ่มเพาะและเร่งการเติบโตของวิสาหกิจเริ่มต้น พัฒนาความเป็นผู้ประกอบการตั้งแต่
ระดับอุดมศึกษา อาชีวะศึกษา และวิสาหกิจเริ่มต้นอย่างเป็นระบบ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของ
วิสาหกิจเริ่มต้นของไทยให้สามารถเติบโตสู่ตลาดโลกได้ และส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและพัฒนาก าลังคน 
ให้เกิดความพร้อมและความรู้การเป็นวิสาหกิจเริ่มต้น ตลอดจนพัฒนาสิทธิประโยชน์ต่างๆเพ่ือดึงดูดผู้ที่มีทักษะ
สูง ประสบการณ์ ความสามารถจากท่ัวโลก  
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 Investment: การพัฒนาตลาดทุนและตลาดภาครัฐเพื่อรองรับการเติบโตของวิสาหกิจเริ่มต้น 
การส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของวิสาหกิจเริ่มต้น ทุกช่วงระยะเวลาการเติบโตของวิสาหกิจเริ่มต้น 

จนขยายธุรกิจในช่วงเติบโต ด้วยการพัฒนากลไกทางการเงิน ตลาดทุน และสิทธิประโยชน์ต่างๆ เพ่ือดึงดูด 
นักลงทุนจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 International: การพัฒนาระบบนิเวศวิสาหกิจเริ่มต้นของไทยสู่ระดับสากล 
เป็นยุทธศาสตร์ส าหรับการเตรียมความพร้อมประเทศไทยให้ไปสู่การเป็น  Startup Nation หรือเป็น

ศูนย์กลางด้านวิสาหกิจเริ่มต้นในระดับสากล มุ่งหวังการเป็นแพลตฟอร์มที่รองรับการเข้ามาของทรัพยากรจาก
ต่างชาติในด้านต่างๆ ได้แก่ การลงทุน การแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญ การตั้งสาขาส านักงานจากบริษัทใหญ่ การเป็น
ตลาดหรือประตูต้อนรับการไปสู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมไปถึงการเป็นผู้เชื่อมต่อตลาดจากภายในประเทศไป
ระดับสากล เพ่ือผลักดันวิสาหกิจเริ่มต้นไทยให้สามารถแข่งกับตลาดโลกได้  

ยุทธศาสตร์ที่  4 Regulatory And Infrastructure: การบูรณาการการพัฒนาและส่งเสริมระบบนิเวศ
วิสาหกิจเริ่มต้นทั้งระบบ  
 เพ่ือให้การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ชาติบรรลุตามวัตถุประสงค์ จ าเป็นต้องมีคณะกรรมการ (Policy 
Body) และหน่วยงาน (Driving Organization) ขับเคลื่อนการด าเนินการ เพ่ืออ านวยการท างานบูรณาการและ
ประสานงานกับหน่วยงานร่วมทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนวิสาหกิจเริ่มต้นทั้งในระดับ
นโยบายและปฎิบัติการและพัฒนาฐานข้อมูลและรับรองวิสาหกิจเริ่มต้น การบริหารจัดการความรู้  ติดตาม
ประเมินผลโครงการ รายงานผลการด าเนินงาน ตลอดจนส่งเสริมให้มีหน่วยบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว และ
บริการข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัย สร้างความตระหนักและรับรู้สาธารณะ  

 

4. วัตถุประสงค์ของโครงการ   

1. เพ่ือเร่งสร้างวิสาหกิจเริ่มต้นให้เป็นนักรบใหม่ทางเศรษฐกิจ เพ่ือรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจไทย 
    สู่ตลาดโลก 
2. เพ่ือพัฒนาบุคคลากรที่เปน็ผู้เชี่ยวชาญให้เพียงพอต่อการเติบโตของวิสาหกิจเริ่มต้น 
3. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้นให้มีความรู้ความสามารถพร้อมที่จะด าเนินธุรกิจในระดับสากลได้ 

 4. เพ่ือพัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรมเชิงพ้ืนที่และรายสาขาอุตสาหกรรมส าหรับสนับสนุนการพัฒนาวิสาหกิจ
เริ่มต้น ตลอดจนสร้างความร่วมมือระหว่างวิสาหกิจเริ่มต้น หน่วยงานวิจัยสถาบันการศึกษา หน่วยลงทุน 
และหน่วยงานสนับสนุนทั้ งภาครัฐและเอกชน ในการพัฒนาประชาคมวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup 
Community) เพ่ือให้เอ้ืออ านวยต่อการจัดตั้งและเติบโตของวิสาหกิจเริ่มต้นของประเทศไทย 

5. เพ่ือส่งเสริมให้วิสาหกิจเริ่มต้นที่มีศักยภาพสามารถขยายตลาดสู่ต่างประเทศได้ 
 6. เพ่ือสร้างความความเข้าใจและตระหนักรับรู้ถึงความส าคัญของการพัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้นต่อการเติบโต 

ทางเศรษฐกิจของประเทศไทยทั้งในหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาคมวิสาหกิจเริ่มต้น และ
ประชาชนทั่วไป 
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5. รายละเอียดการด าเนินงาน  

5.1 พื้นที่ด าเนินการ: ประเทศไทยและต่างประเทศ  
5.2 แนวทางการด าเนินงาน:  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 Global Growth Platform (Innovation) 
แผนงานที่ 1 มหาวิทยาลัยแห่งการประกอบการ  
องค์ประกอบส าคัญของการพัฒนาระบบนิเวศของผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้นในมหาวิทยาลัยและ

สถาบันอาชีวศึกษาทั่วประเทศ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน จ าเป็นต้องเริ่มจากการวางแนวทางการจัดการเรียนการ
สอนด้านความเป็นผู้ประกอบการที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการ
ประกอบการ โดยให้มหาวิทยาลัยมีศักยภาพในการพัฒนาและผลิตบัณฑิต บุคลากรของมหาวิทยาลัย และ
ผู้ประกอบการที่ท างานร่วมกับมหาวิทยาลัย นอกจากนี้แรงบันดาลใจและความรู้ด้านนวัตกรรม (Innovation) 
และความเป็นผู้ประกอบการ  (Entrepreneurship) ถือว่ามีส่วนส าคัญต่อการเริ่มต้นธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วย
นวัตกรรม ซ่ึงเป็นกระบวนการในสร้างจิตวิญญาณของความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Mindset) และ
ทักษะความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Skills) ที่สามารถแสวงหาโอกาสและมีศักยภาพในการเติบโตสูง 
(High Growth) และสามารถใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจและสังคมได้อย่าง
ประสบความส าเร็จ รวมทั้งในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือให้สามารถน าไปผลิตขายในระดับอุตสาหกรรมได้ 
จ าเป็นต้องมีการออกแบบต้นแบบผลิตภัณฑ์ใหม่เพ่ือให้ได้ตามมาตรฐานสากล ด าเนินการทดสอบผลิตภัณฑ์ตาม
เกณฑ์มาตรฐานสากล และทดลองผลิตสินค้าเพ่ือน าไปทดสอบตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ ดังนั้นจึงต้องมี
การสนับสนุนเพ่ือให้วิสาหกิจเริ่มต้นที่มีต้นแบบผลิตภัณฑ์แล้วสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ไปสู่เชิงพาณิชย์ได้ ซึ่ง 
มหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของไทยมีศักยภาพในการต่อยอดงานวิจัยเพ่ือใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์เพ่ื อสนับสนุน
การพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายและซุปเปอร์คลัสเตอร์ของประเทศได้ โดยจ าเป็นต้องมีการสนับสนุนการพัฒนา
เทคโนโลยีสู่ ภ าคอุตสาหกรรมในช่วงการวิจัยต่อยอด (Translational Research) จากผลงานในระดับ
ห้องปฏิบัติการ (Lab Scale) ไปสู่ผลงานในระดับอุตสาหกรรม (Industrial/Commercial Scale) เพ่ือส่งเสริมให้
เกิดการ Spin-Off ของธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่จากมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัย  โดยร่วมมือกับอุทยาน
วิทยาศาสตร์ภูมิภาค 15 แห่งทั่วประเทศไทย 

แผนงานที่ 2 การส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการ  
การพัฒนาธุรกิจของวิสาหกิจเริ่มต้นเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการควบคู่กับการพัฒนารูปแบบ

ธุรกิจนวัตกรรม (Business Model Innovation) แต่ผู้ก่อตั้งและผู้ร่วมก่อตั้ง (Founder & Co-founder) ส่วน
ใหญ่เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีแต่ขาดองค์ความรู้ทางด้านการด าเนินธุรกิจ การออกแบบ และการตลาด 
อีกทั้งขาดความช านาญในการท าธุรกรรมต่างๆ เช่น ด้านบัญชี ด้านนิติกรรม ด้านบุคคล ดังนั้นจึงมีความ
จ าเป็นต้องมีการพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial) ตลอดจนด าเนินการเร่งสร้างวิสาหกิจเริ่มต้น 
(Acceleration Program) อย่างเป็นระบบ ตั้งแต่วิสาหกิจเริ่มต้นระดับภูมิภาค (Local Startup) โดยร่วมมือกับ
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของ
วิสาหกิจเริ่มต้นให้สามารถขยายฐานกิจการไปยังต่างประเทศได้  พร้อมก้าวสู่การเป็นวิสาหกิจเริ่มต้นระดับโลก 
(Global Startup) และสามารถระดมทุนจากนานาชาติได ้
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 Venture Infrastructure (Investment) 

แผนงานที่ 1 การพัฒนาตลาดวิสาหกิจเริ่มต้น 
จากการวิเคราะห์ขนาดและความต้องการของตลาดภาครัฐ พบว่ามีโอกาสทางการตลาดที่เป็นไปได้

ส าหรับวิสาหกิจเริ่มต้น ซึ่งการพัฒนาการจัดซื้อจัดจ้างของตลาดภาครัฐส าหรับวิสาหกิจเริ่มต้นจะน าไปสู่การพัฒนา
อุตสาหกรรมเทคโนโลยีภาครัฐ (Government Technology) เพ่ือเป็นตลาดซื้อขายที่ส าคัญของวิสาหกิจเริ่มต้นซึ่ง
ประมาณการมูลค่า 30,000 ล้านบาท สามารถสร้างความเข้มแข็งให้กับวิสาหกิจเริ่มต้นตลอดจนเพ่ิมประสิทธิภาพ
การบริการและการเข้าถึงด้านข้อมูลของภาครัฐ ยกระดับขีดความสามารถทางนวัตกรรมของประเทศ เพ่ือ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยตามนโยบาย Thailand 4.0 โดยมีคณะกรรมการจัดท าบัญชีจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐและปรับปรุงเกณฑ์อ้างอิงพิเศษ (Term of Reference) ควบคุมและก ากับดูแล ตลอดจนเพ่ือเป็นการ
ส่งเสริมให้ภาคเอกชน ทั้งวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและบริษัทขนาดใหญ่เป็นตลาดส าคัญของวิสาหกิจ
เริ่มต้น เป็นทั้งผู้ซื้อและร่วมกันพัฒนาเทคโนโลยีชั้นสูง และขยายตลาดไปสู่ระดับโลกได้อย่างรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ เนื่องจากบริษัทเหล่านั้นมีเทคโนโลยีและเครือข่ายการค้าระดับโลก การส่งเสริมให้บริษัทขนาดใหญ่
เป็นพ่ีเลี้ยงทางธุรกิจ (Business Brotherhood) แก่ธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่จึงมีความจ าเป็นอย่างมาก โดยจะ
ด าเนินความร่วมมือกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 

แผนงานที่ 2 การพัฒนาตลาดทุน 
ทุกช่วงระยะเวลาการเติบโตของวิสาหกิจเริ่มต้นจ าเป็นต้องระดมทุนเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ

นวัตกรรมตลอดจนขยายตลาดสู่ต่างประเทศ ซึ่งแต่ละช่วงมีความต้องการเงินทุนแตกต่างกันตั้งแต่ระดับ Pre-
Seed Seed Funding  Series A และ B ดังนั้นประเทศไทยต้องพัฒนาสิทธิประโยชน์ต่างๆ เพ่ือนักลงทุนทั้งใน
และต่างประเทศ ได้แก่ นักลงทุนบุคคล (Angel Investor) บริษัทลงทุนร่วมเสี่ยงทั้งในลักษณะกองทุน (Venture 
Capital) และองค์กร (Corporate Venture Capital) การระดมทุนสาธารณะ (Crowdfunding) ตลอดจนการเข้า
ตลาดหลักทรัพย์ SET MAI และ LIVE อีกท้ังพัฒนา Financing Innovation เพ่ือสนับสนุนการเติบโตของวิสาหกิจ
เริ่มต้นของประเทศไทยสู่ตลาดโลก 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 Global Startup Hub (International) 

แผนงานที่ 1 Global Partnership  
เป็นการพัฒนาระบบนิเวศที่เอ้ือต่อการเติบโตของวิสาหกิจเริ่มต้นระดับโลก สร้างความตระหนักและการ

รับรู้ เพ่ือให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของวิสาหกิจเริ่มต้นจากทั่วโลก พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานส าหรับวิสาหกิจ 
เริ่มต้นที่เป็นการพัฒนานวัตกรรมเชิงพ้ืนที่ ซึ่งครอบคลุมการพัฒนาและส่งเสริมย่านนวัตกรรมทั่วประเทศ การ
พัฒนากลุ่มคลัสเตอร์ของวิสาหกิจเริ่มต้น การมีพ้ืนที่ศูนย์บริการรองรับต่างชาติและด าเนินกิจกรรมบ่มเพาะและเร่ง
การเติบโตของธุรกิจ การสร้างเครือข่ายชุมชนของ CEO วิสาหกิจเริ่มต้น นักลงทุนและผู้ที่เก่ียวข้อง เพ่ือสร้างความ
แข็งแรงและขยายขอบเขตระบบนิเวศให้กว้างขวางขึ้นโดยการรองรับและส่งเสริมการเปิดตลาดในประเทศไทยจาก
วิสาหกิจเริ่มต้นและผู้ประกอบการจากต่างประเทศที่ประสงค์จะเรียนรู้และหาพันธมิตรท้องถิ่น ซึ่งโครงการนี้จะ
ให้บริการแบบ One-stop Service (OSS) เช่น การออก SMART visa เพ่ือดึงดูดและขยายระบบนิเวศวิสาหกิจ
เริ่มต้นไทย ตลอดจนเป็นการผลักดันและส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้นของประเทศไทยให้มีการเติบโตไปสู่ตลาด



แผนปฏิบตัิการ พ.ศ. 2562 ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาต ิ(องค์การมหาชน) 

D3-1ศูนย์วิสาหกิจเริ่มต้นประเทศไทยStartup  7/28 

ต่างประเทศ โดยการพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศ การแสวงหาความร่วมมือที่จะช่วยพัฒนาขีด
ความสามารถของวิสาหกิจเริ่มต้น การหาตลาดและพันธมิตรทางธุรกิจที่มีศักยภาพจากหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน ซึ่งเกิดจากความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาคเอกชนและภาครัฐของประเทศต่างๆ โดยเปิดโอกาสให้
วิสาหกิจเริ่มต้นได้ศึกษาตลาดต่างประเทศ แลกเปลี่ยนความรู้กับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และสร้างความร่วมมือกับ
หนว่ยงานพันธมิตรท้องถิ่น เพ่ือสร้างความร่วมมือและเป็นฐานในการพัฒนาและขยายตลาดไปสู่ต่างประเทศ 

แผนงานที่ 2 Global Media and Event   
เป็นการขับเคลื่อนด้วยข้อมูล (Data Driven) จากการสร้างความตระหนักและรับรู้เรื่องวิสาหกิจเริ่มต้น  

ซึ่งศูนย์วิสาหกิจเริ่มต้นประเทศไทยได้ด าเนินมากว่า 2 ปีแล้ว ในปีนี้การสร้างช่องทางการสื่อสารและ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่ตรงกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ เป็นเรื่องที่ต้องเน้นและให้ความส าคัญ โดยแบ่งเป็น 3 ประเภท 
คือ (1) สื่อออนไลน์ ได้แก่ Website และ Social Media (2) สื่อออฟไลน์ ได้แก่ รายการโทรทัศน์และนิตยสาร (3) 
การจัดงาน Startup Thailand 2019 ตลอดจนพัฒนา Portal Platform เชื่อมต่อกับการให้บริการแบบ One-
Stop Service (OSS) ของ Startup National Central ในรูปแบบ Virtual Platform ซึ่งจะเชื่อมโยงหน่วยงาน
ต่างๆ ที่ เกี่ยวข้อง เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่วิสาหกิจเริ่มต้น เช่น การรู้จักลูกค้าด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic Know Your Customer: e-KYC) การให้ความรู้ การเข้าถึงข้อมูล (Open Data) การเข้าถึงบริการ
ของภาครัฐ และให้วิสาหกิจเริ่มต้นที่มีความแข็งแกร่งหรือภาคเอกชนมีบทบาทในการให้ความช่วยเหลือด้าน
กฎหมาย การออกแบบ และบัญชีแก่วิสาหกิจเริ่มต้นในระยะเริ่มต้นด้วย เพ่ือน าข้อมูลมาวิเคราะห์ พัฒนาข้อมูล 
และกระจายผลออกสู่วงกว้างเพ่ือสร้างประโยชน์สูงสุดในการใช้ข้อมูล 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 Ecosystem Integrator 
แผนงานที่ 1 การบริหารจัดการภายในศูนย์วิสาหกิจเริ่มต้นประเทศไทย 
แผนงานที่ 2 การบริหารจัดการภายนอกศูนย์วิสาหกิจเริ่มต้นประเทศไทย 

     เพ่ือให้การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ชาติบรรลุตามวัตถุประสงค์ จ าเป็นต้องมีคณะกรรมการ (Policy 
Body) และหน่วยงาน (Driving Organization) มาขับเคลื่อนการด าเนินการ เพ่ืออ านวยการท างานบูรณาการและ
ประสานงานกับหน่วยงานร่วมทั้งภาครัฐและเอกชนที่เก่ียวข้องกับการสนับสนุนวิสาหกิจเริ่มต้นทั้งในระดับนโยบาย
และปฎิบัติการ และพัฒนาฐานข้อมูลและรับรองวิสาหกิจเริ่มต้น การบริหารจัดการความรู้  ติดตามประเมินผล
โครงการ รายงานผลการด าเนินงาน ตลอดจนส่งเสริมให้มีหน่วยบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว และบริการข้อมูลทาง
อิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัย สร้างความตระหนักและรับรู้สาธารณะ  
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5.3 ปฏิทินกิจกรรม/ระยะเวลาด าเนินการ : 

รายการกิจกรรม 
น้ าหนัก 
(%) 

น้ าหนัก
ย่อย 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 งบประมาณ/ 
ตัวชี้วดั 

  ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.  

กิจกรรมที่ 1 
มหาวิทยาลัย 
แห่งการประกอบการ 

15               

1.1 การแข่งขัน 
Startup Thailand 
League – U League 

 30    10 30 40 50 70 80 90 100 100 60,000,000 
 
 

1.2 การแข่งขัน 
Startup Thailand 
League – R League  

 30    10 30 40 50 70 80 90 100 100 6,500,000 

1.3 Startup Club   30   10 10 20 40 50 80 90 100 100 100 8,600,000 
กิจกรรมที่ 2 การ
ส่งเสริมศักยภาพ
ผู้ประกอบการ 

15               

2.1 การเร่งสรา้ง
วิสาหกิจเริ่มต้น
ระยะแรก (Startup in 
Residence)  

 50    10 30 40 50 70 80 90 100 100 6,000,000 

2.2 Accelerator 
Program 

 50    10 30 40 50 70 80 90 100 100 35,000,000 

กิจกรรมที่ 3 การ
พัฒนาตลาดวิสาหกิจ
เร่ิมต้น 

5               

3.1 Government 
Innovation Lab  

 50 10 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 100 1,000,000 

3.2 Corporate Open 
Innovation 

 50 10 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 100 0 

กิจกรรมที่ 4 การ
พัฒนาตลาดทุน 

10               

4.1 Venture Club  100     30 40 50 60 70 80 90 100 0 

กิจกรรมที่ 5 Global 
Partnership 

15               

5.1 Global Market  40  10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 100 15,000,000 

5.2 Global Hub  40    20 30 40 50 60 70 80 90 100 7,000,000 
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รายการกิจกรรม 
น้ าหนัก 
(%) 

น้ าหนัก
ย่อย 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 งบประมาณ/ 
ตัวชี้วดั 

  ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.  

5.3 Founder Club  20    20 30 40 50 60 70 80 90 100 5,000,000 

กิจกรรมที่ 6 Global 
Media  
and Event 

15               

6.1 Startup Website   20 10 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 100 7,000,000 
6.2 Startup Guide  10 10 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 100 2,500,000 
6.3 Startup 
Magazine  

 20 10 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 100 20,000,000 

6.4 Startup Inter 
Media 

 10 10 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 100 14,000,000 

6.5 Startup TV/Clip   10 10 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 100 11,000,000 
6.6 Startup Thailand 
2019 

 30 30 40 50 60 70 80 90 100     112,500,000 

กิจกรรมที่ 7 การ
บริหารจัดการภายใน
ศูนย์วิสาหกิจเร่ิมต้น 
ประเทศไทย 

10               

7.1 การบริหารจดัการ
งานภายในศูนย์
วิสาหกิจเริ่มต้นประเทศ
ไทย  

 40 10 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 100 2,007,200 

7.2 พรบ. ส่งเสรมิ
วิสาหกิจเริ่มต้นและ
แผนยุทธศาสตร์
ส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้น  

 60 10 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 100 4,000,000 

7.3 การจ้างประเมิน
โครงการ  

 10    20 40 50 60 70 80 90 100  5,000,000 

กิจกรรมที่ 8 การ
บริหารจัดการภายนอก
ศูนย์วิสาหกิจเร่ิมต้น 
ประเทศไทย 

15               

8.1 การพัฒนา
ฐานข้อมูล  
(Startup Database) 

 100     10 20 40 50 60 80 90 100 3,000,000 
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5.3 วิธีและขั้นตอนการด าเนินงาน (Work Breakdown Structure) 

 
5.4 รายช่ือผู้รับผิดชอบโครงการ 
ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย) ต าแหน่ง หน้าที ่ ความ

รับผิดชอบ  
(%) 

นายปริวรรต วงษ์ส าราญ ผู้อ านวยการฝ่าย
พัฒนาผู้ประกอบการ
นวัตกรรม 

- ก ากับดูแลภาพรวมโครงการ 
- วางยุทธศาสตร์การด าเนินโครงการ 
- สนับสนุนการด าเนินโครงการให้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดโครงการ 

20% 

นางสาวพรพิชา เพชรแก้ว
กุล 

นักส่งเสริมนวัตกรรม - วางแผนการด าเนินโครงการ 
- ประสานงาน พัฒนา สนับสนุน
โครงการ 
- ก ากับและติดตามโครงการนวัตกรรม 

10% 

นายสนามชัย แพนดี นักส่งเสริมนวัตกรรม - วางแผนการด าเนินโครงการ 
- ประสานงาน พัฒนา สนับสนุน
โครงการ 

10% 

นางสาวนันทิกานต์ มั่นมาก นักส่งเสริมนวัตกรรม - วางแผนการด าเนินโครงการ 
- ประสานงาน พัฒนา สนับสนุน
โครงการ 

10% 
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ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย) ต าแหน่ง หน้าที ่ ความ
รับผิดชอบ  

(%) 
นางสาวธัญกรณ์ ชวลิตพิเชฐ นักส่งเสริมนวัตกรรม - วางแผนการด าเนินโครงการ 

- ประสานงาน พัฒนา สนับสนุน
โครงการ 

10% 

นางสาววรางทิพย์ สัจจ
ทิพวรรณ 

นักส่งเสริมนวัตกรรม - วางแผนการด าเนินโครงการ 
- ประสานงาน พัฒนา สนับสนุน
โครงการ 

10% 

นางสาวกุลปรียา อึ้งทรง
เกียรติ 

นักส่งเสริมนวัตกรรม - วางแผนการด าเนินโครงการ 
- ประสานงาน พัฒนา สนับสนุน
โครงการ 

10% 

นางสาวกวนลี่ พนัธุ ์ นักส่งเสริมนวัตกรรม - วางแผนการด าเนินโครงการ 
- ประสานงาน พัฒนา สนับสนุน
โครงการ 

10% 

นางสาวมณฑา ไก่หิรัญ ผู้จัดการส่งเสริม
นวัตกรรม 

- วางแผนการด าเนินโครงการ 
- ประสานงาน พัฒนา สนับสนุน
โครงการ 

5% 

นายสิรพฒัน์ ชนะกุล นักส่งเสริมนวัตกรรม
อาวุโส 

- วางแผนการด าเนินโครงการ 
- ประสานงาน พัฒนา สนับสนุน
โครงการ 

5% 
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5.5 ผู้รับผิดชอบโครงการ (Responsibility Assignment Matrix) 

ล าดับ
ที ่

กิจกรรมการด าเนินงาน 
ผู้ด าเนินการ/หน้าที่ความรับผิดชอบ 

PW
 

PP
K 

SP
 

NM
M

 

TC
W

 

VS
C 

KA
S 

KL
P 

M
K 

SC
N 

1 มหาวิทยาลัยแห่งการ
ประกอบการ 

          

2 การส่งเสริมศักยภาพ
ผู้ประกอบการ 

          

3 การพัฒนาตลาดวิสาหกิจ
เริ่มต้น 

          

4 การพัฒนาตลาดทุน           
5 Global Partnership           
6 Global Media and 

Event 
          

7 การบริหารจัดการภายใน
ศูนย์วิสาหกิจเริ่มต้น 
ประเทศไทย 

          

8 การบริหารจัดการ
ภายนอกศูนย์วิสาหกิจ
เริ่มต้น 
ประเทศไทย 
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6. รายละเอียดตัวชี้วัด ของแผนงาน/โครงการ  

6.1  ตัวช้ีวัดที่ 1: จ านวนบุคคลากรด้านส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้นที่ได้รับการพัฒนา 
 หน่วยนับ: คน 

 6.1.1  ประเภทตัวชี้วัด 

  สงป.  ยุทธศาสตร์ วท.  ข้อตกลง ก.พ.ร.  แผนปฏิบัติการ สนช.   สนับสนุนการเกิดผลผลิต   

6.1.2  ค าอธิบายตัวชี้วัด  
บุคคลากรด้านส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้น หมายถึง ผู้ร่วมก่อตั้ง (Co-founder) นักพัฒนาเทคโนโลยีเชิงลึก (Deep 
Technologist) พ่ีเลี้ยงรายสาขาอุตสาหกรรม (Sectoral Mentor) นักลุงทุนบุคคล (Angel) บริษัทลงทุนร่วมเสี่ยง 
(Venture Capital, Corporate Capital) 
การบ่มเพาะ หมายถึง หลักสูตรเร่งสร้าง ประกอบด้วย Workshop และกิจกรรมเครือข่ายกับต่างประเทศ  
โดยเชิญวิทยากรชั้นน าแต่ละด้านจากต่างประเทศ ระดับภูมิภาคและระดับโลก มาเป็นวิทยากรในหลักสูตร 

6.1.3  ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด      

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
รวม 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
    25  25  25  25  100 

6.1.4  ร้อยละความก้าวหน้าของงานในแต่ละเดือน    

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 รวม 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.  
    25  50  75  100  100% 

 

6.2  ตัวช้ีวัดที่ 2: จ านวนวิสาหกิจเริ่มต้นที่ได้รับการบ่มเพาะและเร่งสร้าง 
 หน่วยนับ: ราย 

 6.2.1  ประเภทตัวชี้วัด 

  สงป.  ยุทธศาสตร์ วท.  ข้อตกลง ก.พ.ร.  แผนปฏิบัติการ สนช.   สนับสนุนการเกิดผลผลิต   

6.2.2  ค าอธิบายตัวชี้วัด  
หมายถึง วิสาหกิจเริ่มต้นที่อยู่ในช่วงการพัฒนาแนวความคิดเพ่ือแก้ปัญหา (Problem – Solution Fit)  
ให้เป็นรูปแบบธุรกิจนวัตกรรม (Business Model Innovation) ผ่านการพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ 
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(Entrepreneurship) ภายใต้ระบบพ่ีเลี้ยง (Mentoring) โดยมีความร่วมมือกับ Co-Working Space และ 
Incubator/Accelerator ต่างๆ 

6.2.3  ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด  

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 รวม 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.  
       25   25  50 

6.2.4  ร้อยละความก้าวหน้าของงานในแต่ละเดือน   

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 รวม 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.  
       50   100  100% 

 

6.3  ตัวชี้วัดที่ 3: จ านวนพื้นที่ที่ได้รับการพัฒนา 
 หน่วยนับ: พื้นที่ 

 6.3.1  ประเภทตัวชี้วัด 

  สงป.  ยุทธศาสตร์ วท.  ข้อตกลง ก.พ.ร.  แผนปฏิบัติการ สนช.   สนับสนุนการเกิดผลผลิต   

6.3.2  ค าอธิบายตัวชี้วัด  
หมายถึง การจัดท าแผนพัฒนาเชิงพ้ืนที่เพ่ือใช้เป็นแนวทางด าเนินการพัฒนาย่านนวัตกรรม ได้แก่ ผังย่าน
นวัตกรรม ฐานข้อมูลย่านนวัตกรรมที่สามารถส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจด้านนวัตกรรมเชิงพ้ืนที่ในลักษณะ 
Innovation Mapping หรือเว็บแอปพลิเคชั่น การพัฒนาเครือข่ายผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการพัฒนาย่าน
นวัตกรรม ซึ่งหมายรวมถึงนวัตกร วิสาหกิจเริ่มต้น ผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมภายในย่านนวัตกรรม  
การส่งเสริมสิทธิประโยชน์และมาตรการสร้างแรงจูงใจในการลงทุน  

6.3.3  ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด  
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 รวม 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.  
           5 5 

6.3.4  ร้อยละความก้าวหน้าของงานในแต่ละเดือน  

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 รวม 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.  
           100 100% 
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6.4 ตัวชี้วัดที่ 4: กิจกรรมส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้นสู่ตลาดต่างประเทศ 
 หน่วยนับ: ราย 

 6.4.1  ประเภทตัวชี้วัด 

  สงป.  ยุทธศาสตร์ วท.  ข้อตกลง ก.พ.ร.  แผนปฏิบัติการ สนช.   สนับสนุนการเกิดผลผลิต   

6.4.2  ค าอธิบายตัวชี้วัด  
หมายถึง วิสาหกิจเริ่มต้นที่ได้รับการสนับสนุนออกสู่ตลาดต่างประเทศหรือได้รับการลงทุน 
6.4.3  ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด  

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
รวม 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
      1  2  2  5 

6.4.4  ร้อยละความก้าวหน้าของงานในแต่ละเดือน    

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
รวม 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
      20  60  100  100% 

 

7. ผลผลิตส าคัญที่ได้จากโครงการ: 

ไตรมาส 1 :  แผนปฏิบัติการศูนย์วิสาหกิจเริ่มต้นได้รับการอนุมัติจาก กนช. 
                หลักสูตรพัฒนาบุคคลากรด้านส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้น 
                หลักสูตรบ่มเพาะและเร่งสร้างวิสาหกิจเริ่มต้น 
  แนวทางด าเนินการพัฒนาย่านนวัตกรรม 
                วิสาหกิจเริ่มต้นที่ได้รับการสนับสนุนสู่ตลาดต่างประเทศ 1 ราย 
ไตรมาส 2 :  บุคคลากรด้านส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้นที่ได้รับการพัฒนา 25 คน 
                วิสาหกิจเริ่มต้นที่ได้รับการสนับสนุนสู่ตลาดต่างประเทศ 2 ราย 
ไตรมาส 3 : บุคคลากรด้านส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้นที่ได้รับการพัฒนา 50 คน 
               วสิาหกิจเริ่มต้นที่ได้รับการบ่มเพาะและเร่งสร้าง 25 ราย 
                วิสาหกิจเริ่มต้นที่ได้รับการสนับสนุน 2 ราย 
ไตรมาส 4 :  บุคคลากรด้านส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้นที่ได้รับการพัฒนา 25 คน 
               วสิาหกิจเริ่มต้นที่ได้รับการบ่มเพาะและเร่งสร้าง 25 ราย 
  พ้ืนที่ที่ได้รับการพัฒนาเป็นย่านนวัตกรรม 5 พ้ืนที่ 
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8. ผลประโยชน์ที่คิดว่าจะได้รับ: 

8.1 ผลประโยชน์: 
 

ประโยชน์ทางตรง  

1. เกิดธุรกิจใหม่ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีศักยภาพ สร้างรายได้และขยายตลาดไปในภูมิภาคอาเซียน 
2. เกิดการลงทุน และ การน าเงินทุนเข้าประเทศเพ่ือการลงทุนในวิสาหกิจเริ่มต้น 
3. เกิดระบบนิเวศวิสาหกิจเริ่มต้นด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมผู้ได้รับประโยชน์  
ผู้ได้รับประโยชน์ คือ วิสาหกิจเริ่มต้น  

 

ประโยชน์ทางอ้อม  
1. เกิดการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อสนับสนุนธุรกิจใหม่ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
2. เกิดสื่อแบบใหม่ที่สามารถส่งเสริมและผลักดันให้ผลงานของวิสาหกิจเริ่มต้นด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม
เป็นที่รับรู้สู่สาธารณะ ตลอดจนเป็นสื่อกลางส าหรับประชาคมวิสาหกิจเริ่มต้นทั้งภายในและต่างประเทศ 
 

9. ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงของโครงการ: 

9.1 ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง  

ประเภทของความ
เสี่ยง 

ความเสี่ยงทีเ่กิดขึ้น /คาดว่าจะเกิดขึ้น แนวทางแก้ไข/ ป้องกัน 

ความเสี่ยงของ
โครงการ 

1. ขาดกฎหมายขับเคลื่อนในการด าเนินงาน
พัฒนาและส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้นให้เป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน มีความเชื่อมโยงกันและ
ได้รับการก ากับดูแลเป็นการเฉพาะ รวมถึง 
มีภารกิจเฉพาะทาง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ของหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง มีความโปร่งใส 
และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้ 

การจัดท าร่างพระราชบัญญัติการพัฒนา
และส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup 
Act) เพ่ือเป็นกฎหมายขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานพัฒนาและส่งเสริมวิสาหกิจ
เริ่มต้น 

ความเสี่ยงของ
โครงการ 

2. มีเทคโนโลยีเกิดขึ้นใหม่และการพัฒนา
เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รวมทั้ง
อาจเป็นเทคโนโลยีที่ต้องมีกฎหมายควบคุม
เป็นการพิเศษ 

เร่งด าเนินการสนับสนุนการพัฒนา
เทคโนโลยีขั้นสูง (Deep Tech) เพ่ือสร้าง
ฐานองค์ความรู้และเกิดการวิจัยและ
พัฒนาด้านเทคโนโลยีในเชิงลึก รวมทั้ง
ใช้ประโยชน์จากกฎหมาย Regulatory 
Sandbox 
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10. งบประมาณ 

10.1  งบประมาณ ปี 2562 รวมทั้งหมด     325,107,200 บาท  
 

10.1.1 รายละเอียดการใช้จ่าย จ าแนกตามกิจกรรม  
ค่าใช้จ่ายกิจกรรม/ การ

ด าเนินงาน 
หน่วยนับ 

จ านวน
หน่วย 

ราคาต่อ
หน่วย 

จ านวนครั้ง 
(ถ้ามี) 

รวมจ านวน
เงิน 

กิจกรรมที่ 1 มหาวิทยาลัยแห่งการประกอบการ 

1.1 การแข่งขัน Startup Thailand League – U League 60,000,000 

1. จัดจ้างมหาวิทยาลัยเพื่อคัดสรร
และบ่มเพาะนิสิต/นักศึกษาเข้าร่วม
โครงการ 

แห่ง 30 1,000,000  30,000,000 

2. จัดกิจกรรมค่ายพัฒนาความเป็น
ผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น  
(Startup Camp) 

ภูมิภาค 4 2,000,000  8,000,000 

3. จัดกิจกรรมการแข่งขัน
ระดับประเทศ  
(Startup Thailand League) 

ภูมิภาค 4 1,500,000  6,000,000 

4. จัดงาน Demo Day เพ่ือให้
วิสาหกิจเริ่มต้นแสดงผลงาน 

ครั้ง 4 1,500,000  6,000,000 

5. เงินสนับสนุนวิสาหกิจเริ่มต้น 
เพ่ือพัฒนาต้นแบบ 

ทีม 200 50,000  10,000,000 

1.2 การแข่งขัน Startup Thailand League – R League 6,500,000 

1. อบรมครูจากสถาบันอาชีวศึกษา คน 50 3,000 1 150,000 
2. จัดกิจกรรมค่ายพัฒนาความเป็น
ผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น  
(Startup Camp) ระดับประเทศ 

คน 100 3,000 3 900,000 

3. จัดการประกวดโครงการวิทย์ 
ปี 62 ทั่วประเทศ 

ภูมิภาค 5 790,000  3,950,000 

4. เงินสนับสนุนวิสาหกิจเริ่มต้น 
เพ่ือพัฒนาต้นแบบ 

ทีม 50 30,000  1,500,000 

1.3 Startup Club 8,600,000 
1. ประชาสัมพันธ์และรับสมัคร
นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเข้าร่วม
โครงการฯ 

แห่ง 30 40,000 - 1,200,000 
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ค่าใช้จ่ายกิจกรรม/ การ
ด าเนินงาน 

หน่วยนับ 
จ านวน
หน่วย 

ราคาต่อ
หน่วย 

จ านวนครั้ง 
(ถ้ามี) 

รวมจ านวน
เงิน 

2. จัดค่ายอบรมความเป็นผู้น า  
(Startup Leader Club) 

ครั้ง 8 550,000  4,400,000 

3. จัดกิจกรรม Startup Club  
ในมหาวิทยาลัย 

แห่ง 30 100,000  3,000,000 

กิจกรรมที่ 2 การส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการ 

2.1 การเร่งสร้างวิสาหกิจเริ่มต้นระยะแรก (Startup in Residence) 6,000,000 

1. ค่าจ้างเหมาด าเนินการ แห่ง 4 1,500,000  6,000,000 
2.2 Accelerator Program 35,000,000 

2.2.1 การเร่งสร้างการเติบโตวิสาหกิจเริ่มต้นด้านการเกษตร 25,000,000 

1. ค่าจ้างเหมาด าเนินการจัด
กิจกรรม 

ครั้ง 1 23,000,000  23,000,000 

2. ค่าใช้สอย (ค่าจัดประชุม/
สัมมนา/ค่าเดินทาง/ค่า
โทรศัพท์มือถือ ฯลฯ) 

    1,500,000 

3. ค่าวัสดุ (ค่าอุปกรณ์ส านักงานฯ)     300,000 
4. ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ     100,000 
2.2.2 การเร่งสร้างการเติบโตวิสาหกิจเริ่มต้น 10,000,000 

1. ค่าจ้างเหมาด าเนินการจัด
กิจกรรม 

ครั้ง 1 5,000,000 2 10,000,000 

กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาตลาดวิสาหกิจเริ่มต้น 

3.1 Government Innovation Lab 1,000,000 

1. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ คน 10 5,000 6 300,000 
2. ค่าอาหารและเครื่องดื่ม คน 50 500 6 150,000 
3. ค่าวัสดุอุปกรณ์ส านักงาน ครั้ง 1 12,500 4 50,000 
4. ค่าจ้างเหมาด าเนินการจัด
กิจกรรม 

ครั้ง 1 500,000  500,000 

3.2 Corporate Open Innovation 0 
กิจกรรมที่ 4 การพัฒนาตลาดทุน 

4.1 Venture Club 0 
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ค่าใช้จ่ายกิจกรรม/ การ
ด าเนินงาน 

หน่วยนับ 
จ านวน
หน่วย 

ราคาต่อ
หน่วย 

จ านวนครั้ง 
(ถ้ามี) 

รวมจ านวน
เงิน 

กิจกรรมที่ 5 Global Partnership 

5.1 Global Market 15,000,000 

1. ค่าสนับสนุนการจัดงาน ครั้ง 1 500,0000 5 2,500,000 

2. ค่าจ้างเหมาการเดินทาง ครั้ง 1 2,500,000 5 12,500,000 

5.2 Global Hub 7,000,000 

1. ค่าอาหารผู้เข้าร่วมกิจกรรม คน 100 3,000 6  1,800,000  

2. ค่าที่พักผู้เข้าร่วมกิจกรรม ห้อง 60 2,000 6  720,000  

3. ค่าตอบแทนวิทยากร คน 10 36,000 6  2,160,000  

4. ค่าเดินทางวิทยากร คน 10 8,000 6  480,000  

5. ค่าที่พักวิทยากร ห้อง 10 2,000 6  120,000  

6. ค่าสถานที่/วัสดุอุปกรณ์  
และค่าบริหารจัดการ 

ครั้ง 1 430,000 4  1,720,000  

5.3 Founder Club 5,000,000 

1. ค่าอาหารผู้เข้าร่วมกิจกรรม คน 100 3,000 4 1,200,000 

2. ค่าที่พักผู้เข้าร่วมกิจกรรม ห้อง 150 2,000 4 1,200,000 

3. ค่าตอบแทนวิทยากร คน 10 36,000 4 1,440,000 

4. ค่าเดินทางวิทยากร คน 10 8,000 4 320,000 

5. ค่าที่พักวิทยากร ห้อง 15 2,000 4 120,000 

6. ค่าสถานที่/วัสดุอุปกรณ์  
และค่าบริหารจัดการ 

ครั้ง 1 180,000 4 720,000 

กิจกรรมที่ 6 Global Media and Event 

6.1 Startup Website  7,000,000 

1. ค่าจ้างเหมาด าเนินการพัฒนา 
Website Startup Thailand 

งาน 1   7,000,000 

6.2 Startup Guide 2,500,000 

1. ค่าจ้างเหมาด าเนินการผลิต 
สื่อประชาสัมพันธ์ 

งาน 1   2,500,000 
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ค่าใช้จ่ายกิจกรรม/ การ
ด าเนินงาน 

หน่วยนับ 
จ านวน
หน่วย 

ราคาต่อ
หน่วย 

จ านวนครั้ง 
(ถ้ามี) 

รวมจ านวน
เงิน 

6.3 Startup Magazine  20,000,000 
1. ค่าจ้างเหมาด าเนินการผลิต
นิตยสาร 2 ภาษา (ไทย-อังกฤษ) 
จัดส่งทั่วประเทศ 

งาน 1   20,000,000 

6.4 Startup Inter Media 14,000,000 

1. ค่าจ้างเหมาด าเนินการผลิต 
สื่อประชาสัมพันธ์ 

งาน 1   14,000,000 

6.5 Startup TV/Clip  11,000,000 

1. ค่าจ้างเหมาด าเนินการผลิต 
สื่อประชาสัมพันธ์ 

งาน 1   11,000,000 

6.6 Startup Thailand 2019 112,500,000 

1. ค่าจ้างเหมาด าเนินการจัดงาน 
Startup Thailand 2019 

งาน 1   80,000,000 

2. ค่าจ้างเหมาประชาสัมพันธ์  งาน 1   20,000,000 
3. ค่าจ้างเช่าสถานที่จัดงาน (4 วัน) งาน 1   12,500,000 

กิจกรรมที่ 7 การบริหารจัดการภายในศูนย์วิสาหกิจเริ่มต้นประเทศไทย 

7.1 การบริหารจัดการงานภายในศูนย์วิสาหกิจเริ่มต้นประเทศไทย  2,007,200 

1. ค่าจ้างเหมาลูกจ้างโครงการ คน 6 300,000 1 1,800,000 
2. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ คน 10 5,000 6 300,000 
3. ค่าอาหารและเครื่องดื่ม คน 30 500 6 90,000 
4. ค่าวัสดุอุปกรณ์ส านักงาน ครั้ง 1 4,300 4 17,200 
7.2 พรบ. ส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้นและแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้น  4,000,000 

1. ค่าจ้างเหมาด าเนินการ ครั้ง 1   4,000,000 
7.3 การจ้างประเมินโครงการ 5,000,000 

1. ค่าจ้างเหมาประเมินกิจกรรม 
พร้อมการท ารายงานผลการประเมิน 

ปีกิจกรรม 2 2,500,000  5,000,000 

กิจกรรมที่ 8 การบริหารจัดการภายนอกศูนย์วิสาหกิจเริ่มต้นประเทศไทย 
8.1 การพัฒนาฐานข้อมูล (Startup Database) 3,000,000 
1. ค่าจ้างเหมาพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูล 

ระบบ 1 4,500,000 1 2,700,000 

2. ค่าจ้างเหมาลูกจ้างโครงการ คน 1 300,000 1 300,000 
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10.1.2  รายละเอียดการใช้จ่าย จ าแนกตามแผนยุทธศาสตร์  
แผนยุทธศาสตร์ กิจกรรม รวมจ านวนเงิน 

สร้างความเข้มแข็งระบบ
นวัตกรรม 

  

กิจกรรมที่ 1 มหาวิทยาลัยแห่ง 
การประกอบการ 

1.1 การแข่งขัน Startup Thailand League – 
U League  

60,000,000 

1.2 การแข่งขัน Startup Thailand League – 
R League  

6,500,000 

1.3 Startup Club 8,600,000 
กิจกรรมที่ 2 การส่งเสริมศักยภาพ
ผู้ประกอบการ 

2.1 การเร่งสร้างวิสาหกิจเริ่มต้นระยะแรก 
(Startup in Residence)  

6,000,000 

2.2 Accelerator Program 35,000,000 
กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาตลาด
วิสาหกิจเริ่มต้น 

3.1 Government Innovation Lab   1,000,000 
3.2 Corporate Open Innovation 0 

กิจกรรมที่ 4 การพัฒนาตลาดทุน 4.1 Venture Club 0 
กิจกรรมที่ 5 Global Partnership 5.1 Global Market 15,000,000 

5.2 Global Hub 7,000,000 
5.3 Founder Club 5,000,000 

กิจกรรมที่ 6 Global Media  
and Event 

6.1 Startup Website  7,000,000 
6.2 Startup Guide 2,500,000 
6.3 Startup Magazine  20,000,000 
6.4 Startup Inter Media 14,000,000 
6.5 Startup TV/Clip  11,000,000 
6.6 Startup Thailand 2019 112,500,000 

กิจกรรมที่ 7 การบริหารจัดการ
ภายในศูนย์ฯ 
 

7.1 การบริหารจัดการงานภายในศูนย์วิสาหกิจ
เริ่มต้นประเทศไทย  

2,007,200 

7.2 พรบ. ส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้นและแผน
ยุทธศาสตร์ส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้น  

4,000,000 

7.3 การจ้างประเมินโครงการ 5,000,000 
กิจกรรมที่ 8 การบริหารจัดการ
ภายนอกศูนยฯ์ 

8.1 การพัฒนาฐานข้อมูล  
(Startup Database) 

3,000,000 
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10.2 แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายเดือน  

กิจกรรม 
จ านวนเงินรวม 

(ล้านบาท) 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

รวมงบประมาณ  - - - - - - - - - - - - 

กิจกรรมที่ 1 
มหาวิทยาลัยแห่งการ
ประกอบการ 

             

1.1 การแข่งขัน Startup 
Thailand League –  
U League 

60,000,000      30.0000   24.0000   6.0000 

1.2 การแข่งขัน Startup 
Thailand League –  
R League 

6,500,000      3.2500   2.6000   0.6500 

1.3 Startup Club 
8,600,000   0.5000  4.0500   4.0500     

กิจกรรมที่ 2 การ
ส่งเสริมศักยภาพ
ผู้ประกอบการ 

             

2.1 การเร่งสรา้ง
วิสาหกิจเริ่มต้น
ระยะแรก  
(Startup in 
Residence) 

6,000,000     1.8000   3.0000   1.2000  

2.2 Accelerator 
Program 

35,000,000     10.5000   17.5000   7.0000  
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กิจกรรม 
จ านวนเงินรวม 

(ล้านบาท) 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

กิจกรรมที่ 3 การพัฒนา
ตลาดวิสาหกิจเร่ิมต้น 

             

3.1 Government 
Innovation Lab 

1,000,000   0.2500   0.2500   0.2500   0.2500 

3.2 Corporate Open 
Innovation 

0             

กิจกรรมที่ 4 การพัฒนา
ตลาดทุน 

             

4.1 Venture Club 0             
กิจกรรมที่ 5 Global 
Partnership 

             

5.1 Global Market 
15,000,000  3.0000  3.0000 1.5000 1.5000   3.0000 3.0000   

5.2 Global Hub 
7,000,000    0.5000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.5000  

5.3 Founder Club 
5,000,000     1.2500  1.2500  1.2500  1.2500  

กิจกรรมที่ 6 Global 
Media and Event 

             

6.1 Startup Website 7,000,000 
       3.5000   3.5000  

6.2 Startup Guide 2,500,000 
   5.0000   10.0000   10.0000   
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กิจกรรม 
จ านวนเงินรวม 

(ล้านบาท) 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

6.3 Startup Magazine  20,000,000 
           20.0000 

6.4 Startup Inter 
Media 

14,000,000 
    5.0000   5.0000   4.0000  

6.5 Startup TV/Clip  11,000,000 
  3.0000   4.0000   4.0000    

6.6 Startup Thailand 
2019 

112,480,000 
   8.0000 32.0000 22.5000  42.0000 8.0000    

กิจกรรมที่ 7 การ
บริหารจัดการภายใน
ศูนย์วิสาหกิจเร่ิมต้น
ประเทศไทย 

             

7.1 การบริหารจดัการ
งานภายในศูนยว์ิสาหกิจ
เริ่มต้นประเทศไทย  

2,007,200 
0.150

0 
0.215

0 
0.1543 0.2150 0.1500 0.2193 0.1500 0.2150 0.1543 0.2150 0.1500 0.2193 

7.2 พรบ. ส่งเสรมิ
วิสาหกิจเริ่มต้นและแผน
ยุทธศาสตร์ส่งเสรมิ
วิสาหกิจเริ่มต้น  

4,000,000    2.0000    1.6000    0.4000 

7.3 การจ้างประเมิน
โครงการ 

5,000,000     2.5000    2.0000   0.5000 
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กิจกรรม 
จ านวนเงินรวม 

(ล้านบาท) 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

กิจกรรมที่ 8 การ
บริหารจัดการภายนอก 
ศูนย์วิสาหกิจเร่ิมต้น
ประเทศไทย 

             

8.1 การพัฒนา
ฐานข้อมูล  
(Startup Database) 

3,000,000    1.5000    1.2000    0.3000 

   (ถัวเฉลี่ยทุกรายการ) 
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10.3 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (ถ้ามี)   

เร่ือง / โครงการ 
จ านวนเงิน

รวม 
(ล้านบาท) 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

รวมงบประมาณ  - - - - - - - - - - - - 

1. จัดจ้างมหาวิทยาลัยเพื่อคัดสรร
และบ่มเพาะนิสติ/นักศึกษาเข้า
ร่วมโครงการ 

35,000,000      17.5000   14.0000   3.5000 

2. จัดจ้างจัดกิจกรรมการแข่งขัน
ระดับประเทศ (Startup 
Thailand League) ส าหรับ  
U-League 

24,000,000      7.2000   12.0000   4.8000 

3. จัดจ้างจัดกิจกรรม 
การแข่งขันวิสาหกิจเริ่มต้นด้าน
การพัฒนาธุรกิจ 
เพื่อสังคม (Hult Prize) 
ระดับมหาวิทยาลัย 

2,600,000   0.5000  2.1000        

4. ค่าจ้างเหมาด าเนินการ 
จัดกิจกรรมการเร่งสร้างวิสาหกจิ
เริ่มต้นระยะแรก (Startup in 
Residence) 

6,000,000     1.8000   3.0000   1.2000  

5. ค่าจ้างเหมาด าเนินการจดั
กิจกรรมการเร่งสร้างการเติบโต
วิสาหกิจเริ่มต้น 
 

35,000,000     10.5000   17.5000   7.0000  
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เร่ือง / โครงการ 
จ านวนเงิน

รวม 
(ล้านบาท) 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

6. ค่าจ้างเหมาการเดินทางใน
กิจกรรม Global Market 

15,000,000  3.0000  3.0000 1.5000 1.5000   3.0000 3.0000   

7. ค่าจ้างเหมาด าเนินการพัฒนา 
Website Startup Thailand 

7,000,000        3.5000   3.5000  

8. ค่าจ้างเหมาด าเนินการผลติสื่อ
ประชาสมัพันธ์ Startup Guide 

2,500,000    5.0000   10.0000   10.0000   

9. ค่าจ้างเหมาด าเนินการผลติ
นิตยสาร 2 ภาษา (ไทย-อังกฤษ) 
จัดส่งทั่วประเทศ 

20,000,000            20.0000 

10. ค่าจ้างเหมาด าเนินการผลติสือ่
ประชาสมัพันธ์ Inter Media 

14,000,000     5.0000   5.0000   4.0000  

11. ค่าจ้างเหมาด าเนินการผลติสือ่
ประชาสมัพันธ์ Startup TV/Clip 

11,000,000   3.0000   4.0000   4.0000    

12. ค่าจ้างเหมาด าเนินการจดังาน 
Startup Thailand 2019 

80,000,000     36.0000   45.0000 9.0000    

13. ค่าจ้างเหมาด าเนินการ
ประชาสมัพันธ์การจัดงาน  

20,000,000    8.0000  10.0000  2.0000     

14. ค่าจ้างเช่าสถานท่ี 
จัดงาน (4 วัน) 

12,480,000      12.5000       

15. ค่าจ้างเหมาลูกจา้งโครงการ 
1,800,000 

0.4
500 

  0.9000      0.4500   

16. ค่าจ้างเหมาด าเนินการ 4,000,000    2.0000    1.6000    0.4000 
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เร่ือง / โครงการ 
จ านวนเงิน

รวม 
(ล้านบาท) 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

จัดท าพรบ. ส่งเสรมิวิสาหกจิ
เริ่มต้นและแผนยุทธศาสตร์
ส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้น 
17. ค่าจ้างเหมาประเมินกิจกรรม 
พร้อมการท ารายงานผลการ
ประเมิน 

5,000,000     2.5000    2.0000   0.5000 

18. ค่าจ้างเหมาพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูล 

3,000,000    1.5000    1.2000    0.3000 
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S1-2-1-1: พัฒนาหลักสูตร STEAM4INNOVATOR 

  แนวทางการสร้างศักยภาพผู้ประกอบการนวัตกรรม กลุ่มเยาวชน 
 

1. ความสอดคล้องกับนโยบาย 

1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี:  
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ:  
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 

1.3 แผนปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ ด้านที่ 1: การเพิ่มความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ 
หัวข้อที่ 1: การปฏิรูปด้านความสามารถในการแข่งขัน 
 หัวข้อย่อยที่ 1.1: ผลิตภาพ (Productivity)  
 หัวข้อย่อยที่ 1.2: การรวมกลุ่มในภูมิภาค (Regional Integration)  
 หัวข้อย่อยที่ 1.3: ระบบนิเวศด้านวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม (R&D Innovation Ecosystem)   

1.4 แผนงบประมาณ 
 แผนงานพ้ืนฐาน: ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
 แผนงานยุทธศาสตร์: การพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม  
 แผนงานบูรณาการ: พัฒนาผู้ประกอบการ เศรษฐกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล   
 แผนงานบูรณาการ: พัฒนาพ้ืนที่ระดับภาค (ภาคใต้ชายแดน)  

1.5 ยุทธศาสตร์: กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
 ยุทธศาสตร์ที่ 1: บ่มเพาะนวัตกรเพ่ืออนาคต และพัฒนาก าลังคน วทน.  
 ยุทธศาสตร์ที่ 2: บริหารจัดการงานวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมในสาขาเป้าหมาย  
 ยุทธศาสตร์ที่ 3: ขับเคลื่อนโครงการ วทน. ขนาดใหญ่ และโครงสร้างพ้ืนฐาน   
 ยุทธศาสตร์ที่ 4: พัฒนาพ้ืนที่เพ่ือนวัตกรรม  
 ยุทธศาสตร์ที่ 5: ผลักดันเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม  

1.6 ยุทธศาสตร์: ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1: สร้างความเข้มแข็งระบบนวัตกรรม (Strong Innovation System) 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2: สร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเปลี่ยนแปลงทางนวัตกรรม (Catalyst for Changes) 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3: สร้างคุณค่าใหม่ทางนวัตกรรม (Nurturing Future Value) 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4: พัฒนาสู่องค์กรแห่งนวัตกรรม (Innovative Organization) 
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1.7 ประเด็นการพัฒนาเพื่อยกระดับนวัตกรรม: ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
 ประเด็นที่ 1: สถาปัตยกรรมการเงินนวัตกรรม  
 ประเด็นที่ 2: นวัตกรรมเพ่ือสังคม 
 ประเด็นที่ 3: งานแห่งนวัตกรรม 
 ประเด็นที่ 4: ตลาดนวัตกรรมภาครัฐ 
 ประเด็นที่ 5: นวัตกรรมที่จ าเป็นต่อการพัฒนาประเทศ 
 ประเด็นที่ 6: นวัตกรรมเชิงพ้ืนที่ 
 ประเด็นที่ 7: สร้างนวัตกรและวิสาหกิจฐานนวัตกรรม 
 

2. ฝ่ายงานและผู้รับผิดชอบ   

ฝ่าย/งาน: …………………พัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม………………………………………………………………… 

ผู้จัดการโครงการ: ………นางสาวปัทมาวดี พัวพรหมยอด………………………………. 

ผู้ร่วมท างาน: …………… นางสาวศดานันท์ ล้อเพ็ญภพ, นางสาวสาธิตา หงษ์ลอย………………………… 

3. หลักการและเหตุผล   

 การมุ่งสร้างศักยภาพของผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่จะเข้ามาสร้างการเปลี่ยนแปลงในระบบเศรษฐกิจและสังคม 
จ าเป็นต้องมีการออกแบบกระบวนการและเนื้อหาชุดความรู้ที่ครบถ้วนรอบด้านอย่างเหมาะสม มีเครื่องมือและแบบ
ประเมินผลการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพเพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่างเป็นระบบและเยาวชนเรียนรู้ได้ครบถ้วนในทุกมิติส าคัญ
รวมทั้งการพัฒนาทักษะที่จ าเป็นต่อการพัฒนาศักยภาพและการเติบโต   

4. วัตถุประสงค์ของโครงการ   

1. สร้างหลักสูตรการเรียนรู้ ตามแนวทาง STEAM4INNOVATOR ส าหรับพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรมรุ่นใหม ่
2. สร้างเครื่องมือการเรียนรู้ ตามชุดวิชาในหลักสูตร 
3. สร้างเครื่องมือประเมินศักยภาพของผู้เรียน 

5. รายละเอียดการด าเนินงาน  

5.1 พื้นที่ด าเนินการ: กรุงเทพฯ  
5.2 แนวทางการด าเนินงาน: 

1. พัฒนาแนวทางการสร้างศักยภาพผู้ประกอบการผ่านโปรแกรมการเรียนรู้และการประเมินศักยภาพที่เข้มขน้ 

2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน/องค์กรที่เกี่ยวข้อง เพ่ือร่วมประเมินหลักสูตรและน าร่องการ

เผยแพร่ชุดความรู้  

3. วางแผนงานด าเนินกิจกรรมเผยแพร่ชุดความรู้สู่สถาบันการศึกษา 
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5.3 ปฏิทินกิจกรรม/ระยะเวลาด าเนินการ : 

รายการกิจกรรม 

น้ าห
นัก 
(%) 

น้ าห
นัก
ย่อย 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
งบประมาณ/ 

ตัวชี้วัด 

100
% 

100% ต.ค
. 

พ.ย. ธ.ค. ม.ค
. 

ก.พ
. 

มี.ค. เม.
ย. 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม 2 ล้าน 

1. จัดหาผู้เชี่ยวชาญร่วม
ออกแบบพัฒนาแนวทางการ
สร้างศักยภาพผู้ประกอบการ 
กลุ่มเยาวชน 

40
% 

30%             1.0 

1.1 ออกแบบโปรแกรมการ
เรียนรู้ 

 10%              

1.2 ออกแบบเครื่องมือการ
เรียนรู้ 

 10%              

1.3 ออกแบบเครื่องมือ
ประเมินศักยภาพ 

 10%              

1.4 วิพากษ์หลักสูตรเพ่ือเติม
ความสมบูรณ์และเหมาะกับ
บริบทสังคม 

 10%              

2. สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือกับสถาบันการศึกษา 

20
% 

20%             0.1 

2.1 ศึกษาแนวทางการร่วมมือ
ในการบรรจุห้องเรียน/วิชา
เรียนโปรแกรม 
STEAM4INNOVATOR 

 10%              

2.2 ท าความร่วมมือและ
ก าหนดแผนการด าเนิน
โครงการน าร่อง 

 10%              

3. ด าเนินกิจกรรม/โครงการ
น าร่อง 

20
% 

20%             0.7 

3.1 จัดกระบวนการเรียนรู้/
พัฒนาศักยภาพตามหลักสูตร 
ด้วยเครื่องมือการเรียนรู้ 

 15%              
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รายการกิจกรรม 

น้ าห
นัก 
(%) 

น้ าห
นัก
ย่อย 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
งบประมาณ/ 

ตัวชี้วัด 

100
% 

100% ต.ค
. 

พ.ย. ธ.ค. ม.ค
. 

ก.พ
. 

มี.ค. เม.
ย. 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม 2 ล้าน 

3.2 ประเมินศักยภาพการ
เรียนรู้ 

 5%              

4. ประมวลผลการด าเนิน
โครงการน าร่อง เพื่อระบุแนว
ทางการพัฒนาหลักสูตรและ
เครื่องมือ 

10
% 

10%             0.1 

5. วางแนวทางพัฒนา
หลักสูตรและเครื่องมือการ
เรียนรู้และการประเมินให้มี
ประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น 

10
% 

10%             0.1 
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พัฒนาหลักสูตร 
STEAM4INNOVATOR

แนวทางการสร้างศักยภาพ
ผู้ประกอบการนวัตกรรม 

กลุ่มเยาวชน      

เงิน 2 ลบ.

D3: PPP/SLP/SH
D1-D5

1. จัดหาผู้เชี่ยวชาญร่วม
ออกแบบพัฒนาแนวทางการ
สร้างศักยภาพผู้ประกอบการ 
กลุ่มเยาวชน
งาน 40%; เงิน 1.00 ลบ.

PPP/SLP

1.1 โปรแกรมการเรียนรู้
งาน 10% เงิน 0.2 ลบ.

1.2 เครื่องมือการเรียนรู้
งาน 10% เงิน 0.5 ลบ.

1.3 เครื่องมือประเมินศักยภาพ
งาน 10% เงิน 0.2 ลบ.

1.4 วิพากษ์หลักสูตร
งาน 10% เงิน 0.1 ลบ.

2. สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือกับสถาบันการศึกษา
งาน 20%; เงิน 0.10 ลบ.

PPP/SLP

2.1 ศึกษาหน่วยงานและวางกรอบความร่วมมือ
งาน 10% เงิน 0.05 ลบ.

2.2 ท าความร่วมมือและ;งแผนด าเนินโครงการน าร่อง
งาน 10%; เงิน 0.05 ลบ.

3. ด าเนินกิจกรรม/โครงการ
งาน 20%; เงิน 0.70 ลบ.

PPP/SLP

3.1 จัดกระบวนการเรียนรู้/พัฒนาศักยภาพตามหลักสูตร 
ด้วยเครื่องมือการเรียนรู้
งาน 15%; เงิน 0.6 ลบ.

3.2 ประเมินศักยภาพการเรียนรู้
งาน 5%; เงิน 0.1 ลบ.

4. ประมวลผลการด าเนิน
โครงการน าร่อง เพ่ือระบุ
แนวทางการพัฒนาหลักสูตร
และเคร่ืองมือ
งาน 10%; เงิน 0.10 ลบ.

PPP/TCT/SLP

4.1 ประมวลผลการด าเนินโครงการน าร่อง เพื่อระบุแนว
ทางการพัฒนาหลักสูตรและเครื่องมือ
งาน 10%; เงิน 0.1 ลบ.

5. วางแนวทางพัฒนาหลักสูตร
และเคร่ืองมือการเรียนรู้และ
การประเมินให้มีประสิทธิภาพดี
ยิ่งขึ้น
งาน 10%; เงิน 0.10 ลบ.

PPP/SLP

5.2 วางแนวทางพัฒนาหลักสูตรและเครื่องมือการเรียนรู้
และการประเมินให้มีประสิทธิภาพดียิง่ขึ้น
งาน 10%; เงิน 0.1 ลบ.

 

5.3 วิธีและขั้นตอนการด าเนินงาน (Work Breakdown Structure) 
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5.4 รายชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ 
 

ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย) ต าแหน่ง หน้าที่ ความ
รับผิดชอบ 

(%) 
นางสาวปัทมาวดี พัวพรหมยอด นักส่งเสริมนวัตกรรมอาวุโส วางแผนและควบคุมแนวทาง 

การด าเนินการภาพรวม  
และการออกแบบหลักสูตร 

40% 

นางสาวปัทมาวดี พัวพรหมยอด นักส่งเสริมนวัตกรรมอาวุโส พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับ
สถาบันการศึกษา/หน่วยงาน 

10% 

นางสาวศดานันท์ ล้อเพ็ญภพ นักส่งเสริมนวัตกรรม สนับสนุนการออกแบบหลักสูตร 
เครื่องมือ และการประเมิน 

20% 

นางสาวศดานันท์ ล้อเพ็ญภพ นักส่งเสริมนวัตกรรม ด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
พัฒนาศักยภาพและพัฒนาเครือข่าย

เยาวชน 

20% 

นางสาวสาธิตา หงษ์ลอย นักส่งเสริมนวัตกรรม ด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
พัฒนาศักยภาพและพัฒนาเครือข่าย

เยาวชน 

10% 

 
5.5 ผู้รับผิดชอบโครงการ ( Responsibility Assignment Matrix) 

ล าดับ
ที ่

กิจกรรมการด าเนินงาน 
ผู้ด าเนินการ/หน้าที่ความรับผิดชอบ 

PP
P 

SL
P 

SH
 

SK
R 

TC
T 

SS
 

KB
 

 งานหลัก        
1 จัดหาผู้เชี่ยวชาญร่วมออกแบบพัฒนาแนวทางการ

สร้างศักยภาพผู้ประกอบการ กลุ่มเยาวชน 

       

2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา        
3 ด าเนินกิจกรรม/โครงการน าร่อง        
4 ประมวลผลการด าเนินโครงการน าร่อง เพ่ือระบุ

แนวทางการพัฒนาหลักสูตรและเครื่องมือ 
       

5 วางแนวทางพัฒนาหลักสูตรและเครื่องมือการ
เรียนรู้และการประเมินให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น 
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6. รายละเอียดตัวชี้วัด ของแผนงาน/โครงการ  

6.1  ตัวชี้วัดที่ 1: ...........หลักสูตรและเครื่องมือ STEAM4INNOVATOR............................................ 
 หน่วยนับ: ……………หลักสูตร……………………………… 

 6.1.1  ประเภทตัวชี้วัด 

  สงป.  ยุทธศาสตร์ วท.  ข้อตกลง ก.พ.ร.   แผนปฏิบัติการ สนช.    สนับสนุนการเกิดผลผลิต   

6.1.2  ค าอธิบายตัวชี้วัด  
   หลักสูตรการเรียนรู้และเครื่องมือ STEAM4INNOVATOR ที่สามารถใช้พัฒนาศักยภาพด้านนวัตกรรม
ของเยาวชน สามารถสร้างเยาวชนให้เติบโตไปเป็นผู้น าด้านนวัตกรรม ผู้ประกอบการ หรือผู้บริหารในองค์กรนวัตกรรมได้ 

6.1.3  ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด      

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
รวม 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
      1      1 หลักสูตร 

6.1.4  ร้อยละความก้าวหน้าของงานในแต่ละเดือน    

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
รวม 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
   10% 25% 75% 100%      100% 

 

6.2  ตัวชี้วัดที่ 2: เครื่องมือการเรียนรู้  
 หน่วยนับ: ……………4 เครื่องมือ……………………………… 

 6.2.1  ประเภทตัวชี้วัด 

  สงป.  ยุทธศาสตร์ วท.  ข้อตกลง (ก.พ.ร.)  แผนปฏิบัติการ สนช.   สนับสนุนการเกิด
ผลผลิต   

6.2.2  ค าอธิบายตัวชี้วัด  
 การสื่อสารเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจในชุดความรู้ต่างๆ สามารถ ด าเนินการผ่านเครื่องมือ แบบฟอร์ม และ

กระบวนการที่เหมาะสม การออกแบบเครื่องมือการเรียนรู้ที่สามารถสร้างความเข้าใจในเนื้อหาความรู้ได้ชัดเจนจึงเป็น
เรื่องจ าเป็นที่ต้องให้ความส าคัญและท าให้มีประสิทธิภาพในการใช้งานสูงสุด 
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6.2.3  ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด  

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
รวม 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
      4      4 

 6.2.4  ร้อยละความก้าวหน้าของงานในแต่ละเดือน    
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

รวม 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
     50% 100%      100% 

 

7. ผลผลิตส าคัญที่ได้จากโครงการ: 

ไตรมาส 1 :  ได้ผู้เชี่ยวชาญร่วมพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ 
ไตรมาส 2 :  ได้ (ร่าง) แนวทางการเรียนรู้ STEAM4Innovator ที่สามารถพัฒนาศักยภาพด้านนวัตกรรมของเยาวชน 
                 มีเครื่องมือ STEAM4Innovator  
   มีเครือข่ายหน่วยงานในระบบนวัตกรรมเพ่ือการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพและสร้างโอกาสทางธุรกิจ 
   ให้กับเครือข่ายเยาวชนอย่างครบกระบวนการ 
ไตรมาส 3 :  ได้หลักสูตรและเครื่องมือการเรียนรู้ 
ไตรมาส 4 : ได้ทดลองน าร่องการใช้เครื่องมือในสถาบันการศึกษา 

 

8. ผลประโยชน์ที่คิดว่าจะได้รับ: 

8.1 ผลประโยชน์: 
 

ประโยชน์ทางตรง 

 เกิดกระบวนการสร้างการเรียนรู้ที่ครบมิติและระบบการสนับสนุนผู้ประกอบการรุ่นเยาว์บนฐานความ

ร่วมมือจากหลากหลายหน่วยงานเครือข่าย 

 เกิดการแพร่กระจายของแนวทางการพัฒนานวัตกรเยาวชน  

ประโยชน์ทางอ้อม  

 เกิดการพัฒนาศักยภาพนวัตกรรมให้กับเยาวชนได้อย่างเป็นระบบ 

 เกิดการสร้างกลุ่มเครือข่ายเพ่ือการสนับสนุนศักยภาพนวัตกรรมของเยาวชน  
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9. ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงของโครงการ: 

9.1 ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง  

ประเภทของความเสี่ยง ความเสี่ยงทีเ่กิดขึ้น /คาดว่าจะเกิดขึ้น แนวทางแก้ไข/ ป้องกัน 
รูปแบบการขยายผลการ
สร้างกระบวนการเรียนรู้ใน
สถาบันการศึกษา 

แนวทางการร่วมมือกันในการท างานกับ
สถาบันการศึกษาที่ต้องสร้างระบบการ
ท างานร่วมกันเพ่ือหวังผลจริงจังตลอด
ระยะเวลาท างาน 

วางแผนการด าเนินการที่สามารถท า
ได้จริงในทั้งสองฝ่าย และก าหนด
ผลผลิตของความร่วมมือที่วัดผลได้ 

10. งบประมาณ 

10.1  งบประมาณ ปี 2562 รวมทั้งหมด   2 ล้านบาท  

      10.1.1 รายละเอียดการใช้จ่าย จ าแนกตามกิจกรรม  

ค่าใช้จ่ายกิจกรรม/ การด าเนินงาน หน่วยนับ 
จ านวน
หน่วย 

ราคาต่อ
หน่วย 

จ านวนครั้ง 
(ถ้ามี) 

รวมจ านวนเงิน 

1. ออกแบบพัฒนาแนวทางการ
สร้างศักยภาพผู้ประกอบการ
เยาวชน 

     

1.1 ออกแบบโปรแกรมการเรียนรู้ โปแกรม 1 0.20  0.20 

1.2 ออกแบบเครื่องมือการเรียนรู้ เครื่องมือ 4 0.125  0.50 

1.3 ออกแบบเครื่องมือประเมิน
ศักยภาพ 

เครื่องมือ 1 0.20  0.20 

1.4 วิพากษ์หลักสูตรเพ่ือเติมความ
สมบูรณ์และเหมาะกับบริบทสังคม 

กิจกรรม 1 0.10  0.10 

2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ
สถาบันการศึกษา 

     

2.1 ศึกษาแนวทางการร่วมมือในการ
บรรจุห้องเรียน/วิชาเรียนโปรแกรม 
STEAM4INNOVATOR 

เครือข่าย
ความ
ร่วมมือ 

1 0.05  0.05 

2.2 ท าความร่วมมือและก าหนด
แผนการด าเนินโครงการน าร่อง 

แผน
ด าเนินการ 

1 0.05  0.05 
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ค่าใช้จ่ายกิจกรรม/ การด าเนินงาน หน่วยนับ 
จ านวน
หน่วย 

ราคาต่อ
หน่วย 

จ านวนครั้ง 
(ถ้ามี) 

รวมจ านวนเงิน 

3. ด าเนินกิจกรรม/โครงการน าร่อง      
3.1 จัดกระบวนการเรียนรู้/พัฒนา
ศักยภาพตามหลักสูตร ด้วย
เครื่องมือการเรียนรู้ 

กิจกรรม 1 0.60  0.60 

3.2 ประเมินศักยภาพการเรียนรู้ กิจกรรม 1 0.10  0.10 
4. ประมวลผลการด าเนินโครงการ
น าร่อง เพื่อระบุแนวทางการพัฒนา
หลักสูตรและเครื่องมือ 

ผล
ด าเนินการ 

1 0.10  0.10 

5. วางแนวทางพัฒนาหลักสูตรและ
เครื่องมือการเรียนรู้และการประเมิน
ให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น 

แนวทาง
พัฒนา 

1 0.10  0.10 

 

    10.1.2  รายละเอียดการใช้จ่าย จ าแนกตามแผนยุทธศาสตร์  
แผนยุทธศาสตร์ กิจกรรม รวมจ านวนเงิน 

สร้างความเข้มแข็งระบบนวัตกรรม   
 1.พัฒนาแนวทางการสร้างศักยภาพ

ผู้ประกอบการเยาวชน 
1.0 ล้านบาท 

 2.ด าเนินกิจกรรม/โครงการพัฒนาศักยภาพ 1.0 ล้านบาท 
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10.2 แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายเดือน 

กิจกรรม 
จ านวนเงิน

รวม 
(ล้านบาท) 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

รวมงบประมาณ  - - - - - - - - - - - - 

1. ออกแบบพัฒนาแนว
ทางการสร้างศักยภาพ
ผู้ประกอบการเยาวชน 

1.0000 0.0500    0.3000 0.1000 0.1000 0.1000 0.1000 0.1000 0.1500  

2. สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือกับ
สถาบันการศึกษา 

0.1000      0.0500     0.0500   

3. ด าเนินกิจกรรม/
โครงการน าร่อง 

0.7000       0.5000     0.1000 0.1000   

4. ประมวลผลการด าเนิน
โครงการน าร่อง เพ่ือระบุ
แนวทางการพัฒนา
หลักสูตรและเครื่องมือ 

0.1000          0.0500  0.0500 

5. วางแนวทางพัฒนา
หลักสูตรและเครื่องมือการ
เรียนรู้และการประเมินให้มี
ประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น 

0.1000          0.0500  0.0500 

(ถัวเฉลี่ยทุกรายการ) 
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10.3 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (ถ้ามี)   

เร่ือง / โครงการ 
จ านวนเงินรวม 

(ล้านบาท) 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

รวมงบประมาณ  - - - - - - - - - - - - 

1. จ้างเหมาบุคลากร
ปฏิบัติงาน/ลูกจ้าง
โครงการ 

0.2500   0.0250 0.0250 0.0250 0.0250 0.0250 0.0250 0.0250 0.0250 0.0250 0.0250 

2. จ้างเหมาพัฒนาแนว
ทางการสร้างศักยภาพ
ผู้ประกอบการเยาวชน 

1.0000     0.5000  0.5000      

3. จ้างเหมาด าเนิน
กิจกรรม 

0.5000        0.2500    0.2500 

4.จ้างเหมาผลิตสื่อ 0.2000       0.1000   0.1000   
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S1-2-1-2: พัฒนาเครือข่ายและการสื่อสาร STEAM4INNOVATOR 
 

1. ความสอดคล้องกับนโยบาย 

1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี:  
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ:  
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 

1.3 แผนปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ ด้านที่ 1: การเพิ่มความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ 
หัวข้อที่ 1: การปฏิรูปด้านความสามารถในการแข่งขัน 
 หัวข้อย่อยที่ 1.1: ผลิตภาพ (Productivity)  
 หัวข้อย่อยที่ 1.2: การรวมกลุ่มในภูมิภาค (Regional Integration)  
 หัวข้อย่อยที่ 1.3: ระบบนิเวศด้านวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม (R&D Innovation Ecosystem)   

1.4 แผนงบประมาณ 
 แผนงานพ้ืนฐาน: ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
 แผนงานยุทธศาสตร์: การพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม  
 แผนงานบูรณาการ: พัฒนาผู้ประกอบการ เศรษฐกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล   
 แผนงานบูรณาการ: พัฒนาพ้ืนที่ระดับภาค (ภาคใต้ชายแดน)  

1.5 ยุทธศาสตร์: กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
 ยุทธศาสตร์ที่ 1: บ่มเพาะนวัตกรเพ่ืออนาคต และพัฒนาก าลังคน วทน.  
 ยุทธศาสตร์ที่ 2: บริหารจัดการงานวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมในสาขาเป้าหมาย  
 ยุทธศาสตร์ที่ 3: ขับเคลื่อนโครงการ วทน. ขนาดใหญ่ และโครงสร้างพ้ืนฐาน   
 ยุทธศาสตร์ที่ 4: พัฒนาพ้ืนที่เพ่ือนวัตกรรม  
 ยุทธศาสตร์ที่ 5: ผลักดันเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม  

1.6 ยุทธศาสตร์: ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1: สร้างความเข้มแข็งระบบนวัตกรรม (Strong Innovation System) 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2: สร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเปลี่ยนแปลงทางนวัตกรรม (Catalyst for Changes) 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3: สร้างคุณค่าใหม่ทางนวัตกรรม (Nurturing Future Value) 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4: พัฒนาสู่องค์กรแห่งนวัตกรรม (Innovative Organization) 
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1.7 ประเด็นการพัฒนาเพื่อยกระดับนวัตกรรม: ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
 ประเด็นที่ 1: สถาปัตยกรรมการเงินนวัตกรรม  
 ประเด็นที่ 2: นวัตกรรมเพ่ือสังคม 
 ประเด็นที่ 3: งานแห่งนวัตกรรม 
 ประเด็นที่ 4: ตลาดนวัตกรรมภาครัฐ 
 ประเด็นที่ 5: นวัตกรรมที่จ าเป็นต่อการพัฒนาประเทศ 
 ประเด็นที่ 6: นวัตกรรมเชิงพ้ืนที่ 
 ประเด็นที่ 7: สร้างนวัตกรและวิสาหกิจฐานนวัตกรรม 
 

2. ฝ่ายงานและผู้รับผิดชอบ  

ฝ่าย/งาน: …………………พัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม………………………………………………………………… 

ผู้จัดการโครงการ: ……… นางสาวศดานันท์ ล้อเพ็ญภพ, นางสาวสาธิตา หงษ์ลอย………………………………. 

ผู้ร่วมท างาน: …………… นางสาวปัทมาวดี พัวพรหมยอด, นางสาวสลิลเกตต์ เกียรติระบิล, นางสาวฐายิกา จันทร์เทพ 

3. หลักการและเหตุผล  

 จุดมุ่งหมายหลักในการพัฒนาเครือข่ายนวัตกรรม คือ การประสานความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ มุ่งสร้าง
ศักยภาพของกลุ่มเครือข่ายผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ที่จะเข้ามาสร้างการเปลี่ยนแปลงในระบบเศรษฐกิจและสังคม โดยมี
เป้าหมายส าคัญในการสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการที่มีศักยภาพได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่ครบทุกมิติ ผ่านการสนับสนุน
ส่งเสริมและร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งสามารถพัฒนาศักยภาพได้ต่อเนื่องจากการเชื่อมโยง
องค์ความรู้ระหว่างสมาชิกภายในเครือข่ายอีกด้วย  

4. วัตถุประสงค์ของโครงการ   

1. สร้างความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ เพ่ือร่วมสนับสนุนผู้ประกอบการรุ่นใหม ่
2. สร้างกิจกรรมเพ่ือให้ข้อมูลความรู้และสร้างความเข้าใจในกระบวนการ STEAM4INNNOVATOR 
3. สร้างสื่อเพ่ือการเผยแพร่ในวงกว้างสร้างการรับรู้กระบวนการ STEAM4INNNOVATOR 

5. รายละเอียดการด าเนินงาน  

5.1 พื้นที่ด าเนินการ: ทั่วประเทศ  
5.2 แนวทางการด าเนินงาน:  

1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน/องค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือ

วางรูปแบบการท างานร่วมกันอย่างเป็นระบบ 

2. ก าหนดรูปแบบและด าเนินกิจกรรม/โครงการเพ่ือสร้างกระบวนการเรียนรู้ STEAM4INNNOVATOR 

3. ผลิตสื่อและเผยแพร่เพ่ือการพัฒนาเครือข่าย สร้างการเชื่อมโยงสื่อสารกับสมาชิกในกลุ่ม 
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5.3 ปฏิทินกิจกรรม/ระยะเวลาด าเนินการ : 

รายการกิจกรรม 

น้ าหนั
ก (%) 

น้ าหนั
กย่อย 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 งบประมาณ/ 
ตัวชี้วัด 

100% 100% ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค
. 

ก.พ. มี.ค. เม.ย
. 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม 10 ล้าน 

1. สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือระหว่างหน่วยงาน/
องค์กร 

15%              0.2 

1.1 ศึกษาหน่วยงานและวาง
กรอบความร่วมมือ 

 10%              

1.2 ท าความร่วมมือและ
วางแผนด าเนินโครงการ 

 5%              

2. ด าเนินกิจกรรม/โครงการ
สร้างกระบวนการเรียนรู้ 
STEAM4INNNOVATOR 

55%              0.8 

2.1 งาน Innovation 
Thailand Expo 2018 

 15%              

2.2 งานถนนสายวิทยาศาสตร์ฯ  15%              

2.3 งานมหกรรมวิทยาศาสตร์ฯ  15%              

2.4 กิจกรรม Roadshow และ
Openhouse 

 10%              

3. ผลิตสื่อและเผยแพร่เพื่อ
การเชื่อมโยงสื่อสารกับ
สมาชิก 

30%              1.0 

3.1 ออกแบบและผลิตสื่อ  20%              

3.2 สร้างช่องทางการสื่อสาร
กับสมาชิกเยาวชน 

 10%              
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โครงการพัฒนาเครือข่าย
และการสื่อสาร 

STEAM4INNOVATOR

เงิน 2 ลบ.

D3: 
PPP/SLP/SKR/TCT/SH

D1-D6

1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงาน/องค์กร
งาน 20%; เงิน 0.20 ลบ.

PPP/SLP/SKR

1.1 ศึกษาหน่วยงานและวางกรอบความร่วมมือ
งาน 10% เงิน 0.1 ลบ.

1.2 ท าความร่วมมือและด าเนินโครงการน าร่อง
งาน 10%; เงิน 0.1 ลบ.

2. ด าเนินกิจกรรม/โครงการ
งาน 50%; เงิน 0.80 ลบ.

SLP/SH/TCT/D4

2.2 งานถนนสายวิทยาศาสตร์
งาน 15%; เงิน 0.2 ลบ.

2.3 งานมหกรรมวิทยาศาสตร์ฯ
งาน 15%; เงิน 0.2 ลบ.

2.4 กิจกรรม Roadshow และ Openhouse
งาน 20%; เงิน 0.2 ลบ.

2.1 งาน Innovation Thailand Ecpo
งาน 15%; เงิน 0.2 ลบ.

3. ผลิตสื่อและเผยแพร่เพ่ือการ
เชื่อมโยงสื่อสารกับสมาชิก
งาน 30%; เงิน 1.00 ลบ.

PPP/SLP/SH/D4

3.1 ออกแบบและผลิตสื่อ
งาน 20%; เงิน 0.8 ลบ.

3.2 สร้างช่องทางการสื่อสารกับสมาชิกเยาวชน
งาน 10%; เงิน 0.2 ลบ.

5.3 วิธีและขั้นตอนการด าเนินงาน (Work Breakdown Structure) 
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5.4 รายชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ 
 

ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย) ต าแหน่ง หน้าที่ ความรับผิดชอบ 
(%) 

นางสาวปัทมาวดี พัวพรหมยอด นักส่งเสริมนวัตกรรมอาวุโส วางแผนและควบคุมแนว
ทางการด าเนินการภาพรวม 
และพัฒนาเครือข่ายความ
ร่วมมือ 

10% 

นางสาวศดานันท์ ล้อเพ็ญภพ นักส่งเสริมนวัตกรรม พัฒนาเครือข่ายความ
ร่วมมือด าเนินโครงการ/
กิจกรรมและพัฒนาเครือข่าย
เยาวชน 

30% 

นางสาวสาธิตา หงษ์ลอย นักส่งเสริมนวัตกรรม ด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
และผลิตสื่อ 

40% 

นางสาวฐายิกา จันทร์เทพ นักส่งเสริมนวัตกรรม ด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
และพัฒนาเครือข่ายเยาวชน 

10% 

นางสาวสลิลเกตต์ เกียรติระบิล นักส่งเสริมนวัตกรรม พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ 10% 
 
5.5 ผู้รับผิดชอบโครงการ ( Responsibility Assignment Matrix)   

ล าดั
บที่ 

กิจกรรมการด าเนินงาน 
ผู้ด าเนินการ/หน้าที่ความรับผิดชอบ 

PP
P 

SL
P 

SH
 

SK
R 

TC
T 

KR
 

AS
 

KR
C 

 งานหลัก         
1 สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง

หน่วยงาน/องค์กร 

        

2 ด าเนินกิจกรรม/โครงการสร้างกระบวนการ
เรียนรู้ STEAM4INNNOVATOR 

        

3 ผลิตสื่อและเผยแพร่เพ่ือการเชื่อมโยงสื่อสาร
กับสมาชิก 
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6. รายละเอียดตัวชี้วัด ของแผนงาน/โครงการ  

6.1  ตัวชี้วัดที่ 1: ...........กิจกรรมสร้างกระบวนการเรียนรู้ STEAM4INNNOVATOR....................... 
 หน่วยนับ: ……………กิจกรรม……………………………… 

 6.1.1  ประเภทตัวชี้วัด 

  สงป.  ยุทธศาสตร์ วท.  ข้อตกลง ก.พ.ร.   แผนปฏิบัติการ สนช.    สนับสนุนการเกิดผลผลิต   

6.1.2  ค าอธิบายตัวชี้วัด  
   การด าเนินกิจกรรมเพ่ือสร้างการรับรู้และเข้าใจในกระบวนการ STEAM4INNNOVATOR ในกลุ่ม
นักเรียนนักศึกษา โดยจัดเป็นลักษณะของฐานการเรียนรู้ (Learning Station) ในงานของกระทรวงวิทยาศาตร์และ
เทคโนโลย ีหรือจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการในสถาบันการศึกษาต่างๆ รวมทั้งการออกบูธจัดนิทรรศการให้ความรู้และสร้าง
ความเข้าใจในงานของหน่วยงานร่วมต่างๆ  

6.1.3  ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด      
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 รวม 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.  
1   1 1      1  4 กิจกรรม 

6.1.4  ร้อยละความก้าวหน้าของงานในแต่ละเดือน   
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 รวม 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.  
25%   50% 75%      100%  100% 
 

6.2  ตัวชี้วัดที่ 2: ...................เยาวชนทีเ่ข้าร่วมกิจกรรม........................................ 
 หน่วยนับ: ………………… คน…………………………................................... 

 6.2.1  ประเภทตัวชี้วัด 

  สงป.  ยุทธศาสตร์ วท.  ค ารับรองการปฏิบัติงาน สนช. (ก.พ.ร.)  แผนปฏิบัติการ สนช.   

 สนับสนุนการเกิดผลผลิต   

6.2.2  ค าอธิบายตัวชี้วัด  
 จ านวนเครือข่ายเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่ได้รับรู้และเข้าใจในกระบวนการ STEAM4INNNOVATOR  

ส่งผลให้เกิดความตระหนักและสร้างวัฒนธรรมของการสร้างสรรค์นวัตกรรม  
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6.2.3  ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด  

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
รวม 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
500   1,500 500      2,500  5,000 

  

6.2.4  ร้อยละความก้าวหน้าของงานในแต่ละเดือน    

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
รวม 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
10%   40% 50%      100%  100% 
 

6.3  ตัวชี้วัดที่ 3: …………………จ านวนสื่อที่ผลิตและเผยแพร่เพ่ือการเชื่อมโยงสื่อสารกับสมาชิก............ 
 หน่วยนับ: ……………..........ชิ้นงาน……………………………… 

 6.3.1  ประเภทตัวชี้วัด 

  สงป.  ยุทธศาสตร์ วท.  ค ารับรองการปฏิบัติงาน สนช. (ก.พ.ร.)  แผนปฏิบัติการ สนช.   

 สนับสนุนการเกิดผลผลิต   

6.3.2  ค าอธิบายตัวชี้วัด  
 การผลิตสื่อในรูปแบบต่างๆ เพื่อการสื่อสาร ถือเป็นสิ่งส าคัญจ าเป็นที่ท าให้เกิดการรับรู้และเข้าใจในประเด็น

เนื้อหาต่างๆ ที่ต้องการสื่อสารกับเยาวชนมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

6.3.3  ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด  

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
รวม 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 1  1 1  1 1 1  1  8 

 6.3.4  ร้อยละความก้าวหน้าของงานในแต่ละเดือน    
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

รวม 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

12.5% 25%  37.5
% 

50%  62.5% 75% 87.5%  100%  100% 
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7. ผลผลิตส าคัญที่ได้จากโครงการ: 

ไตรมาส 1 :  ได้ด าเนินกิจกรรมสร้างการเรียนรู้ STEAM4Innovator ในงาน Innovation Thailand Expo  
   และมเียาวชนได้รับความรู้ความเข้าใจ 
ไตรมาส 2 :  ได้ฐานการเรียนรู้ใหม่ สร้างการเรียนรู้ STEAM4Innovator ในกลุ่มนักเรียนระดับประถมศึกษา 
ไตรมาส 3 :  ได้สื่อการเรียนรู้ส าหรับเผยแพร่ให้กว้างขวางขึ้นในสื่อออนไลน์ 
ไตรมาส 4 : ได้ฐานการเรียนรู้ใหม่ สร้างการเรียนรู้ STEAM4Innovator ในกลุ่มนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 
 

8. ผลประโยชน์ที่คิดว่าจะได้รับ: 

8.1 ผลประโยชน์: 
 

ประโยชน์ทางตรง 

 เกิดกิจกรรมและฐานการเรียนรู้ที่ส่งเสริมความเข้าใจในกระบวนการพัฒนานวัตกรรมในกลุ่มเยาวชน 

 เกิดสื่อการเรียนรู้ที่สามารถศึกษาซ้ าและเผยแพร่ให้กว้างขวางขึ้นได้ 

ประโยชน์ทางอ้อม  

 เกิดกลุ่มเครือข่ายเยาวชนที่สามารถสื่อสารและเรียนรู้ระหว่างกันได้อย่างต่อเนื่อง 

 เกิดการส่งมอบคุณค่าด้านต่างๆ ขององค์กรให้แก่สมาชิก เพ่ือพัฒนานวัตกรรมในมิติต่างๆ 

 เกิดชุดความรู้และกรณีศึกษาที่สามารถประเมินรวบรวมได้จากการจัดกิจกรรม เพ่ือน าใช้ขยายผล  
 

9. ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงของโครงการ: 

9.1 ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง  

ประเภทของความเสี่ยง ความเสี่ยงทีเ่กิดขึ้น /คาดว่าจะเกิดขึ้น แนวทางแก้ไข/ ป้องกัน 
จ านวนคนที่เป็นเป้าหมายใน
การรับบริการ 

การโปรโมทงานภาพรวมของเจ้าของงานที่ 
สนช. เข้าไปร่วมจัดงานอาจไม่ดีพอและไม่
สามารถดึงกลุ่มเป้าหมายมาได้มากพอ 

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมส่วนของ สนช. 
เป็นพิเศษเพ่ิมเติมก่อนการด าเนินการ
จัดกิจกรรม 

10. งบประมาณ 

10.1  งบประมาณ ปี 2562 รวมทั้งหมด   2 ล้านบาท  
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10.1.1 รายละเอียดการใช้จ่าย จ าแนกตามกิจกรรม  

ค่าใช้จ่ายกิจกรรม/ การด าเนินงาน 
หน่วย
นับ 

จ านวน
หน่วย 

ราคาต่อ
หน่วย 

จ านวนครั้ง 
(ถ้ามี) 

รวมจ านวน 
      เงิน 

1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงาน/องค์กร 

     

1.1 ศึกษาหน่วยงานและวางกรอบความ
ร่วมมือ 

กิจกรรม 2 0.05  0.1 

1.2 ท าความร่วมมือและด าเนินโครงการน าร่อง กิจกรรม 2 0.05  0.1 
2. ด าเนินกิจกรรม/โครงการสร้าง
กระบวนการเรียนรู้ 
STEAM4INNNOVATOR 

     

2.1 งาน Innovation Thailand Expo 2018 กิจกรรม 1 0.20  0.20 
2.1 งานถนนสายวิทยาศาสตร์ฯ กิจกรรม 1 0.20  0.20 
2.2 งานมหกรรมวิทยาศาสตร์ฯ กิจกรรม 1 0.20  0.20 
2.3 กิจกรรม Roadshow และOpenhouse กิจกรรม 1 0.20  0.20 
3. ผลิตสื่อและเผยแพร่เพื่อการเชื่อมโยง
สื่อสารกับสมาชิก 

     

3.1 ออกแบบและผลิตสื่อ ชิ้นงาน 8 0.1  0.8 
3.2 สร้างช่องทางการสื่อสารกับสมาชิกเยาวชน ช่องทาง 1 0.2  0,2 

 

10.1.2  รายละเอียดการใช้จ่าย จ าแนกตามแผนยุทธศาสตร์  
แผนยุทธศาสตร์ กิจกรรม รวมจ านวนเงิน 

สร้างความเข้มแข็งระบบนวัตกรรม 
 1. ด าเนินกิจกรรม/โครงการสร้างการเรียนรู้ 0.8 ล้านบาท 
 2. ด าเนินการผลิตสื่อเพ่ือเผยแพร่ในวงกว้าง 1.0 ล้านบาท 

     



แผนปฏิบตัิการ พ.ศ. 2562 ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

D3-2-1Academy_STEAM2  10/10 

10.2 แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายเดือน  

กิจกรรม 
จ านวนเงิน

รวม 
(ล้านบาท) 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

รวมงบประมาณ  - - - - - - - - - - - - 

1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงาน/องค์กร 

0.2000 0.1000     0.1000        

2. ด าเนินกิจกรรม/โครงการ
สร้างกระบวนการเรียนรู้ 
STEAM4INNNOVATOR 

0.8000 0.5000   0.2000 0.0500 0.0500        

3. ผลิตสื่อและเผยแพร่เพื่อ
การเช่ือมโยงสื่อสารกับสมาชิก 

1.0000 0.0500   0.1000 0.3000 0.5000 0.0500          

   (ถัวเฉลี่ยทุกรายการ) 

10.3 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (ถ้ามี)   

เร่ือง / โครงการ 
จ านวนเงินรวม 

(ล้านบาท) 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

รวมงบประมาณ  - - - - - - - - - - - - 

1. จ้างเหมาบุคลากร
ปฏิบัติงาน/ลูกจ้างโครงการ 

0.6000 0.0500 0.0500 0.0500 0.0500 0.0500 0.0500 0.0500 0.0500 0.0500 0.0500 0.0500 0.0500 

2. จ้างเหมาบริการออกแบบ
ผลิตและติดตั้งนิทรรศการ 

0.4000  0.5000 0.5000    0.5000      

3. จ้างเหมาผลิตสื่อ 0.8000 0.1000 0.1000  0.1000 0.1000  0.1000 0.1000 0.1000  0.1000  
4. จ้างเหมาบริการเผยแพร่สื่อ
ประชาสัมพันธ์ 

0.2000   0.1000       0.1000   
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S1-2-1-3: พัฒนาศักยภาพนวัตกรกลุ่มเยาวชน ตามแนวทาง STEAM4INNOVATOR 
 

1. ความสอดคล้องกับนโยบาย 

1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี:  
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ:  
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 

1.3 แผนปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ ด้านที่ 1: การเพิ่มความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ 
หัวข้อที่ 1: การปฏิรูปด้านความสามารถในการแข่งขัน 
 หัวข้อย่อยที่ 1.1: ผลิตภาพ (Productivity)  
 หัวข้อย่อยที่ 1.2: การรวมกลุ่มในภูมิภาค (Regional Integration)  
 หัวข้อย่อยที่ 1.3: ระบบนิเวศด้านวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม (R&D Innovation Ecosystem)   

1.4 แผนงบประมาณ 
 แผนงานพ้ืนฐาน: ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
 แผนงานยุทธศาสตร์: การพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม  
 แผนงานบูรณาการ: พัฒนาผู้ประกอบการ เศรษฐกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล   
 แผนงานบูรณาการ: พัฒนาพ้ืนที่ระดับภาค (ภาคใต้ชายแดน)  

1.5 ยุทธศาสตร์: กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
 ยุทธศาสตร์ที่ 1: บ่มเพาะนวัตกรเพ่ืออนาคต และพัฒนาก าลังคน วทน.  
 ยุทธศาสตร์ที่ 2: บริหารจัดการงานวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมในสาขาเป้าหมาย  
 ยุทธศาสตร์ที่ 3: ขับเคลื่อนโครงการ วทน. ขนาดใหญ่ และโครงสร้างพ้ืนฐาน   
 ยุทธศาสตร์ที่ 4: พัฒนาพ้ืนที่เพ่ือนวัตกรรม  
 ยุทธศาสตร์ที่ 5: ผลักดันเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม  

1.6 ยุทธศาสตร์: ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1: สร้างความเข้มแข็งระบบนวัตกรรม (Strong Innovation System) 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2: สร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเปลี่ยนแปลงทางนวัตกรรม (Catalyst for Changes) 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3: สร้างคุณค่าใหม่ทางนวัตกรรม (Nurturing Future Value) 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4: พัฒนาสู่องค์กรแห่งนวัตกรรม (Innovative Organization) 
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1.7 ประเด็นการพัฒนาเพื่อยกระดับนวัตกรรม: ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
 ประเด็นที่ 1: สถาปัตยกรรมการเงินนวัตกรรม  
 ประเด็นที่ 2: นวัตกรรมเพ่ือสังคม 
 ประเด็นที่ 3: งานแห่งนวัตกรรม 
 ประเด็นที่ 4: ตลาดนวัตกรรมภาครัฐ 
 ประเด็นที่ 5: นวัตกรรมที่จ าเป็นต่อการพัฒนาประเทศ 
 ประเด็นที่ 6: นวัตกรรมเชิงพ้ืนที่ 
 ประเด็นที่ 7: สร้างนวัตกรและวิสาหกิจฐานนวัตกรรม 
 

2. ฝ่ายงานและผู้รับผิดชอบ  

ฝ่าย/งาน: …………………พัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม………………………………………………………………… 

ผู้จัดการโครงการ: ……… นางสาวศดานันท์ ล้อเพ็ญภพ, นางสาวสาธิตา หงษ์ลอย………………………………. 

ผู้ร่วมท างาน: …………… นางสาวปัทมาวดี พัวพรหมยอด, นางสาวสลิลเกตต์ เกียรติระบิล, นางสาวฐายิกา จันทร์เทพ 

3. หลักการและเหตุผล   

 นวัตกรหรือผู้ประกอบการนวัตกรรม กลุ่มเยาวชน ถือเป็นกลุ่มเป้าหมายใหม่ที่สังคมให้ความสนใจ และม่ันใจว่า
สามารถร่วมกันสร้างสรรค์กระบวนการเพ่ือพัฒนาศักยภาพด้านนวัตกรรมของเยาวชนขึ้นมาได้ และเพ่ือตอบรับกับการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและสังคม ที่ต้องการแนวคิดใหม่ วิธีการท างานใหม่ๆ มาตอบสนองความต้องการที่หลากหลาย
มากยิ่งขึ้น สนช. ใช้โปรแกรม STEAM4INNNOVATOR ในการสร้างแนวคิดและสร้างศักยภาพให้เยาวชนผ่านการจัด
กิจกรรมที่เข้มข้นใน 2 ลักษณะ คือ การจัดค่ายอบรมเข้มข้นเพ่ือพัฒนาชิ้นงานนวัตกรรม และการให้ทดลองท างาน
ร่วมกับผู้ประกอบการเจ้าของกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความคิดในการเป็นผู้ประกอบการนวัตกรรมตัวจริง   

4. วัตถุประสงค์ของโครงการ   

1. สร้างผู้ประกอบการนวัตกรรมรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพระดับชั้นน า 
2. สร้างกลไกการสนับสนุนเยาวชนบนฐานความร่วมมือจากหลากหลายหน่วยงานเครือข่าย 
3. สร้างธุรกิจใหม่อันเกิดจากนวัตกร กลุ่มเยาวชน 

5. รายละเอียดการด าเนินงาน  

5.1 พื้นที่ด าเนินการ: ทั่วประเทศ  
5.2 แนวทางการด าเนินงาน:   

1. สร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน/องค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือวางรูปแบบ

การท างานร่วมกันอย่างเป็นระบบ 

2. ก าหนดรูปแบบและด าเนินกิจกรรม/โครงการพัฒนาศักยภาพตามแนวทาง STEAM4INNNOVATOR ใน 2 

ลักษณะเพ่ือสร้างผลงาน และสร้างผู้ประกอบการนวัตกรรม 
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5.3 ปฏิทินกิจกรรม/ระยะเวลาด าเนินการ : 

รายการกิจกรรม 

น้ าห
นัก 
(%) 

น้ าหนั
กย่อย 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
งบประมาณ/ 

ตัวชี้วัด 

100
% 

100% ต.ค
. 

พ.ย. ธ.ค. ม.ค
. 

ก.พ
. 

มี.ค. เม.
ย. 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม 10 ล้าน 

1. สร้างความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงาน/องค์กร 

20
% 

             0.2 

1.1 ศึกษาหน่วยงานและวาง
กรอบความร่วมมือ 

 10%              

1.2 ท าความร่วมมือและ
ด าเนินโครงการน าร่อง 

 10%              

2. ด าเนินกิจกรรม/โครงการ
สร้างศักยภาพด้านนวัตกรรม 
ตามแนวทาง
STEAM4INNNOVATOR 

60
% 

             4.0 

2.1 การประกวดแข่งขัน
โครงการรางวัลนวัตกรรมแห่ง
ประเทศไทย และการจัดค่ายน
วัตกรรุ่นเยาว์ 

 30%              

2.2 การจัดกิจกรรม Founder 
Apprentice 

 30%              

3. ต่อยอดศักยภาพด้าน
นวัตกรรม 

20
% 

             0.8 

3.1 การต่อยอดผลงาน
นวัตกรรมของเครือข่าย
เยาวชน 

 20%              
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โครงการพัฒนาศักยภาพ

นวัตกรกลุ่มเยาวชน 

ตามแนวทาง 
STEAM4INNOVATOR

เงิน 5 ลบ.

D3: PPP/SLP/SKR/TCT/SH
D1-D6

1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงาน/องค์กร
งาน 20%; เงิน 0.20 ลบ.

PPP/SLP/SKR

1.1 ศึกษาหน่วยงานและวางกรอบความร่วมมือ
งาน 10% เงิน 0.1 ลบ.

1.2 ท าความร่วมมือและด าเนินโครงการน าร่อง
งาน 10%; เงิน 0.1 ลบ.

2. ด าเนินกิจกรรม/โครงการ
สร้างศักยภาพด้านนวัตกรรม 
ตามแนวทาง
STEAM4INNNOVATOR 
งาน 60%; เงิน 4.0 ลบ.

PPP/SLP/SH/TCT/D4

2.1 การประกวดแข่งขันโครงการรางวัลนวัตกรรม
แห่งประเทศไทย และการจัดค่ายนวัตกรรุ่นเยาว์

งาน 30%; เงิน 2.0 ลบ.

2.2 การจัดกิจกรรม Founder 
Apprentice
งาน 30%; เงิน 2.0 ลบ.

3. ต่อยอดศักยภาพด้าน
นวัตกรรม

งาน 20%; เงิน 0.8 ลบ.

PPP/SLP/SH/TCT/D4

3.1 การต่อยอดผลงานนวัตกรรมของเครือข่าย
เยาวชน
งาน 20%; เงิน 0.8 ลบ.

5.3 วิธีและขั้นตอนการด าเนินงาน (Work Breakdown Structure) 
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5.4 รายชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ 
 

ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย) ต าแหน่ง หน้าที่ ความรับผิดชอบ 
(%) 

นางสาวปัทมาวดี พัวพรหมยอด นักส่งเสริมนวัตกรรม
อาวุโส 

วางแผนและควบคุมแนวทาง 
การด าเนินการภาพรวม 
และพัฒนาเครือข่ายความ
ร่วมมือ 

         10% 

นางสาวศดานันท์ ล้อเพ็ญภพ นักส่งเสริมนวัตกรรม พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ 
ด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
และพัฒนาเครือข่ายเยาวชน 

50% 

นางสาวสาธิตา หงษ์ลอย นักส่งเสริมนวัตกรรม ด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
และผลิตสื่อ 

20% 

นางสาวฐายิกา จันทร์เทพ นักส่งเสริมนวัตกรรม ด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
และพัฒนาเครือข่ายเยาวชน 

10% 

นางสาวสลิลเกตต์ เกียรติระบิล นักส่งเสริมนวัตกรรม พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ 10% 
 
5.5 ผู้รับผิดชอบโครงการ ( Responsibility Assignment Matrix)   

ล าดั
บที่ 

กิจกรรมการด าเนินงาน 
ผู้ด าเนินการ/หน้าที่ความรับผิดชอบ 

PP
P 

SL
P 

SH
 

SK
R 

TC
T 

KR
 

SS
 

KB
 

 งานหลัก         
1 สร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน/

องค์กร 

        

2 ด าเนินกิจกรรม/โครงการสร้างศักยภาพ
ด้านนวัตกรรมตามแนวทาง 
STEAM4INNNOVATOR 

        

3 ต่อยอดศักยภาพด้านนวัตกรรม 
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6. รายละเอียดตัวชี้วัด ของแผนงาน/โครงการ  

6.1  ตัวชี้วัดที่ 1: ...........กิจกรรมสร้างศักยภาพ ด้านนวัตกรรมตามแนวทาง STEAM4INNNOVATOR.................... 
 หน่วยนับ: ……………กิจกรรม……………………………… 

 6.1.1  ประเภทตัวชี้วัด 

  สงป.  ยุทธศาสตร์ วท.  ข้อตกลง ก.พ.ร.   แผนปฏิบัติการ สนช.    สนับสนุนการเกิดผลผลิต   

6.1.2  ค าอธิบายตัวชี้วัด  
   เป็นการด าเนินกิจกรรมเพ่ือสร้างศักยภาพด้านนวัตกรรมตามกระบวนการ STEAM4INNNOVATOR ใน
กลุ่มนักเรียนนักศึกษา โดยจัดอบรมเข้มข้นเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาปรับปรุงแนวคิดและผลงานของตนเอง โดย
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้ทดลองท าชิ้นงานจริง ผ่านกระบวนการทั้ง 4 ขั้นตอนของ STEAM4INNNOVATOR รวมถึงจะได้รับ
การให้ค าปรึกษาแนะน าหรือจับคู่ธุรกิจกับผู้ประกอบการจริง และส าหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะการเป็นเจ้าของกิจการจะ
ได้รับประสบการณ์จริงจากการไปร่วมทดลองท างานกับพ่ีเลี้ยงที่เป็นเจ้าของกิจการตัวจริงด้วย 

6.1.3  ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด      

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
รวม 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
        1  1  2 กิจกรรม 

  

6.1.4  ร้อยละความก้าวหน้าของงานในแต่ละเดือน     

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
รวม 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
      25%  50%  80% 100% 100% 

 

6.2  ตัวชี้วัดที่ 2: ...................เยาวชนทีเ่ข้าร่วมกิจกรรม........................................ 
 หน่วยนับ: ………………… คน…………………………................................... 

 6.2.1  ประเภทตัวชี้วัด 

  สงป.  ยุทธศาสตร์ วท.  ค ารับรองการปฏิบัติงาน สนช. (ก.พ.ร.)  แผนปฏิบัติการ สนช.   

 สนับสนุนการเกิดผลผลิต   

 



แผนปฏิบตัิการ พ.ศ. 2562 ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

D3-2-1Academy_STEAM3  7/10 

 

6.2.2  ค าอธิบายตัวชี้วัด  
 จ านวนเครือข่ายเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่ได้ฝึกพัฒนาศักยภาพด้านนวัตกรรมตามกระบวนการ 

STEAM4INNNOVATOR  ส่งผลให้เกิดความสามารถในการคิดค้นและต่อยอดให้แนวคิดกลายเป็นธุรกิจจริงได้ อีกทั้งมีใจของ
การเป็นผู้ประกอบการนวัตกรรม  

6.2.3  ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด  

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
รวม 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
        100  50  150 

6.2.4  ร้อยละความก้าวหน้าของงานในแต่ละเดือน    

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
รวม 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
        66.6%  100%  100% 
 

7. ผลผลิตส าคัญที่ได้จากโครงการ: 

ไตรมาส 1 :  มีเครือข่ายหน่วยงานในระบบนวัตกรรมเพ่ือการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพและสร้างโอกาสทางธุรกิจ 
   ให้กับเครือข่ายเยาวชนอย่างครบกระบวนการมี 
ไตรมาส 2 :  มีแผนงานบริหารจัดการกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ ตามแนวทาง STEAM4Innovator 2 แผนงาน 
ไตรมาส 3 :  มีเยาวชนและผลงานที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพจ านวน 100 คน 
ไตรมาส 4 : มีเยาวชนที่มีศักยภาพระดับชั้นน าที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงในสังคม เพ่ิมขึ้นอีก 50 คน 

 

8. ผลประโยชน์ที่คิดว่าจะได้รับ: 

8.1 ผลประโยชน์: 
 

ประโยชน์ทางตรง 

 เกิดระบบการสนับสนุนผู้ประกอบการรุ่นเยาว์บนฐานความร่วมมือจากหลากหลายหน่วยงานเครือข่าย 

 เกิดเครือข่ายผู้ประกอบการรุ่นเยาว์เพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเข้าถึงการสนับสนุน 

 เกิดนักนวัตกรรม ทั้งผู้น านวัตกรรมและผู้ประกอบการนวัตกรรมรุ่นเยาว์ที่มีศักยภาพระดับชั้นน า 

ประโยชน์ทางอ้อม  

 เกิดการส่งมอบคุณค่าด้านต่างๆ ขององค์กรให้แก่เยาวชน เพ่ือพัฒนานวัตกรรมในมิติต่างๆ 
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 เกิดการพัฒนาศักยภาพและสร้างโอกาสทางธุรกิจและอาชีพด้านนวัตกรรมให้กับเยาวชน 

 

9. ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงของโครงการ: 

9.1 ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง  

ประเภทของความเสี่ยง ความเสี่ยงทีเ่กิดขึ้น /คาดว่าจะเกิดขึ้น แนวทางแก้ไข/ ป้องกัน 
การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย เยาวชนที่ควรได้รับโอกาสนี้มีจ านวนมากแต่

การเข้าถึงคนที่ใช่อาจท าได้ไม่ง่ายนักหากไม่
สามารถมีช่องทางการสื่อสารที่ดีพอ 

เร่งด าเนินการสื่อสารรับสมัครให้เร็ว
และผลิตสื่อที่สามารถเข้าถึงกลุ่มได้ง่าย 

10. งบประมาณ 

10.1  งบประมาณ ปี 2562 รวมทั้งหมด   5 ล้านบาท  

10.1.1 รายละเอียดการใช้จ่าย จ าแนกตามกิจกรรม  

ค่าใช้จ่ายกิจกรรม/ การด าเนินงาน หน่วยนับ จ านวนหน่วย ราคาต่อหน่วย 
จ านวนครั้ง 

(ถ้ามี) 
รวมจ านวน

เงิน 
1. สร้างความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงาน/องค์กร 

     

1.1 ศึกษาหน่วยงานและวางกรอบ
ความร่วมมือ 

กิจกรรม 2 0.05  0.1 

1.2 ท าความร่วมมือและด าเนิน
โครงการ 

กิจกรรม 2 0.05  0.1 

2. ด าเนินกิจกรรม/โครงการสร้าง
ศักยภาพด้านนวัตกรรม ตาม
แนวทางSTEAM4INNNOVATOR 

     

2.1 การประกวดแข่งขันโครงการ
รางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย 
และการจัดค่ายนวัตกรรุ่นเยาว์ 

กิจกรรม 1 2.0  2.0 

2.2 การจัดกิจกรรม Founder 
Apprentice 

กิจกรรม 1 2.0  2.0 

3. ต่อยอดศักยภาพด้านนวัตกรรม      
3.1 การต่อยอดผลงานนวัตกรรม
ของเครือข่ายเยาวชน 

ผลงาน 4 0.2  0.8 
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10.1.2  รายละเอียดการใช้จ่าย จ าแนกตามแผนยุทธศาสตร์  
แผนยุทธศาสตร์ กิจกรรม รวมจ านวนเงิน 

สร้างความเข้มแข็งระบบนวัตกรรม   
 1. สร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน/องค์กร 0.2 ล้านบาท 
 2. ด าเนินกิจกรรม/โครงการสร้างศักยภาพด้าน

นวัตกรรม ตามแนวทางSTEAM4INNNOVATOR 
2.0 ล้านบาท 

 3. ต่อยอดศักยภาพด้านนวัตกรรม 0.8 ล้านบาท 
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10.2 แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายเดือน  

กิจกรรม 
จ านวนเงิน

รวม 
(ล้านบาท) 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

รวมงบประมาณ  - - - - - - - - - - - - 

1. สร้างความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงาน/องค์กร 

0.2000 0.1000     0.0500    0.0500     

2. ด าเนินกิจกรรม/โครงการสร้าง
ศักยภาพด้านนวัตกรรม ตามแนวทาง
STEAM4INNNOVATOR 

4.0000      4.0000          

3. ต่อยอดศักยภาพด้านนวัตกรรม 0.8000    0.0500 0.0500 0.1000 0.1000 0.1000 0.1000 0.1000 0.1000 0.1000   

(ถัวเฉลี่ยทุกรายการ) 
10.3 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (ถ้ามี)   

เร่ือง / โครงการ 
จ านวนเงิน

รวม 
(ล้านบาท) 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

รวมงบประมาณ  - - - - - - - - - - - - 

1. จ้างเหมาบุคลากรปฏิบตัิงาน/
ลูกจ้างโครงการ 

0.3000 0.0250 0.0250 0.0250 0.0250 0.0250 0.0250 0.0250 0.0250 0.0250 0.0250 0.0250 0.0250 

2. จ้างเหมาจัดค่ายพัฒนาศักยภาพให้
เยาวชนในโครงการรางวัลนวัตกรรมฯ 

1.8000         1.8000    

3. จ้างเหมาจัดกิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพให้เยาวชนในโครงการ 
Founder Apprentice 

1.5000           1.5000  

 



แผนปฏิบตัิการ พ.ศ. 2562 ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

D3-2-1Academy_STEAM4  1/9 

S1-2-1-4: พัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลเครือข่าย 
 

1. ความสอดคล้องกับนโยบาย 

1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี:  
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ:  
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 

1.3 แผนปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ ด้านที่ 1: การเพิ่มความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ 
หัวข้อที่ 1: การปฏิรูปด้านความสามารถในการแข่งขัน 
 หัวข้อย่อยที่ 1.1: ผลิตภาพ (Productivity)  
 หัวข้อย่อยที่ 1.2: การรวมกลุ่มในภูมิภาค (Regional Integration)  
 หัวข้อย่อยที่ 1.3: ระบบนิเวศด้านวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม (R&D Innovation Ecosystem)   

1.4 แผนงบประมาณ 
 แผนงานพ้ืนฐาน: ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
 แผนงานยุทธศาสตร์: การพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม  
 แผนงานบูรณาการ: พัฒนาผู้ประกอบการ เศรษฐกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล   
 แผนงานบูรณาการ: พัฒนาพ้ืนที่ระดับภาค (ภาคใต้ชายแดน)  

1.5 ยุทธศาสตร์: กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
 ยุทธศาสตร์ที่ 1: บ่มเพาะนวัตกรเพ่ืออนาคต และพัฒนาก าลังคน วทน.  
 ยุทธศาสตร์ที่ 2: บริหารจัดการงานวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมในสาขาเป้าหมาย  
 ยุทธศาสตร์ที่ 3: ขับเคลื่อนโครงการ วทน. ขนาดใหญ่ และโครงสร้างพ้ืนฐาน   
 ยุทธศาสตร์ที่ 4: พัฒนาพ้ืนที่เพ่ือนวัตกรรม  
 ยุทธศาสตร์ที่ 5: ผลักดันเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม  

1.6 ยุทธศาสตร์: ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1: สร้างความเข้มแข็งระบบนวัตกรรม (Strong Innovation System) 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2: สร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเปลี่ยนแปลงทางนวัตกรรม (Catalyst for Changes) 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3: สร้างคุณค่าใหม่ทางนวัตกรรม (Nurturing Future Value) 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4: พัฒนาสู่องค์กรแห่งนวัตกรรม (Innovative Organization) 
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1.7 ประเด็นการพัฒนาเพื่อยกระดับนวัตกรรม: ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
 ประเด็นที่ 1: สถาปัตยกรรมการเงินนวัตกรรม  
 ประเด็นที่ 2: นวัตกรรมเพ่ือสังคม 
 ประเด็นที่ 3: งานแห่งนวัตกรรม 
 ประเด็นที่ 4: ตลาดนวัตกรรมภาครัฐ 
 ประเด็นที่ 5: นวัตกรรมที่จ าเป็นต่อการพัฒนาประเทศ 
 ประเด็นที่ 6: นวัตกรรมเชิงพ้ืนที่ 
 ประเด็นที่ 7: สร้างนวัตกรและวิสาหกิจฐานนวัตกรรม 
 

2. ฝ่ายงานและผู้รับผิดชอบ  

ฝ่าย/งาน: …………………พัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม………………………………………………………………… 

ผู้จัดการโครงการ: ……… นางสาวศดานันท์ ล้อเพ็ญภพ………………………………. 

ผู้ร่วมท างาน: …………… นางสาวปัทมาวดี พัวพรหมยอด, นางสาวสลิลเกตต์ เกียรติระบิล, นางสาวสาธิตา หงษ์ลอย 

3. หลักการและเหตุผล  

 จุดมุ่งหมายหลักในการพัฒนาเครือข่ายนวัตกรรม คือ การประสานความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ มุ่งสร้าง
ศักยภาพของกลุ่มเครือข่ายผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ที่จะเข้ามาสร้างการเปลี่ยนแปลงในระบบเศรษฐกิจและสังคม โดยมี
เป้าหมายส าคัญในการสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการที่มีศักยภาพได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่ครบทุกมิติ ผ่านการสนับสนุน
ส่งเสริมและร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งสามารถพัฒนาศักยภาพได้ต่อเนื่องจากการเชื่อมโยง
องค์ความรู้ระหว่างสมาชิกภายในเครือข่ายอีกด้วย ด้วยเหตุนี้ การที่สามารถบริหารจัดการข้อมูลต่างๆ ของผู้เกี่ยวข้อง
ทั้งหมดจะสามารถช่วยให้เกิดการใช้ประโยชน์จากส่วนต่างๆ ได้เต็มที อีกทั้งสามารถขยายและแพร่กระจายข้อมูลที่มี
ประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของกลุ่มเป้าหมายได้อย่างเป็นระบบ 

4. วัตถุประสงค์ของโครงการ   

1. สร้างรูปแบบการจัดเก็บ จัดการ และการใช้งานข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับแผนการพัฒนาเยาวชนตามแนวทาง  
STEAM4INNNOVATOR  
2. เชื่อมโยงข้อมูลต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ส าหรับกลุ่มเป้าหมายในการเรียนรู้เพ่ิมเติมได้ 
3. เผยแพร่ข้อมูลส่วนที่เป็นประโยชน์กับกลุ่มเป้าหมายและผู้เกี่ยวข้อง 

5. รายละเอียดการด าเนินงาน  

5.1 พื้นที่ด าเนินการ: ทั่วประเทศ  
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5.2 แนวทางการด าเนินงาน: 
1. วิเคราะห์และออกแบบการจัดเก็บและเชื่อมโยงข้อมูลส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์กับ

กลุ่มเป้าหมาย  

2. วิเคราะห์และออกแบบการจัดเก็บข้อมูลการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ของโปรแกรม STEAM4INNNOVATOR 

เพ่ือเป็นแนวทางการศึกษาส าหรับผู้สนใจ น าไปศึกษาและปรับใช้ 

3. วิเคราะห์และออกแบบการจัดเก็บข้อมูลการติดตามผลการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนเป้าหมาย เพ่ือเป็น

ประวัติในการพัฒนาในระดับต่อไป อีกทั้งเป็นตัวอย่างเส้นทางการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมส าหรับให้เยาวชน

อ่ืนๆ ได้ศึกษาเป็นแนวทาง  

 

5.3 ปฏิทินกิจกรรม/ระยะเวลาด าเนินการ : 

รายการกิจกรรม 

น้ าหนั
ก (%) 

น้ าหนั
กย่อย 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 งบประมาณ
/ ตัวชี้วัด 

100% 100% ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค
. 

ก.พ
. 

มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม 10 
ล้าน 

1. วิเคราะห์และออกแบบ
ระบบ 

20%              0.1 

1.1 การจัดเก็บและเชื่อมโยง
ข้อมูลส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
และเป็นประโยชน์ 

 5%              

1.2 การจัดเก็บข้อมูลการ
ด าเนินกิจกรรมต่างๆ ของ
โปรแกรม 
STEAM4INNNOVATOR 

 5%              

1.3 การจัดเก็บข้อมูลการ
ติดตามผลการพัฒนา
ศักยภาพของเยาวชน
เป้าหมาย 

 10%              

2. ด าเนินการจัดท าและ
พัฒนาระบบ 

40% 40%             0.5 

3. จัดเก็บข้อมูลเข้าสู่ระบบ 20% 20%             0.2 

4. ประมวลผลการใช้งาน
และเผยแพร่ข้อมูล 

20% 20%             0.2 
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โครงการพัฒนาระบบบริหาร
จัดการข้อมูลเครือข่าย

เงิน 1 ลบ.

D3: PPP/SLP/SKR/SH
D1-D6

1. วิเคราะห์และออกแบบระบบ
งาน 20%; เงิน 0.10 ลบ.

PPP/SLP/SKR

1.1 การจัดเก็บและเชื่อมโยงข้อมูลส่วน
ต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์
งาน 5% เงิน 0.03 ลบ.

1.2 การจัดเก็บข้อมูลการด าเนินกิจกรรมต่างๆ 
ของโปรแกรม STEAM4INNNOVATOR

งาน 5% เงิน 0.03 ลบ.

1.2 การจัดเก็บข้อมูลการติดตามผลการพัฒนา
ศักยภาพของเยาวชนเป้าหมาย
งาน 10%; เงิน 0.04 ลบ.

2. ด าเนินการจัดท าและพัฒนา
ระบบ
งาน 40%; เงิน 0.50 ลบ.

SLP/SH/SKR/D5

3. จัดเก็บข้อมูลเข้าสู่ระบบ
งาน 20%; เงิน 0.20 ลบ.

PPP/SLP/SH/D5

4. ประมวลผลการใช้งานและ
เผยแพร่ข้อมูล

งาน 20%; เงิน 0.20 ลบ.

PPP/SLP/SH/D5

5.3 วิธีและขั้นตอนการด าเนินงาน (Work Breakdown Structure) 
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5.4 รายชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ 
 

ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย) ต าแหน่ง หน้าที่ ความ
รับผิดชอบ (%) 

นางสาวปัทมาวดี พัวพรหม
ยอด 

นักส่งเสริมนวัตกรรมอาวุโส วางแผนและควบคุมแนว
ทางการด าเนินการ
ภาพรวม 
 

         15% 

นางสาวศดานันท์ ล้อเพ็ญภพ นักส่งเสริมนวัตกรรม ด าเนินโครงการจัดท า
ระบบ 

30% 

นางสาวสาธิตา หงษ์ลอย นักส่งเสริมนวัตกรรม จัดเก็บข้อมูล 30% 
นางสาวฐายิกา จันทร์เทพ นักส่งเสริมนวัตกรรม จัดเก็บข้อมูล 10% 
นางสาวสลิลเกตต์ เกียรติระบิล นักส่งเสริมนวัตกรรม สนับสนุนการด าเนินการ

จัดท าระบบ 
15% 

 
5.5 ผู้รับผิดชอบโครงการ ( Responsibility Assignment Matrix)    

ล าดั
บที่ 

กิจกรรมการด าเนินงาน 
ผู้ด าเนินการ/หน้าที่ความรับผิดชอบ 

PP
P 

SL
P 

SH
 

SK
R 

TC
T 

KR
 

AS
 

KR
C 

 งานหลัก         
1 วิเคราะห์และออกแบบ

ระบบ 
        

2 ด าเนินการจัดท าและ
พัฒนาระบบ 

        

3 จัดเก็บข้อมูลเข้าสู่ระบบ         
4 ประมวลผลการใช้งานและ

เผยแพร่ข้อมูล 
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6. รายละเอียดตัวชี้วัด ของแผนงาน/โครงการ 

6.1  ตัวชี้วัดที่ 1: ...........ระบบการบริหารจัดการข้อมูลเครือข่าย................................................... 
 หน่วยนับ: ……………ระบบ……………………………… 

 6.1.1  ประเภทตัวชี้วัด 

  สงป.  ยุทธศาสตร์ วท.  ข้อตกลง ก.พ.ร.   แผนปฏิบัติการ สนช.    สนับสนุนการเกิดผลผลิต   

6.1.2  ค าอธิบายตัวชี้วัด  
   ระบบการบริหารจัดการข้อมูลเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพ จะท าให้เกิดการเก็บและใช้ข้อมูลที่มีประโยชน์ได้
อย่างเต็มที่ อีกทั้งสามารถสื่อสารคุณค่าของข้อมูลไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างกว้างขวาง ขยายวงของผู้มีส่วนได้เสียในการ
มาร่วมพัฒนาเครือข่ายนวัตกรรุ่นเยาว์อย่างเป็นระบบ  

6.1.3  ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด      

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
รวม 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
      1      1 ระบบ 

6.1.4  ร้อยละความก้าวหน้าของงานในแต่ละเดือน     

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 รวม 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.  
   25% 50% 75% 100%      100% 

 

7. ผลผลิตส าคัญที่ได้จากโครงการ: 

ไตรมาส 1 :  มีแนวทางการจัดเก็บและจัดการข้อมูลเครือข่ายอย่างมีระบบ 
ไตรมาส 2 :  มีเครื่องมือในการเก็บข้อมูลโครงการ STEAM4INNNOVATOR  
ไตรมาส 3 :  มีข้อมูลที่ถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบเรียกใช้ประโยชน์ได้ง่าย 
ไตรมาส 4 : มีการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้และเข้าใจ STEAM4INNNOVATOR ในกลุ่มเยาวชน 
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8. ผลประโยชน์ที่คิดว่าจะได้รับ: 

8.1 ผลประโยชน์: 
 

ประโยชน์ทางตรง 

 มีแหล่งเก็บข้อมูลเป็นศูนย์กลางเดียวส าหรับโปรแกรม STEAM4INNNOVATOR 

 เกิดพ้ืนที่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของเครือข่ายเยาวชน 

 เกิดการใช้ประโยชน์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ 

ประโยชน์ทางอ้อม  

 เกิดการเข้าถึงและรู้จักตัวตนของเยาวชนคนเก่งมากขึ้น ส่งผลในการพัฒนาศักยภาพนวัตกรรมให้กับสมาชิกตรงจุด 

 เกิดการพัฒนาศักยภาพและสร้างโอกาสในการเรียนรู้ให้กับเยาวชน 

 เกิดการส่งมอบคุณค่าด้านต่างๆ ให้แก่เยาวชน เพ่ือต่อยอดพัฒนานวัตกรรมในมิติต่างๆ 

 เกิดการสร้างกลุ่มเครือข่ายนวัตกรรมที่สามารถสนับสนุนซึ่งกันได้อย่างต่อเนื่อง ยั่งยืน  
 

9. ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงของโครงการ: 

9.1 ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง 

ประเภทของความเสี่ยง ความเสี่ยงทีเ่กิดขึ้น /คาดว่าจะเกิดขึ้น แนวทางแก้ไข/ ป้องกัน 
ความซับซ้อนของข้อมูลที่
จัดเก็บในระบบเดียวกัน 

ข้อมูลที่ต้องการจัดเก็บมีหลากหลายมิติ ท าให้
การด าเนินการจัดเก็บและประมวลผลอาจท า
ได้ไม่ครอบคลุมการใช้งาน 

จัดล าดับข้อมูลส าคัญและด าเนินการ
จัดเก็บและบริหารการใช้งานเป็นระยะ 

10. งบประมาณ 

10.1  งบประมาณ ปี 2562 รวมทั้งหมด 1 ล้านบาท  

10.1.1 รายละเอียดการใช้จ่าย จ าแนกตามกิจกรรม  

ค่าใช้จ่ายกิจกรรม/ การด าเนินงาน หน่วยนับ จ านวนหน่วย 
ราคาต่อ
หน่วย 

จ านวนครั้ง 
(ถ้ามี) 

รวมจ านวน
เงิน 

1. วิเคราะห์และออกแบบระบบ แผน 1 0.10  0.10 
2. ด าเนินการจัดท าและพัฒนาระบบ ระบบ 1 0.50  0.50 
3. จัดเก็บข้อมูลเข้าสู่ระบบ ชุดข้อมูล 1 0.20  0.20 
4. ประมวลผลการใช้งานและเผยแพร่ข้อมูล กิจกรรม 1 0.20  0.20 
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10.1.2  รายละเอียดการใช้จ่าย จ าแนกตามแผนยุทธศาสตร์  
แผนยุทธศาสตร์ กิจกรรม รวมจ านวนเงิน 

สร้างความเข้มแข็งระบบนวัตกรรม   
 1. วิเคราะห์และออกแบบระบบ 0.10 ล้านบาท 
 2. ด าเนินการจัดท าและพัฒนาระบบ 0.50 ล้านบาท 
 3. จัดเก็บข้อมูลเข้าสู่ระบบ 0.20 ล้านบาท 
 4. ประมวลผลการใช้งานและเผยแพร่ข้อมูล 0.20 ล้านบาท 
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10.2 แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายเดือน  

กิจกรรม 
จ านวนเงินรวม 

(ล้านบาท) 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

รวมงบประมาณ  - - - - - - - - - - - - 

1. วิเคราะห์และออกแบบระบบ 0.1000 0.0500         0.0500     
2. ด าเนินการจัดท าและพัฒนาระบบ 0.5000        0.5000     
3. จัดเก็บข้อมูลเข้าสู่ระบบ 0.2000        0.2000     
4. ประมวลผลการใช้งานและเผยแพร่ข้อมูล 0.2000        0.2000  0.0500 0.0500  

   (ถัวเฉลี่ยทุกรายการ) 
 

10.3 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (ถ้ามี)   

เร่ือง / โครงการ 
จ านวนเงินรวม 

(ล้านบาท) 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

รวมงบประมาณ  - - - - - - - - - - - - 

1. จ้างเหมาบุคลากร
ปฏิบัติงาน/ลูกจ้างโครงการ 

0.3000 0.0250 0.0250 0.0250 0.0250 0.0250 0.0250 0.0250 0.0250 0.0250 0.0250 0.0250 0.0250 

2. จ้างเหมาพัฒนาระบบ
บริหารจดัการข้อมลู
เครือข่าย 

       0.5000      
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S1-2-2: การพัฒนาออนไลน์เลิร์นนิ่ง (MOOCs) 
 

1. ความสอดคล้องกับนโยบาย 

1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี:  
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ:  
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 

1.3 แผนปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ ด้านที่ 1: การเพิ่มความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ 
หัวข้อที่ 1: การปฏิรูปด้านความสามารถในการแข่งขัน 
 หัวข้อย่อยที่ 1.1: ผลิตภาพ (Productivity)  
 หัวข้อย่อยที่ 1.2: การรวมกลุ่มในภูมิภาค (Regional Integration)  
 หัวข้อย่อยที่ 1.3: ระบบนิเวศด้านวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม (R&D Innovation Ecosystem)   

1.4 แผนงบประมาณ 
 แผนงานพ้ืนฐาน: ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
 แผนงานยุทธศาสตร์: การพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม  
 แผนงานบูรณาการ: พัฒนาผู้ประกอบการ เศรษฐกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล   
 แผนงานบูรณาการ: พัฒนาพ้ืนที่ระดับภาค (ภาคใต้ชายแดน)  

1.5 ยุทธศาสตร์: กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
 ยุทธศาสตร์ที่ 1: บ่มเพาะนวัตกรเพ่ืออนาคต และพัฒนาก าลังคน วทน.  
 ยุทธศาสตร์ที่ 2: บริหารจัดการงานวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมในสาขาเป้าหมาย  
 ยุทธศาสตร์ที่ 3: ขับเคลื่อนโครงการ วทน. ขนาดใหญ่ และโครงสร้างพ้ืนฐาน   
 ยุทธศาสตร์ที่ 4: พัฒนาพ้ืนที่เพ่ือนวัตกรรม  
 ยุทธศาสตร์ที่ 5: ผลักดันเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

1.6 ยุทธศาสตร์: ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1: สร้างความเข้มแข็งระบบนวัตกรรม (Strong Innovation System) 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2: สร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเปลี่ยนแปลงทางนวัตกรรม (Catalyst for Changes) 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3: สร้างคุณค่าใหม่ทางนวัตกรรม (Nurturing Future Value) 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4: พัฒนาสู่องค์กรแห่งนวัตกรรม (Innovative Organization) 
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1.7 ประเด็นยุทธศาสตร์: ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1: พัฒนานวัตกรรมเชิงพ้ืนที่และเมือง 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2: สร้างคุณค่าและมูลค่าตลอดห่วงโซ่อุปทาน 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3: พัฒนาความสามารถทางนวัตกรรมขององค์กรและนวัตกร 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4: สร้างเครือข่ายนวัตกรรมตลอดห่วงโซ่อุปทาน 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5: ส่งเสริมและกระตุ้นตลาดนวัตกรรม ยกระดับนวัตกรรมไทยสู่สากล 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6: ขับเคลื่อนนวัตกรรมด้วยสารสนเทศและองค์ความรู้ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7: พัฒนาองค์กรนวัตกรรม 
 

2. ฝ่ายงานและผู้รับผิดชอบ  

ฝ่าย/งาน: ฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม 

ผู้จัดการโครงการ: นางสาว ปุญชรัสมิ์ วังน้อย นักส่งเสริมนวัตกรรม 

ผู้ร่วมท างาน:    

1. ดร.กริชผกา บุญเฟ่ือง  รอง ผสนช. ด้านระบบนวัตกรรม 

2. นายปริวรรต วงษ์ส าราญ  รก.ผอ.ฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม 

3. นางสาวปัทมาวดี พัวพรหมยอด นักส่งเสริมนวัตกรรมอาวุโส 

4. นางสาวฐายิกา จันทร์เทพ  นักส่งเสริมนวัตกรรม 

5. นางสาวสลิลเกตต์ เกียรติระบิล นักส่งเสริมนวัตกรรม  

6. นายสุรอรรภ สุภจตุรัส  ผอ.ฝ่ายเศรษฐกิจและสังคม 

7. นายคุณาวุฒิ บุญญานพคุณ รก.ผอ.ฝ่ายนวัตกรรมเพ่ือสังคม 

8. นางสาวศิรประภา รุ้งพราย  ผู้จัดการส่งเสริมนวัตกรรม 

3. หลักการและเหตุผล  

 การพัฒนาออนไลน์เลิร์นนิ่ง (MOOCs) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ด้านนวัตกรรมระบบ
ระยะสั้นที่ช่วยเหลือในเรื่องของบทเรียนที่สนใจแบบเฉพาะด้าน แต่เปิดกว้างส าหรับผู้ที่สนใจในการพัฒนาทางด้านนวัตกรรม 
ตั้งแต่เด็กและเยาวชน จนถึง ผู้ประกอบการในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งแต่ละระดับ จะมีลักษณะให้เข้าศึกษาได้ไม่เหมือนกัน 
ขึ้นอยู่กับความรู้สามารถของแต่ละบุคคล และความต้องการในการที่จะมีความรู้ในระดับที่สูงขึ้น โดยในระดับความรู้พ้ืนฐาน
จะไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเรียน 

4. วัตถุประสงค์ของโครงการ   

1. เพ่ือสร้างความตระหนักถึงความรู้พ้ืนฐานทางด้านนวัตกรรม ในฐานะหน่วยงานหลักที่ส่งเสริมและสนับสนุน

นวัตกรรมของประเทศไทย 
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2. เพ่ือเปิดให้ผู้ที่สนใจสามารถเข้าอบรมออนไลน์ ซึ่งนอกเหนือจากนักศึกษาในห้อง สามารถขยายไปสู่คนอีกนับพัน

คนก็ได้มีโอกาสได้เรียนรู้ 

5. รายละเอียดการด าเนินงาน  

5.1 พื้นที่ด าเนินการ: ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพฯ 

5.2 แนวทางการด าเนินงาน:  
1) วางแผน และข้อเสนอการจัดหลักสูตร ออกแบบเนื้อหาหลักสูตร พัฒนาเนื้อหาหลักสูตร ที่สร้างความ

ตระหนักถึงความรู้ทางด้านนวัตกรรม ในฐานะหน่วยงานหลักที่ส่งเสริมและสนับสนุนความสามารถทาง

นวัตกรรมขั้นพ้ืนฐาน ทั้ง 4 หลักสูตร ได้แก ่

1. Business Innovation 101 

2. Social Innovation 101 

3. Startup 101 

4. IP for Innovation management 101 

2) เพ่ือให้ไดร้่างหลักสูตรที่มีความโดดเด่นทางด้านนวัตกรรม และจ านวนหลักสูตรที่น าขึ้นระบบออนไลน์เลิร์นนิ่ง 

3) เพ่ือให้ได้ต้นแบบระบบออนไลน์เลิร์นนิ่งที่สามารถใช้เป็น platform  ที่สามารถใช้ในการอบรมบ่มเพาะต่อไป 

5.3 ปฏิทินกิจกรรม/ระยะเวลาด าเนินการ : 

รายการกิจกรรม 
น้ าหนัก 
(%) 

น้ าหนัก
ย่อย 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 งบประมาณ/ 
ตัวชี้วัด 

100% 100% ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 2.00 
พัฒนาระบบ
ออนไลน์เลิร์นน่ิง 

100%              2.00 / 
1 ระบบ  

4 หลักสูตร 
1. พัฒนา
หลักสูตร 

50%              โครงเน้ือหา
หลักสูตร 

Business 
Innovation for 
competitiveness 

 10              

Social 
Innovation for 
sustainability  

 10              

Intro to Startup  10              

IP for 
Innovation 
Management 

 10              



แผนปฏิบตัิการ พ.ศ. 2562 ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

D3-2-2การพัฒนาออนไลน์เลิร์นน่ิงMOOCs  4/9 

รายการกิจกรรม 
น้ าหนัก 
(%) 

น้ าหนัก
ย่อย 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 งบประมาณ/ 
ตัวชี้วัด 

100% 100% ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 2.00 
2. พัฒนาระบบ 50%              1 ระบบ 
- วางแผน และ
ข้อเสนอโครงการ
การพัฒนาระบบ 

 20              

- จ้างเหมาพัฒนา
แพลตฟอร์มการ
อบรมออนไลน์ 

 15              

- จ้างเหมาเพื่อ
ผลิตสื่อการเรียนรู้ 

               

- ทดสอบระบบ  15             รายงานผลการ
ทดสอบระบบ 

 

5.3 วิธีและขั้นตอนการด าเนินงาน (Work Breakdown Structure) 

 
 
5.4 รายชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ 

ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย) ต าแหน่ง หน้าที่ ความรับผิดชอบ 
(%) 

1. นางสาวปุญชรัสมิ์ วังน้อย นักส่งเสริมนวัตกรรม ปฏิบัติงานด้านแผนและนโยบาย 20 

2. นางสาวฐายิกา จันทร์เทพ นักส่งเสริมนวัตกรรม ปฏิบัติงานด้านอบรมบ่มเพาะ 10 

3. นายปริวรรต วงษ์ส าราญ ผอ.ฝ่ายพัฒนา ผปก.นวัตกรรม ผู้จัดการโครงการ 10 

3. นางสาวฐายิกา จันทร์เทพ นักส่งเสริมนวัตกรรม ปฏิบัติงานด้านอบรมบ่มเพาะ 10 

4. นายคุณาวุฒิ บุญญานพคุณ รก.ผอ.ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อสังคม ปฏิบัติงานด้านแผนและนโยบาย 10 

5. นายสุรอรรภ สุภจตุรัส ผอ.ฝ่ายเศรษฐกิจและสังคม ปฏิบัติงานด้านอบรมบ่มเพาะ 10 

6. นางสาวศิรประภา รุ้งพราย ผู้จัดการส่งเสริมนวัตกรรม ปฏิบัติงานด้านอบรมบ่มเพาะ 10 

7. นางสาวปัทมาวดี พัวพรหมยอด ผู้จัดการส่งเสริมนวัตกรรม ที่ปรึกษาด้านแผนและนโยบาย 10 

8. นางสาวสลิลเกตต์ เกียรติระบิล นักส่งเสริมนวัตกรรม ปฏิบัติงานด้านการตลาดและ
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร 

10 

ระบบออนไลน์เลิร์นนิ่ง
PWN/TCP/PW

พัฒนาหลักสูตร
PWN/TCP/PW/SS/KB/SR

วางแผน และจัดท าข้อเสนอการท า
ออนไลน์เลิร์นนิ่ง

PWN/TCP

ออกแบบเนื้อหาหลักสูตร และ
โครงข่ายเนื้อหา

PWN/TCP/PW/SS/KB/SR
พัฒนาระบบออนไลน์เลิร์นนิ่ง

PWN/TCP/PW
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5.5 ผู้รับผิดชอบโครงการ (Responsibility Assignment Matrix) 
ล าดับ

ที ่
กิจกรรมการด าเนินงาน 

ผู้ด าเนินการ/หน้าที่ความรับผิดชอบ 
PWN TCP SKR SS KB SR PPP PW KBF PAC 

1 หลักสูตร           
 - ออกแบบเนื้อหาหลักสูตร และโครงข่ายเนื้อหา           
 Business Innovation for competitiveness           
 Social Innovation for sustainability           
 Intro to Startup           
 IP for Innovation Management           
2 พัฒนาระบบออนไลน์เลิร์นนิ่ง           
 วางแผน และข้อเสนอโครงการการพัฒนาระบบ           
 จ้างเหมาพัฒนาแพลตฟอร์มการอบรมออนไลน์           
 จ้างเหมาเพื่อผลิตสื่อการเรียนรู้           
 ทดสอบระบบ           

 

6. รายละเอียดตัวชี้วัด ของแผนงาน/โครงการ  

6.1  ตัวชี้วัดที่ 1: พัฒนาแพลตฟอร์มการอบรมออนไลน์ 
 หน่วยนับ: จ านวนระบบ 

 6.1.1  ประเภทตัวชี้วัด 

  สงป.  ยุทธศาสตร์ วท.  ข้อตกลง ก.พ.ร.  แผนปฏิบัติการ สนช.   สนับสนุนการเกิดผลผลิต   

6.1.2  ค าอธิบายตัวชี้วัด  

  พัฒนาแพลตฟอร์มเพ่ือเป็นสื่อกลางในการถ่ายทอดความรู้เพ่ือช่วยในการพัฒนาความสามารถทาง
นวัตกรรมในทุกกลุ่มเป้าหมาย ให้สามารถเข้าใจในเนื้อหาความรู้พ้ืนฐานทางด้านนวัตกรรมได้ 

 6.1.3  ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด      
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 รวม 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.  
           1  1 ระบบ 

6.1.4  ร้อยละความก้าวหน้าของงานในแต่ละเดือน     
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 รวม 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.  
   10 30 40 50 60 70 80 90 100 100% 
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6.2 ตัวชี้วัดที่ 2: ออกแบบและพัฒนาเนื้อหาหลักสูตรร่วมกับเครือข่าย 
 หน่วยนับ: จ านวนหลักสูตรที่ขึ้นระบบ 

 6.2.1  ประเภทตัวชี้วัด 

  สงป.  ยุทธศาสตร์ วท.  ข้อตกลง ก.พ.ร.  แผนปฏิบัติการ สนช.   สนับสนุนการเกิดผลผลิต   

6.2.2  ค าอธิบายตัวชี้วัด  

  ออกแบบและพัฒนาหัวข้อการเรียนรู้ร่วมกับเครือข่ายให้มีเหมาะสมต่อการถ่ายทอดความรู้พ้ืนฐานทางด้าน
นวัตกรรม โดยด าเนินการผ่านกระบวนการผลิตสื่อการเรียนรู้ 

 6.1.3  ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด      
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

รวม 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
     1  1  1  1 4 หัวข้อ

การเรียนรู้ 

6.1.4  ร้อยละความก้าวหน้าของงานในแต่ละเดือน     
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 รวม 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.  
     25  50  75  100 100% 

6.3 ตัวชี้วัดที่ 3: รายงานผลทดสอบการท างานของระบบ 
 หน่วยนับ: รายงานผลทดสอบการท างานของระบบ 

 6.3.1  ประเภทตัวชี้วัด 

  สงป.  ยุทธศาสตร์ วท.  ข้อตกลง ก.พ.ร.  แผนปฏิบัติการ สนช.   สนับสนุนการเกิดผลผลิต   

6.3.2  ค าอธิบายตัวชี้วัด  

  รายงานผลทดสอบการท างานของระบบ 

 6.3.3  ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด      
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

รวม 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
           1 1 รายงาน 
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6.3.4  ร้อยละความก้าวหน้าของงานในแต่ละเดือน     

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 รวม 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.  
   10 30 40 50 60 70 80 90 100 100% 

 

7. ผลผลิตส าคัญที่ได้จากโครงการ: 

ไตรมาส 1 : ได้ออกแบบและพัฒนาหัวข้อการเรียนรู้ร่วมกับเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญ 

ไตรมาส 2 : ไดพั้ฒนาแพลตฟอร์มการอบรมออนไลน์เพ่ือเป็นสื่อกลางในการถ่ายทอดความรู้ 
 

8. ผลประโยชน์ที่คิดว่าจะได้รับ: 

8.1 ผลประโยชน์: 

ประโยชน์ทางตรง: 

1. ไดพั้ฒนาแพลตฟอร์มการอบรมออนไลน์เพ่ือเป็นสื่อกลางในการถ่ายทอดความรู้ 
2. ไดห้ลักสูตร 4 หลักสูตรที่น าขึ้นระบบการอบรมออนไลน์ 

ผู้ได้รับประโยชน์ คือ ภาคีเครือข่ายตั้งแต่ระดับเด็กและเยาวชน ผู้ประกอบการในองค์กรขนาดเล็ก/กลาง ไป
จนถึงผู้ประกอบการที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 

ประโยชน์ทางอ้อม  ผู้ประกอบการตั้งแต่เด็กและเยาวชน จนถึงผู้ประกอบการในตลาดหลักทรัพย์มีความรู้
พ้ืนฐานทางด้านนวัตกรรมจากการพัฒนาศักยภาพด้านนวัตกรรมผ่านรแพลตฟอร์มซึ่งเป็นสื่อกลางในการถ่ายทอดความรู้ 

 

9. ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงของโครงการ: 

9.1 ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง  

ประเภทของความเสี่ยง ความเสี่ยงทีเ่กิดขึ้น /คาดว่าจะเกิดขึ้น แนวทางแก้ไข/ ป้องกัน 
รูปแบบการขยายผลของ
หลักสูตรในส านักงาน 

1. หาแนวทางการร่วมมือกันในการท างาน
เพ่ือพัฒนาหลักสูตร 

ขอความร่วมมือกับเครือข่าย
ผู้เชี่ยวชาญร่วมพัฒนาหลักสูตรที่จะ
ด าเนินการด้วยให้ชัดเจน 

 2. สร้างระบบการท างานร่วมกัน วางแผนการด าเนินการอย่างรอบคอบ 
งบประมาณไม่เพียงพอต่อ
การขยายผลในวงกว้าง 

ถูกพักการพัฒนาระบบ เตรียมเสนอแผนเพ่ือของบประมาณใน
ไตรมาส 3 เพ่ือผลิตสื่อการเรียนรู้ และ
เข้าระบบ 
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10.1  งบประมาณ ปี 2562 รวมทั้งหมด  2 ล้านบาท  

10.1.1 รายละเอียดการใช้จ่าย จ าแนกตามกิจกรรม  
ค่าใช้จ่ายกิจกรรม/ การ

ด าเนินงาน 
หน่วยนับ 

จ านวน
หน่วย 

ราคาต่อ
หน่วย 

จ านวนครั้ง 
(ถ้ามี) 

รวมจ านวนเงิน 

1. ระบบออนไลน์เลิร์นนิ่ง      
1.1 ระบบออนไลน์เลิร์นนิ่งเพ่ือ
เป็นสื่อกลางในการถ่ายทอดความรู้ 

ระบบ 1 2,000,000 1 2,000,000 

10.1.2  รายละเอียดการใช้จ่าย จ าแนกตามแผนยุทธศาสตร์  
แผนยุทธศาสตร์ กิจกรรม รวมจ านวนเงิน 

สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเปลี่ยนแปลงทางนวัตกรรม 

 1. แพลตฟอร์มการอบรมออนไลน์ (MOOCs) 2,000,000 
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10.2 แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายเดือน  

กิจกรรม 
จ านวนเงิน

รวม 
(ล้านบาท) 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

รวมงบประมาณ  - - - - - - - - - - - - 

1. พัฒนาหลักสูตร 0.0             
2. ระบบออนไลน์เลิร์นนิ่ง 2.0       0.6  0.8  0.6  

(ถัวเฉลี่ยทุกรายการ) 

 
10.3 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (ถ้ามี)   

เร่ือง / โครงการ 
จ านวนเงินรวม 

(ล้านบาท) 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

รวมงบประมาณ  - - - - - - - - - - - - 

1. พัฒนาหลักสูตร 0.0             
2. ระบบออนไลน์เลิร์
นนิ่ง 

2.0       0.6  0.8  0.6  
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S1-2-3: ส่งเสริมความสามารถทางนวัตกรรม ส าหรับผู้ประกอบการ 
ที่มีความพร้อมเข้าจดทะเบียนบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ (IDE to IPO) 

 

1. ความสอดคล้องกับนโยบาย 

1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี:  
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ:  
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 

1.3 แผนปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ ด้านที่ 1: การเพิ่มความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ 
หัวข้อที่ 1: การปฏิรูปด้านความสามารถในการแข่งขัน 
 หัวข้อย่อยที่ 1.1: ผลิตภาพ (Productivity)  
 หัวข้อย่อยที่ 1.2: การรวมกลุ่มในภูมิภาค (Regional Integration)  
 หัวข้อย่อยที่ 1.3: ระบบนิเวศด้านวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม (R&D Innovation Ecosystem)   

1.4 แผนงบประมาณ 
 แผนงานพ้ืนฐาน: ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
 แผนงานยุทธศาสตร์: การพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม  
 แผนงานบูรณาการ: พัฒนาผู้ประกอบการ เศรษฐกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล   
 แผนงานบูรณาการ: พัฒนาพ้ืนที่ระดับภาค (ภาคใต้ชายแดน)  

1.5 ยุทธศาสตร์: กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
 ยุทธศาสตร์ที่ 1: บ่มเพาะนวัตกรเพ่ืออนาคต และพัฒนาก าลังคน วทน.  
 ยุทธศาสตร์ที่ 2: บริหารจัดการงานวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมในสาขาเป้าหมาย  
 ยุทธศาสตร์ที่ 3: ขับเคลื่อนโครงการ วทน. ขนาดใหญ่ และโครงสร้างพ้ืนฐาน   
 ยุทธศาสตร์ที่ 4: พัฒนาพ้ืนที่เพ่ือนวัตกรรม  
 ยุทธศาสตร์ที่ 5: ผลักดันเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
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1.6 ยุทธศาสตร์: ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1: สร้างความเข้มแข็งระบบนวัตกรรม (Strong Innovation System) 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2: สร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเปลี่ยนแปลงทางนวัตกรรม (Catalyst for Changes) 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3: สร้างคุณค่าใหม่ทางนวัตกรรม (Nurturing Future Value) 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4: พัฒนาสู่องค์กรแห่งนวัตกรรม (Innovative Organization) 

1.7 ประเด็นยุทธศาสตร์: ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1: พัฒนานวัตกรรมเชิงพ้ืนที่และเมือง 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2: สร้างคุณค่าและมูลค่าตลอดห่วงโซ่อุปทาน 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3: พัฒนาความสามารถทางนวัตกรรมขององค์กรและนวัตกร 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4: สร้างเครือข่ายนวัตกรรมตลอดห่วงโซ่อุปทาน 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5: ส่งเสริมและกระตุ้นตลาดนวัตกรรม ยกระดับนวัตกรรมไทยสู่สากล 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6: ขับเคลื่อนนวัตกรรมด้วยสารสนเทศและองค์ความรู้ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7: พัฒนาองค์กรนวัตกรรม 

 

2. ฝ่ายงานและผู้รับผิดชอบ  

ฝ่าย/งาน: ………ฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม…………………………………………………………………………………………… 

ผู้จัดการโครงการ: ………… นางสาวปุญชรัสมิ์ วังน้อย      นักส่งเสริมนวัตกรรม………………………………………… 

ผู้ร่วมท างาน 

1. ดร.กริชผกา บุญเฟ่ือง รอง ผสนช. ด้านระบบนวัตกรรม 

2. นายปริวรรต วงษ์ส าราญ รก.ผอ.ฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม 

3. นางสาวฐายิกา จันทร์เทพ นักส่งเสริมนวัตกรรม (เครือข่าย) 

3. หลักการและเหตุผล  

โครงการ IDE to IPO เกิดจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและความเข้าใจในสภาวะทางเศรษฐกิจในปัจจุบันส่งผลให้
เกิดปัจจัยทางการแข่งขันกันของธุรกิจที่สูงขึ้น ผู้ประกอบการจ าเป็นต้องตื่นตัวและตระหนักต่อการเปลี่ยนแปลงรวมไป
ถึงการแสวงหาแนวคิดริเริ่มและให้ความส าคัญกับการน า “นวัตกรรม” มาบูรณาการ โดยการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี
เพ่ือพัฒนาทักษะและศักยภาพในการบริหารจัดการ การวางกลยุทธ์ทางธุรกิจ ตลอดจนการสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขัน ด้วยการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางเทคโนโลยีมาปรับปรุงรูปแบบการท าธุรกิจเดิมสู่ธุรกิจนวัตกรรม เพ่ือให้
สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพและสร้างมูลค่าเพ่ิมของผลิตภัณฑ์ให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคได้อย่าง
แท้จริง 
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4. วัตถุประสงค์ของโครงการ   

1. เพ่ือสร้างองค์ความรู้การจัดการ นวัตกรรม เร่งการเติบโตให้กับธุรกิจที่มีความพร้อมและเสริมศักยภาพด้านการเงิน

จากตลาดทุน 

2. เพ่ือเตรียมความพร้อมให้กับบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Growth) 

3. เพ่ือเสริมสร้างทักษะในการวิเคราะห์ คิดค้นสร้างสรรค์ การจัดการธุรกิจนวัตกรรมตลอดห่วงโซ่อุปทาน Thailand 

4.0 

4. ให้เกิดความร่วมมือกันในการยกระดับความสามารถทางนวัตกรรมเพ่ือสร้างเครือข่ายระหว่างผู้ประกอบการ  ทั้ง

หน่วยงานผู้ให้บริการทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้ประกอบการในภูมิภาค (Regional Connect) ด้วย 

5. รายละเอียดการด าเนินงาน  

5.1 พื้นที่ด าเนินการ: กรุงเทพฯ และปริมณฑล 
5.2 แนวทางการด าเนินงาน:  

โครงการ IDE to IPO ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมมือกับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ในการส่งเสริมความสามารถทางนวัตกรรม ตลอดจนการให้ความรู้ ความ
เข้าใจในการบริหารจัดการนวัตกรรมเชิงองค์กรส าหรับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เพ่ือเป็น  
การพัฒนาศักยภาพและความยั่งยืนทางธุรกิจ การผลักดันให้เกิดศักยภาพ และความส าเร็จขององค์กรธุรกิจ
นวัตกรรม ต้องอาศัยการยกระดับความสามารถด้านนวัตกรรม พัฒนาและเร่งสร้างแนวคิดและกระบวนการทาง
ธุรกิจบนพ้ืนฐานของอุตสาหกรรมที่ก้าวหน้า เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพ่ือสร้างให้เกิดแนวคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
ความแตกต่างของผลิตภัณฑ์บริการและการผลิต ต่อยอดองค์ความรู้เชิงธุรกิจนวัตกรรมให้กับธุรกิจและ  
สร้างธุรกิจสตาร์ทอัพด้วยการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ต่อเศรษฐกิจและสังคมอย่าง
ยั่งยืน 
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5.3 ปฏิทินกิจกรรม/ระยะเวลาด าเนินการ : 

รายการกิจกรรม 

น้ าห
นัก 
(%) 

น้ าห
นัก
ย่อย 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
งบประมาณ
/ ตัวชี้วัด 

100% 100
% 

ต.
ค. 

พ.ย. ธ.ค
. 

ม.
ค. 

ก.
พ. 

มี.ค. เม.
ย. 

พ.
ค. 

มิ.
ย. 

ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม 6 ล้าน 

1. ออกแบบและพัฒนา
หลักสูตร 

40               

1.1 ก าหนดวัตถุประสงค์และ
กลุ่มเป้าหมาย 

               

1.2 จัดท ารายละเอียดหลักสูตร
และกิจกรรม 

               

1.3 ออกแบบและพัฒนา
หลักสูตร 

               

1.4 Review Content & 
Speaker 

               

1.5 ด าเนินงานหลักสูตร                
1.6 ให้ค าปรึกษา และ
กรณีศึกษาเพื่อขยายธุรกิจ
อุตสาหกรรมการโรงแรมและ
อุตสาหกรรมนวัตกรรมการ
ท่องเที่ยว 

               

1.7 รายงานสรุปผลการ
ด าเนินงาน 

               

2. ติดตามความก้าวหน้าการ
เติบโตของบริษัท 

30               

2.1 ติดตามและรายงานผล 
จ านวนบริษัทที่เข้า IPO ทุกรุ่น 

               

3. ประชาสัมพันธ์โครงการ 30               
3.1 แผนการประชาสัมพันธผ์่าน
สื่อโทรทัศน์ สิ่งพิมพ์ และวิทยุ 

               

3.2 กิจกรรมประชาสัมพันธ์                
3.3 การประเมินผลการ
ประชาสัมพันธ์ 
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5.3 วิธีและขั้นตอนการด าเนินงาน (Work Breakdown Structure) 
 

 
 

5.4 รายชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ 
ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย) ต าแหน่ง หน้าที่ ความรับผิดชอบ 

(%) 
1. ดร.กริชผกา บุญเฟ่ือง รอง ผสนช. ด้านระบบ

นวัตกรรม 
ที่ปรึกษาโครงการ  

2. นายปริวรรต วงษ์ส าราญ รก.ผอ.ฝ่ายพัฒนา ผปก.
นวัตกรรม 

ผู้จัดการโครงการ 50 

4. นางสาวปุญชรัสมิ์ วังน้อย นักส่งเสริมนวัตกรรม ปฏิบัติงานด้านแผนและ
นโยบาย 

ปฏิบัติงานด้านอบรมบ่มเพาะ 

100 

5. นางสาวฐายิกา จันทร์เทพ นักส่งเสริมนวัตกรรม ปฏิบัติงานด้านอบรมบ่มเพาะ 50 
6. นางสาวสลิลเกตต์ เกียรติระบิล นักส่งเสริมนวัตกรรม ปฏิบัติงานด้านการตลาดและ

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร 
50 
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5.5 ผู้รับผิดชอบโครงการ (Responsibility Assignment Matrix) 
 

ล าดับ
ที ่

กิจกรรมการด าเนินงาน 
ผู้ด าเนินการ/หน้าที่ความรับผิดชอบ 

KBF PW PWN TCP SKR VA 
1 ออกแบบและพัฒนาหลักสูตร       
 1.1 ก าหนดวัตถุประสงค์และกลุ่มเป้าหมาย       
 1.2 จัดท ารายละเอียดหลักสูตรและกิจกรรม       
 1.3 ออกแบบและพัฒนาหลักสูตร       
 1.4 Review Content & Speaker       
 1.5 ด าเนินงานหลักสูตร       
 1.6 ให้ค าปรึกษา และกรณีศึกษาเพื่อขยายธุรกิจอุตสาหกรรม

การโรงแรมและอุตสาหกรรมนวัตกรรมการท่องเที่ยว 
      

 1.7 รายงานสรุปผลการด าเนินงาน       
2 ติดตามความก้าวหน้าการเติบโตของบริษัท       
 2.1 ติดตามและรายงานผล จ านวนบริษัทที่เข้า IPO ทุกรุ่น       
3 ประชาสัมพันธ์โครงการ       

 3.1 แผนการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโทรทัศน์ สิ่งพิมพ์ และ
วิทยุ 

      

 3.2 กิจกรรมประชาสัมพันธ์       
 3.3 การประเมินผลการประชาสัมพันธ ์       
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6. รายละเอียดตัวชี้วัด ของแผนงาน/โครงการ  

6.1  ตัวชี้วัดที่ 1: หลักสูตร 
 หน่วยนับ: จ านวนผู้ประกอบการ/บริษัทที่เข้าร่วมหลักสูตร 

 6.1.1  ประเภทตัวชี้วัด 

  สงป.  ยุทธศาสตร์ วท.  ข้อตกลง ก.พ.ร.  แผนปฏิบัติการ สนช.   สนับสนุนการเกิดผลผลิต   

6.1.2  ค าอธิบายตัวชี้วัด  
หลักสูตร ระดับ 

1 2 3 4 5 
ออกแบบและพัฒนา
หลักสูตร 

วางแผนและ
ข้อเสนอการ
จัดหลักสูตร 

จัดอบรม 8 
ครั้ง 

สร้างเครือข่ายใหม่ ตั้งคณะกรรมการรุ่น จ านวนบริษัทที่
คาดว่าจะเข้า 

IPO 
ติดตามความก้าวหน้า
การเติบโตของบริษัท 

วางแผนและ
ข้อเสนอการ

ติดตาม 

 รายงาน
ความก้าวหน้าจ านวน
บริษัทที่คาดว่าจะเข้า 

IPO 

 จ านวนบริษัทที่
เข้า IPO 

ประชาสัมพันธ์โครงการ จัดท าแผน
ประชาสัมพันธ์ 

จัดกิจกรรม
ประชาสัมพันธ์ 

การส่งข่าว
ประชาสัมพันธ์ 

กิจกรรม
ประชาสัมพันธ์ 
และ โครงการ

ประชาสัมพันธ์ผ่าน
สื่อ 1 โครงการ 

กิจกรรม
ประชาสัมพันธ์ 
และ โครงการ
ประชาสัมพันธ์

ผ่านสื่อ 2 
โครงการ 

6.1.3  ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด      

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 รวม 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.  
             

6.1.4  ร้อยละความก้าวหน้าของงานในแต่ละเดือน   

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
รวม 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
  5 10 30 35 40 60 65 70 75 100 100% 
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7. ผลผลิตส าคัญที่ได้จากโครงการ: 

ไตรมาส 1 : ผลการด าเนินงานร้อยละ 15 
ไตรมาส 2 : ผลการด าเนินงานร้อยละ 40 
ไตรมาส 3 : ผลการด าเนินงานร้อยละ 70 
ไตรมาส 4 : ผลการด าเนินงานร้อยละ 100 
 

8. ผลประโยชน์ที่คิดว่าจะได้รับ: 

8.1 ผลประโยชน์: 
ประโยชน์ทางตรง: 
1. ได้รูปแบบการด าเนินงานการพัฒนาหลักสูตรที่ต่อเนื่อง 
2. ได้แนวทางการพัฒนาหลักสูตรของสถาบันวิทยาการนวัตกรรม 
3. ไดต้้นแบบของการอบรม 
ผู้ได้รับประโยชน์ คือ ภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการในองค์กรขนาดเล็ก/กลาง เพ่ือเตรียมพร้อมที่จดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย์ 
ประโยชน์ทางอ้อม  บริษัทสามารถสร้างรายได้ใหม่และศักยภาพทางด้านนวัตกรรมที่ดีข้ึน 
 

9. ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงของโครงการ: 

9.1 ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง  

ประเภทของความเสี่ยง ความเสี่ยงทีเ่กิดขึ้น /คาดว่าจะเกิดขึ้น แนวทางแก้ไข/ ป้องกัน 
 1. ผลการด าเนินงานไม่เป็นตามแผนงาน วางแผนการด าเนินการอย่างรอบคอบ 
 2. หน่วยงานภาคีเครือข่ายไม่สามารถด าเนินงาน

ร่วมกันได้ 
ก าหนดหน่วยงานที่จะด าเนินการด้วยให้
ชัดเจน 

 

10. งบประมาณ: 

10.1  งบประมาณ ปี 2562 รวมทั้งหมด 6 ล้านบาท 

10.1.1 รายละเอียดการใช้จ่าย จ าแนกตามกิจกรรม  

ค่าใช้จ่ายกิจกรรม/ การด าเนินงาน หน่วยนับ 
จ านวน
หน่วย 

ราคาต่อหน่วย 
จ านวนครั้ง 

(ถ้ามี) 
รวมจ านวนเงิน 

1.กิจกรรมพัฒนาความสามารถทาง
นวัตกรรม 

กิจกรรม  6,000,000  6,000,000 
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10.1.2  รายละเอียดการใช้จ่าย จ าแนกตามแผนยุทธศาสตร์  
แผนยุทธศาสตร์ กิจกรรม รวมจ านวนเงิน 

สร้างความเข้มแข็งระบบนวัตกรรม   
 1. หลักสูตร IDE to IPO 6 
พัฒนาสู่องค์กรแห่งนวัตกรรม   
 1. หลักสูตร IDE to IPO 6 
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10.1 แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายเดือน  

กิจกรรม 
จ านวนเงินรวม 

(ล้านบาท) 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

รวมงบประมาณ  - - - - - - - - - - - - 

1. หลักสูตร IDE to 
IPO 

6     1.8   2.4   1.8  

      (ถัวเฉลี่ยทุกรายการ) 

 
10.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (ถ้ามี)   

เร่ือง / โครงการ 
จ านวนเงิน

รวม 
(ล้านบาท) 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

รวมงบประมาณ  - - - - - - - - - - - - 

1. หลักสูตร IDE to IPO 6     1.8   2.4   1.8  
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S1-2-4: พัฒนาหลักสูตรเครือข่ายนวัตกรรมภาครัฐและเอกชนในระดับนโยบาย 

 
1. ความสอดคล้องกับนโยบาย 

1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี:  
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ:  
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 

1.3 แผนปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ ด้านที่ 1: การเพิ่มความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ 
หัวข้อที่ 1: การปฏิรูปด้านความสามารถในการแข่งขัน 
หัวข้อย่อยที่ 1.1: ผลิตภาพ (Productivity)  
 หัวข้อย่อยที่ 1.2: การรวมกลุ่มในภูมิภาค (Regional Integration)  
 หัวข้อย่อยที่ 1.3: ระบบนิเวศด้านวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม (R&D Innovation Ecosystem)   

1.4 แผนงบประมาณ 
 แผนงานพ้ืนฐาน: ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
 แผนงานยุทธศาสตร์: การพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม  
 แผนงานบูรณาการ: พัฒนาผู้ประกอบการ เศรษฐกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล   
 แผนงานบูรณาการ: พัฒนาพ้ืนที่ระดับภาค (ภาคใต้ชายแดน)  

1.5 ยุทธศาสตร์: กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
 ยุทธศาสตร์ที่ 1: บ่มเพาะนวัตกรเพ่ืออนาคต และพัฒนาก าลังคน วทน.  
 ยุทธศาสตร์ที่ 2: บริหารจัดการงานวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมในสาขาเป้าหมาย  
 ยุทธศาสตร์ที่ 3: ขับเคลื่อนโครงการ วทน. ขนาดใหญ่ และโครงสร้างพ้ืนฐาน   
 ยุทธศาสตร์ที่ 4: พัฒนาพ้ืนที่เพ่ือนวัตกรรม  
 ยุทธศาสตร์ที่ 5: ผลักดันเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

1.6 ยุทธศาสตร์: ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1: สร้างความเข้มแข็งระบบนวัตกรรม (Strong Innovation System) 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2: สร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเปลี่ยนแปลงทางนวัตกรรม (Catalyst for Changes) 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3: สร้างคุณค่าใหม่ทางนวัตกรรม (Nurturing Future Value) 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4: พัฒนาสู่องค์กรแห่งนวัตกรรม (Innovative Organization) 
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1.7 ประเด็นการพัฒนาเพื่อยกระดับนวัตกรรม: ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
 ประเด็นที่ 1: สถาปัตยกรรมการเงินนวัตกรรม  
 ประเด็นที่ 2: นวัตกรรมเพ่ือสังคม 
 ประเด็นที่ 3: งานแห่งนวัตกรรม 
 ประเด็นที่ 4: ตลาดนวัตกรรมภาครัฐ 
 ประเด็นที่ 5: นวัตกรรมที่จ าเป็นต่อการพัฒนาประเทศ 
 ประเด็นที่ 6: นวัตกรรมเชิงพ้ืนที่ 
 ประเด็นที่ 7: สร้างนวัตกรและวิสาหกิจฐานนวัตกรรม 
 

2. ฝ่ายงานและผู้รับผิดชอบ  

ฝ่าย/งาน: …………………พัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม……………………………………………………………… 

ผู้จัดการโครงการ: …นางสาวฐายิกา จันทร์เทพ……………………………………………………. 

ผู้ร่วมท างาน: ....นางสาวปัทมาวดี พัวพรหมยอด, นางสาวสลิลเกตน์ เกียรติระบิล, นางสาวปุญชรัสมิ์ วังน้อย.... 

3. หลักการและเหตุผล  

     การขับเคลื่อนนวัตกรรมในระดับประเทศ ต้องอาศัยการท างานร่วมกันอย่างเป็นระบบของหน่วยงานต่างๆ 
ที่มีบทบาทและภารกิจส าคัญในการพัฒนาผู้ประกอบการและประชาชนของประแทศ ดังนั้น จุดมุ่งหมายหลักในการ
พัฒนา “หลักสูตรเครือข่ายนวัตกรรมภาครัฐและเอกชนในระดับนโยบาย” จึงมุ่งเน้นการสร้างระบบและแนวทางการ
ด าเนินงานร่วมกันของเครือข่ายภายใต้ระบบนิเวศนวัตกรรมแห่งชาติ โดยมีเป้าหมายร่วมกันในการยกระดับศักยภาพ
ทางนวัตกรรมในระดับนโยบาย ผ่านการเชื่อมโยงองค์ความรู้และทรัพยากรระหว่างภาคส่วนต่างๆ โดยเฉพาะภาครัฐและ
เอกชนขนาดใหญ่ 

4. วัตถุประสงค์ของโครงการ   

1. เพ่ือสร้างหลักสูตรเครือข่ายนวัตกรรมภาครัฐและเอกชนในระดับนโยบาย  
2. เพ่ือให้เกิดการร่วมสร้างสรรค์นโยบายขององค์กร ที่สะท้อนการส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็งของระบบนิเวศ  
   นวัตกรรมแห่งชาติ 
3. เพ่ือยกระดับศักยภาพทางนวัตกรรมของประเทศจากการสร้างการเปลี่ยนแปลงระดับนโยบายที่ส่งต่อลงสู่แนว 
   ปฏิบัติที่สร้างผลส าเร็จจริง 
4. เพ่ือสร้างกลุ่มเครือข่ายผู้น าภาครัฐและเอกชนที่ร่วมขับเคลื่อนระบบนิเวศนวัตกรรมในรูปแบบเครือข่ายความ 
   ร่วมมือ 

5. รายละเอียดการด าเนินงาน  

5.1 พื้นที่ด าเนินการ:  ทั่วประเทศ 
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5.2 แนวทางการด าเนินงาน:  

1. ถอดรูปแบบและบทเรียนการสร้างเครือข่ายผู้น าภาครัฐและเอกชน ที่ประสบความส าเร็จและล้มเหลว 

2. ออกแบบร่างหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพภาวะผู้น าที่สร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายนวัตกรรม 

3. เชิญผู้ทรงคุณวุฒิร่วมเป็นกรรมการร่างและพัฒนา “หลักสูตรเครือข่ายนวัตกรรมภาครัฐและเอกชนในระดับนโยบาย” 

4. จัดการอบรมโดยเชื่อมโยงระบบนิเวศนวัตกรรมแห่งชาติเป็นแกนกลางในการท างานร่วมกันระดับนโยบายและ

ระดับปฏิบัติ 

5. ด าเนินโครงการน าร่องจากนโยบายบางส่วนที่ได้จากการจัดอบรมหลักสูตรฯ 
 

5.3 ปฏิทินกิจกรรม/ระยะเวลาด าเนินการ : 

รายการกิจกรรม 

น้ าหนัก 
(%) 

น้ าหนัก
ย่อย 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 งบประม
าณ/ 

ตัวชี้วัด 
  ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย

. 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.  

1. พัฒนาหลักสูตร
เครือข่ายนวัตกรรมภาครัฐ
และเอกชนในระดับ
นโยบาย 

100%              1.0 

1.1 ถอดบทเรียน  20%              

1.2 ร่างหลักสูตร  40%              

1.3 กรรมการร่างและ
พัฒนาหลักสูตรฯ พิจารณา
หลักสูตรฉบับร่างและ
ปรับปรุง 

  40%              
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5.4 วิธีและขั้นตอนการด าเนินงาน (Work Breakdown Structure) 
 
 

 
 

5.4 รายชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ 
 

ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย) ต าแหน่ง หน้าที่ ความ
รับผิดชอ
บ (%) 

นางสาวฐายิกา จันทร์เทพ  นักส่งเสริมนวัตกรรม ศึกษาแนวทางวางแผนและด าเนิน
โครงการ/กิจกรรม 

50% 

นางสาวปัทมาวดี พัวพรหมยอด ผู้จัดการส่งเสริมนวัตกรรม วางแผนและควบคุมแนวทางการ
ด าเนินการภาพรวม 

20% 

นางสาวปุญชรัสมิ์ วังน้อย นักส่งเสริมนวัตกรรม ด าเนินโครงการ/กิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพและพัฒนาครือข่าย 

15% 

นางสาวสลิลเกตน์ เกียรติระบิล นักส่งเสริมนวัตกรรม ด าเนินโครงการ/กิจกรรมพร้อมการ
เผยแพร่งาน 

15% 

5.5 ผู้รับผิดชอบโครงการ ( Responsibility Assignment Matrix) 

ล าดับ
ที ่

กิจกรรมการด าเนินงาน 
ผู้ด าเนินการ/หน้าที่ความรับผิดชอบ 

TC
P 

PP
P 

PW
N 

SK
R 

CR
 

SS
 

KB
 

KR
 

 งานหลัก         
1 พัฒนาหลักสูตรเครือข่ายนวัตกรรมภาครัฐและ

เอกชนในระดับนโยบาย 
        

หลักสูตรเครือข่ายนวัตกรรม
ภาครัฐและเอกชน
ในระดับนโยบาย

เงิน 1 ลบ.
D3: PPP/TCP/SKR/PWN

D5 

1. พัฒนาหลักสูตรเครือข่าย
นวัตกรรมภาครัฐและเอกชนใน

ระดับนโยบาย
งาน 100 %; เงิน 1.0 ลบ.

TCP/PPP/PWN

1.1 ถอดบทเรียนหลักสูตรผู้น า

งาน 5% เงิน 0.2 ลบ. TCP/PPP/PWN

1.2 ร่างหลักสูตรการเรียนรู้ภาวะผู้น า
ด้านนวัตกรรม

งาน 15% เงิน 0.4 ลบ.
TCP/PPP/PWN

1.3 กรรมการร่างและพัฒนาหลักสูตรฯ 
พิจารณาหลักสูตรฉบับร่างและปรับปรุง

งาน 15% เงิน 0.4 ลบ.
TCP/PPP/PWN
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6. รายละเอียดตัวชี้วัด ของแผนงาน/โครงการ  

6.1  ตัวชี้วัดที่ 1: ........................หลักสูตรการพัฒนาเครือข่ายผู้น าภาครัฐและเอกชน................... 
 หน่วยนับ: ………………………หลักสูตร…………………………… 

 6.1.1  ประเภทตัวชี้วัด 

  สงป.  ยุทธศาสตร์ วท.  ข้อตกลง ก.พ.ร.  แผนปฏิบัติการ สนช.   สนับสนุนการเกิดผลผลิต   

6.1.2  ค าอธิบายตัวชี้วัด  
   หลักสูตรการพัฒนาเครือข่ายผู้น าภาครัฐและเอกชน ที่สามารถใช้พัฒนามุมมองและสร้างความเข้าใจ
ร่วมกันในการพัฒนานโยบายที่สอดรับการสร้างระบบนิเวศนวัตกรรมแห่งชาติ และสามารถสร้างศักยภาพภาวะ
ความเป็นผู้น าด้านระบบนวัตกรรม อีกทั้งสามารถท างานร่วมกันในรูปแบบเครือข่ายความร่วมมือ 

6.1.3  ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด      
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 รวม 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.  
        1    1 หลักสูตร 

6.1.4  ร้อยละความก้าวหน้าของงานในแต่ละเดือน   
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 รวม 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.  
   20% 50% 60  70% 75%   80%  100% 100% 

 

6.2  ตัวชี้วัดที่ 2: ........ผู้น าภาครัฐและเอกชนที่มีศักยภาพ....................................................................... 
 หน่วยนับ: …………เครือข่ายสมาชิกผู้น าภาครัฐและเอกชน………. 

 6.2.1  ประเภทตัวชี้วัด 

  สงป.  ยุทธศาสตร์ วท.  ข้อตกลง ก.พ.ร.  แผนปฏิบัติการ สนช.   สนับสนุนการเกิดผลผลิต   

6.2.2  ค าอธิบายตัวชี้วัด  

    การด าเนินโครงการพัฒนาศักยภาพด้านระบบนวัตกรรมในกลุ่มผู้น าภาครัฐและเอกชน ที่เน้นการสร้างและ
จัดการเครือข่ายตามแนวปฏิบัติที่ท าการศึกษาและพัฒนาขึ้น จะก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมอย่างจริงจังยั่งยืนในการ
ท างานร่วมกันของสมาชิกเครือข่าย และเกิดการพัฒนาทักษะและความสามารถด้านนวัตกรรมของ “ชุมชนนัก
ปฏิบัติ” (innoCoP - innovation community of practice) กลุ่มผู้น าภาครัฐและเอกชน ส่งผลให้เกิดความ
ตระหนักและการสร้างวัฒนธรรมของการสร้างสรรค์นวัตกรรม และการมุ่งหน้าสร้างนโยบายที่สอดรับระบบ
นวัตกรรมแห่งชาติร่วมกัน 
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6.2.3  ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด  
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

รวม 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
         1   1 เครือข่าย 

6.2.4  ร้อยละความก้าวหน้าของงานในแต่ละเดือน     
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 รวม 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.  
         30%  100% 100% 

 

7. ผลผลิตส าคัญที่ได้จากโครงการ: 

ไตรมาส 1 :  มีแนวทางการพัฒนาหลักสูตรเครือข่ายผู้น าภาครัฐและเอกชน  
   ที่สามารถสร้างนโยบายระบบนิเวศนวัตกรรมแห่งชาติได้ 
ไตรมาส 2 :  มีกรรมการร่างหลักสูตรฯ 
ไตรมาส 3 :  มีหลักสูตรเครือข่ายนวัตกรรมผู้น าภาครัฐและเอกชน   
   ได้ผู้น าภาครัฐและเอกชนที่มีบทบาทในระบบนวัตกรรม  
ไตรมาส 4 :   มีเครือข่ายหน่วยงานในระบบนวัตกรรมเพ่ือร่วมสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพนวัตกรรมของประเทศ 
   และร่วมสร้างนโยบายที่สอดคล้องระบบนิเวศนวัตกรรมแห่งชาติ 
   เกิดความตระหนักและสร้างวัฒนธรรมของการสร้างสรรค์นวัตกรรมในกลุ่มผู้น าภาครัฐและเอกชน 

8. ผลประโยชน์ที่คิดว่าจะได้รับ: 

8.1 ผลประโยชน์: 
ประโยชน์ทางตรง 

 เกิดระบบการสร้างภาวะผู้น านวัตกรรมภาครัฐและเอกชนบนความร่วมมือจากหลากหลายหน่วยงานเครือข่าย 

 เกิดเครือข่ายผู้น านวัตกรรมภาครัฐและเอกชนเพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการสร้างนโยบายในระบบนิเวศ
นวัตกรรมแห่งชาติร่วมกัน 

 เกิดระบบนวัตกรรมแห่งชาติที่เข้มแข็ง 

 เกิดนักนวัตกรรมในระดับผู้น าภาครัฐและเอกชนที่มีศักยภาพ 

ประโยชน์ทางอ้อม  

 เกิดการส่งมอบคุณค่าด้านต่างๆ ขององค์กรให้แก่ผู้ประกอบการเป้าหมาย เพ่ือยกระดับนวัตกรรมของประเทศ 
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9. ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงของโครงการ: 

9.1 ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง  

ประเภทของความเสี่ยง ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น /คาดว่าจะเกิดขึ้น แนวทางแก้ไข/ ป้องกัน 
นโยบายที่ไม่ยืดหยุ่นของ
หน่วยงานภาครัฐ 

การเชื่อมต่อนโยบายเพ่ือสร้างประโยชน์
ร่วมกันในการท างานนวัตกรรมท าได้ยาก
เพราะติดข้อจ ากัดของแต่ละหน่วย 

สร้างความเข้มแข็งของระบบนวัตกรรม
แห่งชาติพร้อมการวางแผนและนโยบาย
ในระยะยาวเพ่ือให้สามารถเตรียมพร้อม
ในการปรับตัวของแต่ละองค์กร 

10. งบประมาณ 

10.1  งบประมาณ ปี 2562 รวมทั้งหมด    1          ล้านบาท  

10.1.1 รายละเอียดการใช้จ่าย จ าแนกตามกิจกรรม  

ค่าใช้จ่ายกิจกรรม/ การด าเนินงาน หน่วยนับ 
จ านวน
หน่วย 

ราคาต่อ
หน่วย 

จ านวน
ครั้ง 

(ถ้ามี) 
รวมจ านวนเงิน 

1. พัฒนาหลักสูตรเครือข่ายนวัตกรรม
ภาครัฐและเอกชนในระดับนโยบาย 

    1.0 

1.1 ถอดบทเรียน โปแกรม 1 0.2   
1.2 ร่างหลักสูตร เครื่องมือ 1 0.4   
1.3 กรรมการร่างและพัฒนาหลักสูตรฯ 
พิจารณาหลักสูตรฉบับร่างและปรับปรุง 

เครื่องมือ 1 0.4   

10.1.2  รายละเอียดการใช้จ่าย จ าแนกตามแผนยุทธศาสตร์  
แผนยุทธศาสตร์ กิจกรรม รวมจ านวนเงิน 

สร้างความเข้มแข็งระบบนวัตกรรม   
 1. พัฒนาหลักสูตรเครือข่ายนวัตกรรมภาครัฐและ

เอกชนในระดับนโยบาย 
1.0 ล้านบาท 
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10.2 แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายเดือน  

กิจกรรม 
จ านวนเงินรวม 

(ล้านบาท) 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

รวมงบประมาณ  - - - - - - - - - - - - 

1. พัฒนาหลักสูตร
เครือข่ายนวัตกรรม
ภาครัฐและเอกชนใน
ระดับนโยบาย 

1.0000     1.0000        

   (ถัวเฉลี่ยทุกรายการ) 

 
10.3 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (ถ้ามี)   

เร่ือง / โครงการ 
จ านวนเงินรวม 

(ล้านบาท) 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

รวมงบประมาณ  - - - - - - - - - - - - 

1. จ้างที่ปรึกษาพัฒนา
หลักสูตรเครือข่าย
นวัตกรรมภาครัฐและ
เอกชนในระดับ
นโยบาย 

1.0000     1.0000        
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 S1-2-5: การบรหิารจัดการสถาบันวิทยาการนวัตกรรม 
 

1. ความสอดคล้องกับนโยบาย 

1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี:  
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ:  
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 

1.3 แผนปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ ด้านที่ 1: การเพิ่มความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ 
หัวข้อที่ 1: การปฏิรูปด้านความสามารถในการแข่งขัน 
 หัวข้อย่อยที่ 1.1: ผลิตภาพ (Productivity)  
 หัวข้อย่อยที่ 1.2: การรวมกลุ่มในภูมิภาค (Regional Integration)  
 หัวข้อย่อยที่ 1.3: ระบบนิเวศด้านวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม (R&D Innovation Ecosystem)   

1.4 แผนงบประมาณ 
 แผนงานพ้ืนฐาน: ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
 แผนงานยุทธศาสตร์: การพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม  
 แผนงานบูรณาการ: พัฒนาผู้ประกอบการ เศรษฐกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล   
 แผนงานบูรณาการ: พัฒนาพ้ืนที่ระดับภาค (ภาคใต้ชายแดน)  

1.5 ยุทธศาสตร์: กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
 ยุทธศาสตร์ที่ 1: บ่มเพาะนวัตกรเพ่ืออนาคต และพัฒนาก าลังคน วทน.  
 ยุทธศาสตร์ที่ 2: บริหารจัดการงานวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมในสาขาเป้าหมาย  
 ยุทธศาสตร์ที่ 3: ขับเคลื่อนโครงการ วทน. ขนาดใหญ่ และโครงสร้างพ้ืนฐาน   
 ยุทธศาสตร์ที่ 4: พัฒนาพ้ืนที่เพ่ือนวัตกรรม  
 ยุทธศาสตร์ที่ 5: ผลักดันเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

1.6 ยุทธศาสตร์: ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1: สร้างความเข้มแข็งระบบนวัตกรรม (Strong Innovation System) 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2: สร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเปลี่ยนแปลงทางนวัตกรรม (Catalyst for Changes) 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3: สร้างคุณค่าใหม่ทางนวัตกรรม (Nurturing Future Value) 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4: พัฒนาสู่องค์กรแห่งนวัตกรรม (Innovative Organization) 
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1.7 ประเด็นยุทธศาสตร์: ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1: พัฒนานวัตกรรมเชิงพ้ืนที่และเมือง 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2: สร้างคุณค่าและมูลค่าตลอดห่วงโซ่อุปทาน 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3: พัฒนาความสามารถทางนวัตกรรมขององค์กรและนวัตกร 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4: สร้างเครือข่ายนวัตกรรมตลอดห่วงโซ่อุปทาน 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5: ส่งเสริมและกระตุ้นตลาดนวัตกรรม ยกระดับนวัตกรรมไทยสู่สากล 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6: ขับเคลื่อนนวัตกรรมด้วยสารสนเทศและองค์ความรู้ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7: พัฒนาองค์กรนวัตกรรม 
 

2. ฝ่ายงานและผู้รับผิดชอบ  

ฝ่าย/งาน: ฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม 

ผู้จัดการโครงการ: นางสาว สลิลเกตน์ เกียรติระบิล 

ผู้ร่วมท างาน:    

1. ดร.กริชผกา บุญเฟ่ือง  รอง ผสนช. ด้านระบบนวัตกรรม 

2. นายปริวรรต วงษ์ส าราญ  ผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม 

3. นางสาวปัทมาวดี พัวพรหมยอด ผู้จัดการส่งเสริมนวัตกรรม 

4. นางสาวปุญชรัสมิ์ วังน้อย  นักส่งเสริมนวัตกรรม  

5. นางสาวฐายิกา จันทร์เทพ  นักส่งเสริมนวัตกรรม 

6. นางสาวศดานันท์ ล้อเพ็ญภพ นักส่งเสริมนวัตกรรม 

7. นางสาวสาธิตา หงษ์ลอย  นักส่งเสริมนวัตกรรม 

3. หลักการและเหตุผล  

การบริหารจัดการสถาบันวิทยาการนวัตกรรม เกิดจาก สนช. ได้ด าเนินการจัดตั้ง “สถาบันวิทยาการนวัตกรรม 
(NIA Academy)” ซึ่งมีการด าเนินงานสร้างแพลตฟอร์มเพ่ือการพัฒนาก าลังคนในทุกภาคส่วนให้มีความเข้าใจและตระหนัก
ถึงการพัฒนาองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเพ่ือน าไปสู่การยกระดับความสามารถทางนวัตกรรม ( Innovation Capability) 
รวมถึงการน าเสนอองค์ความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร ไปยังกลุ่มเป้าหมายเพ่ือให้เกิดการรับรู้และความเข้าใจที่ถูกต้อง เพ่ือ
ผลักดันประเทศให้ก้าวสู่ “ประเทศไทย 4.0” ตามนโยบายรัฐบาล 

จึงมีความจ าเป็นต้องสร้างอัตลักษณ์(Branding)ของสถาบันวิทยาการนวัตกรรม สนช. โดยมุ่งหวังให้ประชาชนทุก
คนได้ทราบถึงบทบาท ภารกิจ ผลการด าเนินงาน และตัวอย่างความส าเร็จด้านนวัตกรรม เพ่ือกระตุ้นให้เกิดความตื่นตัว
ด้านนวัตกรรมในวงกว้าง เพ่ือที่จะสร้างโอกาสและแรงบันดาลใจ จุดประกายแหล่งการเรียนรู้ทางด้านนวัตกรรม ก่อให้เกิด
การ 
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แลกเปลี่ยนความคิดเห็น การระดมพลังสร้างสรรค์ความรู้ เพ่ือสร้างนิสัยรักการเรียนรู้และการแบ่งปัน โดยมุ่งให้เป็นสถาบันฯ 
มีการบูรณาการของสื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัย มีกิจกรรมด้านการเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งออนไลน์และออฟไลน์ นอกจากนั้น 
ทางสถาบันฯได้ใช้เครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานและองค์กรต่างๆที่มีอยู่ ในการจัดกิจกรรมทั้งแบบการอบรมระยะสั้น 
ตลอดจนการจัดท าหลักสูตรร่วมกัน เพ่ือสร้างการรับรู้และส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับสถาบัน ให้ถึงเป้าหมายในการเป็นส่วน
หนึ่งของการยกระดับศักยภาพทางด้านนวัตกรรมของประชาชนเพ่ือยังผลต่อการพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าต่อไป 
 

4. วัตถุประสงค์ของโครงการ   

4.1 เพ่ือสร้างการรับรู้การเป็นแพลตฟอร์มเผยแพร่ความรู้และความเข้าใจด้านนวัตกรรมแก่กลุ่มเป้าหมาย และ

สังคมไทยอย่างเปิดกว้าง 

4.2 เพ่ือเผยแพร่บทบาท ภารกิจ และตัวอย่างผลส าเร็จด้านนวัตกรรมที่ส านักงานฯ ให้การสนับสนุน 

4.3 เพ่ือเสริมสร้างภาพลักษณ์ของ สนช. ในฐานะหน่วยงานหลักที่ส่งเสริมและสนับสนุนนวัตกรรมของประเทศไทย 

โดยการร่วมมือกับหน่วยงานและองค์กรต่างๆ 

5. รายละเอียดการด าเนินงาน  

5.1 พื้นที่ด าเนินการ: ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพฯ 
5.2 แนวทางการด าเนินงาน:  

 การสร้างเครื่องมือและช่องทางการสื่อสาร ตลอดจนจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ เช่น แถลงข่าวตัวอย่างความส าเร็จ
ด้านนวัตกรรม และกิจกรรมเด่นของศูนย์ การสัมภาษณ์พิเศษผู้บริหารหรือผู้ประกอบการนวัตกรรมที่พัฒนาผลงาน
นวัตกรรมที่โดดเด่น ในประเด็นที่ได้รับความสนใจจากสังคมและสื่อในแต่ละสถานการณ์ รวมถึงการจัดกิจกรรมทั้งแบบ
การอบรมระยะสั้น ตลอดจนการจัดท าหลักสูตรร่วมกันกับเครือข่ายหน่วยงานและองค์กร เพ่ือสร้างการรับรู้และส่งเสริม
การมีส่วนร่วมกับสถาบันวิทยาการนวัตกรรม 
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5.3 ปฏิทินกิจกรรม/ระยะเวลาด าเนินการ : 

รายการกิจกรรม 

น้ าหนัก 
(%) 

น้ าหนัก
ย่อย 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 งบประมาณ/ 
ตัวชี้วัด 

100% 100% ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 1.0 

1. สร้างอัตลักษณ์
ของสถาบัน 
(Branding) 

45 -    5 5 5 5 5 5 5 5 5  

1.1 สร้าง
เครื่องมือ/ช่องทาง
สื่อสาร 

- 25              

1.2 จัดกิจกรรม
ประชาสัมพันธ์ 

- 20              

2. สร้างความ
ร่วมมือกับ
หน่วยงาน/องค์กร
ต่างๆ 

40 -     10  10  10  10   

2.1 จัดการอบรม
ระยะสั้น/ออกบูธ 

- 25              

2.2 จัดหลักสูตร/
กิจกรรมร่วมกัน 

- 15              

3. ประเมินผล 15             15  

3.1 การรับรู้ที่มีต่อ
สถาบันและการมี
ส่วนร่วมกับ
สถาบัน 

- 10              

3.2 การน าเสนอ
แนวทางพัฒนา
หลักสูตร/กิจกรรม
เพิ่มเติม 

- 5              



แผนปฏิบตัิการ พ.ศ. 2562 ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

D3-2-5Academy_Management  5/12 

     5.4 วิธีและขั้นตอนการด าเนินงาน (Work Breakdown Structure) 

 
 
 5.5 รายชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ 

ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย) ต าแหน่ง หน้าที่ ความรับผิดชอบ 
(%) 

1. นางสาวสลิลเกตน์ เกียรติ
ระบิล 

นักส่งเสริมนวัตกรรม ภาพรวมการบริหาร
จัดการ 

สถาบันวิทยาการ
นวัตกรรม 

20 

2. นางสาวปุญชรัสมิ์ วังน้อย นักส่งเสริมนวัตกรรม ผู้จัดการหลักสูตร
สถาบันฯ 

15 

3. นายปริวรรต วงษ์ส าราญ ผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนา
ผู้ประกอบการนวัตกรรม 

ก ากับดูแลภาพรวม
โครงการ 

10 

4. นางสาวฐายิกา จันทร์เทพ นักส่งเสริมนวัตกรรม ผู้จัดการหลักสูตร 
DRIVE Connect 

10 

5. นางสาวปัทมาวดี พัวพรหม
ยอด 

ผู้จัดการส่งเสริมนวัตกรรม ผู้จัดการหลักสูตร 
STEAM4INNOVATOR 

10 

6. นางสาวศดานันท์ ล้อเพ็ญภพ นักส่งเสริมนวัตกรรม ผู้พัฒนาหลักสูตร 
STEAM4INNOVATOR 

10 
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ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย) ต าแหน่ง หน้าที่ ความรับผิดชอบ 
(%) 

7. นางสาวสาธิตา หงษ์ลอย นักส่งเสริมนวัตกรรม ผู้พัฒนาหลักสูตร 
STEAM4INNOVATOR 

10 

8. นางสาวอาศยา ศิริเอาทารย์ นักส่งเสริมนวัตกรรมอาวุโส สนับสนุนการจัด
กิจกรรมประชาสัมพันธ์ 

5% 

9. นายกฤษกร รอดช้างเผื่อน ผู้จัดการส่งเสริมนวัตกรรม สนับสนุนการสร้างอัต
ลักษณ์ 

ของสถาบัน 

5% 

10. นายอมรเทพ สุริยันต์ นักส่งเสริมนวัตกรรมอาวุโส สนับสนุนการสร้างอัต
ลักษณ์ 

ของสถาบัน 

5% 

11. ดร.กริชผกา บุญเฟ่ือง รอง ผสนช. ด้านระบบนวัตกรรม ที่ปรึกษาโครงการ  
 

     5.6 ผู้รับผิดชอบโครงการ (Responsibility Assignment Matrix) 

ล าดับ
ที ่

กิจกรรมการด าเนินงาน 
ผู้ด าเนินการ/หน้าที่ความรับผิดชอบ 

SKR PWN PW TCP PPP SLP SHL AS KRC ASU KBF 

1 สร้างอัตลักษณ์ของสถาบัน 
(Branding) 

           

 1.1 สร้างเครื่องมือ/ช่อง
ทางการสื่อสาร 

           

 1.2 จัดกิจกรรม
ประชาสัมพันธ์ 

           

2 สร้างความร่วมมือกับ
หน่วยงาน/องค์กรต่างๆ 

           

 2.1 การจัดการอบรมระยะ
สั้น/ออกบูธ 

           

 2.2 การจัดหลักสูตร/
กิจกรรมร่วมกัน 

           

3 ประเมินผล            

 3.1 การรับรู้ที่มีต่อสถาบัน
และการมีส่วนร่วมกับ
สถาบัน 

           

 3.2 การน าเสนอแนวทาง
พัฒนาหลักสูตร/กิจกรรม
เพิ่มเติม 
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6. รายละเอียดตัวชี้วัด ของแผนงาน/โครงการ  

6.1  ตัวชี้วัดที่ 1: .... แผนการประชาสัมพันธ์เชิงรุก..................................................................................................... 
 หน่วยนับ: ……แผนการด าเนินงาน……………………………………………………………………………………………………… 

 6.1.1  ประเภทตัวชี้วัด 

  สงป.  ยุทธศาสตร์ วท.  ข้อตกลง ก.พ.ร.  แผนปฏิบัติการ สนช.   สนับสนุนการเกิดผลผลิต   

6.1.2  ค าอธิบายตัวชี้วัด  
แผนการด าเนินงานประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพ่ือก าหนดกรอบและทิศทางการด าเนินงานประชาสัมพันธ์ให้เกิด

ประสิทธิภาพสูงสุด 

6.1.3  ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด      

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 รวม 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.  
- - 1 - - - - - - - - - 1 

6.1.4  ร้อยละความก้าวหน้าของงานในแต่ละเดือน   

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
รวม 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
- 50 100 - - - - - - - - - 100% 

 

6.2  ตัวชี้วัดที่ 2: ......กิจกรรมประชาสัมพันธ์............................................................................................................... 
 หน่วยนับ: ………จ านวนครั้ง………………………………………………………………………………………………………………. 

 6.2.1  ประเภทตัวชี้วัด 

  สงป.  ยุทธศาสตร์ วท.  ข้อตกลง ก.พ.ร.  แผนปฏิบัติการ สนช.   สนับสนุนการเกิดผลผลิต   

6.2.2  ค าอธิบายตัวชี้วัด  
มุ่งหวังให้ประชาชนทุกคนที่ ได้ทราบถึงบทบาท ภารกิจ ผลการด าเนินงาน และตัวอย่างความส าเร็จด้านนวัตกรรม 

เพ่ือกระตุ้นให้เกิดความตื่นตัวด้านนวัตกรรมในวงกว้าง เพ่ือที่จะสร้างโอกาสและแรงบันดาลใจ จุดประกายแห่งการเรียนรู้
ทางด้านนวัตกรรม ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การระดมพลังสร้างสรรค์ความรู้ เพ่ือสร้างนิสัยรักการเรียนรู้และ
การแบ่งปัน เช่น การแถลงข่าว การสัมภาษณ์พิเศษผู้บริหาร และการส่งข่าวประชาสัมพันธ์ 
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6.2.3  ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด  

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 รวม 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.  

- - - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 5 

6.2.4  ร้อยละความก้าวหน้าของงานในแต่ละเดือน    
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 รวม 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.  
- - 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 100% 

 

6.3  ตัวชี้วัดที่ 3: ...........ความร่วมมือกับหน่วยงาน/องค์กรต่างๆ....................................................................... 
 หน่วยนับ: ……….....จ านวนความร่วมมือ...……………………………………………………………………………………. 

 6.3.1  ประเภทตัวชี้วัด 

  สงป.  ยุทธศาสตร์ วท.  ข้อตกลง ก.พ.ร.  แผนปฏิบัติการ สนช.   สนับสนุนการเกิดผลผลิต   

6.3.2  ค าอธิบายตัวชี้วัด  
การใช้เครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานและองค์กรต่างๆที่มีอยู่ ในการจัดกิจกรรมทั้งแบบการอบรมระยะสั้น 

ตลอดจนการจัดท าหลักสูตรร่วมกัน สนับสนุนให้เกิดการสร้างการรับรู้และส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับสถาบัน เพ่ือให้ถึง
เป้าหมายในการเป็นส่วนหนึ่งของการยกระดับศักยภาพทางด้านนวัตกรรมของประชาชนเพ่ือยังผลต่อการพัฒนาประเทศให้
ก้าวหน้าต่อไป 

6.3.3  ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด  

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
รวม 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
- - - 1 - 1 - 1 - 1 - - 4 

6.3.4  ร้อยละความก้าวหน้าของงานในแต่ละเดือน     

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 รวม 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.  
- - 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 100% 
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6.4  ตัวชี้วัดที่ 4: ......ประเมินผล.................................................................................................................................. 
 หน่วยนับ: ………รายงานผล………………………………………………………………………………………………………………. 

 6.4.1  ประเภทตัวชี้วัด 

  สงป.  ยุทธศาสตร์ วท.  ข้อตกลง ก.พ.ร.  แผนปฏิบัติการ สนช.   สนับสนุนการเกิดผลผลิต   

6.4.2  ค าอธิบายตัวชี้วัด  
การประเมินผลการด าเนินงานประชาสัมพันธ์เชิงรุกในกลุ่มเป้าหมายทั้งเยาวชน วิสาหกิจใหม่ ผู้ประกอบการ เพ่ือ

น าผลที่ได้มาวิเคราะห์และปรับปรุงการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นในอนาคต 

6.4.3  ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด  

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
รวม 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
- - - - - - - - - - - 1 1 

6.4.4  ร้อยละความก้าวหน้าของงานในแต่ละเดือน      

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 รวม 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.  
- - - - - - - - 10 30 60 100 100% 

 

7. ผลผลิตส าคัญที่ได้จากโครงการ: 

ไตรมาส 1: แผนการประชาสัมพันธ์เชิงรุก จ านวน 1 แผนงาน 
  กิจกรรมประชาสัมพันธ์ จ านวน 1 ครั้ง 
  ความร่วมมือกับหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ 1 โครงการ 
ไตรมาส 2: กิจกรรมประชาสัมพันธ์ จ านวน 1 ครั้ง 
  ความร่วมมือกับหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ 1 โครงการ  
ไตรมาส 3: กิจกรรมประชาสัมพันธ์ จ านวน 2 ครั้ง 
  ความร่วมมือกับหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ 1 โครงการ 

ไตรมาส 4: กิจกรรมประชาสัมพันธ์ จ านวน 1 ครั้ง 
  ความร่วมมือกับหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ 1 โครงการ 
  ผลการด าเนินงานประชาสัมพันธ์ 1 รายงาน 
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8. ผลประโยชน์ที่คิดว่าจะได้รับ: 

8.1 ผลประโยชน์: 
 

ประโยชน์ทางตรง: 
1. สถาบันวิทยาการนวัตกรรมเป็นที่รู้จัก รับรู้ และเป็นแพลตฟอร์มกลางในการสนับสนุนการเข้ามามีส่วนร่วม

ของประชาชน 

2. เกิดการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านนวัตกรรม และประชาสัมพันธ์บทบาทของสถาบันฯ พร้อมทั้งข้อมูลข่าวสาร 

และตัวอย่างความส าเร็จด้านนวัตกรรมไปสู่กลุ่มเป้าหมายทั้งเด็กและเยาวชน รวมถึงผู้ประกอบการในตลาด

หลักทรัพย์ฯ รวมถึงประชาชนในวงกว้าง 

ผู้ได้รับประโยชน์ คือ ส านักงาน รวมถึงภาคีเครือข่ายทุกระดับ 

ประโยชน์ทางอ้อม   

1. สังคมไทยเกิดความตระหนัก ตื่นตัว เห็นความส าคัญของนวัตกรรม และมีความผูกพันกับ สนช. มากขึ้น 
 

 

9. ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงของโครงการ: 

9.1 ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง  

ประเภทของความเสี่ยง ความเสี่ยงทีเ่กิดขึ้น /คาดว่าจะเกิดขึ้น แนวทางแก้ไข/ ป้องกัน 
ความเสี่ยงโครงการ 1. การจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ซ้อนทับกัน จัดท าตารางกิจกรรมส่วนกลาง และส่วน

งาน 

 2. การรับรู้อยู่ในวงค่อนข้างจ ากัด ส่งต่อการเผยแพร่ในสื่อที่เกี่ยวข้อง 

10. งบประมาณ 

10.1  งบประมาณ ปี 2562 รวมทั้งหมด  1 ล้านบาท  

10.1.1 รายละเอียดการใช้จ่าย จ าแนกตามกิจกรรม  

ค่าใช้จ่ายกิจกรรม/ การด าเนินงาน หน่วยนับ 
จ านวน
หน่วย 

ราคาต่อหน่วย 
จ านวนคร้ัง 

(ถ้ามี) 
รวมจ านวนเงิน 

1. ค่าสร้างเครื่องมือและกิจกรรม
ประชาสัมพันธ์ 

ครั้ง 5 
 

 
 

2. ค่าสนับสนุนความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงาน/องค์กรต่างๆ 

โครงการ 4 
 

 
 

3. ค่าจัดท าประเมินผล รายงาน 1    

 



แผนปฏิบตัิการ พ.ศ. 2562 ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาต ิ(องค์การมหาชน) 

D3-2-5Academy_Management  11/12 

 

10.1.2  รายละเอียดการใช้จ่าย จ าแนกตามแผนยุทธศาสตร์  
แผนยุทธศาสตร์ กิจกรรม รวมจ านวนเงิน 

สร้างคุณค่าใหม่ทางนวัตกรรม  1.0 ล้านบาท 
 1. กิจกรรมประชาสัมพันธ์  
 2. ความร่วมมือกับหน่วยงาน/องค์กรต่างๆ  
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10.2 แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายเดือน  

กิจกรรม 
จ านวนเงินรวม 

(ล้านบาท) 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

รวมงบประมาณ 1.00 - - - - - - - - - - - - 

1. คา่สร้างเครื่องมือและ 
จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ 

0.46 - - - .010 .050 0.10 - 0.10 0.20   -   

2. ค่าสนับสนุนความ
ร่วมมือระหว่างหน่วยงาน/
องค์กรต่างๆ 

0.44 0.2 - - - -  0.10 -  0.14 - - 

3 ค่าจัดท าประเมินผล 0.10 - - - - - - - -    0.050 0.050 

 (ถัวเฉลี่ยทุกรายการ) 
 

10.3 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (ถ้ามี)   

เร่ือง / โครงการ จ านวนเงินรวม 
(ล้านบาท) 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

รวมงบประมาณ  - - - - - - - - - - - - 

1. คา่สร้างเครื่องมือและ 
จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ 

0.48 - - - - - 0.1 - 0.3 - 0.04 - 0.04 

2. ค่าสนับสนุนความ
ร่วมมือระหว่างหน่วยงาน/
องค์กรต่างๆ 

0.44 0.2 - - - - 0.12 - - 0.12 - - - 

3 ค่าจัดท าประเมินผล 0.08 - - - - - - - - - - - 0.08 
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S1-3: โครงการศูนย์สร้างสรรค์ธุรกิจนวัตกรรมการเกษตร 
(Agro Business Creative Center; ABC Center) 

 

1. ความสอดคล้องกับนโยบาย 

1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี:  
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ:  
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 

1.3 แผนปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ ด้านที่ 1: การเพิ่มความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ 
หัวข้อที่ 1: การปฏิรูปด้านความสามารถในการแข่งขัน 
 หัวข้อย่อยที่ 1.1: ผลิตภาพ (Productivity)  
 หัวข้อย่อยที่ 1.2: การรวมกลุ่มในภูมิภาค (Regional Integration)  
 หัวข้อย่อยที่ 1.3: ระบบนิเวศด้านวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม (R&D Innovation Ecosystem)   

1.4 แผนงบประมาณ 
 แผนงานพ้ืนฐาน: ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
 แผนงานยุทธศาสตร์: การพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม  
 แผนงานบูรณาการ: พัฒนาผู้ประกอบการ เศรษฐกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล   
 แผนงานบูรณาการ: พัฒนาพ้ืนที่ระดับภาค (ภาคใต้ชายแดน)  

1.5 ยุทธศาสตร์: กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
 ยุทธศาสตร์ที่ 1: บ่มเพาะนวัตกรเพ่ืออนาคต และพัฒนาก าลังคน วทน.  
 ยุทธศาสตร์ที่ 2: บริหารจัดการงานวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมในสาขาเป้าหมาย  
 ยุทธศาสตร์ที่ 3: ขับเคลื่อนโครงการ วทน. ขนาดใหญ่ และโครงสร้างพ้ืนฐาน   
 ยุทธศาสตร์ที่ 4: พัฒนาพ้ืนที่เพ่ือนวัตกรรม  
 ยุทธศาสตร์ที่ 5: ผลักดันเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

1.6 ยุทธศาสตร์: ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1: สร้างความเข้มแข็งระบบนวัตกรรม (Strong Innovation System) 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2: สร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเปลี่ยนแปลงทางนวัตกรรม (Catalyst for Changes) 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3: สร้างคุณค่าใหม่ทางนวัตกรรม (Nurturing Future Value) 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4: พัฒนาสู่องค์กรแห่งนวัตกรรม (Innovative Organization) 
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1.7 ประเด็นการพัฒนาเพื่อยกระดับนวัตกรรม: ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
 ประเด็นที่ 1: สถาปัตยกรรมการเงินนวัตกรรม  
 ประเด็นที่ 2: นวัตกรรมเพ่ือสังคม 
 ประเด็นที่ 3: งานแห่งนวัตกรรม 
 ประเด็นที่ 4: ตลาดนวัตกรรมภาครัฐ 
 ประเด็นที่ 5: นวัตกรรมที่จ าเป็นต่อการพัฒนาประเทศ 
 ประเด็นที่ 6: นวัตกรรมเชิงพ้ืนที่ 
 ประเด็นที่ 7: สร้างนวัตกรและวิสาหกิจฐานนวัตกรรม 
 

2. ฝ่ายงานและผู้รับผิดชอบ  

ฝ่าย/งาน: ศูนย์สร้างสรรค์ธุรกิจนวัตกรรมการเกษตร ฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม  

ผู้จัดการโครงการ: 1. นางสาวมณฑา  ไก่หิรัญ (MK)  ผู้จัดการส่งเสริมนวัตกรรม 

ผู้ร่วมท างาน:  1. นายสิรพัฒน์  ชนะกุล (SCN) นักส่งเสริมนวัตกรรมอาวุโส 

3. หลักการและเหตุผล  

ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตผลิตผลเกษตรที่ส าคัญของโลก โดยเห็นได้จากการที่เป็นผู้ส่งออกสินค้า
เกษตรส าคัญอันดับต้นๆ ของโลก เช่น ผู้ผลิตและส่งออกยางเป็นอันดับหนึ่งของโลก ผู้ผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์มัน
ส าปะหลังเป็นอันดับหนึ่งของโลก ข้อมูลจากส านักงานสถิติแห่งชาติพบว่าปัจจุบันมีจ านวนเกษตรกรมากกว่า 40 
ล้านคน ที่มีสัดส่วนรายได้ไม่ถึงร้อยละ 10 ของผลิตภัณฑ์มวลภายในประเทศ จากจ านวนประชากรทั้งหมดของไทย
ในปี 2560 ซึ่งมีจ านวน 66 ล้านคน แสดงให้ว่าเห็นคนจ านวนร้อยละ 40 ของประชากรทั้งหมดที่ประกอบอาชีพ
เกษตรกรเป็นผู้ที่มีรายได้ต่ าที่สุด แต่ภาคเกษตรสามารถสร้างรายได้จ านวนมากเข้าประเทศคิดเป็นหลักหลายแสน
ล้านบาทต่อปี จึงนับว่าภาคเกษตรมีบทบาทส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย และยังสร้างให้เกิดอุตสาหกรรม
ต่อเนื่องอีกมากมาย อย่างไรก็ตาม ภาคการเกษตรของไทย ยังคงใช้แรงงานคนเป็นหลัก และใช้ความช านาญที่เกิด
จากการสั่งสมประสบการณ์มาหลายๆ ปี จนเกิดเป็นองค์ความรู้เฉพาะบุคคล รวมทั้งการหวังพ่ึงพาสภาพดินฟ้า
อากาศที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ไม่มีความแน่นอน จึงท าให้พืชผลทางการเกษตรมีผลผลิตต่อไร่ต่ า ผลผลิต
ไม่ได้คุณภาพ และมีปริมาณไม่เพียงพอต่อความต้องการบริโภคผลผลิตทางการเกษตรที่เพ่ิมมากขึ้นจากจ านวน
ประชากรที่สูงขึ้น ในขณะที่พ้ืนที่เพาะปลูกเท่าเดิมหรือลดลง รวมทั้งพ้ืนที่การเกษตรถูกน าไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบ
อ่ืนมากขึ้น จากความส าคัญดังกล่าว รัฐบาลจึงมีนโยบายเกษตร 4.0 โดยปรับเปลี่ยนการเกษตรแบบดั้งเดิมสู่
การเกษตรสมัยใหม่ ที่เน้นการบริหารจัดการโดยใช้เทคโนโลยี หรือที่เรียกว่าเกษตรแม่นย าสูง (precision farming) 
โดยเป็นการน าเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาผสมผสานกับงานด้านการเกษตรเพ่ือช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ เช่น การน า
ข้อมูลสภาพภูมิอากาศ น้ า ดิน ภาพถ่ายทางอากาศ หรือข้อมูลอ่ืนๆ มาช่วยในการวิเคราะห์โดยอาศัยเซ็นเซอร์ใน
รูปแบบต่างๆ ส าหรับเก็บข้อมูลแล้วน าข้อมูลเหล่านั้นมาประมวลผลเพ่ือการบริหารจัดการดูแลพื้นที่เพาะปลูก ท าให้
เกษตรกรสามารถปรับการใช้ทรัพยากรให้สอดคล้องกับการใช้กับพ้ืนที่ให้มากที่สุด และที่ส าคัญยังเตรียมพร้อมที่จะ
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รับมือกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงในอนาคต และที่ส าคัญยังเตรียมพร้อมที่จะรับมือกับสภาพอากาศที่
เปลี่ยนแปลงในอนาคต 

เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวทางสนับสนุนการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลเพ่ือส่งเสริมศักยภาพและ
ยกระดับภาคการเกษตรของประเทศ ส านักงานฯ จึงได้ริเริ่มและด าเนินงานจัดตั้ง “ศูนย์สร้างสรรค์ธุรกิจนวัตกรรม
การเกษตร (Agro Business Creative Center; ABC Center)” มีพันธกิจหลัก คือ เร่งสร้างเสริมความสามารถแก่
ผู้ประกอบการธุรกิจที่มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมแก้ไขปัญหาการเกษตรตลอดห่วงโซ่มูลค่าตั้งแต่ต้นน้ าถึง
ปลายน้ า ตลอดจนสนับสนุนให้เกิดระบบนิเวศทางธุรกิจเกษตร (AgTech ecosystem) ที่เอ้ือต่อการเจริญเติบโต
และพัฒนาของผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น (startup) สหกรณ์/วิสาหกิจชุมชน (co-operative/community 
enterprise) และผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME)  

โดยสิ่งส าคัญศูนย์สร้างสรรค์ธุรกิจนวัตกรรมการเกษตร มีวัตถุประสงค์หลักในการปรับเปลี่ยนภาค
การเกษตรไทยจาก “เกษตรแบบดั้งเดิม”ไปสู่ “เกษตรอุตสาหกรรม” และก้าวไปสู่ “เกษตรบริการหรือธุรกิจ
เกษตร” ที่มีการใช้นวัตกรรมเป็นหลักในการขับเคลื่อนภาคการเกษตรไทย ยังมีกลุ่มเกษตรกรจ านวนมากที่ต้องการ
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่จะช่วยยกระดับการปรับเปลี่ยนแนวทางการท าธุรกิจทางการเกษตรของ
ประเทศไทย ที่ต้องใช้ความรู้และประสบการณ์ ตลอดจนการบูรณาในทุกภาคส่วนที่จะช่วยให้เกิดการขับเคลื่อนของ
ระบบนิเวศน์ที่ก่อให้เกิดนวัตกรรมการเกษตรของประเทศไทย โดยได้เล็งเห็นความส าคัญของการพัฒนาในกลุ่ม
วิสาหกิจเริ่มต้นด้านการเกษตร หรือ AgTech Starup ที่มรีูปแบบธุรกิจและแนวทางการท างานแบบใหม่ที่จะไป
เปลี่ยนวิธีการแบบเดิมๆ ที่ท ากันอยู่ ในการเป็น change maker เพ่ือให้เกิการเปลี่ยนผ่านภาคการเกษตร (AgTech 
Transformation) ใน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านเทคโนโลยี ด้านเศรษฐกิจ ด้านการวางต าแหน่ง ด้านสิ่งแวดล้อม และด้าน
การตลาด  

ทั้งนี้เป้าหมายส าคัญของการด าเนินงาน คือการเร่งสร้างระบบนิเวศเพ่ือสร้างนวัตกรรมการเกษตรให้กับ
ประเทศไทย ในการยกระดับเกษตรกรมากกว่า 20 ล้านคนของประเทศให้มีการน านวัตกรรมไปใช้งานเพ่ือ เพ่ิม
ผลผลิต ลดต้นทุน ท าให้สามารถสร้างรายได้ท่ีเพ่ิมข้ึน และลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
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4. วัตถุประสงค์ของโครงการ   

1. เพ่ือรวบรวมและวิเคราะห์ภาพรวม แนวโน้ม และแนวทางการยกระดับการเกษตรของประเทศไทยด้วย

นวัตกรรม 

2. เพ่ือพัฒนาและเร่งสร้างให้เกิดผู้ประกอบการนวัตกรรมการเกษตรให้มีความรู้ความสามารถพร้อมที่จะด าเนิน

ธุรกิจในระดับสากลได้ 

3. เพ่ือพัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรมการเกษตร (AgTech Ecosystem) ให้เกิดเครือข่ายความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง

และยั่งยืน 

รายละเอียดการด าเนินงาน  
4.1 พื้นที่ด าเนินการ: ประเทศไทยและต่างประเทศ 
4.2 แนวทางการด าเนินงาน: กิจกรรมการด าเนินประกอบไปด้วย 3 กิจกรรมหลัก ได้แก่ 

4.2.1 กิจกรรมที่ 1 การระบุแนวโน้มนวัตกรรมการเกษตร (AgTech Trend Setter) 

 การศึกษาแนวโน้ม ทิศทาง และความเป็นไปได้ในการพัฒนานวัตกรรมการเกษตรที่จะก่อให้เกิดการพัฒนา
นวัตกรรมที่จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของการเกษตรไทยและการเพ่ิมมูลค่าทั้งระบบตลอดห่วงโซ่มูลค่า ทั้ง 7 
สาขา ดังนี้ 1) สาขาธุรกิจเทคโนโลยีชีวภาพ 2) สาขาธุรกิจเกษตรดิจิตัล 3) สาขาธุรกิจเครื่องจักรกลเกษตร หุ่นยนต์
และระบบอัตโนมัติ 4) สาขาธุรกิจการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวและการขนส่ง 5) สาขาธุรกิจไบโอรีไฟ เนอรี่ 6) สาขา
ธุรกิจการบริการทางธุรกิจเกษตร และ 7) สาขาธุรกิจรูปแบบการจัดการฟาร์มแบบใหม่ ด้วยการก าหนดข้อเสนอแนะ
เชิงนโยบายหรือทิศทางด้านนวัตกรรมการเกษตรของประเทศ 

4.2.2 กิ จกร รมที่  2  กา ร พัฒนาความ เป็ นผู้ ป ร ะกอบการนวั ตกร รมการ เกษตร  (AgTech 

Entrepreneurship Development) 

จากปัญหาส าคัญด้านจ านวนของผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมการเกษตรยังมีจ านวนไม่มากพอ และยังขาด
แนวทางการสร้างรูปแบบธุรกิจใหม่ๆ ที่จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว (change maker) จึงได้ริเริ่ม
โครงการบ่มเพาะและเร่งสร้างสู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมการเกษตร โดยมุ่งเน้นการพัฒนาสู่ความเป็น
วิสาหกิจเริ่มต้นด้านการเกษตร (AgTech Startup) ให้มีการใช้เทคโนโลยีเชิงลึก (Deep Tech) ที่มีการประยุกต์ใช้
งานแล้วในปัจจุบัน ได้แก่ Artificial Intelligence (AI), Blockchain, Big Data, Quantum Computing เป็นต้น 
และการปรับผลิตภัณฑ์และรูปแบบธุรกิจ (product/market fit) เพ่ือเร่งสร้างและยกระดับความสามารถของ
ผู้ประกอบการด้านธุรกิจนวัตกรรมการแก้ไขปัญหาการเกษตร ผ่านกิจกรรมการพัฒนาและบ่มเพาะความเป็น
ผู้ประกอบการ ภายใต้ระบบพี่เลี้ยง (mentoring system) เพ่ือรองรับกับความต้องการใช้เทคโนโลยีในการแก้ปัญหา
ด้านการเกษตรตลอดห่วงโซ่มูลค่า ตลอดจนสนับสนุนให้เกิดระบบนิเวศทางธุรกิจเกษตรที่เหมาะสมอย่างเป็นระบบ 
โครงการนี้จะร่วมมือกับภาคเอกชน มหาวิทยาลัยเครือข่าย จัดท าหลักสูตรการสร้างกระบวนการคิดบนพ้ืนฐานของ
เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือสร้างความเข้าใจให้กับกลุ่มนักนวัตกรการเกษตรรุ่นใหม่ในการวิเคราะห์ปัญหา
การเกษตรเชิงลึก และร่วมพูดคุยกับเกษตรกรโดยตรง 
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เพ่ือแสวงหาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีความเหมาะสมบนพ้ืนที่ท างานที่มีลักษณะแบบ co-farming space ซึ่ง
ประกอบด้วยพ้ืนที่ส าหรับการออกแบบและสร้างต้นแบบเบื้องต้น น าไปทดสอบแนวคิดบนพ้ืนที่ใช้งานจริงภายใน
มหาวิทยาลัยหรือพ้ืนที่เครือข่ายภาคเอกชน เพ่ือทดสอบความเป็นไปได้ด้านเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์แนวทางการแก้ไข
ปัญหาทางการเกษตรได้อย่างถูกต้อง ตลอดจนการสร้างให้เกิดเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือการพัฒนาด้าน
การเกษตรร่วมกัน 

4.2.3 การสร้างและพัฒนาระบบนิเวศที่เอ้ือต่อการเติบโตของนวัตกรรมการเกษตร (AgTech Ecosystem 

Integration) 

การจัดท าเป็นแพลตฟอร์มเชื่อมโยงให้เกิดระบบนิเวศนวัตกรรมการเกษตร เพ่ือเชื่อมโยงข้อมูลและวิเคราะห์ 
ตลอดจนแนะน าด้านแนวโน้มเทคโนโลยี การลงทุน กับเครือข่ายในระบบนิเวศ เช่น ผู้ประกอบการ บริษัทขนาดใหญ่ 
บริษัทผู้ร่วมลงทุน ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ให้ค าที่ปรึกษา เพ่ือให้เกิดการสร้างเครือข่ายความเชื่อมโยงรูปแบบธุรกิจนวัตกรรม
การเกษตรของ นับได้ว่าจะเป็นเครื่องมือส าคัญที่จะช่วยสนับสนุนความร่วมมือให้เกิดการแก้ไขปัญหาของเกษตรกร
ไทยให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น แนวทางการสร้างระบบนิเวศเอ้ือต่อการเติบโตของนวัตกรรมการเกษตร ด้วยการสร้าง
แพลตฟอร์มส าหรับวิสาหกิจเริ่มต้นด้านเกษตรที่ได้รับการสนับสนุนออกสู่ตลาดต่างประเทศหรือได้รับการลงทุน 
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4.3 ปฏิทินกิจกรรม/ระยะเวลาด าเนินการ :  
 

กิจกรรมการด าเนินงาน 
น้ าหนัก 
(%) 

น้ าหนัก
ย่อย 

ร้อยละความก้าวหน้า (สะสม) งบประมาณ 
(ลบ.)/ตัวชี้วัด 2561 2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.  ก.ค. ส.ค. ก.ย.  

โครงการศูนย์สร้างสรรค์ธุรกิจนวัตกรรม
การเกษตร 

    6.0 14.5 20.5 31.0 42.5 51.0 58.5 66.0 80.0 86.5 95.0 100.0 10.0000 

1. การระบุแนวโน้มนวัตกรรมการเกษตร 20   10.0 20.0 30.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0 95.0 100.0 100.0 100.0 1.0000 

1.1 ศึกษาและออกแบบโครงสร้างข้อมูล   20 20 20 50 80 90 100 100 100 100 100 100 100 0.2500 

1.2 เข้าร่วมงานสัมมนาและประชมุ   20 10 30 30 40 60 70 85 95 100 100 100 100 0.5000 

1.3 เยี่ยมชมบริษัท   10 10 30 30 40 50 60 75 80 85 100 100 100 0.2500 

1.4 วิเคราะห์ข้อมลู   30 10 20 30 50 60 70 85 90 95 100 100 100 0.0000 

1.5 สรุปและประกาศแนวโน้ม   20 0 5 10 35 35 45 50 80 90 100 100 100 0.0000 

2. การพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม
การเกษตร 

30   5.0 10.0 15.0 20.0 35.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 100.0 100.0 4.0000 

2.1 ก าหนดโจทย์และออกแบบหลกัสูตรบม่
เพาะ 

  10 20 40 60 70 90 100 100 100 100 100 100 100 0.3000 

2.2 เตรียมสถานท่ีและวิทยากร ผูเ้ชี่ยวชาญ 
และผู้ใหค้ าปรึกษา 

  20 15 30 45 65 90 100 100 100 100 100 100 100 0.5000 

2.3 กิจกรรมการบม่เพาะและกิจกรรมเชิง
ปฏิบัติการ 

  40 0 0 0 0 20 25 50 60 80 90 100 100 3.0000 
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กิจกรรมการด าเนินงาน 
น้ าหนัก 
(%) 

น้ าหนัก
ย่อย 

ร้อยละความก้าวหน้า (สะสม) งบประมาณ 
(ลบ.)/ตัวชี้วัด 2561 2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.  ก.ค. ส.ค. ก.ย.  

2.4 กิจกรรมการเสริมความแข่งแกร่งของ
ธุรกิจ 

  20 0 0 0 0 0 0 0 30 40 60 100 100 0.2000 

2.5 สรุปผล   10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 100 100 0.0000 

3. การสร้างและพัฒนาระบบนิเวศท่ีเอ้ือ
ต่อการเติบโตของนวัตกรรมการเกษตร  

50   5.0 15.0 20.0 30.0 40.0 50.0 55.0 60.0 80.0 85.0 90.0 100.0 5.0000 

3.1 สร้างเครือข่ายและเวปไซต์ของระบบ
นิเวศนวัตกรรมการเกษตร  

  20 15 25 30 30 50 60 75 80 100 100 100 100 1.0000 

3.2 สร้างแพลต์ฟอร์มออกสู่ตลาด
ต่างประเทศหรือได้รับการลงทุน 

  40 5 25 35 45 60 80 85 95 100 100 100 100 2.3000 

3.3 กิจกรรมสนับสนุนออกสู่ตลาด
ต่างประเทศหรือได้รับการลงทุน 

  30 0 0 0 20 20 20 20 20 60 75 80 100 1.5000 

3.4 สรุปผลและสรา้งเครือข่าย   10 0 0 0 0 0 0 0 0 20 25 60 100 0.2000 
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5.3 วิธีและขั้นตอนการด าเนินงาน (Work Breakdown Structure) 

 
 

5.4 รายชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ 
 

ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย) ต าแหน่ง หน้าที่ ความรับผิดชอบ 
(%) 

งานหลัก    
นายปริวรรต  วงษ์ส าราญ รักษาการ

ผู้อ านวยการฝ่าย 
- ก ากับดูแลการด าเนิน

โครงการให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์และตัวชี้วัด
โครงการ 

10% 

นางสาวมณฑา ไก่หิรัญ ผู้จัดการส่งเสริม 
นวัตกรรม 

- วางแผนและบริหารจัดการ

กิจกรรมต่างๆ  

- ก ากับและติดตามการ

ด าเนินงานให้เป็นตามแผนงาน 

- ประสานงาน พัฒนา และ

สนับสนุนด าเนินงานตาม

แผนงาน 

50% 

ABC center 

โครงการศูนย์สร้างสรรค์
ธุรกิจนวัตกรรมการเกษตร 

1.  การระบุแนวโน้มนวัตกรรมการเกษตร

งาน 20%  เงิน 1.0 ลบ. PW/MK/SCN

2. การพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรมการเกษตร
งาน 30%  เงิน 4.0 ลบ. PW/MK/SCN

3. การสร้างและพัฒนาระบบนิเวศที่เอื้อต่อการ
เติบโตของนวัตกรรมการเกษตร 
งาน 50%  เงิน 5.0 ลบ. PW/MK/SCN
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ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย) ต าแหน่ง หน้าที่ ความรับผิดชอบ 
(%) 

นายสิรพัฒน์  ชนะกุล นักส่งเสริม
นวัตกรรมอาวุโส 

- วางแผนการด าเนินงาน

กิจกรรมการพัฒนา

ผู้ประกอบการนวัตกรรม

การเกษตร 

- ประสานงาน พัฒนา และ

สนับสนุนด าเนินงานตาม

แผนงาน 

40% 

 
5.5 ผู้รับผิดชอบโครงการ (Responsibility Assignment Matrix) 

 
 

ล าดับ
ที ่

กิจกรรมการด าเนินงาน 
ผู้ด าเนินการ/หน้าที่ความรับผิดชอบ 

PW
 

M
K 

SC
N     

1. การระบุแนวโน้มนวัตกรรมการเกษตร        
2. การพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรมการเกษตร        
3. การสร้างและพัฒนาระบบนิเวศท่ีเอ้ือต่อการ

เติบโตของนวัตกรรมการเกษตร 
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6. รายละเอียดตัวชี้วัด ของแผนงาน/โครงการ  

6.1  ตัวชี้วัดที่ 1:  แนวโน้มนวัตกรรมการเกษตรที่เหมาะสมส าหรับประเทศไทย 
 หน่วยนับ:  เรื่อง 

 6.1.1  ประเภทตัวชี้วัด 

  สงป.  ยุทธศาสตร์ วท.  ข้อตกลง ก.พ.ร.  แผนปฏิบัติการ สนช.   สนับสนุนการเกิดผลผลิต   

6.1.2  ค าอธิบายตัวชี้วัด  
การประกาศแนวโน้มนวัตกรรมการเกษตรที่เหมาะสมส าหรับประเทศไทย เพ่ือสร้างการรับรู้ในวงกว้าง 

6.1.3  ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด      

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 รวม 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.  
   1     1  1  3 

6.1.4  ร้อยละความก้าวหน้าของงานในแต่ละเดือน    

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
รวม 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
   33%     66%  100%  100% 

 

6.2  ตัวชี้วัดที่ 2:  จ านวนวิสาหกิจเริ่มต้นด้านการเกษตรที่ได้รับการบ่มเพาะและเร่งสร้าง 
 หน่วยนับ:  ราย 

 6.2.1  ประเภทตัวชี้วัด 

  สงป.  ยุทธศาสตร์ วท.  ข้อตกลง ก.พ.ร.  แผนปฏิบัติการ สนช.   สนับสนุนการเกิดผลผลิต   

6.2.2  ค าอธิบายตัวชี้วัด  
วิสาหกิจเริ่มต้นด้านการเกษตรที่อยู่ในช่วงการพัฒนาแนวคิดเพ่ือแก้ไขปัญหา (Problem – Solution Fit) ให้เป็น
รู ปแบบธุ รกิ จนวั ตกรรม (Business Model Innovation)  ผ่ านการพัฒนาความเป็ นผู้ ประกอบการ 
(Entrepreneurship) ภายใต้ระบบพ่ีเลี้ยง (Mentoring) โดยความร่วมมือของ Co-Farming Space/Co-Working 
Space และ Incubators/Accelerators ต่างๆ 
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6.2.3  ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด      

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 รวม 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.  
    10    5    15 

6.2.4  ร้อยละความก้าวหน้าของงานในแต่ละเดือน    

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 รวม 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.  
    75%    100%    100% 

 

6.3  ตัวชี้วัดที่ 3: จ านวนวิสาหกิจเริ่มต้นด้านเกษตรที่ได้รับการสนับสนุนออกสู่ตลาดตา่งประเทศหรือได้รับการลงทุน 
 หน่วยนับ:  ราย 

 6.3.1  ประเภทตัวชี้วัด 

  สงป.  ยุทธศาสตร์ วท.  ข้อตกลง ก.พ.ร.  แผนปฏิบัติการ สนช.   สนับสนุนการเกิดผลผลิต   

6.3.2  ค าอธิบายตัวชี้วัด  
วิสาหกิจเริ่มต้นด้านการเกษตรที่ได้รับการสนับสนุนออกสู่ตลาดต่างประเทศหรือได้รับการลงทุน 

6.3.3  ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด      

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
รวม 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
          5 5 10 

6.2.4  ร้อยละความก้าวหน้าของงานในแต่ละเดือน    

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
รวม 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
          50% 50% 100% 
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7. ผลผลิตส าคัญที่ได้จากโครงการ: 

ไตรมาส 1 : แผนปฏิบัติการศูนย์สร้างสรรค์ธุรกิจนวัตกรรมการเกษตรได้รับการอนุมัติจาก กนช. 

ไตรมาส 2 : รายงานแนวโน้มนวัตกรรมการเกษตรที่เหมาะสมส าหรับประเทศไทย 1 รายงาน 
  วิสาหกิจเริ่มต้นด้านการเกษตรที่ได้รับการบ่มเพาะและเร่งสร้าง 10 ราย 

ไตรมาส 3 : รายงานแนวโน้มนวัตกรรมการเกษตรที่เหมาะสมส าหรับประเทศไทย 1 รายงาน 
  วิสาหกิจเริ่มต้นด้านการเกษตรที่ได้รับการบ่มเพาะและเร่งสร้าง 5 ราย 

ไตรมาส 4 : รายงานแนวโน้มนวัตกรรมการเกษตรที่เหมาะสมส าหรับประเทศไทย 1 รายงาน 
  วิสาหกิจเริ่มต้นด้านเกษตรที่ได้รับการสนับสนุนออกสู่ตลาดต่างประเทศหรือได้รับการลงทุน 10 ราย 

 

8. ผลประโยชน์ที่คิดว่าจะได้รับ: 

8.1 ผลประโยชน์: 
 

ประโยชน์ทางตรง  
1) สร้างระบบนิเวศนวัตกรรมด้านการเกษตร (AgTech Ecosystem) ในการสร้างแพตฟอร์มให้เกิดการ

เชื่อมโยงของุรภาคส่วนในการสนับสนุนให้เกิดนวัตกรรมการเกษตรเพ่ือแก้ปัญหาได้อย่างตรงประเด็น
และมีประสิทิภาพ 

2) ท าให้เกิดการสร้างนวัตกรรมด้านการเกษตร เพื่อช่วยเพิ่มผลผลิต เพ่ิมมูลค่าของสินค้า ลดต้นทุนการ
ผลิต และควบคุมคุณภาพของสินค้าเกษตร และเพ่ิมรายได้รวมถึงการสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้บริโภคใน
ด้านความปลอดภัย เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับเกษตรกรไทย 

3) ภาคเอกชนในธุรกิจเกษตรของไทยสามารถสร้างแนวทางการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร ให้มี
ความสามารถทางการแข่งขันและเติบโตได้ในตลาดต่างประเทศ 

ผู้ได้รับประโยชน์ คือ  
1) ภาคเอกชนในธุรกิจเกษตรของไทย มีความสามารถทางการแข่งขันและเติบโตได้อย่างยั่งยืน 
2) เกษตรกร สามารถเชื่อมโยงธุรกิจนวัตกรรมการเกษตร เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้การแก้ไขปัญหาการเกษตร

อย่างครบระบบ 

ประโยชน์ทางอ้อม  
1) ก่อให้เกิดการเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการต่อยอดงานวิจัยและเทคโนโลยีสู่

ธุรกิจนวัตกรรมด้านเกษตร 
2) ประเทศไทยเป็นผู้น าด้านการพัฒนานวัตกรรมเกษตรในเขตภูมิภาคอาเซียน 
3) เป็นการใช้องค์ความรู้และนวัตกรรม ผนวกกับจุดแข็งในด้านความหลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติ 

วัฒนธรรมและวิถีความเป็นไทย เพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิมของสินค้าเกษตร 
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9. ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงของโครงการ: 

9.1 ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง  

 
ประเภทของความเสี่ยง ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น /คาดว่าจะเกิดขึ้น แนวทางแก้ไข/ ป้องกัน 

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ 
(Strategic Risk) 

1. ขาดการเชื่อมโยงกับเกษตรกรเพ่ือแก้ไข
ปัญหาให้เกิดการยอมรับ 

ประชุมหาความร่วมมือกับเครือข่าย
เกษตรกร  

ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ
(Operational Risk) 

2. การสร้างเครือข่ายความเชื่อมโยงกับ
ผู้ประกอบการและผู้ร่วมด าเนินโครงการ 

การจัดกิจกรรมสร้างความร่วมมือกับ
หน่วยงานต่างๆ  
การสร้างให้เกิด win-win situation ใน
ระบบนิเวศทางการเกษตร  

 

10. งบประมาณ 

10.1  งบประมาณ ปี 2562 รวมทั้งหมด   10,000,000  บาท  

10.1.1 รายละเอียดการใช้จ่าย จ าแนกตามกิจกรรม  

ค่าใช้จ่ายกิจกรรม/ การด าเนินงาน 
หน่วย
นับ 

จ านวน
หน่วย 

ราคาต่อ
หน่วย 

จ านวนครั้ง รวมจ านวน
เงิน (ถ้ามี) 

1. การระบุแนวโน้มนวัตกรรมการเกษตร         1,000,000  

1.1 การเข้าร่วมงานสัมนนาและประชุม ครั้ง 2 250,000    500,000  

1.2 การจัดงานประกาศแนวโน้ม ครั้ง 1 150,000    150,000  

1.3 ค่าจ้างเหมาลูกจ้างโครงการ คน 1 300,000    300,000  

1.4 การใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด เช่น ค่าเดินทาง 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ 

        50,000  

2. การพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม
การเกษตร 

        4,000,000  

2.1  ค่าจ้างเหมาจัดบ่มเพาะวิสาหกิจ
เริ่มต้นด้วยเทคโนโลยีเชิงลึก (Deep 
AgTech Startup) 

ครั้ง 1 500,000    500,000  
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ค่าใช้จ่ายกิจกรรม/ การด าเนินงาน 
หน่วย
นับ 

จ านวน
หน่วย 

ราคาต่อ
หน่วย 

จ านวนครั้ง รวมจ านวน
เงิน (ถ้ามี) 

2.2 ค่าจ้างเหมาจัดบ่มเพาะวิสาหกิจ
เริ่มต้นด้วยเทคโนโลยีเชิงลึก (Deep 
AgTech Startup) 

มหาวิท
ยาลัย 

3 1,000,000    3,000,000  

2.3 ค่าจ้างเหมาลูกจ้างโครงการ คน 1 240,000    240,000  

2.4 ค่าจัดกิจกรรมเสริมความแข่งแกร่ง
ของธุรกิจ 

ครั้ง 2 100,000    200,000  

2.5 การใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด เช่น ค่าเดินทาง 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ 

        60,000  

3. การสร้างและพัฒนาระบบนิเวศที่เอื้อ
ต่อการเติบโตของนวัตกรรมการเกษตร  

        5,000,000  

3.1 ค่าจ้างเหมาท าเวปไชต์ ABC ครั้ง 1 1,000,000     1,000,000  

3.2 ค่าจ้างเหมาจัด AgTech Battle เพ่ือ
สู่การสร้างตลาดต่างประเทศหรือการ
ลงทุน 

ครั้ง 1 1,600,000    1,600,000  

3.3  กิจกรรมสนับสนุนออกสู่ตลาด
ต่างประเทศหรือได้รับการลงทุน 

ครั้ง 2 800,000    1,600,000 

3.4 ค่าจ้างเหมาลูกจ้างโครงการ คน 1 240,000    240,000 

3.5 การจับคู่ธุรกิจและสร้างตลาด ครั้ง 2 250,000   500,000 

3.6 การใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด เช่น ค่าเดินทาง 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ 

        60,000  
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10.1.2  รายละเอียดการใช้จ่าย จ าแนกตามแผนยุทธศาสตร์  
แผนยุทธศาสตร์ กิจกรรม รวมจ านวนเงิน 

สร้างความเข้มแข็งระบบนวัตกรรม   
 1. การระบุแนวโน้มนวัตกรรมการเกษตร 1,000,000 
 2. การพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรมการเกษตร 4,000,000 
 3. การสร้างและพัฒนาระบบนิเวศท่ีเอ้ือต่อการเติบโต

ของนวัตกรรมการเกษตร  
5,000,000 
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10.2 แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายเดือน  

กิจกรรม 
จ านวนเงิน

รวม 
(ล้านบาท) 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

รวมงบประมาณ 10.0000 0.2180 0.3600 0.1100 0.8050 0.9050 4.6050 1.0100 0.0150 0.0150 0.9050 1.0350 0.0170 
1. การระบุแนวโนม้
นวัตกรรมการเกษตร 1.0000 0.2080   0.3500  0.0050 0.05000  0.2000 0.0050 0.0050 0.0050 0.0050 0.1500 0.0100 0.0070 

2. การพัฒนา
ผู้ประกอบการนวัตกรรม
การเกษตร 

4.0000 0.0050 0.0050 0.0050 0.0050 0.7000 3.0000  0.0050 0.0050 0.0050 0.2550 0.0050 0.0050 

3. การสร้างและพัฒนา
ระบบนิเวศท่ีเอื้อต่อการ
เติบโตของนวัตกรรม
การเกษตร  

5.0000 0.0050 0.0050 0.1000 0.7500  0.0050 1.6000  1.0000  0.0050 0.0050  0.5000  1.0200 0.0050 

   (ถัวเฉลี่ยทุกรายการ) 
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10.3 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (ถ้ามี)   

เร่ือง / โครงการ 
จ านวนเงินรวม พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

(ล้านบาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

รวมงบประมาณ 6.8800 0.3000 - - 0.2400 0.7400 4.6000 1.0000 - - - - - 

1. ค่าจ้างเหมาบริการ
ลูกจ้างโครงการ 

0.7800 0.3000   0.2400 0.2400         

2. ค่าจ้างเหมาจัดบ่มเพาะ
วิสาหกิจเริ่มต้นด้วย
เทคโนโลยีเชิงลึก (Deep 
AgTech Startup) 

0.5000     
0.5000 

 
        

3. ค่าจ้างเหมาจัดบ่มเพาะ
วิสาหกิจเริ่มต้นด้วย
เทคโนโลยีเชิงลึก (Deep 
AgTech Startup) 

3.0000      3.0000        

4. ค่าจ้างเหมาท าเวปไชต์ 
ABC 

1.0000       1.0000       

5. ค่าจ้างเหมาจัด AgTech 
Battle เพื่อสู่การสร้าง
ตลาดต่างประเทศหรือการ
ลงทุน 

1.6000      1.6000        
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S1-4: การยกระดับการพัฒนานวัตกรรมในระดับภูมิภาค (Innovation Regional Program) 
 

1. ความสอดคล้องกับนโยบาย 

1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี:  
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ:  
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 

1.3 แผนปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ ด้านที่ 1: การเพิ่มความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ 
หัวข้อที่ 1: การปฏิรูปด้านความสามารถในการแข่งขัน 
 หัวข้อย่อยที่ 1.1: ผลิตภาพ (Productivity)  
 หัวข้อย่อยที่ 1.2: การรวมกลุ่มในภูมิภาค (Regional Integration)  
 หัวข้อย่อยที่ 1.3: ระบบนิเวศด้านวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม (R&D Innovation Ecosystem)   

1.4 แผนงบประมาณ 
 แผนงานพ้ืนฐาน: ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
 แผนงานยุทธศาสตร์: การพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม  
 แผนงานบูรณาการ: พัฒนาผู้ประกอบการ เศรษฐกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล   
 แผนงานบูรณาการ: พัฒนาพ้ืนที่ระดับภาค (ภาคใต้ชายแดน)  

1.5 ยุทธศาสตร์: กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
 ยุทธศาสตร์ที่ 1: บ่มเพาะนวัตกรเพ่ืออนาคต และพัฒนาก าลังคน วทน.  
 ยุทธศาสตร์ที่ 2: บริหารจัดการงานวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมในสาขาเป้าหมาย  
 ยุทธศาสตร์ที่ 3: ขับเคลื่อนโครงการ วทน. ขนาดใหญ่ และโครงสร้างพ้ืนฐาน   
 ยุทธศาสตร์ที่ 4: พัฒนาพ้ืนที่เพ่ือนวัตกรรม  
 ยุทธศาสตร์ที่ 5: ผลักดันเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

1.6 ยุทธศาสตร์: ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1: สร้างความเข้มแข็งระบบนวัตกรรม (Strong Innovation System) 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2: สร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเปลี่ยนแปลงทางนวัตกรรม (Catalyst for Changes) 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3: สร้างคุณค่าใหม่ทางนวัตกรรม (Nurturing Future Value) 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4: พัฒนาสู่องค์กรแห่งนวัตกรรม (Innovative Organization) 
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1.7 ประเด็นการพัฒนาเพื่อยกระดับนวัตกรรม: ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
 ประเด็นที่ 1: สถาปัตยกรรมการเงินนวัตกรรม  
 ประเด็นที่ 2: นวัตกรรมเพ่ือสังคม 
 ประเด็นที่ 3: งานแห่งนวัตกรรม 
 ประเด็นที่ 4: ตลาดนวัตกรรมภาครัฐ 
 ประเด็นที่ 5: นวัตกรรมที่จ าเป็นต่อการพัฒนาประเทศ 
 ประเด็นที่ 6: นวัตกรรมเชิงพ้ืนที่ 
 ประเด็นที่ 7: สร้างนวัตกรและวิสาหกิจฐานนวัตกรรม 
 

2. ฝ่ายงานและผู้รับผิดชอบ  

ฝ่าย/งาน: ………ฝ่ายโครงสร้างพ้ืนฐานนวัตกรรม (Regional)……………………………………………………………………………… 

ผู้จัดการโครงการ: ………นายชาญวิทย์ รัตนราศรี…………ผู้จัดการส่งเสริมนวัตกรรม………………………………………………. 

ผู้ร่วมท างาน: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

1. ดร.กริชผกา บุญเฟ่ือง รอง ผสนช. ด้านระบบนวัตกรรม 

2. ดร.ชัยธร ลิมาภรณ์วณิชย์ ผู้จัดการกลยุทธ์นวัตกรรม 

3. นายมนัสพงษ์ มั่งไคร้ นักส่งเสริมนวัตกรรม (ภาคเหนือ) 

4. นางสาวจิดาภา รื่นนารีนารถ นักส่งเสริมนวัตกรรม (ภาคเหนือ) 

5. นางสาววราศรี อัจฉริยะเดชา นักส่งเสริมนวัตกรรม (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 

6. นางสาววัชราภรณ์ ปัญจวัฒน์ นักส่งเสริมนวัตกรรม (ภาคใต้) 

3. หลักการและเหตุผล  

การพัฒนานวัตกรรมในระดับภูมิภาค (Innovation Regional Program) ต้องการขับเคลื่อนนวัตกรรมเชิงพ้ืนที่ เพ่ือ
ส่งเสริมให้เกิดพลวัตนวัตกรรม และ  เพ่ือร่วมสร้างเครือข่ายนวัตกรรม เป็น “พันธมิตรนวัตกรรมในพื้นที่” มีเป้าหมาย
ส าคัญคือ การสร้างมูลค่าเพ่ิม ด้วยการให้บริการส่งเสริมด้านนวัตกรรม เพ่ือก่อให้เกิด “ระบบนิเวศนวัตกรรมในระดับภูมิ
ถาค (Regional Eco-Innovation System)” ด้วยการส่งเสริมการร่วมมือ การร่วมปฏิบัติและการแข่งขันระหว่างภาคี
นวัตกรรม ทั้งในภาคการผลิต ภาครัฐ ภาคการศึกษาและวิจัย รวมทั้งภาคสังคม” การพัฒนานวัตกรรมในระดับภูมิภาคของ
ประเทศไทยจะก่อให้เกิดบริการเพ่ือการสร้างนวัตกรรมมูลค่า (service space for value innovation) และท าให้เกิด
เครือข่ายความร่วมมือที่น าไปสู่การพัฒนานวัตกรรมเชิงยุทธศาสตร์ที่สร้างมูลค่าเพ่ิมและผลกระทบกับการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของพ้ืนที่ ให้เกิดจ้างงานในพ้ืนที่ การกระจายรายได้ และสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจภูมิภาค และเพ่ือเป็นศูนย์กลาง
บริการส่งเสริมด้านนวัตกรรมที่จะช่วยสนับสนุนให้เกิดการสร้างระบบนิเวศนวัตกรรมที่เข้มแข็งและยั่งยืน อันจะน าไปสู่ระบบ
นวัตกรรมของประเทศไทยที่เข้มแข็งต่อไป 
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4. วัตถุประสงค์ของโครงการ   

1. พัฒนาระบบนวัตกรรมภูมิภาค ด้วยการเชื่อมโยงเครือข่ายพันธมิตรเพ่ือสร้างความเข้มแข็งของระบบนวัตกรรม

ภูมิภาค 

2. การสนับสนุนด้านนวัตกรรมระดับภูมิภาค ด้วยการสร้างโอกาสการเข้าถึงการสนับสนุนด้านนวัตกรรมของ
ผู้ประกอบการในระดับภูมิภาคอย่างทั่วถึง 

3. ยกระดับความสามารถด้านนวัตกรรม ของสาขาอุตสาหกรรมเป้าหมายในพื้นที่หรือการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ด้วย
นวัตกรรม 

4. ส่งเสริมการพัฒนาความสามารถทางนวัตกรรมของผู้ประกอบการหรือกลุ่มเป้าหมายในพ้ืนที่ 

5. รายละเอียดการด าเนินงาน  

5.1 พื้นที่ด าเนินการ:  
1. ภาคเหนือ 

2. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

3. ภาคใต้และใต้ชายแดน 

5.2 แนวทางการด าเนินงาน: NIA’s Regional Innovation Program เป็นยุทธศาสตร์การยกระดับการพัฒนา
นวัตกรรมในส่วนภูมิภาค เพ่ือส่งเสริมให้เกิด “ระบบนิเวศนวัตกรรม” ด้วยการสร้างเครือข่ายนวัตกรรมที่เข้มแข็งใน
พ้ืนที่ โดย NIA Regional Connect จะท าหน้าที่เป็น System Integrator ในการเชื่อมโยงส่วนราชการท้องถิ่น 
มหาวิทยาลัย ภาคเอกชน และชุมชน โดย สนช. จะร่วมกับ อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคของ สป.วท. โดยส านักงาน
เลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (สอว.) ในการด าเนินงานร่วมกันเพ่ือเป็นศูนย์กลางการ
พัฒนาขับเคลื่อนนวัตกรรมระดับภูมิภาค  
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5.3 ปฏิทินกิจกรรม/ระยะเวลาด าเนินการ : 

รายการกิจกรรม 
น้ าหนัก 
(%) 

น้ า 
หนักย่อย 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 งบประมาณ
/ ตัวชี้วัด 

  ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. (ล้านบาท) 
Northern Regional Connect      10 20.66 29.33 56.33 58.33 60.33 80.66 84.66 94.66 100 13.0000 

   3.10 5.10 8.70 9.20 9.30 11.30 11.90 12.40 13.00 

1. Regional Innovators & Innovative Enterprises (การพัฒนาบุคลากรด้าน
นวัตกรรม) 

    10 22 28 34 40 46 52 64 94 100 2.5000 
   0.60 0.60 0.70 1.20 1.30 1.30 1.90 2.40 2.50 

    1.1 กิจกรรม Northern Connect ในกลุ่คลัสเตอร์เป้าหมาย (Food, Tourism, 
Health Care, Social และ Startup 

    10 28 28 46 46 64 64 82 82 100 D1 / D5 / D6 

   0.10 0.10 0.20 0.20 0.30 0.30 0.40 0.40 0.50 

    1.2 กิจกรรม Regional Innovation Journey     10 28 46 46 64 64 82 100 100 100 
   0.50 0.50 0.50 1.00 1.00 1.00 1.50 1.50 1.50 

    1.3 กิจกรรม CEO Camp     10 10 10 10 10 10 10 10 100 100 
          0.50 0.50 

2. Innovation Opportunity (สร้างโอกาสการเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานด้านวัต
กรรม) 

    10 30 50 80 80 80 90 90 90 100 7.0000 
   1.50 3.50 5.50 5.50 5.50 6.50 6.50 6.50 7.00 

    2.1 พัฒนาพื้นที่ส านักงาน Northern Regional Connect     10 40 70 100 100 100 100 100 100 100 D1 / D3 

   1.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 
    2.2 ระบบ Teleconference Pitching      10 40 70 100 100 100 100 100 100 100 

   0.50 1.50 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 

    2.3 ระบบฐานข้อมูล OEM ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมภาคเหนือ      10 10 10 40 40 40 70 70 70 100 

     0.50 0.50 0.50 1.50 1.50 1.50 2.00 

3. Expanding Innovation (การขยายผลธุรกิจนวัตกรรมให้เติบโตและเป็นที่
รู้จัก) 

    10 10 10 55 55 55 100 100 100 100 3.5000 

   1.00 1.00 2.50 2.50 2.50 3.50 3.50 3.50 3.50 

    3.1 กิจกรรม changing your mindset from local to global in food 
business 

    10 10 10 55 55 55 100 100 100 100  
   1.00 1.00 2.50 2.50 2.50 3.50 3.50 3.50 3.50 
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รายการกิจกรรม น้ าหนัก (%) น้ าหนักย่อย 
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 งบประมาณ/ ตัวชี้วัด 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. (ล้านบาท) 
Northeastern Regional Connect :       55 59.5 59.5 64 64 68.5 73 77.5 100 100 2.5000 

  0.5 1.00 1.00 1.00 1.00 1.50 1.50 2.00 2.50 2.50 

1. Regional Innovators & Innovative Enterprises  
(การพัฒนาบุคลากรด้านนวัตกรรม) 

    10 19 19 28 28 37 46 55 100 100 2.0000 
   0.50 0.50 0.50 0.50 1.00 1.00 1.50 2.0 2.0 

    1.1 กิจกรรม Regional Innovation Journey     10 28 28 46 46 64 82 100 100 100 

   0.50 0.50 0.50 0.50 1.00 1.00 1.50 1.50 1.50 

    1.2 กิจกรรม CEO Camp     10 10 10 10 10 10 10 10 100 100 
          0.50 0.50 

2. Innovation Opportunity (สร้างโอกาสการเข้าถึง
โครงสร้างพื้นฐานด้านวัตกรรม) 

    100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0.5000 
  0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 

    2.1 กิจกรรมระดมสมองเพื่อพัฒนาศักยภาพเชิงพื้นที่กับ
อุตสาหกรรมในอนาคต 

    100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 D1 / D3 

  0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 

 

รายการกิจกรรม 
น้ าหนัก 
(%) 

น้ าหนัก
ย่อย 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 งบประมาณ/ ตัวชี้วัด 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. (ล้านบาท) 
Southern Regional Connect :       5 55 59.5 64 64 68.5 73 77.5 77.5 100 2.5000 

   0.5 1.00 1.00 1.00 1.50 1.50 2.00 2.00 2.50 

1. Regional Innovators & Innovative Enterprises (การพัฒนาบุคลากรด้าน
นวัตกรรม) 

    10 10 19 28 28 37 46 55 55 100 2.0000 

    0.50 0.50 0.50 1.00 1.00 1.50 1.50 2.00 

    1.1 กิจกรรม Regional Innovation Journey     10 10 28 46 46 64 82 100 100 100 

    0.50 0.50 0.50 1.00 1.00 1.50 1.50 1.50 

    1.2 กิจกรรม CEO Camp     10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 

           0.50 

2. Innovation Opportunity (สร้างโอกาสการเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานด้าน
นวัตกรรม) 

     100 100 100 100 100 100 100 100 100 0.5000 

   0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 
    2.1 กิจกรรมระดมสมองเพื่อพัฒนาศักยภาพเชิงพื้นที่กับอุตสาหกรรมในอนาคต      100 100 100 100 100 100 100 100 100 D1 / D3 

   0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 
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5.3 วิธีและขั้นตอนการด าเนินงาน (Work Breakdown Structure) 

 

 
 

5.4 รายชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ 

ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย) ต าแหน่ง หน้าที่ ความ
รับผิดชอบ (%) 

1. ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง รอง ผสนช. ด้านระบบนวัตกรรม ที่ปรึกษาโครงการ 5 

2. นายชาญวิทย์ รัตนราศรี ผู้จัดการส่งเสริมนวัตกรรม ผู้จัดการโครงการ 100 

3. ดร.ชัยธร ลิมาภรณ์วณิชย์  ผู้จัดการกลยุทธ์นวัตกรรม ด้านแผนและนโยบาย 20 

4. นายมนัสพงษ์ มั่งไคร้ นักส่งเสริมนวัตกรรม ปฏิบัติงานพื้นที่ภาคเหนือ 100 

5. นางสาวจิดาภา รื่นนารีนารถ นักส่งเสริมนวัตกรรม ปฏิบัติงานพื้นที่ภาคเหนือ 100 

6. นางสาววราศรี อัจฉริยะเดชา นักส่งเสริมนวัตกรรม ปฏิบัติงานพื้นที่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

100 

7. นางสาววัชราภรณ์ ปัญจวัฒน์  นักส่งเสริมนวัตกรรม ปฏิบัติงานพื้นที่ภาคใต้ 100 
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5.5 ผู้รับผิดชอบโครงการ ( Responsibility Assignment Matrix) 

ล าดับ
ที ่

กิจกรรมการด าเนินงาน 
ผู้ด าเนินการ/หน้าที่ความรับผิดชอบ 

CR
 

CL
 

M
M

 

JR
 

VA
 

W
P  

1 Regional Innovators & Innovative Enterprises (การพัฒนา
บุคลากรด้านนวัตกรรม) ภาคเหนือ 3 กิจกรรมหลัก 11 กิจกรรมย่อย 

       

2 Innovation Opportunity (สร้างโอกาสการเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านวัตกรรม) ภาคเหนือ 3 กิจกรรมหลัก 

       

3 Expanding Innovation (การขยายผลธุรกิจนวัตกรรมให้เติบโตและ
เป็นที่รู้จัก) ภาคเหนือ 1 กิจกรรมหลัก 

       

4 Regional Innovators & Innovative Enterprises (การพัฒนา
บุคลากรด้านนวัตกรรม) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 กิจกรรมหลัก 6 
กิจกรรมย่อย 

       

5 Innovation Opportunity (สร้างโอกาสการเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านวัตกรรม) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 กิจกรรมหลัก 

       

6 Regional Innovators & Innovative Enterprises (การพัฒนา
บุคลากรด้านนวัตกรรม) ภาคใต้ 2 กิจกรรมหลัก 6 กิจกรรมย่อย 

       

7 Innovation Opportunity (สร้างโอกาสการเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านวัตกรรม) ภาคใต้ 1 กิจกรรมหลัก 

       

6. รายละเอียดตัวชี้วัด ของแผนงาน/โครงการ  

6.1  ตัวชี้วัดที่ 1: กิจกรรมการพัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรมในภูมิภาค 
 หน่วยนับ: กิจกรรม 

 6.1.1  ประเภทตัวชี้วัด 

  สงป.  ยุทธศาสตร์ วท.  ข้อตกลง ก.พ.ร.  แผนปฏิบัติการ สนช.   สนับสนุนการเกิดผลผลิต   

6.1.2 ค าอธิบายตัวชี้วัด 

กิจกรรมการพัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรมในภูมิภาค มุ่งเน้นการสร้างเครือข่ายเพ่ือเชื่อมโยงให้เกิดความร่วมมือของ

ผู้ประกอบการ SME ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ Startups ผู้ประกอบการชุมชน รวมถึงหน่วยงานสนับสนุนและ

ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรม เพ่ือก่อให้เกิดการเพ่ิมจ านวนนวัตกร รวมถึงบริษัทและองค์กรนวัตกรรมในพ้ืนที่ 

6.1.3  ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด      

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 รวม 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.  

  2   4   4   3 13 
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6.1.4  ร้อยละความก้าวหน้าของงานในแต่ละเดือน   

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
รวม 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
0% 0% 15% 15% 15% 45% 45% 45% 75% 75% 75% 100% 100% 

6.2   ตัวชี้วัดที่ 2 : จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรมในภูมิภาค 
 หน่วยนับ: ราย 

 6.2.1  ประเภทตัวชี้วัด 

  สงป.  ยุทธศาสตร์ วท.  ข้อตกลง ก.พ.ร.  แผนปฏิบัติการ สนช.   สนับสนุนการเกิดผลผลิต   

6.2.2  ค าอธิบายตัวชี้วัด  

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรมในภูมิภาค หมายถึง กลุ่มที่มีความสนใจในการน านวัตกรรมมา
พัฒนาธุรกิจและเป็นกลุ่มที่มาศักยภาพในการเชื่อมโยงเพ่ือให้เกิดเป็นคลัสเตอร์เป้าหมายในพ้ืนที่ รวมทั้งจะเป็น
แกนน าและเป็นตัวอย่างในการขับเคลื่อนนวัตกรรมของพ้ืนที่ 

6.2.3  ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด      

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 รวม 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.  

  100   200   200   200 700 

6.2.4  ร้อยละความก้าวหน้าของงานในแต่ละเดือน   

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 รวม 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.  
0% 0% 15% 15% 15% 40% 40% 40% 70% 70% 70% 100% 100% 

6.3   ตัวชี้วัดที่ 3 : แผนการพัฒนานวัตกรรมภูมิภาค 
 หน่วยนับ: แผน 

 6.3.1  ประเภทตัวชี้วัด 

  สงป.  ยุทธศาสตร์ วท.  ข้อตกลง ก.พ.ร.  แผนปฏิบัติการ สนช.   สนับสนุนการเกิดผลผลิต   

6.3.2  ค าอธิบายตัวชี้วัด  

แผนการพัฒนานวัตกรรมภูมิภาค หมายถึง กรอบแนวทางการด าเนินงานในการพัฒนานวัตกรรมในส่วนภูมิภาค
ระดับจังหวัดหรือระดับภาค 
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6.3.3  ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด      

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 รวม 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.  

           1 1 

6.3.4  ร้อยละความก้าวหน้าของงานในแต่ละเดือน   
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 รวม 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.  
0% 0% 0% 0% 0% 5% 10% 10% 50% 50% 50% 100% 100% 

7. ผลผลิตส าคัญที่ได้จากโครงการ: 

ไตรมาส 1 : ผลการด าเนินงานร้อยละ 10 

ไตรมาส 2 : ผลการด าเนินงานร้อยละ 40 

ไตรมาส 3 : ผลการด าเนินงานร้อยละ 70 

ไตรมาส 4 : ผลการด าเนินงานร้อยละ 100 

8. ผลประโยชน์ที่คิดว่าจะได้รับ: 

8.1 ผลประโยชน์: 
    ประโยชน์ทางตรง 

1. ได้รูปแบบการด าเนินงานการพัฒนานวัตกรรมจ านวน 6 ภูมิภาค 
2. GPP ของพ้ืนที่เพ่ิมขึ้น 
3. สามารถก าหนดกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายในการพัฒนานวัตกรรมหรือแก้ปัญหาของพ้ืนที่ด้วยการพัฒนานวัตกรรม 
4. เกิดเครือข่ายร่วมรังสรรค์นวัตกรรมในพ้ืนที่ที่เข้มแข็ง 
5. สร้างความสามารถทางนวัตกรรมให้กับผู้ประกอบการในพ้ืนที่ 
6. สร้างผู้ประกอบการ Startup และ SME รุ่นใหม่ 
7. เพ่ิมการจ้างงานในพ้ืนที่จากธุรกิจนวัตกรรม 
ผู้ได้รับประโยชน์ คือ ภาคีนวัตกรรมในพ้ืนที่ ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐ  การศึกษา  เอกชน สังคม และสิ่งแวดล้อม 

 ประโยชน์ทางอ้อม สร้างรายได้ใหม่และคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนจากธุรกิจนวัตกรรม 
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9. ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงของโครงการ: 

9.1 ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง  

ประเภทของความเสี่ยง ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น /คาดว่าจะเกิดขึ้น แนวทางแก้ไข/ ป้องกัน 
 1. ผลการด าเนินงานไม่เป็นตามแผนงาน ขออนุมัติแผนกิจกรรมก่อนเริ่มด าเนินงาน 

 2. หน่วยงานร่วมในพื้นที่ไม่สามารถด าเนินงาน
ร่วมกันได้ 

ก าหนดหน่วยงานในพื้นที่ท่ีจะด าเนินการด้วย
ให้ชัดเจน 

10. งบประมาณ 

10.1  งบประมาณ ปี 2562 รวมทั้งหมด   22.0000  ล้านบาท  

    10.1.1 รายละเอียดการใช้จ่าย จ าแนกตามกิจกรรม  

ค่าใช้จ่ายกิจกรรม/ การด าเนินงาน 
หน่วย
นับ 

จ านวน
หน่วย 

ราคาต่อ
หน่วย 

จ านวนครั้ง 
(ถ้ามี) 

รวมจ านวนเงิน 

1. กิจกรรม Northern Connect ในกลุ่มคลัส

เตอร์เป้าหมาย (Food, Tourism, Health Care, 
Social และ Startup 

กิจกรรม 5 100,000  500,000 

2. กิจกรรม Regional Innovation Journey กิจกรรม 3 1,500,000  4,500,000 
3. กิจกรรม CEO Camp กิจกรรม 3 500,000  1,500,000 
4. พัฒนาพื้นที่ส านักงาน Northern Regional 

Connect 
กิจกรรม 1 3,000,000  3,000,000 

5. ระบบ Teleconference Pitching ระบบ 1 2,000,000  2,000,000 
6. ระบบฐานข้อมูล Geographic ของคลัสเตอร์

เป้าหมายในพื้นที่ 
ระบบ 1 2,000,000  2,000,000 

7. กิจกรรมระดมสมองเพื่อพัฒนาศักยภาพเชิง

พื้นที่กับอุตสาหกรรมในอนาคต 
ระบบ 2 500,000  1,000,000 

8. กิจกรรม changing your mindset from 

local to global in food business 
กิจกรรม 1 3,500,000  3,500,000 

9. จัดท าแผนพัฒนานวัตกรรมภูมิภาค 1 ภาค แผน 1 2,000,000  2,000,000 
10. งบด าเนินงาน     2,000,000 

รวม 22,000,000 
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      10.1.2  รายละเอียดการใช้จ่าย จ าแนกตามแผนยุทธศาสตร์  
แผนยุทธศาสตร์ กิจกรรม รวมจ านวนเงิน 

สร้างความเข้มแข็งระบบนวัตกรรม 
 1. Regional Innovators & Innovative Enterprises (การพัฒนา

บุคลากรด้านนวัตกรรม) 
6,500,000 

 2. Innovation Opportunity (สร้างโอกาสการเข้าถึงโครงสร้าง
พื้นฐานด้านวัตกรรม) 

8,000,000 

 3. Expanding Innovation (การขยายผลธุรกิจนวัตกรรมให้เติบโต
และเป็นที่รู้จัก) 

3,500,000 
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10.2 แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายเดือน  

กิจกรรม 
จ านวนเงิน

รวม 
(ล้านบาท) 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

รวมงบประมาณ  - - - - - - - - - - - - 

1. Northern Regional Connect 14.0000    0.8000 2.0000 1.3000 2.0000 1.3000 1.0000 3.0000 1.1000 1.5000 
2. North Eastern Regional 
Connect 

3.0000   0.2000 0.3000 0.2000 0.2000 0.3000 0.2000 0.3000 0.4000 0.4000 0.5000 

3. Southern Regional Connect 3.0000   0.2000 0.2000 0.2000 0.2000 0.3000 0.3000 0.3500 0.4000 0.4500 0.4000 
4. Regional Innovation 
System 

2.0000       0.6000  0.8000   0.6000 

(ถัวเฉลี่ยทุกรายการ) 
 

10.3 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (ถ้ามี)   

เร่ือง / โครงการ 
จ านวนเงินรวม 

(ล้านบาท) 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

รวมงบประมาณ  - - - - - - - - - - - - 

จ้างเหมาพัฒนาระบบ Data 
Informatics  

2.0000    1.0000     1.0000    

จ้างเหมาจัดกจิกรรมสร้าง
เครือข่ายนวัตกร 3 ภูมภิาค 

6.0000    1.5000  1.5000   1.5000   1.5000 

จ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่
ส านักงาน สนช. ภาคเหนือ 
และระบบ 

5.0000      3.0000       
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S1-5: นวัตกรรมเชิงพื้นที่ (Area Based Innovation)  
 

1. ความสอดคล้องกับนโยบาย 

1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี:  
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ:  
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 

1.3 แผนปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ ด้านที่ 1: การเพิ่มความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ 
หัวข้อที่ 1: การปฏิรูปด้านความสามารถในการแข่งขัน 
 หัวข้อย่อยที่ 1.1: ผลิตภาพ (Productivity)  
 หัวข้อย่อยที่ 1.2: การรวมกลุ่มในภูมิภาค (Regional Integration)  
 หัวข้อย่อยที่ 1.3: ระบบนิเวศด้านวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม (R&D Innovation Ecosystem)   

1.4 แผนงบประมาณ 
 แผนงานพ้ืนฐาน: ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
 แผนงานยุทธศาสตร์: การพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม  
 แผนงานบูรณาการ: พัฒนาผู้ประกอบการ เศรษฐกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล   
 แผนงานบูรณาการ: พัฒนาพ้ืนที่ระดับภาค (ภาคใต้ชายแดน)  

1.5 ยุทธศาสตร์: กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
 ยุทธศาสตร์ที่ 1: บ่มเพาะนวัตกรเพ่ืออนาคต และพัฒนาก าลังคน วทน.  
 ยุทธศาสตร์ที่ 2: บริหารจัดการงานวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมในสาขาเป้าหมาย  
 ยุทธศาสตร์ที่ 3: ขับเคลื่อนโครงการ วทน. ขนาดใหญ่ และโครงสร้างพ้ืนฐาน   
 ยุทธศาสตร์ที่ 4: พัฒนาพ้ืนที่เพ่ือนวัตกรรม  
 ยุทธศาสตร์ที่ 5: ผลักดันเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

1.6 ยุทธศาสตร์: ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1: สร้างความเข้มแข็งระบบนวัตกรรม (Strong Innovation System) 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2: สร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเปลี่ยนแปลงทางนวัตกรรม (Catalyst for Changes) 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3: สร้างคุณค่าใหม่ทางนวัตกรรม (Nurturing Future Value) 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4: พัฒนาสู่องค์กรแห่งนวัตกรรม (Innovative Organization) 
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1.7 ประเด็นการพัฒนาเพื่อยกระดับนวัตกรรม: ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
 ประเด็นที่ 1: สถาปัตยกรรมการเงินนวัตกรรม  
 ประเด็นที่ 2: นวัตกรรมเพ่ือสังคม 
 ประเด็นที่ 3: งานแห่งนวัตกรรม 
 ประเด็นที่ 4: ตลาดนวัตกรรมภาครัฐ 
 ประเด็นที่ 5: นวัตกรรมที่จ าเป็นต่อการพัฒนาประเทศ 
 ประเด็นที่ 6: นวัตกรรมเชิงพ้ืนที่ 
 ประเด็นที่ 7: สร้างนวัตกรและวิสาหกิจฐานนวัตกรรม 
 

2. ฝ่ายงานและผู้รับผิดชอบ  

ฝ่าย/งาน: นวัตกรรมเชิงพ้ืนที่ 

ผู้จัดการโครงการ: อัจฉราพรรณ ยอดรัก 

ผู้ร่วมท างาน:  เยาวรัตน์ เกกินะ พลพินิจ พินิจชอบ เธียรวนันต์ จอมสืบ  

3. หลักการและเหตุผล  
การพัฒนานวัตกรรมเชิงพื้นที่ (Area-based innovation) ซึ่งเป็นการพัฒนาเชิงพื้นที่บนพื้นฐานของปัจจัยการ

พัฒนาในทุกมิติ โดยการน าทรัพยากรธรรมชาติและศักยภาพทางภูมิศาสตร์ของพื้นที่นั้น ๆ มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของพื้นที่นั้น ๆ และเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ส าคัญในการเชื่อมโยงความร่วมมือการ
พัฒนาระหว่างหน่วยงานหรือกลุ่ม องค์กรที่เกี่ยวข้อง ให้เกิดความสอดคล้องสามารถสนับสนุนและส่งเสริมแนวทางการ
พัฒนาซึ่งกันและกันซึ่งจะช่วยทวีความเจริญเติบโตทั้งด้านการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม การมีคุณภาพชีวิตที่ดีหรือรูปแบบการ
ด าเนินชีวิตที่ทันสมัย และการลงทุนที่เอ้ือต่อการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมของพื้นที่ยิ่งๆ ขึ้น เพื่อตอบสนอง
การพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพในการแข่งขันของประเทศทั้ง 10 กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ ในการแข่งขัน (S 
Curve) อุตสาหกรรมกลุ่มเดิมที่มีศักยภาพ (First S-Curve) ประกอบไปด้วย ยานยนต์สมัยใหม่ อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ การ
ท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ และการแปรรูปอาหาร  อุตสาหกรรม
อนาคต (New S-Curve) ประกอบไปด้วย หุ่นยนต์ การบินและโลจิสติกส์ เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ ดิจิทัล และ
การแพทย์ครบวงจร สนช. จึงได้เล็งเห็นถึงความส าคัญและประโยชน์จากการพัฒนาดังกล่าว จึงก าหนดขอบเขตการศึกษา
ใน 3 ระดับ ได้แก่ ระเบียงนวัตกรรม (Innovation Corridor)  เมืองนวัตกรรม (City Innovation) และย่านนวัตกรรม 
(Innovation District) 

4. วัตถุประสงค์ของโครงการ   

1. ส่งเสริมและผลักดันนโยบายการพัฒนาพ้ืนที่ด้วยนวัตกรรมในระดับภูมิภาค ระดับเมือง และระดับย่าน 

2. ด าเนินการผลักดันให้เกิดการลงทุนของอุตสาหกรรมและธุรกิจด้านนวัตกรรมให้เกิดการร่วมกลุ่มเป็นคลัสเตอร์

ทั้งในระดับภูมิภาค ระดับเมือง ระดับย่าน 

3. พัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ขับเคลื่อนนวัตกรรมเชิงพ้ืนที่ในประเทศไทย  
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5. รายละเอียดการด าเนินงาน  

5.1 พื้นที่ด าเนินการ: ประเทศไทย 

5.2 แนวทางการด าเนินงาน:  
1. สนับสนุนภาครัฐ ภาคเอกชน และท้องถิ่นให้ใช้นวัตกรรมเชิงพ้ืนที่ในการวางแผนพัฒนาให้เกิดกลุ่มธุรกิจ

นวัตกรรม (Innovation Business Cluster) 
2. ประเมินพ้ืนที่ด้วยดัชนีนวัตกรรมส าหรับเมือง เพ่ือวิเคราะหแ์ละระบุศักยภาพทางนวัตกรรมของเมืองในประเทศไทย  
3. จัดอบรบผู้บริหารเมืองในประเทศไทยภายใต้หลักสูตรผู้บริหารเมืองนวัตกรรม (Chief City Innovation Officer: 

CCIO) 

4. ส่งเสริมให้เกิดกลุ่มเครือข่ายผู้ร่วมพัฒนาย่านนวัตกรรมในประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรม  

5. เชื่อมโยงผู้พัฒนาเมืองและย่านนวัตกรรมในต่างประเทศให้มีส่วนร่วมกับการด าเนินการย่านนวัตกรรมในประเทศไทย  

5.3 ปฏิทินกิจกรรม/ระยะเวลาด าเนินการ : 

รายการกิจกรรม 

น้ าหนัก 
(%) 

น้ าหนัก
ย่อย 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 งบประมาณ
/ ตัวชี้วัด 

  ต.ค
. 

พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 20.0 ลบ. 

1. ระเบียงนวัตกรรม 

1.1แพลตฟอร์มสนับสนุน

ภาครัฐ ภาคเอกชน และ

ท้องถิ่นให้ใช้นวัตกรรม

เชิงพื้นที่ในการวางแผน

พัฒนาให้เกิดกลุ่มธุรกิจ

นวัตกรรม (Innovation 

Business Cluster) 

10  10      20 40 60 80 100   1.0 

2. เมืองนวัตกรรม 

2.1 ประเมินพื้นที่ด้วย

ดัชนีนวัตกรรมส าหรับ

เมือง เพื่อวิเคราะห์และ

ระบุศักยภาพทาง

นวัตกรรมของเมืองใน

ประเทศไทย 

30 10     20 30 40 60 80 100   3.0 
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รายการกิจกรรม 

น้ าหนัก 
(%) 

น้ าหนัก
ย่อย 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 งบประมาณ
/ ตัวชี้วัด 

  ต.ค
. 

พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 20.0 ลบ. 

2.2 จัดอบรบผู้บริหาร

เมืองในประเทศไทย

ภายใต้หลักสูตรผู้บริหาร

เมืองนวัตกรรม (Chief 

City Innovation 

Officer: CCIO) อย่าง

น้อย 1 หลักสูตร  

 20       30 50 70 100   5.0 

3. ย่านนวัตกรรม 

3.1 ส่งเสริมให้เกิดกลุ่ม

เครือข่ายผู้ร่วมพัฒนา

ย่านนวัตกรรมในประเทศ

ไทยอย่างเป็นรูปธรรม 

อย่างน้อย 2 พื้นที่ 

- สร้างแพลตฟอร์ม หรือ

เครื่องมืองเพื่อก่อให้เกิด

การรับรู้ และแบ่งปัน

ฐานข้อมูลในการพัฒนา

ธุรกิจนวัตกรรมภายใน

ย่าน 

- ผลักดันให้เกิดการ

แบ่งปันพื้นที่ภายในย่าน

เพื่อการด าเนินกิจกรรม

ด้านนวัตกรรม 

60 30 1
0 

2
0 

3
0 

40 50 60 70 80 90 100    6.0 

3.2 เช่ือมโยงผู้พัฒนา
เมืองและย่านนวัตกรรม
ในต่างประเทศให้มีส่วน
ร่วมกับการด าเนินการ
ย่านนวัตกรรมในประเทศ
ไทย อย่างน้อย 2 
ประเทศ  

30   1
0 

2
0 

3
0 

40 50 60 70 80 90 100    5.0 
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รายการกิจกรรม 

น้ าหนัก 
(%) 

น้ าหนัก
ย่อย 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 งบประมาณ
/ ตัวชี้วัด 

  ต.ค
. 

พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 20.0 ลบ. 

- จัดกิจกรรมดึงดูด

กลุ่มภาครัฐ 

ภาคเอกชนและภาค

การศึกษาของาง

ประเทศที่ด าเนิน

การเมืองนวัตกรรม

ให้เข้ามามีส่วนร่วม

ในการจัดท าแผนและ

กิจกรรมพัฒนาย่าน

นวัตกรรมในประเทศ

ไทย  
 

 
5.3 วิธีและขั้นตอนการด าเนินงาน (Work Breakdown Structure) 
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5.4 รายชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ 
 

ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย) ต าแหน่ง หน้าที่ ความ
รับผิดชอบ 

(%) 
นางสาวอัจฉราพรรณ ยอดรัก นักส่งเสริมนวัตกรรม วางแผนและก ากับแนวทาง 

การด าเนินงาน 
30 

นางสาวเยาวรัตน์ เกกินะ นักส่งเสริมนวัตกรรม วางแผนและก ากับแนวทาง 
การด าเนินงาน 

25 

นายพลพินิจ พินิจชอบ นักส่งเสริมนวัตกรรม วางแผนและก ากับแนวทาง 
การด าเนินงาน 

25 

นางสาวเธียรวนันต์ จอมสืบ นักส่งเสริมนวัตกรรม วางแผนและก ากับแนวทาง 
การด าเนินงาน 

25 

 
5.5 ผู้รับผิดชอบโครงการ ( Responsibility Assignment Matrix) 

ล าดับ
ที ่

กิจกรรมการด าเนินงาน 
ผู้ด าเนินการ/หน้าที่ความรับผิดชอบ 

AY
 

YK
 

PP
N 

TJ
S   

1 แพลตฟอร์มสนับสนุนภาครัฐ ภาคเอกชน และท้องถิ่น
ให้ใช้นวัตกรรมเชิงพ้ืนที่ในการวางแผนพัฒนาให้เกิดกลุ่ม
ธุรกิจนวัตกรรม (Innovation Business Cluster) 

      

2 ประเมินพ้ืนที่ด้วยดัชนีนวัตกรรมส าหรับเมือง เพ่ือ
วิเคราะห์และระบุศักยภาพทางนวัตกรรมของเมืองใน
ประเทศไทย 

      

3 จัดอบรบผู้บริหารเมืองในประเทศไทยภายใต้หลักสูตร
ผู้บริหารเมืองนวัตกรรม (Chief City Innovation 
Officer: CCIO) อย่างน้อย 1 หลักสูตร  

      

4 ส่งเสริมให้เกิดกลุ่มเครือข่ายผู้ร่วมพัฒนาย่านนวัตกรรม
ในประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรม อย่างน้อย 2 พ้ืนที่ 

      

5 เชื่อมโยงผู้พัฒนาเมืองและย่านนวัตกรรมในต่างประเทศ
ให้มีส่วนร่วมกับการด าเนินการย่านนวัตกรรมในประเทศ
ไทย อย่างน้อย 2 ประเทศ 
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6. รายละเอียดตัวชี้วัดของแผนงาน/โครงการ  

6.1  ตัวชี้วัดที่ 1:  ระบบบริหารจัดการระเบียงนวัตกรรม 
 หน่วยนับ: ระบบ 

 6.1.1  ประเภทตัวชี้วัด 

  สงป.  ยุทธศาสตร์ วท.  ข้อตกลง ก.พ.ร.  แผนปฏิบัติการ สนช.   สนับสนุนการเกิดผลผลิต   

6.1.2  ค าอธิบายตัวชี้วัด  
ด าเนินการพัฒนาเว็บไซต์และระบบฐานข้อมูล เพ่ือเป็นช่องทางในการกิจกรรมร่วมระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน 
และท้องถิ่นให้ใช้นวัตกรรมเชิงพ้ืนที่ในการวางแผนพัฒนาให้เกิดกลุ่มธุรกิจนวัตกรรม (Innovation Business 
Cluster) 

6.1.3  ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด      
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 รวม 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.  
          1  1 

6.1.4  ร้อยละความก้าวหน้าของงานในแต่ละเดือน   
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 รวม 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.  
     20 40 60 80 100   100% 

 

6.2  ตัวชี้วัดที่ 2: ดัชนีเมืองนวัตกรรม 
 หน่วยนับ: รายงานประเมิน 

 6.2.1  ประเภทตัวชี้วัด 

  สงป.  ยุทธศาสตร์ วท.  ข้อตกลง ก.พ.ร.  แผนปฏิบัติการ สนช.   สนับสนุนการเกิดผลผลิต   

6.2.2  ค าอธิบายตัวชี้วัด  
 ประเมินพ้ืนที่ด้วยดัชนนีวัตกรรมส าหรับเมือง เพ่ือวิเคราะห์และระบุศักยภาพทางนวัตกรรมของเมืองในประเทศไทย 

6.2.3  ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด  
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 รวม 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.  
      

 
       1  1 
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6.2.4  ร้อยละความก้าวหน้าของงานในแต่ละเดือน   

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
รวม 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
     20 30 40 60 80 100  100% 
 

6.3  ตัวชี้วัดที่ 3: หลักสูตรผู้บริหารเมืองนวัตกรรม 
 หน่วยนับ: หลักสูตร 

 6.3.1  ประเภทตัวชี้วัด 

  สงป.  ยุทธศาสตร์ วท.  ข้อตกลง ก.พ.ร.  แผนปฏิบัติการ สนช.   สนับสนุนการเกิดผลผลิต   

6.3.2  ค าอธิบายตัวชี้วัด  
 จัดอบรบผู้บริหารเมืองในประเทศไทยภายใต้หลักสูตรผู้บริหารเมืองนวัตกรรม (Chief City Innovation Officer: CCIO) 

6.2.3  ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด  
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 รวม 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.  
          1  1 

6.2.4  ร้อยละความก้าวหน้าของงานในแต่ละเดือน   
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

รวม 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
     20 30 40 60 80 100  100% 
 

6.4  ตัวชี้วัดที่ 4: การส่งเสริมให้เกิดศูนย์กลางให้บริการข้อมูลและกิจกรรมของย่านนวัตกรรม 
 หน่วยนับ: ย่าน 

 6.3.1  ประเภทตัวชี้วัด 

  สงป.  ยุทธศาสตร์ วท.  ข้อตกลง ก.พ.ร.  แผนปฏิบัติการ สนช.   สนับสนุนการเกิดผลผลิต   

6.3.2  ค าอธิบายตัวชี้วัด  
 ส่งเสริมให้เกิดกลุ่มเครือข่ายผู้ร่วมพัฒนาย่านนวัตกรรมในประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรม  

  6.3.3  ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด  
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

รวม 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
          1    1   2 
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6.3.4  ร้อยละความก้าวหน้าของงานในแต่ละเดือน      

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 รวม 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.  
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100    100% 

 

6.5  ตัวชี้วัดที่ 5: ความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อการพัฒนาย่านนวัตกรรม 
 หน่วยนับ:  ประเทศ 

 6.3.1  ประเภทตัวชี้วัด 

  สงป.  ยุทธศาสตร์ วท.  ข้อตกลง ก.พ.ร.  แผนปฏิบัติการ สนช.   สนับสนุนการเกิดผลผลิต   

6.3.2  ค าอธิบายตัวชี้วัด  
 เชื่อมโยงผู้พัฒนาเมืองและย่านนวัตกรรมในต่างประเทศให้มีสว่นรว่มกับการด าเนนิการย่านนวัตกรรมในประเทศไทย 

6.3.3  ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด  
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

รวม 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
    1       1      2 

6.3.4  ร้อยละความก้าวหน้าของงานในแต่ละเดือน      
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 รวม 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.  
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100    100% 

  

7. ผลผลิตส าคัญที่ได้จากโครงการ: 

ไตรมาส 1 :  

 ร่างเกณฑ์อ้างอิงพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลระเบียงนวัตกรรมกรุงเทพ (Bangkok Innovation 
Corridor) 

 รายงานประเภทและจ านวนของดัชนีที่ใช้ประเมินเมืองนวัตกรรมจากกรณีศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ 

 ผลการประเมินการจัดหลักสูตรผู้บริหารเมืองนวัตกรรมรุ่นที่ 1  

 ข้อเสนอโครงการและกรอบงบประมาณการด าเนินการพัฒนาย่านนวัตกรรมร่วมกันจากหน่วยงานเครือข่าย 

 กิจกรรมความร่วมมือด้านการพัฒนาเมืองนวัตกรรมอย่างน้อย 1 ประเทศ 
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ไตรมาส 2 :  

 ประกาศจัดหาที่ปรึกษาพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลระเบียงนวัตกรรมกรุงเทพ (Bangkok Innovation 
Corridor) 

 น าเสนอดัชนีที่ใช้ประเมินเมืองนวัตกรรมจากกรณีศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ ต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

 ร่างหลักสูตรผู้บริหารเมืองนวัตกรรมรุ่นที่ 2 

 กิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วมของคนในพ้ืนที่ย่านนวัตกรรมอย่างน้อย 1 พ้ืนที่ 

 กิจกรรมความร่วมมือด้านการพัฒนาเมืองนวัตกรรมอย่างน้อย 1 ประเทศ 
ไตรมาส 3 : 

 โครงสร้างระบบบริหารจัดการข้อมูลระเบียงนวัตกรรมกรุงเทพ (Bangkok Innovation Corridor) 

 ขอบเขตการด าเนินการน าดัชนีเมืองนวัตกรรมในการประเมินเมืองระยะที่ 2  

 ร่างเกณฑ์อ้างอิงบริหารจัดการหลักสูตรผู้บริหารเมืองนวัตกรรมรุ่นที่ 2 

 กิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วมของคนในพ้ืนที่ย่านนวัตกรรมอย่างน้อย 1 พ้ืนที่ 
ไตรมาส 4 : 

 ระบบบริหารจัดการข้อมูลระเบียงนวัตกรรมกรุงเทพ (Bangkok Innovation Corridor) น าเสนอต่อ
สาธารณะ 

 รายงานการด าเนินการน าดัชนีเมืองนวัตกรรมในการประเมินเมืองระยะที่ 2 

 รับสมัครและเปิดสอนหลักสูตรผู้บริหารเมืองนวัตกรรมรุ่นที่ 2 

 ศูนย์กลางการให้บริการข้อมูลและกิจกรรมของย่านนวัตกรรมอย่างน้อย 2 ย่าน 
 

8. .ผลประโยชน์ที่คิดว่าจะได้รับ: 

8.1 ผลประโยชน์ 
ประโยชน์ทางตรง  
1. ไดฐ้านข้อมูลและแผนนโยบายเชิงพ้ืนที่แบบบูรณาการเพ่ือใช้ในการสนับสนุนการตัดสินใจเชิงนโยบายด้าน

การพัฒนานวัตกรรมเชิงพ้ืนที่ ในระดับองค์กร กระทรวง และระดับชาติ 
2. เครือข่ายผู้พัฒนาเมืองและย่านนวัตกรรมทั้งในและต่างประเทศ 

ประโยชน์ทางอ้อม  

1. ส่งเสริมขีดความสามารถด้านนวัตกรรม และเศรษฐกิจในพ้ืนที่ จากข้อมูลด้านต่าง ๆ  
2. สนับสนุนให้เกิดการท างานแบบบูรณาการระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน และบูรณาการระหว่างองค์กร

ภาครัฐในกระทรวงและระหว่างกระทรวง  
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9.  ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงของโครงการ: 

9.1 ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง  

ประเภทของความเสี่ยง ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น /คาดว่าจะเกิดขึ้น แนวทางแก้ไข/ ป้องกัน 
 1. ความเข้าใจของเครือข่ายความร่วมมือใน

บทบาทของ สนช. ในการพัฒนา
นวัตกรรมเชิงพื้นที่  
 

2. ขาดผู้เชี่ยวชาญและผู้ช านาญการในการ
วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล 

 
 

3. ความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการ
ส่งเสริมนวัตกรรมเพ่ือเศรษฐกิจในพ้ืนที่
กับการเปลี่ยนแปลง 
ทางกายภาพของที่ดินผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ในพ้ืนที่เป้าหมาย ท าให้มผีลต่อความ
ร่วมมือ 

4. การด าเนินงานของแต่ละพ้ืนที่มีขอบเขต
เนื้อหา และขอบเขตพ้ืนที่ รวมทั้งบริบท
และศักยภาพท่ีไม่เท่ากัน 

1. ส่งเสริมกิจกรรมที่สร้างความเข้าใจ
ของเครือข่ายผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แยก
ระหว่างการพัฒนาบทบาททาง
เศรษฐกิจกับการพัฒนาทางกายภาพ 

2. ด าเนินกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานที่
มุ่งเน้นส่งเสริมในเชิงพ้ืนที่มากขึ้น 
เพ่ือสร้างเครือข่าย 
ของนักพัฒนานวัตกรรมเชิงพื้นที่ 

3. ประชุมชี้แนะ และหารือเพ่ือหาแนว
ทางการจัดการและการด าเนินงานที่
ตรงกันและไปในทิศทางเดียวกัน 

 
 
 
4. สร้างแพลตฟอร์มเพ่ือจัดเก็บข้อมูลที่

ได้จากการด าเนินงานให้อยู่ในรูปของ
การฐานเดียวกัน 

 

8. งบประมาณ 

10.1  งบประมาณ ปี 2562 รวมทั้งหมด   20,000,000       บาท  

     10.1.1 รายละเอียดการใช้จ่าย จ าแนกตามกิจกรรม  
ค่าใช้จ่ายกิจกรรม/ การ

ด าเนินงาน 
หน่วยนับ 

จ านวน
หน่วย 

ราคาต่อหน่วย 
จ านวนครั้ง 

(ถ้ามี) 
รวมจ านวน
เงิน 

- - - - - - 
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     10.1.2  รายละเอียดการใช้จ่าย จ าแนกตามแผนยุทธศาสตร์  
แผนยุทธศาสตร์ กิจกรรม รวมจ านวนเงิน 

สร้างความเข้มแข็งระบบ
นวัตกรรม 

  

 1. แพลตฟอร์มสนับสนุนภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ท้องถิ่นให้ใช้นวัตกรรมเชิงพ้ืนที่ในการวางแผน
พัฒนาให้เกิดกลุ่มธุรกิจนวัตกรรม (Innovation 
Business Cluster) 
 
 

1,000,000 บาท 

สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเปลี่ยนแปลงทางนวัตกรรม 
 1.ประเมินพ้ืนที่ด้วยดัชนีนวัตกรรมส าหรับเมือง 3,000,000 บาท 

สร้างคุณค่าใหม่ทางนวัตกรรม   
 1.ส่งเสริมให้เกิดกลุ่มเครือข่ายผู้ร่วมพัฒนาย่าน

นวัตกรรมในประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรม อย่าง
น้อย 2 พ้ืนที่ 

6,000,000 บาท 

 2.เชื่อมโยงผู้พัฒนาเมืองและย่านนวัตกรรมใน
ต่างประเทศให้มีส่วนร่วมกับการด าเนินการย่าน
นวัตกรรม อย่างน้อย 2 ประเทศ  

5,000,000 บาท 

พัฒนาสู่องค์กรแห่งนวัตกรรม   
 1.หลักสูตรผู้บริหารเมืองนวัตกรรม (Chief City 

Innovation Officer: CCIO) 
5,000,000 บาท 
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10.2 แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายเดือน  

กิจกรรม 
จ านวนเงินรวม 

(ล้านบาท) 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

รวมงบประมาณ  - - - - - - - - - - - - 

1. แพลตฟอร์มสนับสนุน
ภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ท้องถิ่นให้ใช้นวัตกรรมเชิง
พื้นที่ในการวางแผนพัฒนา
ให้เกิดกลุ่มธุรกิจนวัตกรรม 

1.0000      0.3000   0.3000   0.4000   

2. ส่งเสริมให้เกิดกลุ่ม
เครือข่ายผู้ร่วมพัฒนาย่าน
นวัตกรรมในประเทศไทย
อย่างเป็นรูปธรรม 

8.0000             0.5000 0.5000 0.5000 3.0000 3.0000 0.5000 

3. เชื่อมโยงผู้พัฒนาเมืองและ
ย่านนวัตกรรมใน
ต่างประเทศให้มีส่วน
ร่วมกับการด าเนินการย่าน
นวัตกรรมในประเทศไทย 

11.0000  5.0000   0.5000   1.0000 1.0000 1.0000  1.0000  1.5000 

       (ถัวเฉลี่ยทุกรายการ) 

10.3 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (ถ้ามี)   

เร่ือง / โครงการ 
จ านวนเงินรวม 

(ล้านบาท) 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

รวมงบประมาณ  - - - - - - - - - - - - 

-              
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S1-6: เสริมสร้างศักยภาพด้านนวัตกรรม (MIND CREDIT) 
 

1. ความสอดคล้องกับนโยบาย 

1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี:  
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ:  
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 

1.3 แผนปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ ด้านที่ 1: การเพิ่มความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ 
หัวข้อที่ 1: การปฏิรูปด้านความสามารถในการแข่งขัน 
 หัวข้อย่อยที่ 1.1: ผลิตภาพ (Productivity)  
 หัวข้อย่อยที่ 1.2: การรวมกลุ่มในภูมิภาค (Regional Integration)  
 หัวข้อย่อยที่ 1.3: ระบบนิเวศด้านวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม (R&D Innovation Ecosystem)   

1.4 แผนงบประมาณ 
 แผนงานพ้ืนฐาน: ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
 แผนงานยุทธศาสตร์: การพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม  
 แผนงานบูรณาการ: พัฒนาผู้ประกอบการ เศรษฐกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล   
 แผนงานบูรณาการ: พัฒนาพ้ืนที่ระดับภาค (ภาคใต้ชายแดน)  

1.5 ยุทธศาสตร์: กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
 ยุทธศาสตร์ที่ 1: บ่มเพาะนวัตกรเพ่ืออนาคต และพัฒนาก าลังคน วทน.  
 ยุทธศาสตร์ที่ 2: บริหารจัดการงานวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมในสาขาเป้าหมาย  
 ยุทธศาสตร์ที่ 3: ขับเคลื่อนโครงการ วทน. ขนาดใหญ่ และโครงสร้างพ้ืนฐาน   
 ยุทธศาสตร์ที่ 4: พัฒนาพ้ืนที่เพ่ือนวัตกรรม  
 ยุทธศาสตร์ที่ 5: ผลักดันเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

1.6 ยุทธศาสตร์: ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1: สร้างความเข้มแข็งระบบนวัตกรรม (Strong Innovation System) 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2: สร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเปลี่ยนแปลงทางนวัตกรรม (Catalyst for Changes) 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3: สร้างคุณค่าใหม่ทางนวัตกรรม (Nurturing Future Value) 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4: พัฒนาสู่องค์กรแห่งนวัตกรรม (Innovative Organization) 



แผนปฏิบตัิการ พ.ศ. 2562 ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

D4-5 เสริมศักยภาพนวัตกรรมMIND CREDIT  2/10 

1.7 ประเด็นยุทธศาสตร์: ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
 ประเด็นที่ 1: สถาปัตยกรรมการเงินนวัตกรรม  
 ประเด็นที่ 2: นวัตกรรมเพ่ือสังคม 
 ประเด็นที่ 3: งานแห่งนวัตกรรม 
 ประเด็นที่ 4: ตลาดนวัตกรรมภาครัฐ 
 ประเด็นที่ 5: นวัตกรรมที่จ าเป็นต่อการพัฒนาประเทศ 
 ประเด็นที่ 6: นวัตกรรมเชิงพ้ืนที่ 
 ประเด็นที่ 7: สร้างนวัตกรและวิสาหกิจฐานนวัตกรรม 
 

2. ฝ่ายงานและผู้รับผิดชอบ  

ฝ่าย/งาน:    ฝ่ายโครงสร้างพ้ืนฐานนวัตกรรม งานเสริมสร้างศักยภาพด้านนวัตกรรม  

ผู้จัดการโครงการ:  1. นางสาวศิรประภา รุ้งพราย (SR)   ผู้จัดการส่งเสริมนวัตกรรม  

ผู้ร่วมท างาน:  2. นางสาวเปรมนภา โชติญาณพิทักษ์ (PCT) นักส่งเสริมนวัตกรรม 

   3. นางสาวจุฑามาศ รัตนายุ (JRT)   ผู้ประสานงานเสริมสร้างศักยภาพด้านนวัตกรรม 

   4. นางสาววลัยรัชต โมกขะเวส (WM)   นักส่งเสริมนวัตกรรม 
 

3. หลักการและเหตุผล  

ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เป็นองค์กรน าในการส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งด้านนวัตกรรม
และการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ส านักงานได้ริเริ่มให้มี 
“กลไกสนับสนุนด้านการเสริมสร้างศักยภาพด้านนวัตกรรม” (Managing Innovation Development Credit) 
หรือ “MIND CREDIT” ซ่ึงเริ่มด าเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ 2561 เป็นต้นมา เพ่ือใช้เป็นกลไกการสนับสนุนรูปแบบ
ใหม่ส าหรับผู้ประกอบการไทยที่ท าธุรกิจนวัตกรรม ให้สามารถเข้าถึงและใช้บริการจากบริษัทที่ปรึกษาที่มีความ
เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ ที่มีความส าคัญและจ าเป็นต่อการพัฒนาหรือขยายผลธุรกิจนวัตกรรม เพ่ือยกระดับ
ผู้ประกอบการไทยให้พร้อมในการแข่งขัน และกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
น าไปสู่การสร้างให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจจากฐานนวัตกรรมของประเทศ โดยในเบื้องต้นได้ก าหนดขอบเขต/สาขา
การบริการค าปรึกษา 10 สาขา ส าหรับการพัฒนาหรือขยายผลธุรกิจนวัตกรรม ได้แก่ 

1) กฎหมายธุรกิจ และการข้ึนทะเบียน/การขอใบอนุญาตจากภาครัฐ 
2) ทรัพย์สินทางปัญญา  
3) การเงิน/บัญชีและการลงทุน 
4) การพัฒนาธุรกิจ/การจัดการ (เช่น พัฒนากลยุทธ์/รูปแบบธุรกิจนวัตกรรม การจัดการนวัตกรรม เป็นต้น)  
5) การตลาด 
6) มาตรฐานอุตสาหกรรม 
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7) การออกแบบ (เช่น การออกแบบทางวิศวกรรม การออกแบบผลิตภัณฑ์นวัตกรรม เป็นต้น) 
8) เทคโนโลยีและสารสนเทศเพ่ือรองรับอุตสาหกรรม 4.0 
9) การขนส่ง/โลจิสติกส์ 
10)  การค้าระหว่างประเทศ 

 

4. วัตถุประสงค์ของโครงการ   

1.  ยกระดับขีดความสามารถและศักยภาพของผู้ประกอบการไทยในการพัฒนาและขยายธุรกิจนวัตกรรม  ภายใต้ 
“กลไกสนับสนุนด้านการเสริมสร้างศักยภาพด้านนวัตกรรม” (MIND CREDIT) 

2.  พัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมธุรกิจที่ปรึกษาเพ่ือรองรับธุรกิจนวัตกรรม 
3.  ส่งเสริมและสร้างความตระหนักด้านทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา การ

ประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญา ตลอดจนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการน าไปใช้ในเชิงพาณิชย์  

5. รายละเอียดการด าเนินงาน  

5.1 พื้นที่ด าเนินการ: อุทยานนวัตกรรม ถ. พระรามที่ 6 และภูมิภาค (หากมี) 

5.2 แนวทางการด าเนินงาน:  

5.2.1 เสริมสร้างศักยภาพ/เพ่ิมขีดความสามารถของธุรกิจนวัตกรรมไทย ผ่านการสนับสนุนภายใต้ “กลไก

สนับสนุนด้านการเสริมสร้างศักยภาพด้านนวัตกรรม” (MIND CREDIT) 

5.2.2 พัฒนาเครือข่ายบริษัทที่ปรึกษามืออาชีพในสาขาต่างๆ เพ่ือรองรับธุรกิจนวัตกรรม โดยผ่านการตรวจสอบ

และขึ้นทะเบียนภายใต้ “กลไกสนับสนุนด้านการเสริมสร้างศักยภาพด้านนวัตกรรม” (MIND CREDIT)  

5.2.3 จัดกิจกรรมเพ่ือกระตุ้น/ส่งเสริมหรือสร้างความตระหนักด้านทรัพย์สินทางปัญญาหรือเสริมสร้างทักษะที่

จ าเป็นต่อการด าเนินธุรกิจนวัตกรรม  
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5.3 ปฏิทินกิจกรรม/ระยะเวลาด าเนินการ : 

รายการกิจกรรม 

น้ าหนัก 
(%) 

น้ าหนัก
ย่อย 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 งบประมาณ/ 
ตัวชี้วัด 

  ต.ค
. 

พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย
. 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม 20.0 ลบ. 

1. ด าเนินงานภายใต้
กลไก MIND CREDIT 
   1.1  แสวงหา/
ประสานงาน/ให้
ค าปรึกษากับ
ผู้ประกอบการธุรกิจ
นวัตกรรมที่ต้องการ
พัฒนาศักยภาพ/ขีด
ความสามารถธุรกิจ
นวัตกรรม 
   1.2  อนุมัติ/
ด าเนินงานการให้ทุน
สนับสนุนภายใต้กลไก 
MIND CREDIT เพื่อ
การพัฒนาศักยภาพ/
ขีดความสามารถธุรกิจ
นวัตกรรม 
   1.3  พัฒนา
เครือข่ายบริษัทที่
ปรึกษาภายใต้กลไก 
MIND CREDIT 

70%  
 

40% 
 
 
 
 
 
 
 

40% 
 
 
 
 
 
 

20% 
 

0 
% 

10
% 

20
% 

30
% 

40
% 

50
% 

60
% 

70
% 

80
% 

90
% 

95
% 

100
% 

18.0 ลบ. 
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รายการกิจกรรม 

น้ าหนัก 
(%) 

น้ าหนัก
ย่อย 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 งบประมาณ/ 
ตัวชี้วัด 

  ต.ค
. 

พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย
. 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม 20.0 ลบ. 

2. กิจกรรมเพ่ือ
กระตุ้น/ส่งเสริมหรือ
สร้างความตระหนัก
ด้านทรัพย์สินทาง
ปัญญาหรือการ
ด าเนินธุรกิจ
นวัตกรรม 
   2.1  เตรียมการและ
จัดกิจกรรม/ฝึกอบรม 
ครั้งที่ 1 
   2.2  เตรียมการและ
จัดกิจกรรม/ฝึกอบรม 
ครั้งที่ 2 
   2.3  เตรียมการและ
จัดกิจกรรม/ฝึกอบรม 
ครั้งที่ 3 
   2.4  เตรียมการและ
จัดกิจกรรม/ฝึกอบรม 
ครั้งที่ 4 
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 2.0 ลบ. 

5.4 วิธีและขั้นตอนการด าเนินงาน (Work Breakdown Structure) 
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     5.5  รายชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ 
ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย) ต าแหน่ง หน้าที่ ความ

รับผิดชอบ 
(%) 

ศิรประภา รุ้งพราย (SR)   ผู้จัดการส่งเสริมนวัตกรรม ดูแล/ก ากับ/บริหารจัดการ 
กลไก MIND CREDIT และ IPM 

30% 

เปรมนภา โชติญาณพิทักษ์ 
(PCT)   

นักส่งเสริมนวัตกรรม ด าเนินงานกลไก MIND CREDIT 
และประสานงานผู้ประกอบการ 

30% 

จุฑามาศ รัตนายุ (JRT)    ผู้ประสานงานเสริมสร้าง
ศักยภาพด้านนวัตกรรม  

ด าเนินงานกลไก MIND CREDIT 
และประสานงาน IPM 

30% 

 วลัยรัชต โมกขะเวส (WM)   นักส่งเสริมนวัตกรรม พัฒนาเครือข่ายบริษัทที่ปรึกษา
ภายใตก้ลไก MIND CREDIT 

10% 

 
5.6 ผู้รับผิดชอบโครงการ ( Responsibility Assignment Matrix)    

ล าดั
บที่ 

กิจกรรมการด าเนินงาน 

ผู้ด าเนินการ/หน้าที่ความ
รับผิดชอบ 

   
SR

 

PC
T 

  J
RT

 

W
M

 

 

1. แสวงหา/ประสานงาน/ให้ค าปรึกษากับผู้ประกอบการธุรกิจ
นวัตกรรมที่ต้องการพัฒนาศักยภาพ/ขีดความสามารถธุรกิจ
นวัตกรรม 

     

2. อนุมัติ/ด าเนินงานการให้ทุนสนับสนุนภายใต้กลไก MIND CREDIT 
เพ่ือการพัฒนาศักยภาพ/ขีดความสามารถธุรกิจนวัตกรรม 

     

3. พัฒนาเครือข่ายบริษัทที่ปรึกษาภายใต้กลไก MIND CREDIT      
4. กิจกรรมเพ่ือกระตุ้น/ส่งเสริมหรือสร้างความตระหนักด้าน

ทรัพย์สินทางปัญญาหรือการด าเนินธุรกิจนวัตกรรม 
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6. รายละเอียดตัวชี้วัด ของแผนงาน/โครงการ  

6.1  ตัวชี้วัดที่ 1: เสริมสร้างศักยภาพ/ขีดความสามารถธุรกิจนวัตกรรมไทยผ่านการให้ทุน MIND CREDIT 
 หน่วยนับ: บริษัท 

 6.1.1  ประเภทตัวชี้วัด 

  สงป.  ยุทธศาสตร์ วท.  ข้อตกลง ก.พ.ร.  แผนปฏิบัติการ สนช.   สนับสนุนการเกิดผลผลิต   

6.1.2  ค าอธิบายตัวชี้วัด  
จ านวนบริษัทที่ได้รับทุนสนับสนุนภายใต้กลไก MIND CREDIT จ านวน 18 บริษัท 

6.1.3  ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด      
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 รวม 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.  
0 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 18 

6.1.4  ร้อยละความก้าวหน้าของงานในแต่ละเดือน    
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 รวม 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.  
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 95% 100% 100% 
 

6.2  ตัวชี้วัดที่ 2: กิจกรรมเพื่อกระตุ้น/ส่งเสริมหรือสร้างความตระหนักด้านทรัพย์สินทางปัญญา 
                  หรือเสริมสร้างทักษะที่จ าเป็นต่อการด าเนินธุรกิจนวัตกรรม 
        หน่วยนับ: ครั้ง 

 6.2.1  ประเภทตัวชี้วัด 

  สงป.  ยุทธศาสตร์ วท.  ข้อตกลง ก.พ.ร.  แผนปฏิบัติการ สนช.   สนับสนุนการเกิดผลผลิต   
6.2.2  ค าอธิบายตัวชี้วัด  
กิจกรรมเพ่ือกระตุ้น/ส่งเสริมหรือสร้างความตระหนักด้านทรัพย์สินทางปัญญาหรือเสริมสร้างทักษะที่
จ าเป็นต่อการด าเนินธุรกิจนวัตกรรม จ านวน 4 ครั้ง 

6.2.3  ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด  
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 รวม 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.  
 1   1   1   1  4 
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6.2.4  ร้อยละความก้าวหน้าของงานในแต่ละเดือน    

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
รวม 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
20% 25% 30% 35% 50% 55% 60% 75% 80% 85% 95% 100% 100% 

 

7. ผลผลิตส าคัญที่ได้จากโครงการ: 

ไตรมาส 1 :  
- บริษัทที่ได้รับอนุมัติทุนสนับสนุนภายใต้กลไก MIND CREDIT จ านวน 2 บริษัท 
- กิจกรรมกระตุ้น/ส่งเสริมหรือสร้างความตระหนักด้านทรัพย์สินทางปัญญาหรือการด าเนินธุรกิจนวัตกรรม 1 ครั้ง 
ไตรมาส 2 :  
- บริษัทที่ได้รับอนุมัติทุนสนับสนุนภายใต้กลไก MIND CREDIT จ านวน 6 บริษัท 
- กิจกรรมกระตุ้น/ส่งเสริมหรือสร้างความตระหนักด้านทรัพย์สินทางปัญญาหรือการด าเนินธุรกิจนวัตกรรม 1 ครั้ง 
ไตรมาส 3 :  
- บริษัทที่ได้รับอนุมัติทุนสนับสนุนภายใต้กลไก MIND CREDIT จ านวน 6 บริษัท 
- กิจกรรมกระตุ้น/ส่งเสริมหรือสร้างความตระหนักด้านทรัพย์สินทางปัญญาหรือการด าเนินธุรกิจนวัตกรรม 1 ครั้ง 
ไตรมาส 4 :  
- บริษัทที่ได้รับอนุมัติทุนสนับสนุนภายใต้กลไก MIND CREDIT จ านวน 4 บริษัท 
- กิจกรรมกระตุ้น/ส่งเสริมหรือสร้างความตระหนักด้านทรัพย์สินทางปัญญาหรือการด าเนินธุรกิจนวัตกรรม 1 ครั้ง 

 

8. ผลประโยชน์ที่คิดว่าจะได้รับ: 

8.1 ผลประโยชน์: 
ประโยชน์ทางตรง พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพด้านนวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญาของ
ผู้ประกอบการไทย เพ่ือยกระดับผู้ประกอบการไทยให้พร้อมในการแข่งขัน และกระตุ้นให้เกิดการพัฒนา
ธุรกิจนวัตกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และน าไปสู่การสร้างให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจจากฐานนวัตกรรม
ของประเทศ พร้อมทั้งพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพอุตสาหกรรมธุรกิจที่ปรึกษาเพ่ือรองรับธุรกิจ
นวัตกรรม  
ผู้ได้รับประโยชน์ คือ ผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมไทย 
  

ประโยชน์ทางอ้อม สร้างความเข้มแข็งและเชื่อมโยง (connect) เครือข่ายผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรม
และเครือข่ายบริษัทที่ปรึกษาทีจ่ะมารองรับธุรกิจนวัตกรรม 
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9. ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงของโครงการ: 

9.1 ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง  

ประเภทของความเสี่ยง ความเสี่ยงทีเ่กิดขึ้น /คาดว่าจะเกิดขึ้น แนวทางแก้ไข/ ป้องกัน 
ความเสี่ยงภายใน 1. กฏ/ระเบียบ/ข้อบังคับ/กฎหมาย/นโยบาย 

ที่เกี่ยวข้อง อาจมีการเปลี่ยนแปลงที่จะส่งผล
กระทบต่อการด าเนินงาน MIND CREDIT 

หารือร่วมกับผู้บริหารเพ่ือวางแผน
รับมือการเปลี่ยนแปลงล่วงหน้า 

ความเสี่ยงภายใน 2. งบประมาณไม่เพียงพอต่อการด าเนินงาน
ภายใต้กลไก MIND CREDIT  

ด าเนินการของบสะสมเพ่ิมเติม 
กลางปี 

ความเสี่ยงภายนอก 3. ความไม่พร้อมของผู้ประกอบการในการ
ขอรับทุนหรือด าเนินงานร่วมกับที่ปรึกษาให้
ส าเร็จตามเป้าหมาย 

จัดกิจกรรมฝึกอบรมและสัมมนา
เพ่ือให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ 
 

10. งบประมาณ 

10.1  งบประมาณ ปี 2562 รวมทั้งหมด   20.0  ล้านบาท  

10.1.1 รายละเอียดการใช้จ่าย จ าแนกตามกิจกรรม  

ค่าใช้จ่ายกิจกรรม/การด าเนินงาน 
หน่วย
นับ 

จ านวน
หน่วย 

ราคาต่อ
หน่วย 

จ านวนครั้ง 
(ถ้ามี) 

รวมจ านวนเงิน 

1. การเสริมสร้างศักยภาพ/ขีด
ความสามารถธุรกิจนวัตกรรมไทย ผ่าน
การให้ทุน MIND CREDIT  

บริษัท 18 - - 18.0 ลบ. 

3. กิจกรรมกระตุ้น/ส่งเสริมหรือสร้าง
ความตระหนักด้านทรัพย์สินทางปัญญา
หรือการด าเนินธุรกิจนวัตกรรม 

ครั้ง - 0.50 ลบ. 4 2.0 ลบ. 

10.1.2  รายละเอียดการใช้จ่าย จ าแนกตามแผนยุทธศาสตร์  
แผนยุทธศาสตร์ กิจกรรม รวมจ านวนเงิน 

สร้างความเข้มแข็งระบบ
นวัตกรรม 

  

 1. การด าเนินงานภายใต้กลไก MIND CREDIT 18.0 ลบ. 
 2. กิจกรรมกระตุ้น/ส่งเสริมหรือสร้างความ

ตระหนักด้านทรัพย์สินทางปัญญาหรือ 
การด าเนินธุรกิจนวัตกรรม 

2.0 ลบ. 
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10.2 แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายเดือน (หน่วย: ล้านบาท-ทศนิยม 4 ต าแหน่ง) 

กิจกรรม 
จ านวนเงิน

รวม 
(ล้านบาท) 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

รวมงบประมาณ  - - - - - - - - - - - - 

1. ด าเนินงานภายใต้กลไก 
MIND CREDIT 

18.0000 0.1000 0.9000 1.0000 2.0000 2.0000 2.0000 2.0000 2.0000 2.0000 2.0000 1.0000 1.0000 

1. กิจกรรมกระตุ้น/ส่งเสริม
หรือสร้างความตระหนัก
ด้านทรัพย์สินทางปัญญา
หรือการด าเนินธุรกิจ
นวัตกรรม 

2.0000  0.5000   0.5000   0.5000   0.5000  

รวม 20.0000 0.1000 1.4000 1.0000 2.0000 2.5000 2.0000 2.0000 2.5000 2.0000 2.0000 1.5000 1.0000 
 (ถัวเฉลี่ยทุกรายการ) 

 
10.3 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (ถ้ามี)  (หน่วย: ล้านบาท-ทศนิยม 4 ต าแหน่ง) 

เร่ือง / โครงการ 
จ านวนเงินรวม 

(ล้านบาท) 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

รวมงบประมาณ  - - - - - - - - - - - - 

1. จัดจ้างลูกจ้าง 2 คน  0.9000 0.0750 0.0750 0.0750 0.0750 0.0750 0.0750 0.0750 0.0750 0.0750 0.0750 0.0750 0.0750 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 

สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเปลี่ยนแปลงทางนวัตกรรม 



แผนปฏิบตัิการ พ.ศ. 2562 ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

D1-1 นวตักรรมเพื่อเศรษฐกิจ-แบบเปดิ  1/56 

S2-1: นวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ-แบบเปิด (Economy Open innovation Platform) 
 

1. ความสอดคล้องกับนโยบาย 

1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี:  
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  

1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ:  
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 

1.3 แผนปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ ด้านที่ 1: การเพิ่มความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ 
หัวข้อที่ 1: การปฏิรูปด้านความสามารถในการแข่งขัน 
 หัวข้อย่อยที่ 1.1: ผลิตภาพ (Productivity)  
 หัวข้อย่อยที่ 1.2: การรวมกลุ่มในภูมิภาค (Regional Integration)  
 หัวข้อย่อยที่ 1.3: ระบบนิเวศด้านวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม (R&D Innovation Ecosystem)   

1.4 แผนงบประมาณ 
 แผนงานพ้ืนฐาน: ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
 แผนงานยุทธศาสตร์: การพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม  
 แผนงานบูรณาการ: พัฒนาผู้ประกอบการ เศรษฐกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล   
 แผนงานบูรณาการ: พัฒนาพ้ืนที่ระดับภาค (ภาคใต้ชายแดน)  

1.5 ยุทธศาสตร์: กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
 ยุทธศาสตร์ที่ 1: บ่มเพาะนวัตกรเพ่ืออนาคต และพัฒนาก าลังคน วทน.  
 ยุทธศาสตร์ที่ 2: บริหารจัดการงานวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมในสาขาเป้าหมาย  
 ยุทธศาสตร์ที่ 3: ขับเคลื่อนโครงการ วทน. ขนาดใหญ่ และโครงสร้างพ้ืนฐาน   
 ยุทธศาสตร์ที่ 4: พัฒนาพ้ืนที่เพ่ือนวัตกรรม  
 ยุทธศาสตร์ที่ 5: ผลักดันเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

1.6 ยุทธศาสตร์: ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1: สร้างความเข้มแข็งระบบนวัตกรรม (Strong Innovation System) 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2: สร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเปลี่ยนแปลงทางนวัตกรรม (Catalyst for Changes) 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3: สร้างคุณค่าใหม่ทางนวัตกรรม (Nurturing Future Value) 
 ยุทธศาสตร์ที ่4: พัฒนาสู่องค์กรแห่งนวัตกรรม (Innovative Organization) 
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1.7 ประเด็นการพัฒนาเพื่อยกระดับนวัตกรรม: ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
 ประเด็นที่ 1: สถาปัตยกรรมการเงินนวัตกรรม  
 ประเด็นที่ 2: นวัตกรรมเพ่ือสังคม 
 ประเด็นที่ 3: งานแห่งนวัตกรรม 
 ประเด็นที ่4: ตลาดนวัตกรรมภาครัฐ 
 ประเด็นที่ 5: นวัตกรรมที่จ าเป็นต่อการพัฒนาประเทศ 
 ประเด็นที่ 6: นวัตกรรมเชิงพ้ืนที่ 
 ประเด็นที่ 7: สร้างนวัตกรและวิสาหกิจฐานนวัตกรรม 
 

2. ฝ่ายงานและผู้รับผิดชอบ  

ฝ่าย/งาน: ฝ่ายนวัตกรรมเพ่ือเศรษฐกิจ ฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม และฝ่ายโครงสร้างพ้ืนฐานนวัตกรรม 

ผู้ท างาน: 

- นายวิเชียร  สุขสร้อย  รองผู้อ านวยการด้านเศรษฐกิจและสังคม 
- ดร.สุรอรรถ ศุภจัตุรัส  ผู้อ านวยการฝ่ายนวัตกรรมเพ่ือเศรษฐกิจ 
- นายภคพงศ์ พรมนุชาธิป  ผู้จัดการพัฒนานวัตกรรม 
- นายอุกฤช กิจศิริเจริญชัย ผู้จัดการพัฒนานวัตกรรม 
- ดร.นิมิต นิพัทธ์ธรรมกุล  ผู้จัดการพัฒนานวัตกรรม 
- นางสาวพิชชารีย์  กีรติธากุล นักพัฒนานวัตกรรม 
- นางสาวนฤมล  รัตนากรพันธุ์ นักพัฒนานวัตกรรม 
- นายสุทธิรักษ์  ดวงบุรงค ์  นักพัฒนานวัตกรรม 
- นายอภิวัฒน์  ถาวรแก้ว  นักพัฒนานวัตกรรม 
- นายจิตรภณ  จิรกุลสมโชค นักพัฒนานวัตกรรม 
- นางสาวภัสสร จารุบริสุทธิคุณ   นักพัฒนานวัตกรรม 
- นางสาวปณาลี พงษ์แดง   นักพัฒนานวัตกรรม 

- นางสาวพัชมณ พลายมี   นักพัฒนานวัตกรรม 

- นายวรรธนะ  โกศัลวัฒน์  นักพัฒนานวัตกรรม 

- นางสาววัลยา  วิศาลบรรณวิทย์ นักพัฒนานวัตกรรม 

- นายกะรัต ธนะบุญกอง  นักพัฒนานวัตกรรม 

- นางสาวอาศยา ศิรเิอาทารย์ ผู้จัดการส่งเสริมนวัตกรรม 

- นางสาวปัทมาวดี พัวพรหมยอด ผู้จัดการสริมนวัตกรรม 

- นางสาวปุญชรัสมิ์ วังน้อย นักส่งเสริมนวัตกรรม 
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3. หลักการและเหตุผล  

จากการวิเคราะห์ถึงการส่งเสริมให้ประเทศไทยก้าวเข้าสู่การพัฒนาเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรมนั้น กระบวนการส่งเสริม
และสนับสนุนเพื่อกระตุ้นให้ผู้ประกอบการไทยมีความสนใจในการพัฒนาโครงการนวัตกรรม นับว่าเป็นปัจจัยส าคัญในการ
พัฒนาขีดความสามารถด้านนวัตกรรมของผู้ประกอบการไทย หากแต่องค์ประกอบที่ส าคัญของการส่งเสริมดังกล่าวคือกลไก
การสนับสนุนผู้ประกอบการเพ่ือด าเนินโครงการนวัตกรรม ซึ่งปัจจัยนี้จะช่วยลดความเสี่ยงและสร้างความสามารถด้านการ
พัฒนานวัตกรรมของผู้ประกอบการอย่างยั่งยืน ดังนั้นการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาผู้ประกอบการไทยสู่การเป็น
ผู้ประกอบการด้านนวัตกรรม จึงเป็นปัจจัยที่จ าเป็นต่อการก้าวเข้าสู่การแข่งขันของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพ่ือให้
ประเทศไทยยังคงรักษาความเป็นผู้น าด้านขีดความสามารถทางการแข่งขันนวัตกรรมกับประเทศในประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนต่อไป 

แม้ว่ารัฐบาลจะมีนโยบายที่มุ่งเน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายที่มีศักยภาพและสามารถสร้างผลกระทบสูง
ในการผลักดันการพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศในระยะสั้นและระยะยาวอยู่แล้วนั้น แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ที่การพัฒนาและ
ส่งเสริมผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีในภูมิภาค โดยเฉพาะธุรกิจนวัตกรรม (Innovation-based enterprise) ภูมิภาค ซ่ึง
เป็นผู้ประกอบการที่เน้นการพัฒนานวัตกรรมจากการรับถ่ายทอดองค์ความรู้จากหน่วยงานวิจัยและสถาบันวิจัยต่างๆ ใน
ประเทศ และวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) ภูมิภาคซึ่งเป็นผู้ประกอบการในธุรกิจเกิดใหม่ที่มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการ 
ซึ่งมีนวัตกรรมในรูปแบบธุรกิจ (Business model innovation) ที่สามารถท าซ้ า (Repeatable) และขยายตลาด (Scalable) 
เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและเติบโตอย่างก้าวกระโดด (Exponential growth) โดยทั้งสองกลุ่มถือได้ว่าเป็นรูปแบบธุรกิจของ
ผู้ประกอบการที่รัฐบาลได้ให้ความส าคัญเป็นอย่างมากในยุคเศรษฐกิจเช่นปัจจุบัน และเป็นส่วนส าคัญในการขับเคลื่อนภาค
เศรษฐกิจของประเทศในอนาคต ให้สามารถเริ่มต้นด าเนินธุรกิจได้อย่างมั่นคง ลดความเหลื่อมล้ าในการเข้าถึงบริการของ
ผู้ประกอบการในภูมิภาคและส่วนกลาง ยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาคอย่างยั่งยืน ซึ่งจะมุ่งไปที่ "การสร้างความ
แตกต่าง" (differentiation) จากผลิตภัณฑ์เดิม ด้วยการน าความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือจัดการให้
เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ กระบวนการผลิตใหม่ ธุรกิจใหม่ รวมทั้งเกิดการสร้างนวัตกรรมบริการจากการน านวัตกรรมผลิตภัณฑ์
มาเชื่อมโยงเข้าด้วยกันก่อให้เกิดการบริการแบบใหม่และการแก้ปัญหาใหม่( total solution) ที่มีความโดดเด่น มี
เอกลักษณ์ และมีมูลค่าเพ่ิมสูงขึ้น ผ่านกระบวนการพัฒนานวัตกรรมแบบเปิด (Open Innovation) ด้วยการอาศัย
เครือข่ายความร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชนในการช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดกระบวนการพัฒนานวัตกรรมของ
ผู้ประกอบการไทยอย่างเป็นระบบ 

สนช.เล็งเห็นถึงความส าคัญของการสนับสนุนผู้ประกอบการภูมิภาค ให้เกิดการจัดตั้งธุรกิจอย่างจริงจังและ
พัฒนาเป็นผู้ประกอบการด้านนวัตกรรม โดยการให้การสนับสนุนการพัฒนาโครงการนวัตกรรมในรูปเงินให้เปล่า (Grants) 
ภายใต้แผนงานนวัตกรรมเพ่ือเศรษฐกิจ-แบบเปิด (Economy Open innovation) ผ่านกลไกคูปอง นวัตกรรมส าหรับ 
SMEs กลไก NIA Venture และ นวัตกรรดีไม่มี. . .ดอกเบี้ย ทั้งผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรม (Innovation-based 
enterprise) และวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) ให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน เทคโนโลยี ให้สามารถสร้างสินค้าและบริการที่มี
มูลค่าเพ่ิม สร้างตลาดใหม่ และเติบโตอย่างก้าวกระโดด ตลอดจนเป็นส่วนส าคัญต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และนโยบาย
ของรัฐบาลไปสู่การปฏิรูปเศรษฐกิจของประเทศท่ีเข้มแข็งและก้าวหน้า ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ท าให้เกิดความ
กระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค  
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ดังนั้นเพ่ือให้การด าเนินงานของแผนงานนวัตกรรมเพ่ือเศรษฐกิจ-แบบเปิด (Economy Open innovation 
platform) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้สามารถพัฒนา สนับสนุน และติดตามความก้าวหน้าโครงการนวัตกรรมจาก
ผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรม (Innovation-based enterprise) และวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับระบบจัดการพอร์ตโฟลิโอนวัตกรรม ซึ่งได้ก าหนดสาขาธุรกิจนวัตกรรม คือ 
สาขาที่ 1 สาขาเศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) สาขาที่ 2 สาขาเศรษฐกิจการผลิตและการหมุนเวียน (Manufacturing 
and circular economy) และ สาขาที่ 3 สาขาเศรษฐกิจบริการ และแบ่งปัน (Service and sharing economy) จึงได้
ก าหนดรูปแบบด าเนินงานในลักษณะของ การพัฒนานวัตกรรมในระดับภูมิภาค ( Innovation Regional Program) 
ต้องการขับเคลื่อนนวัตกรรมเชิงพ้ืนที่ เพ่ือส่งเสริมให้เกิดพลวัตนวัตกรรม เพ่ือร่วมสร้างเครือข่ายนวัตกรรม เป็น 
“พันธมิตรนวัตกรรมในพ้ืนที่” และเพ่ือก่อให้เกิด “ระบบนิเวศนวัตกรรมในระดับภูมิถาค (Regional Eco-Innovation 
System)” โดยท างานร่วมมือกับฝ่ายโครงสร้างพ้ืนฐานนวัตกรรม (Regional) (D5) และเครือข่ายการท างานตามภูมิภาค
ต่างๆ  อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคของ สป.วท. โดยส านักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยาน
วิทยาศาสตร์ (สอว.) และเชื่อมโยงระหว่างผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรม (Innovation-based enterprise) และวิสาหกิจ
เริ่มต้น (Startup) ทั้งส่วนกลางและภูมิภาคท่ีต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการหรือกระบวนการผลิตที่เป็นนวัตกรรม จาก
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และเครือข่ายพันธมิตรอ่ืนๆ ในการด าเนินงานร่วมกันเพ่ือ
เป็นเครือข่ายการพัฒนาขับเคลื่อนนวัตกรรมระดับภูมิภาคส าหรับการพัฒนา สนับสนุนและติดตามโครงการนวัตกรรมจาก
ผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรม (Innovation-based enterprise) และวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) ที่จะช่วยสนับสนุนให้เกิด
การสร้างระบบนิเวศนวัตกรรมที่เข้มแข็งและยั่งยืน จ านวน 4 เครือข่าย ได้แก ่

1. เครือข่ายภูมิภาคเหนือ เพ่ือการพัฒนา สนับสนุนและติดตามโครงการนวัตกรรม  
2. เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพ่ือการพัฒนา สนับสนุนและติดตามโครงการนวัตกรรม  
3. เครือข่ายภาคใต้ เพ่ือการพัฒนา สนับสนุนและติดตามโครงการนวัตกรรม  
4. เครือข่ายส่วนกลาง เพ่ือการพัฒนา สนับสนุนและติดตามโครงการนวัตกรรม  

 
 
 

“ระบบนิเวศนวตักรรมในระดบัภมิูภาค (Regional Eco-Innovation System)” 

ฝ่ายนวตักรรมเพื่อเศรษฐกิจ + ฝ่ายพฒันาผูป้ระกอบการนวตักรรม + ฝ่ายโครงสรา้งพืน้ฐานนวตักรรม (Regional)   
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4. วัตถุประสงค์ของโครงการ   

1.  เพ่ือส่งเสริมและสร้างผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรม (Innovation-based enterprise) และวิสาหกิจเริ่มต้น 
(Startup) ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค โดยใช้นวัตกรรมเป็นตัวขับเคลื่อน  

2.  เพ่ือเชื่อมโยงเครือข่ายกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรม (Innovation-based enterprise) และวิสาหกิจเริ่มต้น 
(Startup) กับผู้ให้บริการนวัตกรรม/ผู้เชี่ยวชาญ สร้างพันธมิตรในการด าเนินงานร่วมกับสถาบันภาคเอกชน 

3. เพ่ือส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรม (Innovation-based enterprise) และวิสาหกิจเริ่มต้น 
(Startup) ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค ในการประกอบธุรกิจให้ส าเร็จผลตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ 

4.  เพ่ือพัฒนา ส่งเสริม ให้เกิดการสร้างนวัตกรรมจากฐานขององค์ความรู้ ให้เกิดผลทางปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม 
5. เพ่ือสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนสนับสนุนนวัตกรรม เพ่ือขับเคลื่อนสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
6. เพ่ือพัฒนาโครงการความร่วมมือด้านนวัตกรรมกับหน่วยงานพันธมิตรระหว่างประเทศ 

5. รายละเอียดการด าเนินงาน  

5.1 พื้นที่ด าเนินการ: ส่วนกลางและภูมิภาค  
5.2 แนวทางการด าเนินงาน:  

ในการด าเนินงานของแผนงานนวัตกรรมเพ่ือเศรษฐกิจ-แบบเปิด (Economy Open innovation platform) ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จะแบ่งเป็นโครงการดังนี้ 
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5.2.1 โครงการตามเครือข่ายภูมิภาคและส่วนกลาง ส าหรับการพัฒนา สนับสนุนและติดตามโครงการ
นวัตกรรมจากผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรม (Innovation-based enterprise) และวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) จ านวน 4 
โครงการ ได้แก ่

- โครงการเพ่ือการพัฒนาและสนับสนุนโครงการนวัตกรรมในภูมิภาคเหนือ รับผิดชอบการพัฒนา สนับสนุน
และติดตามโครงการนวัตกรรมจากผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรม (Innovation-based enterprise) และวิสาหกิจเริ่มต้น 
(Startup) ในภาคเหนือตอนล่างและภาคเหนือตอนบน 

- โครงการเพ่ือการพัฒนาและสนับสนุนโครงการนวัตกรรมในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รับผิดชอบการ
พัฒนา สนับสนุนและติดตามโครงการนวัตกรรมจากผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรม (Innovation-based enterprise) และ
วิสาหกิจเริ่มต้น (Startup)ทั้งภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

- โครงการเพื่อการพัฒนาและสนับสนุนโครงการนวัตกรรมในภูมิภาคใต้ รับผิดชอบการพัฒนา สนับสนุน
และติดตามโครงการนวัตกรรมจากผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรม (Innovation-based enterprise) และวิสาหกิจเริ่มต้น 
(Startup)ทั้งภูมิภาคใต้ฝั่งตะวันตก ฝั่งตะวันออก และ พ้ืนที่จังหวัดชายแดนใต้ ได้แก่ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา และ
สตูล 

- โครงการเพื่อการพัฒนาและสนับสนุนโครงการนวัตกรรมในส่วนกลาง รับผิดชอบการพัฒนา สนับสนุน
และติดตามโครงการนวัตกรรมจากผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรม (Innovation-based enterprise) และวิสาหกิจเริ่มต้น 
(Startup) ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก 

โดยโครงการทั้ 4 โครงการดังกล่าวจะเป็นการพัฒนาและสนับสนุนผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรม  
( nnovation-based enterprise) และวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค ซึ่งเป็นการท างานร่วมกันของ
ด้าน demand side และ supply side กล่าวคือจะเน้นการเชื่อมโยงระหว่างผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรม (Innovation-
based enterprise) และวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค ที่ต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการหรือ
กระบวนการผลิตที่เป็นนวัตกรรม กับผู้ให้บริการนวัตกรรม (ISP) ผ่านขั้นตอนการพัฒนาโครงการนวัตกรรมจาก สนช. สภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และเครือข่ายพันธมิตรอ่ืนๆ เพ่ือก่อให้เกิดการพัฒนาโครงการ
นวัตกรรมที่สามารถน าไปขยายผลสู่เชิงพาณิชย์หรือสามารถเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันด้านนวัตกรรมให้แก่ผู้ประกอบการ 
SMEs โดยเป็นการบูรณาการการพัฒนาและสนับสนุนโครงการนวัตกรรมร่วมกันของทั้ง 3 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายนวัตกรรม
นวัตกรรมเพ่ือเศรษฐกิจ (งานนวัตกรรมแบบเปิด) ฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม (สถาบันวิทยาการนวัตกรรม NIA 
ACADEMY) และฝ่ายโครงการสร้างพ้ืนฐาน (งานนวัตกรรมตลาด) ซึ่งมีรูปแบบกิจกรรมการบูรณาการ 

5.2.2 โครงการการจัดประชุมพิจารณาและกลั่นกรองโครงการนวัตกรรม จ านวน 3 สาขา ได้แก ่
   - สาขาเศรษฐกิจชีวภาพ 
  - สาขาเศรษฐกจิการผลิตและการหมุนเวียน 
  - สาขาเศรษฐกิจบริการและแบ่งปัน 
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 โดยการด าเนินงานในการพัฒนาและสนับสนุนโครงการของผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรม (Innovation-
based enterprise) และวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) ในแต่ละศูนย์ส่วนกลางและภูมิภาค จะไปตามขั้นตอนดังนี้ 
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5.3 ปฏิทินกิจกรรม/ระยะเวลาด าเนินการ : 

5.3.1 โครงการเพ่ือการพัฒนาและสนับสนุนโครงการนวัตกรรมในภูมิภาคเหนือ 

 
 
 

รายการกิจกรรม 

น้ าหนัก 
(%) 

น้ าหนัก
ย่อย 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
งบประมาณ/ 

ตัวชี้วัด 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 18.2000 

1. กิจกรรมส่งเสริมและแสวงหาโครงการ
นวัตกรรม 

30.0  25.0 50.0 65.0 80.0 85.0 90.0 95.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0  

1.1 แสวงหาและกระตุ้นให้เกดิการพัฒนาโครงการ
นวัตกรรมในพ้ืนท่ี 

 50.0 40.0 60.0 80.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 1.0000 

1.2 พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในพ้ืนท่ีเพื่อ
แสวงหาและพัฒนาโครงการร่วมกบัผู้ประกอบการ 

 50.0 10.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 0.3500 

2. กิจกรรมการพัฒนาโครงการนวัตกรรม 40.0  - 5.0 10.0 28.0 46.0 64.0 82.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0  
2.1 จัดจ้างนักพัฒนานวัตกรรมส่วนภูมิภาค 
(ภาคเหนือ) 

 10.0 - 50.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 0.6000 

2.2 จัดกิจกรรมพัฒนาความสามารถทางนวัตกรรม
ส าหรับผู้ประกอบการธุรกจินวัตกรรมแบบเข้มข้น 

 90.0 - - - 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 0.5000 

3. กิจกรรมการสนับสนนุโครงการนวัตกรรม 30.0  - 1.0 2.0 8.3 25.3 43.8 62.3 91.5 94.0 96.5 99.0 100.0  
3.1 พิจารณาและกลั่นกรองโครงการนวัตกรรม  80.0  - - 6.7 26.7 46.7 66.7 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 15.7500 
3.2 ท าสัญญาโครงการ  10.0      15.0 30.0 45.0 60.0 75.0 90.0 100.0 0 
3.3 ด าเนินโครงการและติดตามโครงการ  10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 100 0 
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5.3.2 โครงการเพ่ือการพัฒนาและสนับสนุนโครงการนวัตกรรมในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 
 
 

รายการกิจกรรม 

น้ าหนัก 
(%) 

น้ าหนัก
ย่อย 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
งบประมาณ/ 

ตัวชี้วัด 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 9.2000 

1. กิจกรรมส่งเสริมและแสวงหาโครงการนวัตกรรม 30.0  25.0 50.0 65.0 80.0 85.0 90.0 95.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0  
1.1 ประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมเพื่อแสวงหาและ
กระตุ้นให้เกดิการพัฒนาโครงการนวัตกรรมในพ้ืนท่ี 

 50.0 40.0 60.0 80.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 1.0000 

 1.2 พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในพื้นที่เพ่ือแสวงหา
และพัฒนาโครงการร่วมกับผู้ประกอบการ 

 50.0 10.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 0.3500 

2. กิจกรรมการพัฒนาโครงการนวัตกรรม 40.0  - - - 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0  
2.1 จัดกิจกรรมพัฒนาความสามารถทางนวัตกรรม
ส าหรับผู้ประกอบการธุรกจินวัตกรรมแบบเข้มข้น 

 100.0 - - - 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 0.5000 

3. กิจกรรมการสนับสนนุโครงการนวัตกรรม 30.0  - 1.0 2.0 14.4 26.9 40.8 66.1 91.5 94.0 96.5 99.0 100.0  
3.1 พิจารณาและกลั่นกรองโครงการนวัตกรรม  80.0  - - 14.3 28.6 42.9 71.4 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 7.3500 
3.2 ท าสัญญาโครงการ  10.0      15.0 30.0 45.0 60.0 75.0 90.0 100.0 0 
3.3 ด าเนินโครงการและติดตามโครงการ  10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 100 0 
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5.3.3 โครงการเพ่ือการพัฒนาและสนับสนุนโครงการนวัตกรรมในภูมิภาคใต้ 

 
 
 

รายการกิจกรรม 

น้ าหนัก 
(%) 

น้ าหนัก
ย่อย 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
งบประมาณ/ 

ตัวชี้วัด 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 26.8500 

1. กิจกรรมส่งเสริมและแสวงหาโครงการนวัตกรรม 30.0  25.0 50.0 65.0 80.0 85.0 90.0 95.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0  
1.1 ประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมเพื่อแสวงหาและ
กระตุ้นให้เกดิการพัฒนาโครงการนวัตกรรมในพ้ืนท่ี 

 50.0 40.0 60.0 80.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 2.0000 

1.2 พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในพ้ืนท่ีเพื่อแสวงหา
และพัฒนาโครงการร่วมกับผู้ประกอบการ 

 50.0 10.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 0.3500 

 2. กิจกรรมการพัฒนาโครงการนวัตกรรม 40.0  12.0 12.0 21.0 35.0 46.0 52.0 64.0 76.0 88.0 100.0 100.0 100.0  
2.1 จัดจ้างนักพัฒนานวัตกรรมส่วนภูมิภาค (ภาคใต้)  10.0 - - - 50.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 0.6000 
2.2 จัดกิจกรรมพัฒนาความสามารถทางนวัตกรรม
ส าหรับผู้ประกอบการธุรกจินวัตกรรมแบบเข้มข้น 

 30.0 40.0 40.0 70.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 5.0000 

2.3 จัดกิจกรรมพัฒนาความสามารถทางนวัตกรรม
ส าหรับผู้ประกอบการธุรกจินวัตกรรมแบบเข้มข้น 

 60.0 - - - - 10.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0 100.0 100.0 0.0000 

3. กิจกรรมการสนับสนนุโครงการนวัตกรรม 30.0  - 1.0 2.0 7.4 26.2 37.6 62.3 91.5 94.0 96.5 99.0 100.0  
3.1 พิจารณาและกลั่นกรองโครงการนวัตกรรม  80.0  - - 5.6 27.8 38.9 66.7 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 18.9000 
3.2 ท าสัญญาโครงการ  10.0      15.0 30.0 45.0 60.0 75.0 90.0 100.0 0 
3.3 ด าเนินโครงการและติดตามโครงการ  10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 100 0 
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5.3.4 โครงการเพ่ือการพัฒนาและสนับสนุนโครงการนวัตกรรมในส่วนกลาง 

 
 
 

รายการกิจกรรม 

น้ าหนัก 
(%) 

น้ าหนัก
ย่อย 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
งบประมาณ/ 

ตัวชี้วัด 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 36.0750 

1. กิจกรรมส่งเสริมและแสวงหาโครงการนวัตกรรม 30.0  15.0 40.0 55.0 70.0 85.0 90.0 95.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0  
1.1 ประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมเพื่อแสวงหาและ
กระตุ้นให้เกดิการพัฒนาโครงการนวัตกรรมในพ้ืนท่ี 

 50.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 2.8250 

1.2 พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในพ้ืนท่ีเพื่อแสวงหา
และพัฒนาโครงการร่วมกับผู้ประกอบการ 

 50.0 10.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 0.3500 

2. กิจกรรมการพัฒนาโครงการนวัตกรรม 40.0  10.0 10.0 10.0 28.0 46.0 64.0 82.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0  
2.1 จัดจ้างนักพัฒนานวัตกรรมส่วนภูมิภาค 
(ส่วนกลาง) 

 10.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 0.6000 

2.2 จัดกิจกรรมพัฒนาความสามารถทางนวัตกรรม
ส าหรับผู้ประกอบการธุรกจินวัตกรรมแบบเข้มข้น 

 90.0 - - - 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 2.3000 

3. กิจกรรมการสนับสนนุโครงการนวัตกรรม 30.0  - 9.0 18.0 35.0 52.0 70.5 89.0 91.5 94.0 96.5 99.0 100.0  
3.1 พิจารณาและกลั่นกรองโครงการนวัตกรรม  80.0  10.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 30.0000 
3.2 ท าสัญญาโครงการ  10      15.0 30.0 45.0 60.0 75.0 90.0 100.0 0 
3.3 ด าเนินโครงการและติดตามโครงการ  10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 100 0 
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5.3.5 โครงการการจัดประชุมพิจารณาและกลั่นกรองโครงการนวัตกรรม 

 
 
 

รายการกิจกรรม 

น้ าหนัก 
(%) 

น้ าหนัก
ย่อย 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
งบประมาณ/ 

ตัวชี้วัด 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 0.6750 

1. กิจกรรมประชุมพิจารณาและกลั่นกรองโครงการ
นวัตกรรม 

100.0  12.0 24.0 36.0 48.0 60.0 72.0 84.0 96.0 108.0 100.0 100.0 100.0  

    1.1 สาขาเศรษฐกิจชีวภาพ  33.3 4.0 8.0 12.0 16.0 20.0 24.0 28.0 32.0 36.0 33.3 33.3 33.3 0.2250 
    1.2 สาขาเศรษฐกิจการผลิตและการหมุนเวียน  33.3 4.0 8.0 12.0 16.0 20.0 24.0 28.0 32.0 36.0 33.3 33.3 33.3 0.2250 
    1.3 สาขาเศรษฐกิจบริการและแบ่งปัน  33.3 4.0 8.0 12.0 16.0 20.0 24.0 28.0 32.0 36.0 33.3 33.3 33.3 0.2250 
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5.4 วิธีและขั้นตอนการด าเนินงาน (Work Breakdown Structure) 
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5.4 รายชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ 
      5.4.1 โครงการเพ่ือการพัฒนาและสนับสนุนโครงการนวัตกรรมในภูมิภาคเหนือ 

 

ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย) ต าแหน่ง หน้าที่ ความ
รับผิดชอบ (%) 

งานหลัก    
นายวิเชียร สุขสร้อย รองผู้อ านวยการ -  ที่ปรึกษาและก ากับดูแลภาพรวม

โครงการ 
-  วางยุทธศาสตร์การด าเนิน

โครงการ 
-  สนับสนุนการด าเนินโครงการ 

5% 

ดร.สุรอรรถ ศุภจัตุรัส ผู้อ านวยการฝ่าย -  ก ากับดูแลภาพรวมโครงการ 
-  วางยุทธศาสตร์การด าเนิน

โครงการ 
-  สนับสนุนการด าเนินโครงการ 

5% 

นายภคพงศ์ พรมนุชาธิป ผู้จัดการพัฒนานวัตกรรม - ผู้จัดการโครงการ 

- วางแผนการด าเนินโครงการ 
- ประสานงาน พัฒนา สนับสนุน

โครงการ 
- ก ากับและติดตามโครงการ

นวัตกรรม 

10% 

นายอุกฤช กิจศิริเจริญชัย ผู้จัดการพัฒนานวัตกรรม - ผู้จัดการโครงการ 

- วางแผนการด าเนินโครงการ 
- ประสานงาน พัฒนา สนับสนุน

โครงการ 
- ก ากับและติดตามโครงการ

นวัตกรรม 

20% 

ดร.นิมิต นิพัทธ์ธรรมกุล ผู้จัดการพัฒนานวัตกรรม - ผู้จัดการโครงการ 

- วางแผนการด าเนินโครงการ 
- ประสานงาน พัฒนา สนับสนุน

โครงการ 
- ก ากับและติดตามโครงการ

นวัตกรรม 

10% 
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ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย) ต าแหน่ง หน้าที่ ความ
รับผิดชอบ (%) 

นางสาวพิชชารีย์  กีรตธิากุล นักพัฒนานวัตกรรม - ผู้จัดการโครงการ 

- วางแผนการด าเนินโครงการ 
- ประสานงาน พัฒนา สนับสนุน

โครงการ 
- ก ากับและติดตามโครงการ

นวัตกรรม 

10% 

นางสาวนฤมล  รัตนากรพันธุ์ นักพัฒนานวัตกรรม - ประสานงาน พัฒนา สนับสนุน
โครงการ 

- ติดตามโครงการนวัตกรรม 

10% 

นายสุทธิรักษ์ ดวงบุรงค์ นักพัฒนานวัตกรรม - ประสานงาน พัฒนา สนับสนุน
โครงการ 

- ติดตามโครงการนวัตกรรม 

15% 

นายอภิวัฒน์  ถาวรแก้ว นักพัฒนานวัตกรรม - ประสานงาน พัฒนา สนับสนุน
โครงการ 

- ติดตามโครงการนวัตกรรม 

10% 

นายจิตรภณ  จิรกุลสมโชค นักพัฒนานวัตกรรม - ประสานงาน พัฒนา สนบัสนุน
โครงการ 

- ติดตามโครงการนวัตกรรม 

10% 

นางสาวภัสสร จารุบริสุทธิคุณ   นักพัฒนานวัตกรรม - ประสานงาน พัฒนา สนับสนุน
โครงการ 

- ติดตามโครงการนวัตกรรม 

10% 

นางสาวปณาลี พงษ์แดง นักพัฒนานวัตกรรม - ประสานงาน พัฒนา สนับสนุน
โครงการ 

- ติดตามโครงการนวัตกรรม 

10% 

นางสาวพัชมณ พลายมี นักพัฒนานวัตกรรม - ประสานงาน พัฒนา สนับสนุน
โครงการ 

- ติดตามโครงการนวัตกรรม 

10% 

นายวรรธนะ  โกศัลวัฒน์ นักพัฒนานวัตกรรม - ประสานงาน พัฒนา สนับสนุน
โครงการ 

- ติดตามโครงการนวัตกรรม 

10% 
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ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย) ต าแหน่ง หน้าที่ ความ
รับผิดชอบ (%) 

นางสาววัลยา  วิศาลบรรณวิทย์ นักพัฒนานวัตกรรม - ประสานงาน พัฒนา สนับสนุน
โครงการ 

- ติดตามโครงการนวัตกรรม 

 
10% 

นายกะรัต ธนะบุญกอง นักพัฒนานวัตกรรม - ประสานงาน พัฒนา สนับสนุน
โครงการ 

- ติดตามโครงการนวัตกรรม 

15% 

นายณัฐวุฒิ ศรีโยม นักพัฒนานวัตกรรม - ท าสัญญาโครงการ 
- ติดตามโครงการนวัตกรรม 

5% 

นางสาวภัทรกันย์ นาคศรีสุข นักพัฒนานวัตกรรม - ท าสัญญาโครงการ 
- ติดตามโครงการนวัตกรรม 

5% 

นางสาววรนันท์ โกยทอง นักพัฒนานวัตกรรม - ท าสัญญาโครงการ 
- ติดตามโครงการนวัตกรรม 

5% 

นางสาวปวีณา  โควาวิเศษสุต นักพัฒนานวัตกรรม - ท าสัญญาโครงการ 
- ติดตามโครงการนวัตกรรม 

5% 

นางสาวปุญชรัสมิ์ วังน้อย   นักส่งเสริมนวัตกรรม - จดักิจกรรมพัฒนา ความสามารถ
ทางนวัตกรรมส าหรับ
ผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรม
แบบเข้มข้น 

5% 

นางสาวอาศยา ศิริเอาทารย์  นักส่งเสริมนวัตกรรม
อาวุโส 

- งานประชาสัมพันธ์ 5% 

นางสาวปัทมาวดี พัวพรหมยอด  นักส่งเสริมนวัตกรรม
อาวุโส 

- งานเครือข่ายความร่วมมือ 5% 
 

งานสนับสนุน    
นางสาววศวรรณ รู้รักดี ผู้อ านวยการฝ่าย - ก ากับการรวบรวมและรายงานผล

การด าเนินงานโครงการต่อ
หน่วยงานภายนอก 

- ก ากับการใช้จ่ายงบประมาณ 

10% 

นางสาวธัณย์สิตา ศุภสวัสดิ์บวร เจ้าหน้าที่องค์กร
นวัตกรรม 

- รวบรวมและรายงานผลการใช้
จ่ายเงินงบประมาณ 

30% 

นางสาวทวีสิน ดึกภุมรินทร์ ผู้จัดการองค์กรนวัตกรรม - ก ากับการเบิกจ่ายเงินสนับสนุน
โครงการ 

10% 
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ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย) ต าแหน่ง หน้าที่ ความ
รับผิดชอบ (%) 

นางสาววิจิตรา กลุ่มกว้าง เจ้าหน้าที่องค์กร
นวัตกรรม 

- ด าเนินการจัดท าเบิกจ่ายเงิน
สนับสนุนโครงการ 

30% 

นางสาวพิมพ์ตะวัน โสภาแปง เจ้าหน้าที่องค์กร
นวัตกรรม 

- ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 30% 

       
           5.4.2 โครงการเพ่ือการพัฒนาและสนับสนุนโครงการนวัตกรรมในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 

ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย) ต าแหน่ง หน้าที่ ความรับผิดชอบ 
(%) 

งานหลัก    
นายวิเชียร สุขสร้อย รองผู้อ านวยการ -  ที่ปรึกษาและก ากับดูแล

ภาพรวมโครงการ 
-  วางยุทธศาสตร์การด าเนิน

โครงการ 
-  สนับสนุนการด าเนินโครงการ 

5% 

ดร.สุรอรรถ ศุภจัตุรัส ผู้อ านวยการฝ่าย -  ก ากับดูแลภาพรวมโครงการ 
-  วางยุทธศาสตร์การด าเนิน

โครงการ 
-  สนับสนุนการด าเนินโครงการ 

5% 

นายภคพงศ์ พรมนุชาธิป ผู้จัดการพัฒนานวัตกรรม - ผู้จัดการโครงการ 

- วางแผนการด าเนินโครงการ 
- ประสานงาน พัฒนา สนับสนุน

โครงการ 
- ก ากับและตดิตามโครงการ

นวัตกรรม 

10% 

นายอุกฤช กิจศิริเจริญชัย ผู้จัดการพัฒนานวัตกรรม - ผู้จัดการโครงการ 

- วางแผนการด าเนินโครงการ 
- ประสานงาน พัฒนา สนับสนุน

โครงการ 
- ก ากับและติดตามโครงการ

นวัตกรรม 

10% 
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ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย) ต าแหน่ง หน้าที่ ความรับผิดชอบ 
(%) 

ดร.นิมิต นิพัทธ์ธรรมกุล ผู้จัดการพัฒนานวัตกรรม - ผู้จัดการโครงการ 

- วางแผนการด าเนินโครงการ 
- ประสานงาน พัฒนา สนับสนุน

โครงการ 
- ก ากับและตดิตามโครงการ

นวัตกรรม 

10% 

นางสาวพิชชารีย์  กีรติธากุล นักพัฒนานวัตกรรม - ผู้จัดการโครงการ 

- วางแผนการด าเนินโครงการ 
- ประสานงาน พัฒนา สนับสนุน

โครงการ 
- ก ากับและตดิตามโครงการ

นวัตกรรม 

10% 

นางสาวนฤมล  รัตนากรพันธุ์ นักพัฒนานวัตกรรม - ผู้จัดการโครงการ 

- วางแผนการด าเนินโครงการ 
- ประสานงาน พัฒนา สนับสนุน

โครงการ 
- ก ากับและตดิตามโครงการ

นวัตกรรม 

20% 

นายสุทธิรักษ์ ดวงบุรงค์ นักพัฒนานวัตกรรม - ประสานงาน พัฒนา สนับสนุน
โครงการ 

- ติดตามโครงการนวัตกรรม 

10% 

นายอภิวัฒน์  ถาวรแก้ว นักพัฒนานวัตกรรม - ประสานงาน พัฒนา สนับสนุน
โครงการ 

- ติดตามโครงการนวัตกรรม 

10% 

นายจิตรภณ  จิรกุลสมโชค นักพัฒนานวัตกรรม - ประสานงาน พัฒนา สนับสนุน
โครงการ 

- ติดตามโครงการนวัตกรรม 

15% 

นางสาวภัสสร จารุบริสุทธิคุณ   นักพัฒนานวัตกรรม - ประสานงาน พัฒนา สนับสนุน
โครงการ 

- ติดตามโครงการนวัตกรรม 

10% 
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ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย) ต าแหน่ง หน้าที่ ความรับผิดชอบ 
(%) 

นางสาวปณาลี พงษ์แดง นักพัฒนานวัตกรรม - ประสานงาน พัฒนา สนับสนุน
โครงการ 

- ติดตามโครงการนวัตกรรม 

10% 

นางสาวพัชมณ พลายมี นักพัฒนานวัตกรรม - ประสานงาน พัฒนา สนับสนุน
โครงการ 

- ติดตามโครงการนวัตกรรม 

15% 

นายวรรธนะ  โกศัลวัฒน์ นักพัฒนานวัตกรรม - ประสานงาน พัฒนา สนับสนุน
โครงการ 

- ติดตามโครงการนวัตกรรม 

10% 

นางสาววัลยา  วิศาลบรรณวิทย์ นักพัฒนานวัตกรรม - ประสานงาน พัฒนา สนับสนุน
โครงการ 

- ติดตามโครงการนวัตกรรม 

10% 

นายกะรัต ธนะบุญกอง นักพัฒนานวัตกรรม - ประสานงาน พัฒนา สนับสนุน
โครงการ 

- ติดตามโครงการนวัตกรรม 

10% 

นายณัฐวุฒิ ศรีโยม นักพัฒนานวัตกรรม - ท าสัญญาโครงการ 
- ติดตามโครงการนวัตกรรม 

5% 

นางสาวภัทรกันย์ นาคศรีสุข นักพัฒนานวัตกรรม - ท าสัญญาโครงการ 
- ติดตามโครงการนวัตกรรม 

5% 

นางสาววรนันท์ โกยทอง นักพัฒนานวัตกรรม - ท าสัญญาโครงการ 
- ติดตามโครงการนวัตกรรม 

5% 

นางสาวปวีณา  โควาวิเศษสุต นักพัฒนานวัตกรรม - ท าสัญญาโครงการ 
- ติดตามโครงการนวัตกรรม 

5% 

นางสาวปุญชรัสมิ์ วังน้อย   นักส่งเสริมนวัตกรรม - จดักิจกรรมพัฒนา 
ความสามารถทางนวัตกรรม
ส าหรับผู้ประกอบการธุรกิจ
นวัตกรรมแบบเข้มข้น 

5% 

นางสาวอาศยา ศิริเอาทารย์  นักส่งเสริมนวัตกรรม
อาวุโส 

- งานประชาสัมพันธ์ 5% 

นางสาวปัทมาวดี พัวพรหมยอด  นักส่งเสริมนวัตกรรม
อาวุโส 

- งานเครือข่ายความร่วมมือ 5% 
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ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย) ต าแหน่ง หน้าที่ ความรับผิดชอบ 
(%) 

งานสนับสนุน    
นางสาววศวรรณ รู้รักดี ผู้อ านวยการฝ่าย - ก ากับการรวบรวมและรายงาน

ผลการด าเนินงานโครงการต่อ
หน่วยงานภายนอก 

- ก ากับการใช้จ่ายงบประมาณ 

10% 

นางสาวธัณย์สิตา ศุภสวัสดิ์บวร เจ้าหน้าที่องค์กร
นวัตกรรม 

- รวบรวมและรายงานผลการใช้
จ่ายเงินงบประมาณ 

30% 

นางสาวทวีสิน ดึกภุมรินทร์ ผู้จัดการองค์กรนวัตกรรม - ก ากับการเบิกจ่ายเงินสนับสนุน
โครงการ 

10% 

นางสาววิจิตรา กลุ่มกว้าง เจ้าหน้าที่องค์กร
นวัตกรรม 

- ด าเนินการจัดท าเบิกจ่ายเงิน
สนับสนุนโครงการ 

30% 

นางสาวพิมพ์ตะวัน โสภาแปง เจ้าหน้าที่องค์กร
นวัตกรรม 

- ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 30% 

       
      5.4.3 โครงการเพ่ือการพัฒนาและสนับสนุนโครงการนวัตกรรมในภูมิภาคใต้ 

 

ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย) ต าแหน่ง หน้าที่ ความรับผิดชอบ 
(%) 

งานหลัก    
นายวิเชียร สุขสร้อย รองผู้อ านวยการ -  ที่ปรึกษาและก ากับดูแล

ภาพรวมโครงการ 
-  วางยุทธศาสตร์การด าเนิน

โครงการ 
-  สนับสนุนการด าเนินโครงการ 

5% 

ดร.สุรอรรถ ศุภจัตุรัส ผู้อ านวยการฝ่าย -  ก ากับดูแลภาพรวมโครงการ 
-  วางยุทธศาสตร์การด าเนิน

โครงการ 
-  สนับสนุนการด าเนินโครงการ 

5% 

นายภคพงศ์ พรมนุชาธิป ผู้จัดการพัฒนานวัตกรรม - ผู้จัดการโครงการ 

- วางแผนการด าเนินโครงการ 
20% 
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ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย) ต าแหน่ง หน้าที่ ความรับผิดชอบ 
(%) 

- ประสานงาน พัฒนา สนับสนุน

โครงการ 
- ก ากับและตดิตามโครงการ

นวัตกรรม 

นายอุกฤช กิจศิริเจริญชัย ผู้จัดการพัฒนานวัตกรรม - ผู้จัดการโครงการ 

- วางแผนการด าเนินโครงการ 
- ประสานงาน พัฒนา สนับสนุน

โครงการ 
- ก ากับและตดิตามโครงการ

นวัตกรรม 

10% 

ดร.นิมิต นิพัทธ์ธรรมกุล ผู้จัดการพัฒนานวัตกรรม - ผู้จัดการโครงการ 

- วางแผนการด าเนินโครงการ 
- ประสานงาน พัฒนา สนับสนุน

โครงการ 
- ก ากับและตดิตามโครงการ

นวัตกรรม 

15% 

นางสาวพิชชารีย์  กีรติธากุล นักพัฒนานวัตกรรม - ผู้จัดการโครงการ 

- วางแผนการด าเนินโครงการ 
- ประสานงาน พัฒนา สนับสนุน

โครงการ 
- ก ากับและตดิตามโครงการ

นวัตกรรม 

10% 

นางสาวนฤมล  รัตนากรพันธุ์ นักพัฒนานวัตกรรม - ประสานงาน พัฒนา สนับสนุน
โครงการ 

- ติดตามโครงการนวัตกรรม 

10% 

นายสุทธิรักษ์ ดวงบุรงค์ นักพัฒนานวัตกรรม - ประสานงาน พัฒนา สนับสนุน
โครงการ 

- ติดตามโครงการนวัตกรรม 

10% 

นายอภิวัฒน์  ถาวรแก้ว นักพัฒนานวัตกรรม - ประสานงาน พัฒนา สนับสนุน
โครงการ 

15% 
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ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย) ต าแหน่ง หน้าที่ ความรับผิดชอบ 
(%) 

- ติดตามโครงการนวัตกรรม 
นายจิตรภณ  จิรกุลสมโชค นักพัฒนานวัตกรรม - ประสานงาน พัฒนา สนับสนุน

โครงการ 
- ติดตามโครงการนวัตกรรม 

10% 

นางสาวภัสสร จารุบริสุทธิคุณ   นักพัฒนานวัตกรรม - ประสานงาน พัฒนา สนับสนุน
โครงการ 

- ติดตามโครงการนวัตกรรม 

10% 

นางสาวปณาลี พงษ์แดง นักพัฒนานวัตกรรม - ประสานงาน พัฒนา สนับสนุน
โครงการ 

- ติดตามโครงการนวัตกรรม 

10% 

นางสาวพัชมณ พลายมี นักพัฒนานวัตกรรม - ประสานงาน พัฒนา สนับสนุน
โครงการ 

- ติดตามโครงการนวัตกรรม 

10% 

นายวรรธนะ  โกศัลวัฒน์ นักพัฒนานวัตกรรม - ประสานงาน พัฒนา สนับสนุน
โครงการ 

- ติดตามโครงการนวัตกรรม 

15% 

นางสาววัลยา  วิศาลบรรณวิทย์ นักพัฒนานวัตกรรม - ประสานงาน พัฒนา สนับสนุน
โครงการ 

- ติดตามโครงการนวัตกรรม 

10% 

นายกะรัต ธนะบุญกอง นักพัฒนานวัตกรรม - ประสานงาน พัฒนา สนับสนุน
โครงการ 

- ติดตามโครงการนวัตกรรม 

10% 

นายณัฐวุฒิ ศรีโยม นักพัฒนานวัตกรรม - ท าสัญญาโครงการ 
- ติดตามโครงการนวัตกรรม 

5% 

นางสาวภัทรกันย์ นาคศรีสุข นักพัฒนานวัตกรรม - ท าสัญญาโครงการ 
- ติดตามโครงการนวัตกรรม 

5% 

นางสาววรนันท์ โกยทอง นักพัฒนานวัตกรรม - ท าสัญญาโครงการ 
- ติดตามโครงการนวัตกรรม 

5% 

นางสาวปวีณา  โควาวิเศษสุต นักพัฒนานวัตกรรม - ท าสัญญาโครงการ 
- ติดตามโครงการนวัตกรรม 

5% 
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ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย) ต าแหน่ง หน้าที่ ความรับผิดชอบ 
(%) 

นางสาวปุญชรัสมิ์ วังน้อย   นักส่งเสริมนวัตกรรม - จดักิจกรรมพัฒนา 
ความสามารถทางนวัตกรรม
ส าหรับผู้ประกอบการธุรกิจ
นวัตกรรมแบบเข้มข้น 

5% 

นางสาวอาศยา ศิริเอาทารย์  นักส่งเสริมนวัตกรรม
อาวุโส 

- งานประชาสัมพันธ์ 5% 

นางสาวปัทมาวดี พัวพรหมยอด  นักส่งเสริมนวัตกรรม
อาวุโส 

- งานเครือข่ายความร่วมมือ 5% 
 

งานสนับสนุน    
นางสาววศวรรณ รู้รักดี ผู้อ านวยการฝ่าย - ก ากับการรวบรวมและรายงาน

ผลการด าเนินงานโครงการต่อ
หน่วยงานภายนอก 

- ก ากับการใช้จ่ายงบประมาณ 

10% 

นางสาวธัณย์สิตา ศุภสวัสดิ์บวร เจ้าหน้าที่องค์กร
นวัตกรรม 

- รวบรวมและรายงานผลการใช้
จ่ายเงินงบประมาณ 

30% 

นางสาวทวีสิน ดึกภุมรินทร์ ผู้จัดการองค์กรนวัตกรรม - ก ากับการเบิกจ่ายเงินสนับสนุน
โครงการ 

10% 

นางสาววิจิตรา กลุ่มกว้าง เจ้าหน้าที่องค์กร
นวัตกรรม 

- ด าเนินการจัดท าเบิกจ่ายเงิน
สนับสนุนโครงการ 

30% 

นางสาวพิมพ์ตะวัน โสภาแปง เจ้าหน้าที่องค์กร
นวัตกรรม 

- ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 30% 

       
          5.4.4 โครงการเพ่ือการพัฒนาและสนับสนุนโครงการนวัตกรรมในส่วนกลาง 

 

ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย) ต าแหน่ง หน้าที่ ความรับผิดชอบ 
(%) 

งานหลัก    
นายวิเชียร สุขสร้อย รองผู้อ านวยการ -  ที่ปรึกษาและก ากับดูแล

ภาพรวมโครงการ 
-  วางยุทธศาสตร์การด าเนิน

โครงการ 
-  สนับสนุนการด าเนินโครงการ 

5% 
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ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย) ต าแหน่ง หน้าที่ ความรับผิดชอบ 
(%) 

ดร.สุรอรรถ ศุภจัตุรัส ผู้อ านวยการฝ่าย -  ก ากับดูแลภาพรวมโครงการ 
-  วางยุทธศาสตร์การด าเนิน

โครงการ 
-  สนับสนุนการด าเนินโครงการ 

5% 

นายภคพงศ์ พรมนุชาธิป ผู้จัดการพัฒนานวัตกรรม - ผู้จัดการโครงการ 

- วางแผนการด าเนินโครงการ 
- ประสานงาน พัฒนา สนับสนุน

โครงการ 
- ก ากับและตดิตามโครงการ

นวัตกรรม 

10% 

นายอุกฤช กิจศิริเจริญชัย ผู้จัดการพัฒนานวัตกรรม - ผู้จัดการโครงการ 

- วางแผนการด าเนินโครงการ 
- ประสานงาน พัฒนา สนับสนุน

โครงการ 
- ก ากับและตดิตามโครงการ

นวัตกรรม 

10% 

ดร.นิมิต นิพัทธ์ธรรมกุล ผู้จัดการพัฒนานวัตกรรม - ผู้จัดการโครงการ 

- วางแผนการด าเนินโครงการ 
- ประสานงาน พัฒนา สนับสนุน

โครงการ 
- ก ากับและตดิตามโครงการ

นวัตกรรม 

20% 

นางสาวพิชชารีย์  กีรติธากุล นักพัฒนานวัตกรรม - ผู้จัดการโครงการ 

- วางแผนการด าเนินโครงการ 
- ประสานงาน พัฒนา สนับสนุน

โครงการ 
- ก ากับและตดิตามโครงการ

นวัตกรรม 

15% 

นางสาวนฤมล  รัตนากรพันธุ์ นักพัฒนานวัตกรรม - ประสานงาน พัฒนา สนับสนุน
โครงการ 

10% 



แผนปฏิบตัิการ พ.ศ. 2562 ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาต ิ(องค์การมหาชน) 

D1-1 นวตักรรมเพื่อเศรษฐกิจ-แบบเปดิ  25/56 

ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย) ต าแหน่ง หน้าที่ ความรับผิดชอบ 
(%) 

- ติดตามโครงการนวัตกรรม 
นายสุทธิรักษ์ ดวงบุรงค์ นักพัฒนานวัตกรรม - ประสานงาน พัฒนา สนับสนุน

โครงการ 
- ติดตามโครงการนวัตกรรม 

10% 

 
 

   

นายอภิวัฒน์  ถาวรแก้ว นักพัฒนานวัตกรรม - ประสานงาน พัฒนา สนับสนุน
โครงการ 

- ติดตามโครงการนวัตกรรม 

10% 

นายจิตรภณ  จิรกุลสมโชค นักพัฒนานวัตกรรม - ประสานงาน พัฒนา สนับสนุน
โครงการ 

- ติดตามโครงการนวัตกรรม 

10% 

นางสาวภัสสร จารุบริสุทธิคุณ   นักพัฒนานวัตกรรม - ประสานงาน พัฒนา สนับสนุน
โครงการ 

- ติดตามโครงการนวัตกรรม 

15% 

นางสาวปณาลี พงษ์แดง นักพัฒนานวัตกรรม - ประสานงาน พัฒนา สนับสนุน
โครงการ 

- ติดตามโครงการนวัตกรรม 

15% 

นางสาวพัชมณ พลายมี นักพัฒนานวัตกรรม - ประสานงาน พัฒนา สนับสนุน
โครงการ 

- ติดตามโครงการนวัตกรรม 

10% 

นายวรรธนะ  โกศัลวัฒน์ นักพัฒนานวัตกรรม - ประสานงาน พัฒนา สนบัสนุน
โครงการ 

- ติดตามโครงการนวัตกรรม 

10% 

นางสาววัลยา  วิศาลบรรณวิทย์ นักพัฒนานวัตกรรม - ประสานงาน พัฒนา สนับสนุน
โครงการ 

- ติดตามโครงการนวัตกรรม 

15% 

นายกะรัต ธนะบุญกอง นักพัฒนานวัตกรรม - ประสานงาน พัฒนา สนับสนุน
โครงการ 

- ติดตามโครงการนวัตกรรม 

10% 

นายณัฐวุฒิ ศรีโยม นักพัฒนานวัตกรรม - ท าสัญญาโครงการ 5% 
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ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย) ต าแหน่ง หน้าที่ ความรับผิดชอบ 
(%) 

- ติดตามโครงการนวัตกรรม 
นางสาวภัทรกันย์ นาคศรีสุข นักพัฒนานวัตกรรม - ท าสัญญาโครงการ 

- ติดตามโครงการนวัตกรรม 
5% 

นางสาววรนันท์ โกยทอง นักพัฒนานวัตกรรม - ท าสัญญาโครงการ 
- ติดตามโครงการนวัตกรรม 

5% 

นางสาวปวีณา  โควาวิเศษสุต นักพัฒนานวัตกรรม - ท าสัญญาโครงการ 
- ติดตามโครงการนวัตกรรม 

5% 

นางสาวปุญชรัสมิ์ วังน้อย   นักส่งเสริมนวัตกรรม - จดักิจกรรมพัฒนา 
ความสามารถทางนวัตกรรม
ส าหรับผู้ประกอบการธุรกิจ
นวัตกรรมแบบเข้มข้น 

5% 

นางสาวอาศยา ศิริเอาทารย์  นักส่งเสริมนวัตกรรม
อาวุโส 

- งานประชาสัมพันธ์ 5% 

นางสาวปัทมาวดี พัวพรหมยอด  นักส่งเสริมนวัตกรรม
อาวุโส 

- งานเครือข่ายความร่วมมือ 5% 
 

งานสนับสนุน    
นางสาววศวรรณ รู้รักดี ผู้อ านวยการฝ่าย - ก ากับการรวบรวมและรายงาน

ผลการด าเนินงานโครงการต่อ
หน่วยงานภายนอก 

- ก ากับการใช้จ่ายงบประมาณ 

10% 

นางสาวธัณย์สิตา ศุภสวัสดิ์บวร เจ้าหน้าที่องค์กร
นวัตกรรม 

- รวบรวมและรายงานผลการใช้
จ่ายเงินงบประมาณ 

30% 

นางสาวทวีสิน ดึกภุมรินทร์ ผู้จัดการองค์กรนวัตกรรม - ก ากับการเบิกจ่ายเงินสนับสนุน
โครงการ 

10% 

นางสาววิจิตรา กลุ่มกว้าง เจ้าหน้าที่องค์กร
นวัตกรรม 

- ด าเนินการจัดท าเบิกจ่ายเงิน
สนับสนุนโครงการ 

30% 

นางสาวพิมพ์ตะวัน โสภาแปง เจ้าหน้าที่องค์กร
นวัตกรรม 

- ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 30% 

             
    5.4.5 โครงการการจัดประชุมพิจารณาและกลั่นกรองโครงการนวัตกรรม 
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ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย) ต าแหน่ง หน้าที่ ความ
รับผิดชอบ (%) 

งานหลัก    
นายวิเชียร สุขสร้อย รองผู้อ านวยการ -  ที่ปรึกษาและก ากับดูแลภาพรวม

โครงการ 
-  วางยุทธศาสตร์การด าเนินโครงการ 
-  สนับสนุนการด าเนินโครงการ 

5% 

ดร.สุรอรรถ ศุภจัตุรัส ผู้อ านวยการฝ่าย -  ก ากับดูแลภาพรวมโครงการ 
-  วางยุทธศาสตร์การด าเนินโครงการ 
-  สนับสนุนการด าเนินโครงการ 

5% 

นายภคพงศ์ พรมนุชาธิป ผู้จัดการพัฒนา
นวัตกรรม 

- ผู้จัดการโครงการ 

- วางแผนการด าเนินโครงการ 
- ประสานงาน พัฒนา สนับสนุน

โครงการ 
- ก ากับและติดตามโครงการนวัตกรรม 

15% 

นายอุกฤช กิจศิริเจริญชัย ผู้จัดการพัฒนา
นวัตกรรม 

- ผู้จัดการโครงการ 

- วางแผนการด าเนินโครงการ 
- ประสานงาน พัฒนา สนับสนุน

โครงการ 
- ก ากับและติดตามโครงการนวัตกรรม 

15% 

ดร.นิมิต นิพัทธ์ธรรมกุล ผู้จัดการพัฒนา
นวัตกรรม 

- ผู้จัดการโครงการ 

- วางแผนการด าเนินโครงการ 
- ประสานงาน พัฒนา สนับสนุน

โครงการ 
- ก ากับและติดตามโครงการนวัตกรรม 

15% 

นางสาวพิชชารีย์  กีรติธากุล นักพัฒนานวัตกรรม - ผู้จัดการโครงการ 

- วางแผนการด าเนินโครงการ 
- ประสานงาน พัฒนา สนับสนุน

โครงการ 
- ก ากับและติดตามโครงการนวัตกรรม 

15% 

นางสาวนฤมล  รัตนากรพันธุ์ นักพัฒนานวัตกรรม - ประสานงาน พัฒนา สนับสนุน
โครงการ 

10% 



แผนปฏิบตัิการ พ.ศ. 2562 ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาต ิ(องค์การมหาชน) 

D1-1 นวตักรรมเพื่อเศรษฐกิจ-แบบเปดิ  28/56 

ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย) ต าแหน่ง หน้าที่ ความ
รับผิดชอบ (%) 

- ติดตามโครงการนวัตกรรม 
นายสุทธิรักษ์ ดวงบุรงค์ นักพัฒนานวัตกรรม - ประสานงาน พัฒนา สนับสนุน

โครงการ 
- ติดตามโครงการนวัตกรรม 

10% 

นายอภิวัฒน์  ถาวรแก้ว นักพัฒนานวัตกรรม - ประสานงาน พัฒนา สนับสนุน
โครงการ 

- ติดตามโครงการนวัตกรรม 

10% 

นายจิตรภณ  จิรกุลสมโชค นักพัฒนานวัตกรรม - ประสานงาน พัฒนา สนับสนุน
โครงการ 

- ติดตามโครงการนวัตกรรม 

10% 

นางสาวภัสสร จารุบริสุทธิคุณ   นักพัฒนานวัตกรรม - ประสานงาน พัฒนา สนับสนุน
โครงการ 

- ติดตามโครงการนวัตกรรม 

10% 

นางสาวปณาลี พงษ์แดง นักพัฒนานวัตกรรม - ประสานงาน พัฒนา สนับสนุน
โครงการ 

- ติดตามโครงการนวัตกรรม 

10% 

นางสาวพัชมณ พลายมี นักพัฒนานวัตกรรม - ประสานงาน พัฒนา สนับสนุน
โครงการ 

- ติดตามโครงการนวัตกรรม 

10% 

นายวรรธนะ  โกศัลวัฒน์ นักพัฒนานวัตกรรม - ประสานงาน พัฒนา สนับสนุน
โครงการ 

- ติดตามโครงการนวัตกรรม 

10% 

นางสาววัลยา  วิศาลบรรณ
วิทย์ 

นักพัฒนานวัตกรรม - ประสานงาน พัฒนา สนับสนุน
โครงการ 

- ติดตามโครงการนวัตกรรม 

10% 

นายกะรัต ธนะบุญกอง นักพัฒนานวัตกรรม - ประสานงาน พัฒนา สนับสนุน
โครงการ 

- ติดตามโครงการนวัตกรรม 

10% 

นายณัฐวุฒิ ศรีโยม นักพัฒนานวัตกรรม - ท าสัญญาโครงการ 
- ติดตามโครงการนวัตกรรม 

10% 

นางสาวภัทรกันย์ นาคศรีสุข นักพัฒนานวัตกรรม - ท าสัญญาโครงการ 10% 
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ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย) ต าแหน่ง หน้าที่ ความ
รับผิดชอบ (%) 

- ติดตามโครงการนวัตกรรม 
    
นางสาววรนันท์ โกยทอง นักพัฒนานวัตกรรม - ท าสัญญาโครงการ 

- ติดตามโครงการนวัตกรรม 
10% 

นางสาวปวีณา  โควาวิเศษสุต นักพัฒนานวัตกรรม - ท าสัญญาโครงการ 
- ติดตามโครงการนวัตกรรม 

10% 

งานสนับสนุน    
นางสาววศวรรณ รู้รักดี ผู้อ านวยการฝ่าย - ก ากับการรวบรวมและรายงานผลการ

ด าเนินงานโครงการต่อหน่วยงาน
ภายนอก 

- ก ากับการใช้จ่ายงบประมาณ 

10% 

นางสาวธัณย์สิตา ศุภสวัสดิ์
บวร 

เจ้าหน้าที่องค์กร
นวัตกรรม 

- รวบรวมและรายงานผลการใช้
จ่ายเงินงบประมาณ 

30% 

นางสาวทวีสิน ดึกภุมรินทร์ ผู้จัดการองค์กร
นวัต
กรรม 

- ก ากับการเบิกจ่ายเงินสนับสนุน
โครงการ 

10% 

นางสาววิจิตรา กลุ่มกว้าง เจ้าหน้าที่องค์กร
นวัตกรรม 

- ด าเนินการจัดท าเบิกจ่ายเงิน
สนับสนุนโครงการ 

30% 
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5.5 ผู้รับผิดชอบโครงการ (Responsibility Assignment Matrix) 

               5.5.1 โครงการเพ่ือการพัฒนาและสนับสนุนโครงการนวัตกรรมในภูมิภาคเหนือ 

 
 
                  5.5.2 โครงการเพ่ือการพัฒนาและสนับสนุนโครงการนวัตกรรมในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 
 
 
 

โครงการเพื่อการพัฒนา และสนับสนุนโครงการนวตักรรมใน

ภมูภิาคกลาง

1. กจิกรรมสง่เสรมิและแสวงหาโครงการนวตักรรม C C A

     1.1 ประชาสมัพันธ ์และจัดกจิกรรมเพื่อแสวงหาและกระตุน้

ใหผู้ป้ระกอบการหรอืนักศกึษาในพื้นที ่ทีม่คีวามสนใจในการ

พัฒนาธรุกจิ

C C A R R R R R

   1.2 พัฒนาเครอืขา่ยความรว่มมอืในพื้นทีเ่พื่อแสวงหา

โครงการและพัฒนาโครงการรว่มกับผูป้ระกอบการ
C C A R R R R

   1.3 พจิารณารา่งขอ้เสนอโครงการเบือ้งตน้ C A R R R R R R R R R R R R

2. กจิกรรมการพัฒนาโครงการนวตักรรม C C A

   2.1 การจา้งเหมานักพัฒนานวตักรรมสว่นกลางและภมูภิาค C A R

   2.2 กจิกรรมพัฒนาความสามารถทางนวตักรรม

ส าหรับผูป้ระกอบการธรุกจินวตักรรมแบบเขม้ขน้
C C

R
A R R R R R R R R R R R R R R R

3. กจิกรรมการสนับสนุนโครงการนวตักรรม C C A A A

   3.1 พจิารณาและกลัน่กรองโครงการนวตักรรม C C A A A R R R R R R R R R R R

   3.2 ท าสญัญาโครงการ C C A R R R R

   3.3 ด าเนนิโครงการและตดิตามโครงการ C C A A A R R R R R R R R R R R R R R R

WWS AS PPP PWNJJR PJR PPD PPM WKS KTN NSY PN WKT PKVPKR NR SDB ATWกจิกรรมการด าเนนิงาน VS SS PP UK NN

โครงการเพื่อการพัฒนา และสนับสนุนโครงการนวตักรรมใน

ภมูภิาคกลาง

1. กจิกรรมสง่เสรมิและแสวงหาโครงการนวตักรรม C C A

     1.1 ประชาสมัพันธ ์และจัดกจิกรรมเพื่อแสวงหาและกระตุน้

ใหผู้ป้ระกอบการหรอืนักศกึษาในพื้นที ่ทีม่คีวามสนใจในการ

พัฒนาธรุกจิ

C C A R R R R R

   1.2 พัฒนาเครอืขา่ยความรว่มมอืในพื้นทีเ่พื่อแสวงหา

โครงการและพัฒนาโครงการรว่มกับผูป้ระกอบการ
C C A R R R R

   1.3 พจิารณารา่งขอ้เสนอโครงการเบือ้งตน้ C A R R R R R R R R R R R R

2. กจิกรรมการพัฒนาโครงการนวตักรรม C C A

   2.1 กจิกรรมพัฒนาความสามารถทางนวตักรรม

ส าหรับผูป้ระกอบการธรุกจินวตักรรมแบบเขม้ขน้
C C

R
A R R R R R R R R R R R R R R R

3. กจิกรรมการสนับสนุนโครงการนวตักรรม C C A A A

   3.1 พจิารณาและกลัน่กรองโครงการนวตักรรม C C A A A R R R R R R R R R

   3.2 ท าสญัญาโครงการ C C A R R R R R R

   3.3 ด าเนนิโครงการและตดิตามโครงการ C C A A A R R R R R R R R R R R R R R R

PWNSDB ATW JJR PJR PPD PPM WKS AS PPPWWS KTN NSY PN PKVWKTNN PKR NRกจิกรรมการด าเนนิงาน VS SS PP UK
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5.5.3 โครงการเพ่ือการพัฒนาและสนับสนุนโครงการนวัตกรรมในภูมิภาคใต้ 

 

5.5.4 โครงการเพ่ือการพัฒนาและสนับสนุนโครงการนวัตกรรมในส่วนกลาง 

 

5.5.5 โครงการการจัดประชุมพิจารณาและกลั่นกรองโครงการนวัตกรรม 

 
 

โครงการเพื่อการพัฒนา และสนับสนุนโครงการนวตักรรมใน

ภมูภิาคกลาง

1. กจิกรรมสง่เสรมิและแสวงหาโครงการนวตักรรม C C A A

     1.1 ประชาสมัพันธ ์และจัดกจิกรรมเพื่อแสวงหาและกระตุน้

ใหผู้ป้ระกอบการหรอืนักศกึษาในพื้นที ่ทีม่คีวามสนใจในการ

พัฒนาธรุกจิ

C C A A R R R R R

   1.2 พัฒนาเครอืขา่ยความรว่มมอืในพื้นทีเ่พื่อแสวงหา

โครงการและพัฒนาโครงการรว่มกับผูป้ระกอบการ
C C A A R R R R

   1.3 พจิารณารา่งขอ้เสนอโครงการเบือ้งตน้ C A A R R R R R R R R R R R

2. กจิกรรมการพัฒนาโครงการนวตักรรม C C A A

   2.1 การจา้งเหมานักพัฒนานวตักรรมสว่นกลางและภมูภิาค C A R R

    2.2 จัดท า TOR และจัดจา้งเพื่อจัดกจิกรรมพัฒนา

ความสามารถทางนวตักรรมส าหรับผูป้ระกอบการธรุกจิ

นวตักรรมแบบเขม้ขน้

C C A R A R R R R R R R R R R R R R R

    2.3 จัดกจิกรรมพัฒนาความสามารถทางนวตักรรมส าหรับ

ผูป้ระกอบการธรุกจินวตักรรมแบบเขม้ขน้
C C A R A R R R R R R R R R R R R R R

3. กจิกรรมการสนับสนุนโครงการนวตักรรม C C A A

   3.1 พจิารณาและกลัน่กรองโครงการนวตักรรม C C A A A R R R R R R R R R R R

   3.2 ท าสญัญาโครงการ C C A R R R R R R R R R R R R R R R

   3.3 ด าเนนิโครงการและตดิตามโครงการ C C A A A R R R R R R R R R R R R R R R

WWS KTN AS PPP PWNNSY PN PKVWKTJJR PJR PPD PPM WKSPKR NR SDB ATWกจิกรรมการด าเนนิงาน VS SS PP NNUK

โครงการพัฒนาและสนับสนุนโครงการนวตักรรมในพื้นทีส่ว่นกลาง

1. กจิกรรมสง่เสรมิและแสวงหาโครงการนวตักรรม C C A A A

     1.1 ประชาสมัพันธ ์และจัดกจิกรรมเพื่อแสวงหาและกระตุน้ให ้

ผูป้ระกอบการหรอืนักศกึษาในพื้นที ่ทีม่คีวามสนใจในการพัฒนา

ธรุกจิ

C C A R A A R R R R R R

   1.2 พัฒนาเครอืขา่ยความรว่มมอืในพื้นทีเ่พื่อแสวงหาโครงการ

และพัฒนาโครงการรว่มกับผูป้ระกอบการ
C C A R A A R R R R R

   1.3 พจิารณารา่งขอ้เสนอโครงการเบือ้งตน้ C A A A A R R R R R R R R R R

2. กจิกรรมการพัฒนาโครงการนวตักรรม C C A A A A

    2.1 จัดจา้งนักพัฒนานวตักรรมสว่นกลาง C C A A

   2.2 กจิกรรมพัฒนาความสามารถทางนวตักรรม

ส าหรับผูป้ระกอบการธรุกจินวตักรรมแบบเขม้ขน้
C C A R A A R R R R R R R R R R R R R

3. กจิกรรมการสนับสนุนโครงการนวตักรรม C C A A A A

   3.1 พจิารณาและกลัน่กรองโครงการนวตักรรม C C A A A A R R R R R R R R R R

   3.2 ท าสญัญาโครงการ C C A R R R R R R R R R R R R R R

   3.3 ด าเนนิโครงการและตดิตามโครงการ C C A A A A R R R R R R R R R R R R R R

NNกจิกรรมการด าเนนิงาน VS SS PP UK PPD PPMPKR NR SDB ATW JJR PJR WKS WWS AS PPP PWNKTN NSY PN PKVWKT

โครงการการจัดประชมุพจิารณาและกลัน่กรองโครงการนวตักรรม

1. กจิกรรมประชมุพจิารณาและกลัน่กรองโครงการนวตักรรม C C A A A A

    1.1 สาขาเศรษฐกจิชวีภาพ C C A A R R R R

    1.2 สาขาเศรษฐกจิการผลติและการหมนุเวยีน C C A A R R R R

    1.3 สาขาเศรษฐกจิบรกิารและแบง่ป่ัน C A A R R R R R R

JJRPP UK NR SDB ATWกจิกรรมการด าเนนิงาน VS SS NN PKR PJR PPD WWS NSY PKVPPM WKS KTN PN WKT
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6. รายละเอียดตัวชี้วัด ของแผนงาน/โครงการ  

6.1 โครงการเพื่อการพัฒนาและสนับสนุนโครงการนวัตกรรมในภูมิภาคเหนือ 

  

 6.1.1 ตัวชี้วัดที่ 1: จ านวนของข้อเสนอโครงการขั้นต้น (Conceptual proposal) 

  หน่วยนับ: ข้อเสนอโครงการ 

  6.1.1.1 ประเภทตัวชี้วัด 

  สงป.  ยุทธศาสตร์ วท.  ข้อตกลง ก.พ.ร.  แผนปฏิบัติการ สนช.   สนับสนุนการเกิดผลผลิต   

  6.1.1.2 ค าอธิบายตัวชี้วัด  

  ข้อเสนอโครงการขั้นต้น (Conceptual proposal) หมายถึง ข้อเสนอโครงการขั้นต้นนั้นเป็นร่าง
ข้อเสนอโครงการที่ถูกพัฒนาขึ้นจากองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่ว่าจะเป็นลักษณะของกระบวนการ
ใหม่ ผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือรูปแบบธุรกิจใหม่ที่เป็นที่มีเป้าหมายเพ่ือก่อให้เกิดผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจและสังคม โดย
ครอบคลุมใน 3 ตามกลุ่มสาขาเศรษฐกิจ และ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายที่รัฐบาลก าหนด (Current S-Curve และ New 
S-Curve) ตลอดจนอุตสาหกรรมอ่ืนๆ ที่ส าคัญของประเทศ เพ่ือแสดงให้เห็นว่าโครงการตามข้อเสนอโครงการนั้นมีความ
พร้อมอยู่ในระยะของการทดสอบยืนยันความเป็นไปได้ของเทคโนโลยีในขั้นตอนของการท าต้นแบบหรือการน าร่อง ซึ่งอาจ
ต่อยอดจากงานวิจัยและพัฒนา สิ่งประดิษฐ์ หรือสิทธิบัตรที่ มีการรับรองและผ่านการประเมินทางเทคโนโลยี  

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด      

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 รวม 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.  
15 15 15 15         60 

6.1.1.3 ร้อยละความก้าวหน้าของงานในแต่ละเดือน   

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
รวม 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
25.0 50.0 75.0  100.0          100% 
 

 6.1.2 ตัวชี้วัดที่ 2: จ านวนของข้อเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) 

  หน่วยนับ: ข้อเสนอโครงการ 
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  6.1.2.1 ประเภทตัวชี้วัด 

  สงป.  ยุทธศาสตร์ วท.  ข้อตกลง ก.พ.ร.  แผนปฏิบัติการ สนช.   สนับสนุนการเกิดผลผลิต   

  6.1.2.2 ค าอธิบายตัวชี้วัด  

  ข้อเสนอโครงการโครงการฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) หมายถึง ข้อเสนอโครงการที่ถูกพัฒนาขึ้น
จากองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่ว่าจะเป็นลักษณะของกระบวนการใหม่ ผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือ
รูปแบบธุรกิจใหม่ที่เป็นที่มีเป้าหมายเพ่ือก่อให้เกิดผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจและสังคม โดยครอบคลุมใน 3 ตามกลุ่ม
สาขาเศรษฐกิจ และ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายที่รัฐบาลก าหนด (Current S-Curve และ New S-Curve) ตลอดจน
อุตสาหกรรมอ่ืนๆ ที่ส าคัญของประเทศ ที่มีความสมบูรณ์พร้อมน าเข้าประกอบเป็นวาระการประชุมเพ่ือกลั่นกรองและ
พิจารณาโครงการนวัตกรรมโดยคณะอนุกรรมการ/คณะท างาน ที่คณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ (กนช.) ได้แต่งตั้งขึ้น 

   ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด      
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

รวม 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
 4 4 4 4 4       20 

6.1.2.3 ร้อยละความก้าวหน้าของงานในแต่ละเดือน   

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
รวม 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
 20.0  40.0  60.0 80.0 100.0        100% 

 6.1.3 ตัวชี้วัดที่ 3: จ านวนจ านวนโครงการนวัตกรรมที่ได้รับการพัฒนาและสนับสนุน 

  หน่วยนับ: โครงการ 

  6.1.1.1 ประเภทตัวชี้วัด 

  สงป.  ยุทธศาสตร์ วท.  ข้อตกลง ก.พ.ร.  แผนปฏิบัติการ สนช.   สนับสนุนการเกิดผลผลิต   

  6.1.1.2 ค าอธิบายตัวชี้วัด  

  โครงการนวัตกรรม หมายถึง โครงการนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นจากองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ไม่ว่าจะเป็นลักษณะของกระบวนการใหม่ ผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือรูปแบบธุรกิจใหม่ที่เป็นที่มีเป้าหมายเพ่ือ
ก่อให้เกิดผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจและสังคม โดยครอบคลุมใน 3 ตามกลุ่มสาขาเศรษฐกิจ และ 10 อุตสาหกรรม
เป้าหมายที่รัฐบาลก าหนด (Current S-Curve และ New S-Curve) ตลอดจนอุตสาหกรรมอ่ืนๆ ที่ส าคัญของประเทศ 
ทั้งนี้ การอนุมัติการสนับสนุนโครงการนวัตกรรมดังกล่าวนั้น จะพิจารณาโดยคณะอนุกรรมการ/คณะท างาน ที่
คณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ (กนช.) ได้แต่งตั้งขึ้น  
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การสนับสนุนโครงการนวัตกรรม  หมายถึง โครงการที่ผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการฯ/คณะท างาน 
ที่ สนช. แต่งตั้งขึ้น และสนับสนุนเงินทุนตามกลไกการสนับสนุนของส านักงานฯ ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
นวัตกรรมแห่งชาติ 

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด      

6.1.1.3 ร้อยละความก้าวหน้าของงานในแต่ละเดือน   

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
รวม 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
    6.7 26.7 46.7 66.7 100.0     100% 

6.2 โครงการเพื่อการพัฒนาและสนับสนุนโครงการนวัตกรรมในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 6.2.1 ตัวชี้วัดที่ 1: จ านวนของข้อเสนอโครงการขั้นต้น (Conceptual proposal) 

  หน่วยนับ: ข้อเสนอโครงการ 

  6.2.1.1 ประเภทตัวชี้วัด 

  สงป.  ยุทธศาสตร์ วท.  ข้อตกลง ก.พ.ร.  แผนปฏิบัติการ สนช.   สนับสนุนการเกิดผลผลิต   

  6.2.1.2 ค าอธิบายตัวชี้วัด  

  ข้อเสนอโครงการขั้นต้น (Conceptual proposal) หมายถึง ข้อเสนอโครงการขั้นต้นนั้นเป็นร่าง
ข้อเสนอโครงการที่ถูกพัฒนาขึ้นจากองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่ว่าจะเป็นลักษณะของกระบวนการ
ใหม่ ผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือรูปแบบธุรกิจใหม่ที่เป็นที่มีเป้าหมายเพ่ือก่อให้เกิดผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจและสังคม โดย
ครอบคลุมใน 3 ตามกลุ่มสาขาเศรษฐกิจ และ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายที่รัฐบาลก าหนด (Current S-Curve และ New 
S-Curve) ตลอดจนอุตสาหกรรมอ่ืนๆ ที่ส าคัญของประเทศ เพ่ือแสดงให้เห็นว่าโครงการตามข้อเสนอโครงการนั้นมีความ
พร้อมอยู่ในระยะของการทดสอบยืนยันความเป็นไปได้ของเทคโนโลยีในขั้นตอนของการท าต้นแบบหรือการน าร่อง ซึ่งอาจ
ต่อยอดจากงานวิจัยและพัฒนา สิ่งประดิษฐ์ หรือสิทธิบัตรที่ มีการรับรองและผ่านการประเมินทางเทคโนโลยี  

    ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด      
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

รวม 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
10 10 10 10         40 

 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
รวม 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
   1 3 3 3 5     15 
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6.2.1.3 ร้อยละความก้าวหน้าของงานในแต่ละเดือน   

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
รวม 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
 25.0  50.0 75.0 100.0         100% 

 

 6.2.2 ตัวชี้วัดที่ 2: จ านวนของข้อเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) 

  หน่วยนับ: ข้อเสนอโครงการ 

  6.2.2.1 ประเภทตัวชี้วัด  

  สงป.  ยุทธศาสตร์ วท.  ข้อตกลง ก.พ.ร.  แผนปฏิบัติการ สนช.   สนับสนุนการเกิดผลผลิต   

  6.2.2.2 ค าอธิบายตัวชี้วัด  

  ข้อเสนอโครงการโครงการฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) หมายถึง ข้อเสนอโครงการที่ถูกพัฒนาขึ้น
จากองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่ว่าจะเป็นลักษณะของกระบวนการใหม่ ผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือ
รูปแบบธุรกิจใหม่ที่เป็นที่มีเป้าหมายเพ่ือก่อให้เกิดผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจและสังคม โดยครอบคลุมใน 3 ตามกลุ่ม
สาขาเศรษฐกิจ และ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายที่รัฐบาลก าหนด (Current S-Curve และ New S-Curve) ตลอดจน
อุตสาหกรรมอ่ืนๆ ที่ส าคัญของประเทศ ที่มีความสมบูรณ์พร้อมน าเข้าประกอบเป็นวาระการประชุมเพ่ือกลั่นกรองและ
พิจารณาโครงการนวัตกรรมโดยคณะอนุกรรมการ/คณะท างาน ที่คณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ (กนช.) ได้แต่งตั้งขึ้น 

   ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด      
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

รวม 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
 3 3 3 3 3       15 

6.2.2.3 ร้อยละความก้าวหน้าของงานในแต่ละเดือน   

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
รวม 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
 20.0  40.0  60.0 80.0 100.0       100% 

 6.2.3 ตัวชี้วัดที่ 3: จ านวนจ านวนโครงการนวัตกรรมที่ได้รับการพัฒนาและสนับสนุน 

  หน่วยนับ: โครงการ 

  6.2.1.1 ประเภทตัวชี้วัด 

  สงป.  ยุทธศาสตร์ วท.  ข้อตกลง ก.พ.ร.  แผนปฏิบัติการ สนช.   สนับสนุนการเกิดผลผลิต   
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  6.2.1.2 ค าอธิบายตัวชี้วัด  

  โครงการนวัตกรรม หมายถึง โครงการนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นจากองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ไม่ว่าจะเป็นลักษณะของกระบวนการใหม่ ผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือรูปแบบธุรกิจใหม่ที่เป็นที่มีเป้าหมายเพ่ือ
ก่อให้เกิดผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจและสังคม โดยครอบคลุมใน 3 ตามกลุ่มสาขาเศรษฐกิจ และ 10 อุตสาหกรรม
เป้าหมายที่รัฐบาลก าหนด (Current S-Curve และ New S-Curve) ตลอดจนอุตสาหกรรมอ่ืนๆ ที่ส าคัญของประเทศ 
ทั้งนี้ การอนุมัติการสนับสนุนโครงการนวัตกรรมดังกล่าวนั้น จะพิจารณาโดยคณะอนุกรรมการ/คณะท างาน ที่
คณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ (กนช.) ได้แต่งตั้งขึ้น  

การสนับสนุนโครงการนวัตกรรม  หมายถึง โครงการที่ผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการฯ/คณะท างาน 
ที่ สนช. แต่งตั้งขึ้น และสนับสนุนเงินทุนตามกลไกการสนับสนุนของส านักงานฯ ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
นวัตกรรมแห่งชาติ 

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด      

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
รวม 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
   1 1 1 2 2     7 

6.1.1.3 ร้อยละความก้าวหน้าของงานในแต่ละเดือน   

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
รวม 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
   14.3 28.6 42.9 71.4 100.0     100% 
             

6.3 โครงการเพื่อการพัฒนาและสนับสนุนโครงการนวัตกรรมในภูมิภาคใต้ 

 6.3.1 ตัวชี้วัดที่ 1: จ านวนกิจกรรมเพื่อแสวงหาและกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาโครงการนวัตกรรมในพื้นที่
จังหวัดชายแดนใต้ 

  หน่วยนับ: ครั้ง 

  6.3.1.1 ประเภทตัวชี้วัด 

   สงป.  ยุทธศาสตร์ วท.  ข้อตกลง ก.พ.ร.  แผนปฏิบัติการ สนช.   สนับสนุนการเกิดผลผลิต   
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6.3.1.2 ค าอธิบายตัวชี้วัด  
  การเพื่อแสวงหาและกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาโครงการนวัตกรรมในพื้นที่ หมายถึง เป็นกิจกรรมที่ให้

ความรู้พ้ืนฐานของการจัดการนวัตกรรมแก่ผู้ประกอบการ SME ที่ต้องการเข้ามาประกอบกิจการในธุรกิจนวัตกรรมและ
ธุรกิจเทคโนโลยีเข้มข้น และสร้างให้เป็นผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรม (Innovation-based enterprise) และวิสาหกิจ
เริ่มต้น (Startup) ที่สามารถเข้ามาขอรับทุนสนับสนุนโครงการนวัตกรรมแบบเปิดกับส านักงานฯ ตลอดจนเกิดแนวคิด
และแรงบันดาลใจในการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม ทั้งในลักษณะของ  Innovation-based enterprise และ Start-up 

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด      
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

รวม 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
 1           1 

6.1.1.3 ร้อยละความก้าวหน้าของงานในแต่ละเดือน   

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
รวม 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
 100.0            100% 

 6.3.2 ตัวชี้วัดที่ 2: การบ่มเพาะธุรกิจนวัตกรรมทั้ง Innovation-based enterprise และ Start-up ใน
พื้นที่จังหวัดชายแดนใต้   

  หน่วยนับ: กิจการ 

  6.3.2.1 ประเภทตัวชี้วัด 

  สงป.  ยุทธศาสตร์ วท.  ข้อตกลง ก.พ.ร.  แผนปฏิบัติการ สนช.   สนับสนุนการเกิดผลผลิต   

  6.3.2.2 ค าอธิบายตัวชี้วัด  

  การบ่มเพาะธุรกิจนวัตกรรมท้ัง  Innovation-based enterprise และ Start-up ในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนใต้ หมายถึง กิจกรรมที่ผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรม (Innovation-based enterprise) และวิสาหกิจเริ่มต้น 
(Startup) ที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับการอบรมตามหลักสูตรที่จัดขึ้นจากผู้เชี่ยวชาญและผู้ประกอบที่ประสบความส าเร็จ 
โดยกิจกรรมจะเน้นการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงและกิจกรรม Workshop เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ด้านธุรกิจในระดับเชิงลึก 
และเป็นการสร้างแนวคิดไอเดียธุรกิจให้เป็นจริง มีการวางแผนและเรียนรู้อย่างเป็นระบบ เพ่ือลดความล้มเหลวในการ
สร้างธุรกิจจนสามารถต่อยอดให้ธุรกิจเกิดขึ้นได้จริงและมีศักยภาพ และจะเน้นการเชื่อมโยงระหว่างผู้ประกอบการธุรกิจ
นวัตกรรม (Innovation-based enterprise) และวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) ที่ต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการหรือ
กระบวนการผลิตที่เป็นนวัตกรรมกับผู้เชี่ยวชาญหรือที่ปรึกษา (mentor) เพ่ือให้สามารถพัฒนาโครงการซึ่งมีนวัตกรรมใน
รูปแบบธุรกิจ (Business model innovation) ที่สามารถท าซ้ า (Repeatable) และขยายตลาด (Scalable) เพ่ือสร้าง
มูลค่าเพ่ิมและเติบโตอย่างก้าวกระโดด (Exponential growth) ในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนใต ้
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   ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด      
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

รวม 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
    30        30 

6.2.2.3 ร้อยละความก้าวหน้าของงานในแต่ละเดือน   

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
รวม 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
     100.0        100% 

  
6.3.3 ตัวชี้วัดที่ 3: จ านวนของข้อเสนอโครงการขั้นต้น (Conceptual proposal) 

  หน่วยนับ: ข้อเสนอโครงการ 

  6.3.3.1 ประเภทตัวชี้วัด 

  สงป.  ยุทธศาสตร์ วท.  ข้อตกลง ก.พ.ร.  แผนปฏิบัติการ สนช.   สนับสนุนการเกิดผลผลิต   

  6.2.1.2 ค าอธิบายตัวชี้วัด  

  ข้อเสนอโครงการขั้นต้น (Conceptual proposal) หมายถึง ข้อเสนอโครงการขั้นต้นนั้นเป็นร่าง
ข้อเสนอโครงการที่ถูกพัฒนาขึ้นจากองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่ว่าจะเป็นลักษณะของกระบวนการ
ใหม่ ผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือรูปแบบธุรกิจใหม่ที่เป็นที่มีเป้าหมายเพ่ือก่อให้เกิดผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจและสังคม โดย
ครอบคลุมใน 3 ตามกลุ่มสาขาเศรษฐกิจ และ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายที่รัฐบาลก าหนด (Current S-Curve และ New 
S-Curve) ตลอดจนอุตสาหกรรมอ่ืนๆ ที่ส าคัญของประเทศ เพ่ือแสดงให้เห็นว่าโครงการตามข้อเสนอโครงการนั้นมีความ
พร้อมอยู่ในระยะของการทดสอบยืนยันความเป็นไปได้ของเทคโนโลยีในขั้นตอนของการท าต้นแบบหรือการน าร่อง ซึ่งอาจ
ต่อยอดจากงานวิจัยและพัฒนา สิ่งประดิษฐ์ หรือสิทธิบัตรที่ มีการรับรองและผ่านการประเมินทางเทคโนโลยี  

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด      
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

รวม 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
15 15 15 15         60 

6.3.3.2 ร้อยละความก้าวหน้าของงานในแต่ละเดือน   

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
รวม 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
 25.0  50.0 75.0 100.0         100% 
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 6.3.4 ตัวชี้วัดที่ 4: จ านวนของข้อเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) 

  หน่วยนับ: ข้อเสนอโครงการ 

  6.3.4.1 ประเภทตัวชี้วัด  

  สงป.  ยุทธศาสตร์ วท.  ข้อตกลง ก.พ.ร.  แผนปฏิบัติการ สนช.   สนับสนุนการเกิดผลผลิต   

  6.3.4.2 ค าอธิบายตัวชี้วัด  

  ข้อเสนอโครงการโครงการฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) หมายถึง ข้อเสนอโครงการที่ถูกพัฒนาขึ้น
จากองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่ว่าจะเป็นลักษณะของกระบวนการใหม่ ผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือ
รูปแบบธุรกิจใหม่ที่เป็นที่มีเป้าหมายเพ่ือก่อให้เกิดผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจและสังคม โดยครอบคลุมใน 3 ตามกลุ่ม
สาขาเศรษฐกิจ และ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายที่รัฐบาลก าหนด (Current S-Curve และ New S-Curve) ตลอดจน
อุตสาหกรรมอ่ืนๆ ที่ส าคัญของประเทศ ที่มีความสมบูรณ์พร้อมน าเข้าประกอบเป็นวาระการประชุมเพ่ือกลั่นกรองและ
พิจารณาโครงการนวัตกรรมโดยคณะอนุกรรมการ/คณะท างาน ที่คณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ (กนช.) ได้แต่งตั้งขึ้น 

   ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด      
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

รวม 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
 4 4 4 4 4       20 

6.2.2.3 ร้อยละความก้าวหน้าของงานในแต่ละเดือน   

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
รวม 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
 20.0  40.0  60.0 80.0 100.0         100% 

 6.3.5 ตัวชี้วัดที่ 5: จ านวนจ านวนโครงการนวัตกรรมที่ได้รับการพัฒนาและสนับสนุน 

  หน่วยนับ: โครงการ 

  6.3.5.1 ประเภทตัวชี้วัด 

  สงป.  ยุทธศาสตร์ วท.  ข้อตกลง ก.พ.ร.  แผนปฏิบัติการ สนช.   สนับสนุนการเกิดผลผลิต   

  6.3.5.2 ค าอธิบายตัวชี้วัด  

  โครงการนวัตกรรม หมายถึง โครงการนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นจากองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ไม่ว่าจะเป็นลักษณะของกระบวนการใหม่ ผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือรูปแบบธุรกิจใหม่ที่เป็นที่มีเป้าหมายเพ่ือ
ก่อให้เกิดผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจและสังคม โดยครอบคลุมใน 3 ตามกลุ่มสาขาเศรษฐกิจ และ 10 อุตสาหกรรม
เป้าหมายที่รัฐบาลก าหนด (Current S-Curve และ New S-Curve) ตลอดจนอุตสาหกรรมอ่ืนๆ ที่ส าคัญของประเทศ 



แผนปฏิบตัิการ พ.ศ. 2562 ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

D1-1 นวตักรรมเพื่อเศรษฐกิจ-แบบเปดิ  40/56 

ทั้งนี้ การอนุมัติการสนับสนุนโครงการนวัตกรรมดังกล่าวนั้น จะพิจารณาโดยคณะอนุกรรมการ/คณะท างาน ที่
คณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ (กนช.) ได้แต่งตั้งขึ้น  

การสนับสนุนโครงการนวัตกรรม  หมายถึง โครงการที่ผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการฯ/คณะท างาน 
ที่ สนช. แต่งตั้งขึ้น และสนับสนุนเงินทุนตามกลไกการสนับสนุนของส านักงานฯ ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
นวัตกรรมแห่งชาติ 

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด      

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
รวม 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
   1 4 2 5 6     18 

6.3.1.3 ร้อยละความก้าวหน้าของงานในแต่ละเดือน   

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
รวม 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
   5.6 27.8 38.9 66.7 100.0     100% 

6.4 โครงการเพื่อการพัฒนาและสนับสนุนโครงการนวัตกรรมในส่วนกลาง 

 6.4.1 ตัวชี้วัดที่ 1: จ านวนของข้อเสนอโครงการขั้นต้น (Conceptual proposal) 

  หน่วยนับ: ข้อเสนอโครงการ 

  6.3.1.1 ประเภทตัวชี้วัด 

   สงป.  ยุทธศาสตร์ วท.  ข้อตกลง ก.พ.ร.  แผนปฏิบัติการ สนช.   สนับสนุนการเกิดผลผลิต   

  6.4.1.2 ค าอธิบายตัวชี้วัด  

  ข้อเสนอโครงการขั้นต้น (Conceptual proposal) หมายถึง ข้อเสนอโครงการขั้นต้นนั้นเป็นร่าง
ข้อเสนอโครงการที่ถูกพัฒนาขึ้นจากองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่ว่าจะเป็นลักษณะของกระบวนการ
ใหม่ ผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือรูปแบบธุรกิจใหม่ที่เป็นที่มีเป้าหมายเพ่ือก่อให้เกิดผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจและสังคม โดย
ครอบคลุมใน 3 ตามกลุ่มสาขาเศรษฐกิจ และ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายที่รัฐบาลก าหนด (Current S-Curve และ New 
S-Curve) ตลอดจนอุตสาหกรรมอ่ืนๆ ที่ส าคัญของประเทศ เพ่ือแสดงให้เห็นว่าโครงการตามข้อเสนอโครงการนั้นมีความ
พร้อมอยู่ในระยะของการทดสอบยืนยันความเป็นไปได้ของเทคโนโลยีในขั้นตอนของการท าต้นแบบหรือการน าร่อง ซึ่งอาจ
ต่อยอดจากงานวิจัยและพัฒนา สิ่งประดิษฐ์ หรือสิทธิบัตรที่ มีการรับรองและผ่านการประเมินทางเทคโนโลยี  
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  ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด      
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

รวม 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
24 24 24 24 24        120 

6.1.1.3 ร้อยละความก้าวหน้าของงานในแต่ละเดือน   

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
รวม 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
 20.0  40.0 60.0 80.0 100.0        100% 

 6.4.2 ตัวชี้วัดที่ 2: จ านวนของข้อเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) 

  หน่วยนับ: ข้อเสนอโครงการ 

  6.4.2.1 ประเภทตัวชี้วัด 

  สงป.  ยุทธศาสตร์ วท.  ข้อตกลง ก.พ.ร.  แผนปฏิบัติการ สนช.   สนับสนุนการเกิดผลผลิต   

  6.4.2.2 ค าอธิบายตัวชี้วัด  

  ข้อเสนอโครงการโครงการฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) หมายถึง ข้อเสนอโครงการที่ถูกพัฒนาขึ้น
จากองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่ว่าจะเป็นลักษณะของกระบวนการใหม่ ผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือ
รูปแบบธุรกิจใหม่ที่เป็นที่มีเป้าหมายเพ่ือก่อให้เกิดผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจและสังคม โดยครอบคลุมใน 3 ตามกลุ่ม
สาขาเศรษฐกิจ และ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายที่รัฐบาลก าหนด (Current S-Curve และ New S-Curve) ตลอดจน
อุตสาหกรรมอ่ืนๆ ที่ส าคัญของประเทศ ที่มีความสมบูรณ์พร้อมน าเข้าประกอบเป็นวาระการประชุมเพ่ือกลั่นกรองและ
พิจารณาโครงการนวัตกรรมโดยคณะอนุกรรมการ/คณะท างาน ที่คณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ (กนช.) ได้แต่งตั้งขึ้น 

   ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด      
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

รวม 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
 7 7 7 7 7       35 

6.4.2.3 ร้อยละความก้าวหน้าของงานในแต่ละเดือน   

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
รวม 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
  20.0  40.0 60.0 80.0 100.0       100% 
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 6.4.3 ตัวชี้วัดที่ 3: จ านวนโครงการนวัตกรรมที่ได้รับการพัฒนาและสนับสนุน 

  หน่วยนับ: โครงการ 

  6.4.1.1 ประเภทตัวชี้วัด 

  สงป.  ยุทธศาสตร์ วท.  ข้อตกลง ก.พ.ร.  แผนปฏิบัติการ สนช.   สนับสนุนการเกิดผลผลิต   

  6.2.1.2 ค าอธิบายตัวชี้วัด  

  โครงการนวัตกรรม หมายถึง โครงการนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นจากองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ไม่ว่าจะเป็นลักษณะของกระบวนการใหม่ ผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือรูปแบบธุรกิจใหม่ที่เป็นที่มีเป้าหมายเพ่ือ
ก่อให้เกิดผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจและสังคม โดยครอบคลุมใน 3 ตามกลุ่มสาขาเศรษฐกิจ และ 10 อุตสาหกรรม
เป้าหมายที่รัฐบาลก าหนด (Current S-Curve และ New S-Curve) ตลอดจนอุตสาหกรรมอ่ืนๆ ที่ส าคัญของประเทศ 
ทั้งนี้ การอนุมัติการสนับสนุนโครงการนวัตกรรมดังกล่าวนั้น จะพิจารณาโดยคณะอนุกรรมการ/คณะท างาน ที่
คณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ (กนช.) ได้แต่งตั้งขึ้น  

การสนับสนุนโครงการนวัตกรรม  หมายถึง โครงการที่ผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการฯ/คณะท างาน 
ที่ สนช. แต่งตั้งขึ้น และสนับสนุนเงินทุนตามกลไกการสนับสนุนของส านักงานฯ ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
นวัตกรรมแห่งชาติ 

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด      

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 รวม 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.  
 6 6 6 6 6       30 

6.4.1.3 ร้อยละความก้าวหน้าของงานในแต่ละเดือน   

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 รวม 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.  
  20.0  40.0 60.0 80.0 100.0       100% 

6.5 โครงการการจัดประชุมพิจารณาและกลั่นกรองโครงการนวัตกรรม 

 6.5.1 ตัวชี้วัดที่ 1: จ านวนการจัดประชุมพิจารณาและกลั่นกรองโครงการนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจ 

  6.5.1.1 ประเภทตัวชี้วัด 

   สงป.  ยุทธศาสตร์ วท.  ข้อตกลง ก.พ.ร.  แผนปฏิบัติการ สนช.   สนับสนุนการเกิดผลผลิต   
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  6.5.1.2 ค าอธิบายตัวชี้วัด  

  การจัดประชุมพิจารณาและกลั่นกรองโครงการนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจ 

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด      
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

รวม 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 3 3 3 3 3 3 3 3    25 

6.5.1.3 ร้อยละความก้าวหน้าของงานในแต่ละเดือน   

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 รวม 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.  

4.00 16.00 28.00 40.00 52.00 64.00 76.00 88.00 
100.0

0 
   

100 

 ผลผลิตส าคัญที่ได้จากโครงการ: 

7.1 โครงการเพื่อการพัฒนาและสนับสนุนโครงการนวัตกรรมในภูมิภาคเหนือ 
ไตรมาส 1 :  ข้อเสนอโครงการขั้นต้น 45 โครงการ 
 ข้อเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์ 8 โครงการ  
ไตรมาส 2 :  ข้อเสนอโครงการขั้นต้น 15 โครงการ 
 ข้อเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์ 12 โครงการ 
 โครงการนวัตกรรม 7 โครงการ 
ไตรมาส 3 :  โครงการนวัตกรรม 8 โครงการ 
ไตรมาส 4 : - 

7.2 โครงการเพื่อการพัฒนาและสนับสนุนโครงการนวัตกรรมในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ไตรมาส 1 :  ข้อเสนอโครงการขั้นต้น 30 โครงการ 
 ข้อเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์ 6 โครงการ  
ไตรมาส 2 :  ข้อเสนอโครงการขั้นต้น 10 โครงการ 
 ข้อเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์ 9 โครงการ 
 โครงการนวัตกรรม 3 โครงการ 
ไตรมาส 3 :  โครงการนวัตกรรม 4 โครงการ 
ไตรมาส 4 : - 
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7.3 โครงการเพื่อการพัฒนาและสนับสนุนโครงการนวัตกรรมในภูมิภาคใต้ 
ไตรมาส 1 :  การเพ่ือแสวงหาและกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาโครงการนวัตกรรมในพ้ืนที่ 1 กิจกรรม 
 ข้อเสนอโครงการขั้นต้น 45 โครงการ 
 ข้อเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์ 8 โครงการ  
ไตรมาส 2 :  การบ่มเพาะธุรกิจนวัตกรรมทั้ง  Innovation-based enterprise และ Start-up ในพ้ืนที่จังหวัด

ชายแดนใต้ 30 ราย 
 ข้อเสนอโครงการขั้นต้น 15 โครงการ 
 ข้อเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์ 12 โครงการ 
 โครงการนวัตกรรม 7 โครงการ 
ไตรมาส 3 :  โครงการนวัตกรรม 11 โครงการ 
ไตรมาส 4 : - 
 
7.4 โครงการเพื่อการพัฒนาและสนับสนุนโครงการนวัตกรรมในส่วนกลาง 
ไตรมาส 1 :  ข้อเสนอโครงการขั้นต้น 72 โครงการ 
 ข้อเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์ 14 โครงการ  
 โครงการนวัตกรรม 12 โครงการ 
ไตรมาส 2 :  ข้อเสนอโครงการขั้นต้น 48 โครงการ 
 ข้อเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์ 21 โครงการ 
 โครงการนวัตกรรม 18 โครงการ 
ไตรมาส 3 :  -  
ไตรมาส 4 :  - 
 
7.5 โครงการการจัดประชุมพิจารณาและกลั่นกรองโครงการนวัตกรรม 
ไตรมาส 1 :  จัดประชุมจ านวน 7 ครั้ง 
ไตรมาส 2 :  จัดประชุมจ านวน 9 ครั้ง 
ไตรมาส 3 : จัดประชุมจ านวน 9ครั้ง 
ไตรมาส 4 : - 
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8.  ผลประโยชน์ที่คิดว่าจะได้รับ: 

8.1 ผลประโยชน์: 
ประโยชน์ทางตรง 1)  โครงการนวัตกรรมของผู้ประกอบการธุ รกิจนวัตกรรม ( Innovation-based 

enterprise) และวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) จ านวน 70 โครงการ 
 3)  จ านวนผู้ประกอบการที่ได้รับการบ่มเพาะวิสาหกิจเริ่มต้น (Start-up) ในพ้ืนที่จังหวัด

ชายแดนใต้ จ านวน 30 กิจการ 
 4) เกิดเครือข่ายนวัตกรรมความร่วมมือในการพัฒนาโครงการนวัตกรรมของผู้ประกอบการ

ธุรกิจนวัตกรรม (Innovation-based enterprise) และวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) 
 5) เกิดกิจกรรมการสร้างศักยภาพเพ่ือให้เกิดความสามารถในการแข่งขันเชิงพาณิชย์ 
 6) เป็นการสร้างโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการสนับสนุนนวัตกรรมของ

ผู้ประกอบการ SMEs ทั่วประเทศ ในรูปแบบของเงินให้เปล่าเนื่องจากการพัฒนานวัตกรรม
มีความเสี่ยงสูง ท าให้ผู้ประกอบการที่จะคิดสิ่งใหม่ท าของใหม่ไม่สามารถหาแหล่งเงินทุน
และสินเชื่อจากสถาบันการเงินได้ 

7) เสริมสร้างศักยภาพในการน าสินค้านวัตกรรมจากผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรม 
(Innovation-based enterprise) และวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) ออกแพร่กระจายสู่ตลาด
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  เตรียมความพร้อม วิเคราะห์และประเมินศักยภาพ 
ผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรม (Innovation-based enterprise) และวิสาหกิจเริ่มต้น 
(Startup) เพ่ือเข้าถึงแหล่งทุนผ่านธุรกิจเงินร่วมลงทุน (Venture Capital : VC ) บริษัท
ขนาดใหญ่ที่มาร่วมลงทุนกับบริษัทต่างๆ (Corporate Venture Capital : CVC) หรือ 
ธนาคารพาณิชย์ไทยผ่านกลไกนวัตกรรมดี...ไม่มีดอกเบี้ย  

8) เชื่อมโยงให้ผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรม (Innovation-based enterprise) และวิสาหกิจ
เริ่มต้น (Startup) ผ่านงานความร่วมมือด้านนวัตกรรมกับหน่วยงานพันธมิตรระหว่าง
ประเทศ 

ผู้ได้รับประโยชน์ คือ  ผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรม (Innovation-based enterprise) และวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) 
ประโยชน์ทางอ้อม  1)  ตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาลในการสร้างความมั่นคง และสร้างศักยภาพในการแข่งขัน

ของผู้ประกอบการ 
  2) ตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ Startups ด้วย

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ให้แก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น 
  3) ส่งเสริมให้เกิดการน างานวิจัยและเทคโนโลยีทั้งในและต่างประเทศมาใช้ในการผลักดัน

นวัตกรรมในเชิงพาณิชย์ รวมทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้บุคลากรด้านวิชาการให้ความส าคัญ
ในการพัฒนางานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด น ามาซึ่งการวิจัยและพัฒนา
แบบบูรณาการและมุ่งเป้าภายในประเทศ 

     4)  จะก่อให้เกิดผู้ประกอบการนวัตกรรมและวิสาหกิจเริ่มต้น ที่มีศักยภาพสูงในพ้ืนที่ 
                      ชายแดนภาคใต้ เพ่ือยกระดับความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจของประเทศ 
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9.  ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงของโครงการ: 

9.1 ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง  

ประเภทของความเสี่ยง ความเสี่ยงทีเ่กิดขึ้น /คาดว่าจะเกิดขึ้น แนวทางแก้ไข/ ป้องกัน 
ความเสี่ยงของโครงการ จ านวนโครงการที่ได้รับอนุมัติไม่ครบตาม

เป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
ด าเนินการหาพันธมิตรและเครือข่าย
เพ่ือแสวงหาและพัฒนาโครงการอย่าง
ต่อเนื่อง 

10. งบประมาณ 

10.1  งบประมาณ ปี 2562 รวมทั้งหมด   91,000,000.-             บาท  

 

10.1.1 รายละเอียดการใช้จ่าย จ าแนกตามกิจกรรม  

      - โครงการเพื่อการพัฒนา และสนับสนุนโครงการนวัตกรรมในภาคเหนือ 
ค่าใช้จ่ายกิจกรรม/  

การด าเนินงาน 
หน่วยนับ 

จ านวน
หน่วย 

ราคาต่อ
หน่วย 

จ านวนครั้ง 
(ถ้ามี) 

รวมจ านวน      
เงิน 

1. กิจกรรมส่งเสริมและ
แสวงหาโครงการนวัตกรรม 

     

1.1 แสวงหาและกระตุ้นให้เกิด
การพัฒนาโครงการนวัตกรรมใน
พ้ืนที่ 

ครั้ง 4 0.2500  1.0000 

 1.2 พัฒนาเครือข่ายความ
ร่วมมือในพ้ืนที่เพ่ือแสวงหาและ
พัฒนาโครงการร่วมกับ
ผู้ประกอบการ 

ครั้ง/
เครือข่าย 

1 0.3500  0.3500 

2. กิจกรรมการพัฒนาโครงการ
นวัตกรรม 

     

2.1 จัดจ้างนักพัฒนานวัตกรรม
ส่วนภูมิภาค (ภาคเหนือ) 

คน 2 0.0025 12 0.6000 

2.2 จัดกิจกรรมพัฒนา
ความสามารถทางนวัตกรรม
ส าหรับผู้ประกอบการธุรกิจ
นวัตกรรมแบบเข้มข้น 

ครั้ง 4 0.1250  0.5000 
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ค่าใช้จ่ายกิจกรรม/  
การด าเนินงาน 

หน่วยนับ 
จ านวน
หน่วย 

ราคาต่อ
หน่วย 

จ านวนครั้ง 
(ถ้ามี) 

รวมจ านวน      
เงิน 

3. กิจกรรมการสนับสนุน
โครงการนวัตกรรม 

     

3.1 พิจารณาและกลั่นกรอง
โครงการนวัตกรรม 

โครงการ 15 1.0500  15.7500 

3.2 ท าสัญญาโครงการ สัญญา    0.0000 
3.3 ด าเนินโครงการและติดตาม
โครงการ 

ครั้งการ
ติดตาม 

   0.0000 

รวม 18.2000 

   

   - โครงการเพื่อการพัฒนา และสนับสนุนโครงการนวัตกรรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ค่าใช้จ่ายกิจกรรม/  

การด าเนินงาน 
หน่วยนับ 

จ านวน
หน่วย 

ราคาต่อหน่วย 
จ านวนครั้ง 

(ถ้ามี) 
รวมจ านวน
เงิน 

1. กิจกรรมส่งเสริมและแสวงหา
โครงการนวัตกรรม 

     

1.1 แสวงหาและกระตุ้นให้เกิด
การพัฒนาโครงการนวัตกรรมใน
พ้ืนที่ 

ครั้ง 4 0.2500  1.0000 

 1.2 พัฒนาเครือข่ายความ
ร่วมมือในพ้ืนที่เพ่ือแสวงหาและ
พัฒนาโครงการร่วมกับ
ผู้ประกอบการ 

ครั้ง/
เครือข่าย 

1 0.3500  0.3500 

2. กิจกรรมการพัฒนาโครงการ
นวัตกรรม 

     

2.1 จัดกิจกรรมพัฒนา
ความสามารถทางนวัตกรรม
ส าหรับผู้ประกอบการธุรกิจ
นวัตกรรมแบบเข้มข้น 

ครั้ง 4 0.1250  0.5000 

3. กิจกรรมการสนับสนุน
โครงการนวัตกรรม 

     

3.1 พิจารณาและกลั่นกรอง
โครงการนวัตกรรม 

โครงการ 7 1.0500  7.3500 
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3.2 ท าสัญญาโครงการ สัญญา    0.0000 
3.3 ด าเนินโครงการและติดตาม
โครงการ 

ครั้งการ
ติดตาม 

   0.0000 

รวม 9.2000 

 

-  โครงการเพื่อการพัฒนา และสนับสนุนโครงการนวัตกรรมในภาคใต้ 
ค่าใช้จ่ายกิจกรรม/  

การด าเนินงาน 
หน่วยนับ 

จ านวน
หน่วย 

ราคาต่อ
หน่วย 

จ านวนครั้ง 
(ถ้ามี) 

รวมจ านวนเงิน 

1. กิจกรรมส่งเสริมและ
แสวงหาโครงการนวัตกรรม 

     

1.1 แสวงหาและกระตุ้นให้เกิด
การพัฒนาโครงการนวัตกรรมใน
พ้ืนที่ 

ครั้ง 5 0.4000  2.0000 

 1.2 พัฒนาเครือข่ายความ
ร่วมมือในพ้ืนที่เพ่ือแสวงหาและ
พัฒนาโครงการร่วมกับ
ผู้ประกอบการ 

ครั้ง/
เครือข่าย 

1 0.3500  0.3500 

2. กิจกรรมการพัฒนาโครงการ
นวัตกรรม 

     

2.1 จัดจ้างนักพัฒนานวัตกรรม
ส่วนภูมิภาค (ภาคใต้) 

คน 2 0.0025 12 0.6000 

2.2  จัดท า TOR และจัดจ้าง
เพ่ือจัดกิจกรรมพัฒนา
ความสามารถทางนวัตกรรม
ส าหรับผู้ประกอบการธุรกิจ
นวัตกรรมแบบเข้มข้น 

งาน 1 1.6667  5.0000 

   2.3 จัดกิจกรรมพัฒนา
ความสามารถทางนวัตกรรม
ส าหรับผู้ประกอบการธุรกิจ
นวัตกรรมแบบเข้มข้น 

ครั้ง 3 0.0000  0.0000 

3. กิจกรรมการสนับสนุน
โครงการนวัตกรรม 
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3.1 พิจารณาและกลั่นกรอง
โครงการนวัตกรรม 

โครงการ 18 1.0500  18.9000 

3.2 ท าสัญญาโครงการ สัญญา    0.0000 
3.3 ด าเนินโครงการและติดตาม
โครงการ 

ครั้งการ
ติดตาม 

   0.0000 

รวม 26.8500 

     - โครงการเพื่อการพัฒนา และสนับสนุนโครงการนวัตกรรมในส่วนกลาง 
ค่าใช้จ่ายกิจกรรม/  

การด าเนินงาน 
หน่วยนับ 

จ านวน
หน่วย 

ราคาต่อ
หน่วย 

จ านวนครั้ง 
(ถ้ามี) 

รวมจ านวนเงิน 

1. กิจกรรมส่งเสริมและ
แสวงหาโครงการนวัตกรรม 

     

1.1 แสวงหาและกระตุ้นให้เกิด
การพัฒนาโครงการนวัตกรรม
ในพ้ืนที่ 

ครั้ง 5 0.5100  2.8250 

 1.2 พัฒนาเครือข่ายความ
ร่วมมือในพ้ืนที่เพ่ือแสวงหาและ
พัฒนาโครงการร่วมกับ
ผู้ประกอบการ 

ครั้ง/
เครือข่าย 

1 0.3500  0.3500 

2. กิจกรรมการพัฒนา
โครงการนวัตกรรม 

     

2.1 จัดจ้างนักพัฒนานวัตกรรม
ส่วนภูมิภาค (ส่วนกลาง) 

คน 2 0.0375 12 0.6000 

2.2 จัดกิจกรรมพัฒนา
ความสามารถทางนวัตกรรม
ส าหรับผู้ประกอบการธุรกิจ
นวัตกรรมแบบเข้มข้น 

ครั้ง 6 0.3333  2.3000 

3. กิจกรรมการสนับสนุน
โครงการนวัตกรรม 

     

3.1 พิจารณาและกลั่นกรอง
โครงการนวัตกรรม 

โครงการ 30 1.0000  30.0000 

3.2 ท าสัญญาโครงการ สัญญา    0.0000 
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ค่าใช้จ่ายกิจกรรม/  
การด าเนินงาน 

หน่วยนับ 
จ านวน
หน่วย 

ราคาต่อ
หน่วย 

จ านวนครั้ง 
(ถ้ามี) 

รวมจ านวนเงิน 

3.3 ด าเนินโครงการและติดตาม
โครงการ 

ครั้งการ
ติดตาม 

   0.0000 

รวม 36.0750 

     - โครงการการจัดประชุมพิจารณาและกลั่นกรองโครงการนวัตกรรม 
ค่าใช้จ่ายกิจกรรม/ การ

ด าเนินงาน 
หน่วยนับ 

จ านวน
หน่วย 

ราคาต่อ
หน่วย 

จ านวนครั้ง 
(ถ้ามี) 

รวมจ านวนเงิน 

1. กิจกรรมประชุมพิจารณาและ
กลั่นกรองโครงการนวัตกรรม 

     

1.1 สาขาเศรษฐกิจชีวภาพ ครั้ง  0.0250 8 0.2250 
1.2 สาขาเศรษฐกิจการผลิตและ
การหมุนเวียน 

ครั้ง  0.0250 8 0.2250 

1.3 สาขาเศรษฐกิจบริการและ
แบ่งปัน 

ครั้ง  0.0250 9 0.2250 

รวม 0.6750 

    

10.1.2  รายละเอียดการใช้จ่าย จ าแนกตามแผนยุทธศาสตร์  
แผนยุทธศาสตร์ กิจกรรม รวมจ านวนเงิน 

สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางนวัตกรรม 

  

 1.แสวงหาและกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาโครงการ
นวัตกรรมในพ้ืนที่ 

6.8250 

 2. พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในพ้ืนที่เพ่ือแสวงหา
และพัฒนาโครงการร่วมกับผู้ประกอบการ 

1.4000 

 3. จัดจ้างนักพัฒนานวัตกรรมส่วนภูมิภาค 1.8000 
 4. จัดกิจกรรมพัฒนาความสามารถทางนวัตกรรม

ส าหรับผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมแบบเข้มข้น 
8.3000 

 5. พิจารณาและกลั่นกรองโครงการนวัตกรรม 72.0000 
 6. ท าสัญญาโครงการ 0.0000 
 7. ด าเนินโครงการและติดตามโครงการ 0.0000 
 8. ประชุมพิจารณาและกลั่นกรองโครงการนวัตกรรม 0.6750 
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10.2 แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายเดือน (หน่วย: ล้านบาท-ทศนิยม 4 ต าแหน่ง) 

10.2.1 โครงการเพื่อการพัฒนาและสนับสนุนโครงการนวัตกรรมในภาคเหนือ 

กิจกรรมการด าเนินงาน 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

จ านวนเงินเบิกจ่าย (สะสม) 
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.  ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
โครงการพัฒนาและสนับสนุนโครงการนวัตกรรม
ในพื้นที่ภาคเหนือ 

18.2000 0.2500 0.5000 1.3500 2.7750 6.0500 9.3950 12.7400 18.0600 18.1300 18.2000 18.2000 18.2000 

1. กิจกรรมส่งเสริมและแสวงหาโครงการ
นวัตกรรม 

1.3500 0.2500 0.5000 0.7500 1.0000 1.0000 1.0700 1.1400 1.2100 1.2800 1.3500 1.3500 1.3500 

    1.1 แสวงหาและกระตุ้นให้เกิดการพฒันา
โครงการนวัตกรรมในพื้นที่ 

1.0000 0.2500 0.5000 0.7500 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 

    1.2 พัฒนาเครือข่ายความร่วมมอืในพื้นที่เพื่อ
แสวงหาและพัฒนาโครงการร่วมกับ
ผู้ประกอบการ 

0.3500      0.0700 0.1400 0.2100 0.2800 0.3500 0.3500 0.3500 

2. กิจกรรมการพัฒนาโครงการนวัตกรรม 1.1000 0.0000 0.0000 0.6000 0.7250 0.8500 0.9750 1.1000 1.1000 1.1000 1.1000 1.1000 1.1000 

    2.1 จัดจ้างนักพัฒนานวัตกรรมส่วนภูมิภาค 
(ภาคเหนือ) 

0.6000 0.0000 0.0000 0.6000 0.6000 0.6000 0.6000 0.6000 0.6000 0.6000 0.6000 0.6000 0.6000 

    2.2 จัดกิจกรรมพัฒนาความสามารถทาง
นวัตกรรมส าหรับผู้ประกอบการธุรกจินวัตกรรม
แบบเข้มข้น 

0.5000 0.0000 0.0000 0.0000 0.1250 0.2500 0.3750 0.5000 0.5000 0.5000 0.5000 0.5000 0.5000 

3. กิจกรรมการสนับสนุนโครงการนวัตกรรม 15.7500 0.0000 0.0000 0.0000 1.0500 4.2000 7.3500 10.5000 15.7500 15.7500 15.7500 15.7500 15.7500 

    3.1 พิจารณาและกลั่นกรองโครงการ
นวัตกรรม 

15.7500  0.0000 0.0000 1.0500 4.2000 7.3500 10.5000 15.7500 15.7500 15.7500 15.7500 15.7500 

    3.2 ท าสัญญาโครงการ 0.0000      0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

   3.3 ด าเนินโครงการและติดตามโครงการ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

(ถัวเฉลี่ยทุกรายการ) 
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10.2.2 โครงการเพื่อการพัฒนาและสนับสนุนโครงการนวัตกรรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

กิจกรรมการด าเนินงาน 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

จ านวนเงินเบิกจ่าย (สะสม) 
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.  ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
โครงการพัฒนาและสนับสนุนโครงการ
นวัตกรรมในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

9.2000 0.3750 0.7500 1.1250 2.1750 3.3500 4.5950 6.8900 9.0600 9.1300 9.2000 9.2000 9.2000 

1. กิจกรรมส่งเสริมและแสวงหาโครงการ
นวัตกรรม 

1.3500 0.2500 0.5000 0.7500 1.0000 1.0000 1.0700 1.1400 1.2100 1.2800 1.3500 1.3500 1.3500 

    1.1 แสวงหาและกระตุ้นให้เกิดการพฒันา
โครงการนวัตกรรมในพื้นที่ 

1.0000 0.2500 0.5000 0.7500 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 

    1.2 พัฒนาเครือข่ายความร่วมมอืในพื้นที่เพื่อ
แสวงหาและพัฒนาโครงการร่วมกับ
ผู้ประกอบการ 

0.3500      0.0700 0.1400 0.2100 0.2800 0.3500 0.3500 0.3500 

2. กิจกรรมการพัฒนาโครงการนวัตกรรม 0.5000 0.1250 0.2500 0.3750 0.1250 0.2500 0.3750 0.5000 0.5000 0.5000 0.5000 0.5000 0.5000 
    2.1 จัดกิจกรรมพัฒนาความสามารถทาง
นวัตกรรมส าหรับผู้ประกอบการธุรกจินวัตกรรม
แบบเข้มข้น 

0.5000    0.1250 0.2500 0.3750 0.5000 0.5000 0.5000 0.5000 0.5000 0.5000 

3. กิจกรรมการสนับสนุนโครงการนวัตกรรม 7.3500 0.0000 0.0000 0.0000 1.0500 2.1000 3.1500 5.2500 7.3500 7.3500 7.3500 7.3500 7.3500 
    3.1 พิจารณาและกลั่นกรองโครงการ
นวัตกรรม 

7.3500  0.0000 0.0000 1.0500 2.1000 3.1500 5.2500 7.3500 7.3500 7.3500 7.3500 7.3500 

    3.2 ท าสัญญาโครงการ 0.0000      0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
   3.3 ด าเนินโครงการและติดตามโครงการ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

(ถัวเฉลี่ยทุกรายการ) 
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10.2.3 โครงการเพื่อการพัฒนาและสนับสนุนโครงการนวัตกรรมในภาคใต้ 

กิจกรรมการด าเนินงาน 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

จ านวนเงินเบิกจ่าย (สะสม) 
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.  ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
โครงการพัฒนาและสนับสนุนโครงการ
นวัตกรรมในพื้นที่ภาคใต้ 

26.8500 0.0000 1.1000 4.2000 5.3500 10.2500 13.0200 18.8400 26.2100 26.2800 26.3500 26.3500 26.8500 

1. กิจกรรมส่งเสริมและแสวงหาโครงการ
นวัตกรรม 

2.3500 0.0000 1.1000 1.2000 1.3000 1.4000 1.5700 1.6400 1.7100 1.7800 1.8500 1.8500 2.3500 

    1.1 แสวงหาและกระตุ้นให้เกิดการพฒันา
โครงการนวัตกรรมในพื้นที่ 

2.0000  1.1000 1.2000 1.3000 1.4000 1.5000 1.5000 1.5000 1.5000 1.5000 1.5000 2.0000 

    1.2 พัฒนาเครือข่ายความร่วมมอืในพื้นที่
เพื่อแสวงหาและพัฒนาโครงการร่วมกับ
ผู้ประกอบการ 

0.3500      0.0700 0.1400 0.2100 0.2800 0.3500 0.3500 0.3500 

2. กิจกรรมการพัฒนาโครงการนวัตกรรม 5.6000 0.0000 0.0000 3.0000 3.0000 3.6000 4.1000 4.6000 5.6000 5.6000 5.6000 5.6000 5.6000 
    2.1 จัดจ้างนักพัฒนานวัตกรรมส่วนภูมิภาค 
(ภาคใต้) 

0.6000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.6000 0.6000 0.6000 0.6000 0.6000 0.6000 0.6000 0.6000 

    2.2 จัดกิจกรรมพัฒนาความสามารถทาง
นวัตกรรมส าหรับผู้ประกอบการธุรกจินวัตกรรม
แบบเข้มข้น 

5.0000 0.0000 0.0000 3.0000 3.0000 3.0000 3.5000 4.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 

   2.3 จัดกิจกรรมพัฒนาความสามารถทาง
นวัตกรรมส าหรับผู้ประกอบการธุรกจินวัตกรรม
แบบเข้มข้น 

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

3. กิจกรรมการสนับสนุนโครงการนวัตกรรม 18.9000 0.0000 0.0000 0.0000 1.0500 5.2500 7.3500 12.6000 18.9000 18.9000 18.9000 18.9000 18.9000 
    3.1 พิจารณาและกลั่นกรองโครงการ
นวัตกรรม 

18.9000  0.0000 0.0000 1.0500 5.2500 7.3500 12.6000 18.9000 18.9000 18.9000 18.9000 18.9000 

    3.2 ท าสัญญาโครงการ 0.0000       0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
   3.3 ด าเนินโครงการและติดตามโครงการ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
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   (ถัวเฉลี่ยทุกรายการ) 

10.2.4 โครงการเพื่อการพัฒนาและสนับสนุนโครงการนวัตกรรมในส่วนกลาง 

กิจกรรมการด าเนินงาน 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

จ านวนเงินเบิกจ่าย (สะสม) 
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.  ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
โครงการเพื่อการพัฒนา และสนับสนุนโครงการ
นวัตกรรมในภูมิภาคกลาง 

36.0750 0.8500 7.8500 14.1500 21.1500 28.4250 34.9950 35.5650 35.9350 36.0050 36.0750 36.0750 36.0750 

1. กิจกรรมส่งเสริมและแสวงหาโครงการ
นวัตกรรม 

3.1750 0.2500 1.2500 1.5500 2.0500 2.8250 2.8950 2.9650 3.0350 3.1050 3.1750 3.1750 3.1750 

     1.1 ประชาสัมพันธ ์และจัดกิจกรรมเพื่อ
แสวงหาและกระตุ้นให้ผู้ประกอบการหรือ
นักศึกษาในพื้นที ่ที่มีความสนใจในการพัฒนา
ธุรกิจ 

2.8250 0.2500 1.2500 1.5500 2.0500 2.8250 2.8250 2.8250 2.8250 2.8250 2.8250 2.8250 2.8250 

   1.2 พัฒนาเครือขา่ยความร่วมมือในพื้นที่เพื่อ
แสวงหาโครงการและพัฒนาโครงการร่วมกับ
ผู้ประกอบการ 

0.3500      0.0700 0.1400 0.2100 0.2800 0.3500 0.3500 0.3500 

2. กิจกรรมการพัฒนาโครงการนวัตกรรม 2.9000 0.6000 0.6000 0.6000 1.1000 1.6000 2.1000 2.6000 2.9000 2.9000 2.9000 2.9000 2.9000 

   2.1 การจ้างเหมานกัพัฒนานวัตกรรม
ส่วนกลางและภูมิภาค 

0.6000 0.6000 0.6000 0.6000 0.6000 0.6000 0.6000 0.6000 0.6000 0.6000 0.6000 0.6000 0.6000 

   2.2 กจิกรรมพัฒนาความสามารถทาง
นวัตกรรมส าหรับผู้ประกอบการธุรกจินวัตกรรม
แบบเข้มข้น 

2.3000 0.0000 0.0000 0.0000 0.5000 1.0000 1.5000 2.0000 2.3000 2.3000 2.3000 2.3000 2.3000 

3. กิจกรรมการสนับสนุนโครงการนวัตกรรม 30.0000 0.0000 6.0000 12.0000 18.0000 24.0000 30.0000 30.0000 30.0000 30.0000 30.0000 30.0000 30.0000 

   3.1 พจิารณาและกลั่นกรองโครงการ
นวัตกรรม 

30.0000  6.0000 12.0000 18.0000 24.0000 30.0000 30.0000 30.0000 30.0000 30.0000 30.0000 30.0000 

   3.2 ท าสัญญาโครงการ 0.0000           0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

   3.3 ด าเนินโครงการและติดตามโครงการ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

(ถัวเฉลี่ยทุกรายการ) 
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10.2.5 โครงการการจัดประชุมพิจารณาและกลั่นกรองโครงการนวัตกรรม 

กิจกรรมการด าเนินงาน 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

จ านวนเงินเบิกจ่าย (สะสม) 
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.  ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
โครงการการจัดประชุมพจิารณาและกลัน่กรอง
โครงการนวัตกรรม 

0.6750 0.0250 0.1500 0.2250 0.3000 0.3750 0.4500 0.5250 0.6000 0.6750 0.6750 0.6750 0.6750 

1. กิจกรรมประชุมพจิารณาและกลั่นกรอง
โครงการนวัตกรรม 

0.6750 0.0250 0.1500 0.2250 0.3000 0.3750 0.4500 0.5250 0.6000 0.6750 0.6750 0.6750 0.6750 

1.1 สาขาเศรษฐกิจชีวภาพ 0.2250  0.0500 0.0750 0.1000 0.1250 0.1500 0.1750 0.2000 0.2250 0.2250 0.2250 0.2250 

1.2 สาขาเศรษฐกิจการผลิตและการหมนุเวียน 0.2250  0.0500 0.0750 0.1000 0.1250 0.1500 0.1750 0.2000 0.2250 0.2250 0.2250 0.2250 

1.3 สาขาเศรษฐกิจบริการและแบ่งปั่น 0.2250 0.0250 0.0500 0.0750 0.1000 0.1250 0.1500 0.1750 0.2000 0.2250 0.2250 0.2250 0.2250 

(ถัวเฉลี่ยทุกรายการ) 
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10.3 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (ถ้ามี)    

เร่ือง / โครงการ 
จ านวนเงินรวม 

(ล้านบาท) 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

รวมงบประมาณ  - - - - - - - - - - - - 

1. การจ้างเหมานักพัฒนา

นวัตกรรมส่วนกลางและ

ภูมิภาค 

3.0000 3.0000            

2. จัดจ้างผู้เช่ียวชาญใน
การจัดกิจกรรมพัฒนา
โครงการนวัตกรรมของ
ผู้ประกอบการธุรกิจ
นวัตกรรม (Innovation-
based enterprise) 
และวิสาหกิจเริ่มต้น 
(Startup) ในพื้นที่
จังหวัดชายแดนใต้ ได้แก่ 
ปัตตานี ยะลา นราธิวาส 
(สงขลา และสตูล) 

5.0000  5.0000           

3 จัดจ้างเครือข่ายเพือ่
แสวงหาและพัฒนาโครงการ
นวัตกรรมส าหรับ
ผู้ประกอบการธุรกจิ
นวัตกรรมแบบเข้มข้น 

2.0000     2.0000        
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S2-2: นวัตกรรมแบบมุ่งเป้า (Thematic Innovation) 
 

1. ความสอดคล้องกับนโยบาย 

1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี:  
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ:  
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 

1.3 แผนปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ ด้านที่ 1: การเพิ่มความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ 
หัวข้อที่ 1: การปฏิรูปด้านความสามารถในการแข่งขัน 
 หัวข้อย่อยที่ 1.1: ผลิตภาพ (Productivity)  
 หัวข้อย่อยที่ 1.2: การรวมกลุ่มในภูมิภาค (Regional Integration)  
 หัวข้อย่อยที่ 1.3: ระบบนิเวศด้านวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม (R&D Innovation Ecosystem)   

1.4 แผนงบประมาณ 
 แผนงานพ้ืนฐาน: ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
 แผนงานยุทธศาสตร์: การพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม  
 แผนงานบูรณาการ: พัฒนาผู้ประกอบการ เศรษฐกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล   
 แผนงานบูรณาการ: พัฒนาพ้ืนที่ระดับภาค (ภาคใต้ชายแดน)  

1.5 ยุทธศาสตร์: กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
 ยุทธศาสตร์ที่ 1: บ่มเพาะนวัตกรเพ่ืออนาคต และพัฒนาก าลังคน วทน.  
 ยุทธศาสตร์ที่ 2: บริหารจัดการงานวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมในสาขาเป้าหมาย  
 ยุทธศาสตร์ที่ 3: ขับเคลื่อนโครงการ วทน. ขนาดใหญ่ และโครงสร้างพ้ืนฐาน   
 ยุทธศาสตร์ที่ 4: พัฒนาพ้ืนที่เพ่ือนวัตกรรม  
 ยุทธศาสตร์ที่ 5: ผลักดันเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

1.6 ยุทธศาสตร์: ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1: สร้างความเข้มแข็งระบบนวัตกรรม (Strong Innovation System) 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2: สร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเปลี่ยนแปลงทางนวัตกรรม (Catalyst for Changes) 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3: สร้างคุณค่าใหม่ทางนวัตกรรม (Nurturing Future Value) 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4: พัฒนาสู่องค์กรแห่งนวัตกรรม (Innovative Organization) 
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1.7 ประเด็นยุทธศาสตร์: ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1: พัฒนานวัตกรรมเชิงพ้ืนที่และเมือง 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2: สร้างคุณค่าและมูลค่าตลอดห่วงโซ่อุปทาน 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3: พัฒนาความสามารถทางนวัตกรรมขององค์กรและนวัตกร 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4: สร้างเครือข่ายนวัตกรรมตลอดห่วงโซ่อุปทาน 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5: ส่งเสริมและกระตุ้นตลาดนวัตกรรม ยกระดับนวัตกรรมไทยสู่สากล 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6: ขับเคลื่อนนวัตกรรมด้วยสารสนเทศและองค์ความรู้ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7: พัฒนาองค์กรนวัตกรรม 
 

2. ฝ่ายงานและผู้รับผิดชอบ  

ฝ่าย/งาน: งานเศรษฐกิจและสังคม ฝ่ายนวัตกรรมเพ่ือเศรษฐกิจ 

ผู้จัดการโครงการ: นายอุกฤช กิจศิริเจริญชัย (UK) /นายนิมิต นิพัทธ์ธรรมกุล (NN) 

ผู้ร่วมท างาน:  

- นายวิเชียร  สุขสร้อย (VS)   รองผู้อ านวยการด้านเศรษฐกิจและสังคม 
- นายสุรอรรถ ศุภจัตุรัส (SS)  ผู้อ านวยการฝ่ายนวัตกรรมเพ่ือเศรษฐกิจ 
- นายภคพงศ์ พรมนุชาธิป (PP)  ผู้จัดการพัฒนานวัตกรรม 
- นางสาวพิชชารีย์  กีรติธากุล (PKR)  นักพัฒนานวัตกรรม 
- นางสาวนฤมล  รัตนากรพันธุ์ (NR)  นักพัฒนานวัตกรรม 
- นางสาวปาณิศรา คะบุศย์ (PK)  นักพัฒนานวัตกรรม 
- นายจิตรภณ  จิรกุลสมโชค  (JJR)  นักพัฒนานวัตกรรม 
- นางสาววัลยา วิศาลบรรณวิทย์ (WWS) นักพัฒนานวัตกรรม 
- นางสางอาศยา ศิริเอาทารย์ (AS)  นักส่งเสริมนวัตกรรมอาวุโส 

 

3. หลักการและเหตุผล  

จากนโยบาย“Thailand 4.0”  ของรัฐบาลในการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่ “Value–Based 
Economy” หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม”  โดยมีฐานคิดหลัก คือ เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิต
สินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากข้ึน เปลี่ยนจากการเกษตรแบบดั้งเดิมในปัจจุบัน ไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ ที่เน้นการ
บริหารจัดการและเทคโนโลยี เปลี่ยนจาก Traditional Services ซึ่งมีการสร้างมูลค่าค่อนข้างต่ า ไปสู่ High Value 
Services  

ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สนช. จึงได้ก าหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนานวัตกรรมที่
สร้างมูลค่าและผลกระทบทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม โดยการพัฒนากลไกลการสนับสนุนแบบใหม่ในโครงการ 
นวัตกรรมแบบมุ่งเป้า หรือ Thematic innovation ขึ้น โดยมุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมเพ่ือสนับสนุนการพัฒนา
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ประเทศและยกระดับความสามารถทางนวัตกรรมในระดับสาขาและประเด็นที่มีผลกระทบต่ออนาคตของประเทศใน
ระดับสูง และน าไปสู่การปรับเปลี่ยนอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ ผ่านการแสวงหาโจทย์ปัญหาที่แท้จริงร่วมกัน
ของภาคเอกชน สังคม และภาควิชาการ เพ่ือให้สอดรับกับนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนา และสนับสนุนเศรษฐกิจ
ฐานรากของประเทศ โดยในช่วงปีที่ผ่านมา สนช. ได้เริ่มศึกษาอุตสาหกรรมและบริการที่มีโอกาสขยายผลให้เกิด
นวัตกรรมแบบมุ่งเป้าในหลายส่วน ซึ่งจะน าไปสู่การปรับเปลี่ยนอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ โดยการด าเนิน
โครงการนวัตกรรมต้นแบบส าหรับช่วยแก้ปัญหาและยกระดับการพัฒนาประเทศให้ก้าวไปสู่ประเทศฐานนวัตกรรม 
ได้แก่อุตสาหกรรมและบริการ ใน 6 ธุรกิจดังนี้ 

1. ธุรกิจนวัตกรรมการดูแลสุขภาพ (Healthcare Business) 
  เป็นการพัฒนานวัตกรรมทั้งรูปแบบผลิตภัณฑ์และบริการ เพ่ือมุ่งเน้นการลดค่าใช้จ่ายระบบสาธารณสุข

ของประเทศ ท าให้ปัญหาการเข้าถึงการรักษา ความผิดพลาดในการวินิจฉัย และการขาดการติดตามสุขภาวะ ยิ่งทวี
ความรุนแรงมากยิ่งข้ึน โดยเฉพาะในกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) และกลุ่มผู้สูงอายุ สร้างโอกาสในการส่งออก และ
สร้างอัตลักษณ์ของการรักษาโรคในระดับผู้น าของภูมิภาค และการสร้างระบบเชื่อมต่อข้อมูลด้านการแพทย์ รวมถึง
ระบบบริหารจัดการสถานพยาบาล จ าเป็นต้องพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ภายใต้ข้อจ ากัดด้ าน
ก าลังคน และงบประมาณด้วยผลิตภัณฑ์หรือระบบทางการแพทย์และสุขภาพ ดังนั้นเพ่ือเป็นการแก้ปัญหาระบบ
สาธารณสุขดังกล่าวข้างต้นเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและภาวะแทรกซ้อนที่เกี่ยวข้อง โดยการพัฒนา
บริการและวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ใน 3 ด้าน ได้แก่ 

- การป้องกัน (preventive healthcare) เป็นพัฒนาบริการและผลิตภัณฑ์ใหม่เพ่ือช่วยในการป้องกัน
การเกิดโรค 

- การตรวจวิเคราะห์ (diagnostic) การวินิจฉัยและตรวจวิเคราะห์รอยโรค 
- การติดตาม (monitoring) เป็นการติดตามสุขภาวะทั้งก่อนและหลังการเกิดโรค 

 

2. ธุรกิจนวัตกรรมท่องเที่ยว 
ธุรกิจท่องเที่ยวเป็นธุรกิจภาคบริการที่มีการขยายตัวสูง มีบทบาทส าคัญในระบบเศรษฐกิจของประเทศ

ไทย เพราะนอกจากจะสร้างรายได้โดยมีมูลค่าเป็นอันดับหนึ่งของการค้าบริการรวมของประเทศแล้ว ยังก่อให้เกิด
ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องอีกมากมาย อาทิ โรงแรมและที่พัก ภัตตาคาร ร้านอาหาร ร้านจ าหน่ายของที่ระลึก การคมนาคม
ขนส่ง เป็นต้น ซึ่งก่อให้เกิดการลงทุน การจ้างงาน และการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น โดยมีเป้าหมายในการยกระดับ
และการเสริมศักยภาพธุรกิจท่องเที่ยวและบริการแบบก้าวกระโดด (Transformational) ใน 3 ด้าน ได้แก่ 

- ด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (Culture Tourism) 
- ด้านการท่องเที่ยวเชิงเกษตร (Agro Tourism) 
- ด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Health / Wellness Tourism) 

 

3. ธุรกิจนวัตกรรม Smart Logistic/อุตสาหกรรมการผลิตที่ใช้เทคโนโลยี IoT  
ปัจจุบัน การพัฒนาภาคอุตสาหกรรมของโลกก าลังไปสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 (Industry 4.0) คือการ

เชื่อมต่ออุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ ในโรงงานอุตสาหกรรมเข้าด้วยกันบนเครือข่าย ไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายภายในโรงงาน
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เองหรือบนอินเตอร์เน็ตโดยครอบคลุมถึงโรงงานภายนอกที่อยู่ในเครือเดียวกันหรือการแชร์ข้อมูลต่างองค์กร เพ่ือเก็บ
รวบรวมและน าข้อมูลต่างๆ ในอุตสาหกรรมมาวิเคราะห์ ประเมินผล และใช้ในการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีที่
สามารถท าให้อุตสาหกรรมเหล่านั้นด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและใช้ทรัพยากรได้เหมาะสมที่สุด โดยการ
ที่จะน าข้อมูลในโลกความจริงมาเป็นข้อมูลที่สามารถใช้ประโยชน์ได้นั้น คือ การใช้อินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet 
of thing, IoT) ซึ่งเทคโนโลยีต่างๆ รวมถึง Advanced Machine Learning และ Artificial Intelligence (AI) ที่
สามารถรวบรวมข้อมูลจ านวนมาก (Big Data) คาดการณ์ (Prediction) วิเคราะห์ (Analyzation) ประเมินผลและการ
เพ่ิมประสิทธิภาพ (Optimization) ของการท างานภาคอุตสาหกรรม ดังนั้น สนช. เล็งเห็นถึงความจ าเป็นในการ
ก าหนดแผนงานโครงการนวัตกรรมแบบมุ่งเป้าด้านธุรกิจที่ใช้เทคโนโลยี Internet of Things (IoT) ใน 2 ด้าน ได้แก่ 

-   ด้านโลจิสติกส์โดยการมุ่งเน้นใน 2 หัวข้อ ได้แก่ การขนส่งด้านการเกษตร (Agricultural Logistics) 
โดยจะเน้นในการขนส่งแบบ Cross-border และการขนส่งสินค้าในระบบ e – commerce  

-   ด้านอุตสาหกรรมการผลิตที่ใช้เทคโนโลยี Internet of Things (IoT) เป็นการประยุกต์ใช้แนวคิด 
lean automation มาใช้ในการออกแบบระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรมการผลิต และระบบบริหาร
จัดการขอ้มูลของเครื่องจักรและอุปกรณ์ในอุตสาหกรรมการผลิต 

 

4. ธุรกิจนวัตกรรมอุตสาหกรรมป้องกันประเทศเพื่อความม่ันคงและกิจการพลเรือน (dual use) 
อุตสาหกรรมป้องกันประเทศเป็นโครงสร้างพ้ืนฐานและหลักประกันทางด้านความมั่นคงของประเทศ ต่อ

ความพร้อมของกองทัพในด้านยุทโธปกรณ์และขีดความสามารถในการพ่ึงพาตนเอง การพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกัน
ประเทศได้ถูกยกให้เป็นวาระส าคัญของรัฐบาล โดยได้บรรจุเป็นยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยสนับสนุนโครงการทางด้าน
เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการพัฒนาอุตสาหกรรมการป้องกันประเทศและความมั่นคงที่เป็นประโยชน์ทั้งด้านความ
มั่นคงของประเทศและเชิงพาณิชย์ เพ่ือสนับสนุน ส่งเสริม และเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยสามารถพัฒนา
ศักยภาพที่มีอยู่ในการพัฒนาเทคโนโลยีด้านความมั่นคง (Defense & Security) ในประเทศไทยให้ยั่งยืนและตอบ
โจทย์ความต้องการในทุกมิติประเทศ สนช. ได้ร่วมมือกับเครือข่ายด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ได้แก่ สถาบัน
เทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) ส านักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก (สวพ.ทบ) ส านักงาน
พัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง พบว่า โจทย์ที่ส าคัญที่เป็น
ความต้องการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือตอบโจทย์ทั้งการในงานด้านความมั่นคงและกิจการพลเรือน (dual use) ได้แก่ 

- การพัฒนาด้านระบบอากาศยานไร้คนขับ (Unmanned Aircraft System ,UAS)  เช่น UAV ขนาด
เล็กที่สามารถเคลื่อนเข้าสู่เป้าหมายได้เองอัตโนมัติและสามารถควบคุมเป็นฝูงได้  ระบบตรวจจับและ
จัดการ UAV ที่สามารถตรวจจับ UAV ไม่ทราบฝ่าย และสามารถควบคุม (บังคับ) UAV ได้ เป็นต้น 

- ระบบสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการทหาร (cyber security หรือ cyber warfare) เช่น 
การป้องกันภัยคุกคามทางคอมพิวเตอร์ การพัฒนาโปรแกรมปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่เข้าใจภาษาไทย
ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประเภท text file เพ่ือหาความสัมพันธ์และสามารถสร้างแบบจ าลอง
เหตุการณ์ของผู้ก่อความไม่สงบและประเมินแนวโน้มการเกิดภัยคุกคามในจังหวัดชายแดน เป็นต้น 

- การพัฒนาเครื่องอุปกรณ์สนาม (tactical gear) ที่คล่องตัวสามารถประกอบในการด าเนินกลยุทธ์ 
เหมาะสมกับสรีระของทหารไทย และสภาพภูมิอากาศประเทศไทย เช่น การพัฒนาอุปกรณ์ระบุพิกัด
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ติดตามบุคคลแบบ GNSS ที่มีความแม่นย าสูง การพัฒนาการประยุกต์ใช้งานเซ็นเซอร์ในการตรวจจับ
บุคคล/ยานพาหนะโดยสามารถตรวจจับได้ในเวลากลางคืน หรือในสภาพทัศนวิสัยจ ากัด เป็นต้น 

 

5. ธุรกิจนวัตกรรมสมุนไพรเพื่อกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) 
ประเทศไทยมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติและมีความสมบูรณ์ทางพืชสมุนไพรธรรมชาติที่หลากหลาย ซึ่งปัจจุบัน

พืชสมุนไพรได้ถูกน าไปใช้เป็นวัตถุดิบในหลากหลายอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมการผลิตยาแผนโบราณ ยา
แผนปัจจุบันที่พัฒนาจากสมุนไพร และอุตสาหกรรมการผลิตที่มีการประยุกต์สมุนไพรในรูปแบบต่างๆ เช่น สารสกัด
จากสมุนไพร ส่วนผสมในเครื่องส าอางและผลิตภัณฑ์สปา โดยแนวทางการยกระดับสมุนไพรด้วยการเพ่ิมนวัตกรรมยา
สมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพร ยกระดับและเพ่ิมบัญชียาสมุนไพร ลดการน าเข้ายาจากต่างประเทศในโรคส าคัญที่มี
ความต้องการสูง เพ่ิมมูลค่ายาสมุนไพรจากงานวิจัยไปสู่เชิงพาณิชย์ และยาสมุนไพรสามารถเข้าถึงหรือเป็นที่นิยม
ส าหรับกลุ่มผู้ป่วยหรือผู้บริโภค โดยเฉพาะการแก้ปัญหากลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) โดยมีเป้าหมายเพื่อการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ใน 2 ด้าน ได้แก่ 

- ยาสมุนไพรเพ่ือการรักษาโรค (treatment) การพัฒนานวัตกรรมส าหรับผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์
กลุ่มเป้าหมายจ านวนมาก เพ่ือให้สามารถแข่งขันกับยาแผนปัจจุบันได้  

- ผลิตภัณฑ์เพ่ือการบ ารุงสุขภาพ (health promotion) เป็นการส่งเสริมหรือปรับปรุงสมรรถภาพ 
 

6. ธุรกิจนวัตกรรมอาหารออกแบบส าหรับโรค NCDs 
อุตสาหกรรมอาหารเป็นอุตสาหรรมที่มีความส าคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ โดยไทยมีมูลค่าการ

ส่งออกมากกว่า 930,000 ล้านบาท ถือเป็นประเทศที่ส่งออกอาหารมากที่สุดเป็นอันดับที่ 13 ของโลก GDP ของ
อุตสาหกรรมอาหารมีมูลค่า 830,000 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5.8 ของ GDP รวมของประเทศ ทั้งนี้ เพ่ือให้
สอดคล้องกับแนวทางการด าเนินงานยกระดับเศรษฐกิจฐานชีวภาพของ สนช. ในปี 2562 ที่มุ่งเน้นการพัฒนาโครงการ
นวัตกรรมเพ่ือลดปัญหาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (Non-Communicable Disease, NCDs) ในการนี้ สนช. จึงได้ก าหนด
แผนการพัฒนาโครงการนวัตกรรมแบบมุ่งเป้า สาขาธุรกิจนวัตกรรมอาหาร โดยมุ่งเน้นการพัฒนาอาหารทาง
การแพทย์ (Medicinal Food) ที่ปรุงขึ้นมาเฉพาะและมีสูตรที่แน่นอน เพ่ือการบ าบัดโรค/ลดความเสี่ยงเป็นโรค โดย
สามารถพิสูจน์และผ่านการรับรองความปลอดภัย พร้อมกันนี้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจะต้องสามารถขึ้นทะเบียนเป็นอาหาร
ทางการแพทย์ (Medicinal Food) หรืออาหารใหม่ (Novel Food) ที่มีผลการทดสอบทางคลินิกยืนยันประสิทธิภาพ 
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขได้ 

 

4. วัตถุประสงค์ของโครงการ   

1. พัฒนาโครงการนวัตกรรมมุ่งเป้าให้สอดรับกับนโยบายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของรัฐบาลในระยะ 20 ปีข้างหน้า 
2. เพ่ือปรับเปลี่ยนประเทศไปสู่โครงสร้างเศรษฐกิจสังคมฐานนวัตกรรม 
3. ยกระดับความสามารถด้านนวัตกรรมของอุตสาหกรรม/ผู้ประกอบการ ผ่านกระบวนการพัฒนาโครงการ

นวัตกรรมมุ่งเป้า ด้วยการด าเนินงานในลักษณะเชื่อมโยงองค์ความรู้จากทั้งภาครัฐ เอกชนและสถาบันการศึกษา
หรือวิจัย โดยการผลักดันจากนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นด้วยผู้ประกอบการไทย 
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5. รายละเอียดการด าเนินงาน  

5.1 พื้นที่ด าเนินการ: ทั่วประเทศ  
5.2 แนวทางการด าเนินงาน:  

5.2.1 แสวงหาเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาโครงการทั้งในและต่างประเทศ 
5.2.2 ประชาสัมพันธ์โครงการ: แถลงข่าว, ประชาสัมพันธ์ในกลุ่มเป้าหมาย 
5.2.3 เปิดรับข้อเสนอโครงการจากภาคเอกชน  
5.2.4 พิจารณาร่างข้อเสนอโครงการ (Concept Pitching) 
5.2.5 พัฒนาข้อเสนอโครงการร่วมกับเอกชน (Intensive Activity Program) 
5.2.6 พิจารณาให้การสนับสนุนโครงการผ่านคณะท างานพิจารณาและกลั่นกรองโครงการนวัตกรรม 
5.2.7 พิจารณาให้การสนับสนุนโครงการอนุกรรมการพิจารณาและกลั่นกรองโครงการนวัตกรรม 
5.2.8 ด าเนินโครงการและติดตามโครงการ 
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5.3 ปฏิทินกิจกรรม/ระยะเวลาด าเนินการ : 

กิจกรรมการด าเนินงาน น้ าหนัก (%) น้ าหนักย่อย 

ร้อยละความก้าวหน้า (สะสม) 
งบประมาณ 

(ลบ.) 
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.  ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

โครงการนวัตกรรมแบบมุ่งเป้า     2.0 5.5 10.3 21.8 30.8 49.0 68.5 73.5 85.8 96.8 97.8 100.0 72.0000 

1. แสวงหาและพัฒนาโครงการ 50   4.0 8.0 12.0 32.0 52.0 68.0 84.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 1.8000 

1.1 แสวงหาความรว่มมือในการพัฒนาโครงการ   20 20 40 60 80 100 100 100 100 100 100 100 100 1.0000 

1.2 พัฒนาข้อเสนอโครงการร่วมกบัเอกชนที่สนใจ 
 

  80       20 40 60 80 100 100 100 100 100 0.8000 

  โครงการ 0.0 0.0 2.5 2.5 2.5 31.7 58.3 87.0 91.5 93.5 95.5 100.0 72.3200 

2. การสนับสนุนโครงการ 50             33.33 66.67 100 100 100 100 100 70.2000 
2.1 พิจารณาให้การสนับสนุนโครงการ   80 4.0 8.0 12.0 32.0 52.0 68.0 84.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 2.8000 

  โครงการ           6 12 18 18 18 18 18 18 
2.2 ท าสัญญาโครงการนวัตกรรม   10               20 40 60 80 100 0.0000 

  โครงการ               3 3 7 7 11 11 
2.3 ด าเนินโครงการและติดตามโครงการ   10 0 0 25 25 25 50 50 50 75 75 75 100 0.0000 

  
รายงาน 
(ฉบับ)     

10 10 10 20 20 20 30 30 30 40 40 
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5.4 วิธีและขั้นตอนการด าเนินงาน (Work Breakdown Structure) 
 

 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

โครงการนวัตกรรม
แบบมุ่งเป้า

เงิน 75.12 ลบ.

PM/PC: UK, NN, VS, 
SS, NR, PK, PKR, JJR, 

WWS, PP, AS

1. แสวงหาและพัฒนาโครงการ

งาน 50%; เงิน 2.8 ลบ.

PM/PC: UK, NN, VS, SS, NR, PK, 
PKR, JJR, WWS, AS

1.1 แสวงหาความร่วมมือในการพัฒนาโครงการ
งาน 20%; เงิน 1.80 ลบ.
PM/PC: UK, NN, VS, SS, NR, PK, PKR, JJR, WWS, AS

1.2 พัฒนาข้อเสนอโครงการร่วมกับเอกชนท่ีสนใจ
งาน 80%; เงิน 1.00 ลบ.
PM/PC: UK, NN, VS, SS, NR, PK, PKR, JJR, WWS

2. การสนับสนุนโครงการนวัตกรรมมุง่เป้า

งาน 50%; เงิน 72.32 ลบ.
PM/PC: UK, NN, VS, SS, NR, PK, PKR, JJR, 
WWS, PP

2.1 พิจารณาให้การสนับสนุนโครงการ
งาน 20%; เงิน 72.32 ลบ.
PM/PC: UK, NN, VS, SS, NR, PK, PKR, JJR, WWS

2.2 ท าสัญญาโครงการนวัตกรรม

งาน 20%; เงิน 0 ลบ.
PM/PC: UK, NN, VS, SS, NR, PK, PKR, JJR, WWS

2.3 ด าเนินและติดตามโครงการนวัตกรรม
งาน 10%; เงิน 0 ลบ.
PM/PC: UK, NN, VS, SS, NR, PK, PKR, JJR, WWS, PP

ผู้รับผิดชอบรายอุตสาหกรรม 
UK ธุรกิจนวัตกรรมการดูแลสุขภาพ (Healthcare Business) 
UK ธุรกิจนวัตกรรมท่องเที่ยวและบริการ 
PJR ธุรกิจนวัตกรรมสมุนไพรเพ่ือกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCD) 
PKR ธุรกิจนวัตกรรมที่ใช้เทคโนโลยี Internet of Things (IoT) 
NN ธุรกิจนวัตกรรมการป้องกันประเทศและความมั่นคงส าหรับการใช้งานสองทาง (dual use) 
JJR ธุรกิจนวัตกรรมอาหารออกแบบส าหรับโรค NCDs 
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5.5 รายชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ 

ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง หน้าที่ ความ
รับผิดชอบ 

(%) 
นายวิเชียร  สุขสร้อย 
(VS) 

รองผู้อ านวยการ
ด้านเศรษฐกิจและ

สังคม 

-  ก ากับดูแลภาพรวมโครงการ 
-  วางยุทธศาสตร์การด าเนินโครงการ 
-  สนับสนุนการด าเนินโครงการให้เป็นไป อย่างมี
ประสิทธิภาพและส าเร็จตามวัตถุประสงค์และตัวชี้วัด
โครงการ 

5% 

ดร.สุรอรรถ ศุภจัตุรัส ผู้อ านวยการฝ่าย
นวัตกรรมเพ่ือ

เศรษฐกิจ 

-  ก ากับดูแลภาพรวมโครงการ 
-  วางยุทธศาสตร์การด าเนินโครงการ 
-  สนับสนุนการด าเนินโครงการให้เป็นไป อย่างมี
ประสิทธิภาพและส าเร็จตามวัตถุประสงค์และตัวชี้วัด
โครงการ 

5% 

นายอุกฤช กิจศิริ
เจริญชัย (UK) 

ผู้จัดการพัฒนา
นวัตกรรม 

ก าหนดเป้าหมายการด าเนินโครงการ พร้อมทั้งก ากับ
ดูแลและติดตามผล  
- ธุรกิจนวัตกรรมการดูแลสุขภาพ (Healthcare 
Business) 
- ธุรกิจนวัตกรรมท่องเที่ยวและบริการ 

15% 

นายนิมิต นิพัทธ์ธรรม
กุล (NN) 

ผู้จัดการพัฒนา
นวัตกรรม 

ก าหนดเป้าหมายการด าเนินโครงการ พร้อมทั้งก ากับ
ดูแลและติดตามผล 
- ธุรกิจนวัตกรรมที่ใช้เทคโนโลยี Internet of Things 
(IoT) 
- ธุรกิจนวัตกรรมการป้องกันประเทศและความมั่นคง
ส าหรับการใช้งานสองทาง (dual use) 

15% 

นางสาวปาณิศรา คะ
บุศย์ (PK) 

นักพัฒนา
นวัตกรรม 

ประสานงาน พัฒนา สนับสนุนโครงการพร้อมทั้ง
ติดตามผลการด าเนินโครงการ 

10% 

นางสาวนฤมล 
รัตนากรพันธุ์ (NR) 

นักพัฒนา
นวัตกรรม 

ประสานงาน พัฒนา และสนับสนุนโครงการ พร้อมทั้ง
ติดตามผลการด าเนินโครงการ 
- ธุรกิจนวัตกรรมการดูแลสุขภาพ (Healthcare 
Business) 
- ธุรกิจนวัตกรรมสมุนไพรเพ่ือสุขภาพ 

10% 
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ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง หน้าที่ ความ
รับผิดชอบ 

(%) 
นางสาวพิชชารีย์ 
กีรติธากุล (PKR) 

นักพัฒนา
นวัตกรรม 

ประสานงาน พัฒนา และสนับสนุนโครงการ พร้อมทั้ง
ติดตามผลการด าเนินโครงการ 
- ธุรกิจนวัตกรรมที่ใช้เทคโนโลยี Internet of Things 
(IoT) 

10% 

นายจิตรภณ  จิรกุล
สมโชค (JJR) 

นักพัฒนา
นวัตกรรม 

ประสานงาน พัฒนา และสนับสนุนโครงการ พร้อมทั้ง
ติดตามผลการด าเนินโครงการ 
- ธุรกิจนวัตกรรมสมุนไพรเพ่ือสุขภาพ 
- ธุรกิจนวัตกรรมอาหาร 

10% 

นางสาววัลยา วิศาล
บรรณวิทย์ (WWS) 

นักพัฒนา
นวัตกรรม 

ประสานงาน พัฒนา และสนับสนุนโครงการ พร้อมทั้ง
ติดตามผลการด าเนินโครงการ 
- อุตสาหกรรมการป้องกันประเทศและความมั่นคง
ส าหรับการใช้งานสองทาง (dual use) 

5% 

นายภคพงศ์ พร
มนุชาธิป (PP) 

ผู้จัดการพัฒนา
นวัตกรรม 

ก ากับดูแลการท าสัญญาและติดตามโครงการ 
ประสานงาน พัฒนา และสนับสนุนโครงการ พร้อมทั้ง
ติดตามผลการด าเนินโครงการ 
- ธุรกิจนวัตกรรมการดูแลสุขภาพ (Healthcare 
Business) 
- ธุรกิจนวัตกรรมสมุนไพรเพ่ือสุขภาพ 

10% 

นางสาวอาศยา ศิริ
เอาทารย์ (AS) 

นักส่งเสริม
นวัตกรรมอาวุโส 

ประสานงานด้านประชาสัมพันธ์โครงการ  แถลงข่าว 
ประชาสัมพันธ์ในกลุ่มเป้าหมาย 

5% 
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5.6   ผู้รับผิดชอบโครงการ ( Responsibility Assignment Matrix) 

 

กิจกรรมการด าเนินงาน 
VS  SS UK NN PKR NR PK JJR WWS PP AS 

5% 5% 15% 15% 10% 10% 10% 10% 5% 10% 5% 

โครงการนวัตกรรมแบบมุ่งเป้า                       

1. แสวงหาและพัฒนาโครงการ C C A A R R R R R     

1.1 แสวงหาเครือข่ายความร่วมมอืในการพัฒนาโครงการทั้งในและต่างประเทศ C C A A R R R       R  
1.4 พัฒนาข้อเสนอโครงการร่วมกบัเอกชนท่ีสนใจ C C A A R R R R R     

2. การสนับสนุนโครงการ C C A A R R R R R A   
2.1 พิจารณาให้การสนับสนุนโครงการ C C A A R R R R R     

2.2 ท าสัญญาโครงการนวัตกรรม C C A A R R R R R A   

2.3 ด าเนินโครงการและติดตามโครงการ C C A A R R R R R A   
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6. รายละเอียดตัวชี้วัด ของแผนงาน/โครงการ  

6.1  ตัวชี้วัดที่ 1: จ านวนโครงการนวัตกรรมแบบมุ่งเป้าที่ได้รับการสนับสนุนจาก สนช. 
 หน่วยนับ: โครงการ 

 6.1.1  ประเภทตัวชี้วัด 

  สงป.  ยุทธศาสตร์ วท.  ข้อตกลง ก.พ.ร.  แผนปฏิบัติการ สนช.   สนับสนุนการเกิดผลผลิต   

6.1.2  ค าอธิบายตัวชี้วัด  

โครงการนวัตกรรม หมายถึง โครงการนวัตกรรมที่มุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศ
และยกระดับความสามารถทางนวัตกรรมในระดับสาขาและประเด็นที่มีผลกระทบต่ออนาคตของประเทศในระดับสูง และ
น าไปสู่การปรับเปลี่ยนอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ ผ่านการแสวงหาโจทย์ปัญหาที่แท้จริงร่วมกันของภาคเอกชน 
สังคม และภาควิชาการ เพ่ือให้สอดรับกับนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนา และสนับสนุนเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ
ทั้งนี้ การอนุมัติการสนับสนุนโครงการนวัตกรรมดังกล่าวนั้น จะพิจารณาโดยคณะอนุกรรมการ/คณะท างาน ที่คณะกรรมการ
นวัตกรรมแห่งชาติ (กนช.) ได้แต่งตั้งขึ้น  

การสนับสนุนโครงการนวัตกรรม  หมายถึง โครงการที่ผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการฯ/คณะท างาน ที่ 
สนช. แต่งตั้งขึ้น และสนับสนุนเงินทุนตามกลไกการสนับสนุนของส านักงานฯ ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
นวัตกรรมแห่งชาติ 

6.1.3  ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด      

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
รวม 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
     6 12 18     18 

6.1.4  ร้อยละความก้าวหน้าของงานในแต่ละเดือน   

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 รวม 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.  
2.0 4.0 7.3 17.3 27.3 43.2 60.1 69.1 80.2 90.1 91.1 100.0 100% 
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7. ผลผลิตส าคัญที่ได้จากโครงการ: 

ไตรมาส 1 : แผนปฏิบัติการของโครงการนวัตกรรมแบบมุ่งเป้าได้รับการอนุมัติจาก กนช. และระบบการบริหารจัดการ
โครงการฯ 

ไตรมาส 2 : จ านวนโครงการนวัตกรรมแบบมุ่งเป้า จ านวน 3 โครงการ 
ไตรมาส 3 : จ านวนโครงการนวัตกรรมแบบมุ่งเป้า จ านวน 7 โครงการ 
ไตรมาส 4 : จ านวนโครงการนวัตกรรมแบบมุ่งเป้า จ านวน 18 โครงการ 

 

8. ผลประโยชน์ที่คิดว่าจะได้รับ: 

8.1 ผลประโยชน์: 
ประโยชน์ทางตรง เป็นการพัฒนาขีดความสามารถด้านการพัฒนานวัตกรรมในอุตสาหกรรมเป้าหมายของ
รัฐบาล ผ่านเครือข่ายความร่วมมือทั้งในและ/หรือต่างประเทศ เพ่ือเป็นต้นแบบโครงการนวัตกรรมใน
อุตสาหกรรมเป้าหมายของรัฐบาลต่อไป สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมใน
ระดับองค์กรทั้งในและต่างประเทศ  

ประโยชน์ทางอ้อม ก่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการไทย ในการด าเนินธุรกิจนวัตกรรมผ่านความ
ร่วมมือในการพัฒนาโครงการนวัตกรรมแบบมุ่งเป้า พัฒนาขีดความสามารถด้านการพัฒนานวัตกรรมให้แก่
ผู้ประกอบการไทย รวมถึงสร้างระบบการพัฒนานวัตกรรมจากการเชื่อมโยงแหล่งความรู้ต่างๆ จากหน่วยงาน
ของภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ 
 

9. ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงของโครงการ: 

9.1 ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง  

ประเภทของความเสี่ยง ความเสี่ยงทีเ่กิดขึ้น /คาดว่าจะเกิดขึ้น แนวทางแก้ไข/ ป้องกัน 
ความเสี่ยงของโครงการ 1. โครงการนวัตกรรมมุ่งเป้าจ าเป็นที่จะต้อง

พัฒนาโครงการร่วมกับผู้ประกอบการที่
ศักยภาพในการรับทุน อาจใช้เวลาและ
กระบวนการในการคัดเลือกยาวนาน ส่งผลให้
มีความเสี่ยงในด้านความล่าช้าของการอนุมัติ
โครงการ 

ด าเนินการบูรณาการร่วมกับสถาบัน
และสมาคมที่มีความเชี่ยวชาญและอยู่
ในอุตสาหกรรมและบริการ เพ่ือช่วยใน
การพัฒนาโครงการและคัดเลือก
โครงการและผู้ประกอบการที่มีศักยภาพ 

ความเสี่ยงขององค์กร 2. โครงการที่ได้รับการอนุมัติและอาจจะต้อง
อาศัยระยะเวลาในการด าเนินโครงการซึ่งอาจ
ใช้ระยะเวลานานกว่าจะเห็นผลกระทบในวง
กว้าง 

ให้ค าแนะน าจากผู้เชี่ยวชาญในการ
พัฒนาโครงการและอาจใช้เครื่องมือ
หรือกระบวนการในการพิจารณาเพ่ือลด
ความเสี่ยงของโครงการ 
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10. งบประมาณ 

10.1  งบประมาณ ปี 2562 รวมทั้งหมด   72,000,000 บาท (เจ็ดสิบสองล้านบาทถ้วน)    

 10.1.1 รายละเอียดการใช้จ่าย จ าแนกตามกิจกรรม (ล้านบาท) 

ค่าใช้จ่ายกิจกรรม/ การด าเนินงาน หน่วยนับ 
จ านวน
หน่วย 

ราคาต่อหน่วย 
จ านวนครั้ง 

(ถ้ามี) 
รวมจ านวนเงิน 

1. แสวงหาและพัฒนาโครงการ      
1.1 แสวงหาความรว่มมือในการพัฒนาโครงการ โครงการ 30 0.0333  1.0000 
1.2 พัฒนาข้อเสนอโครงการร่วมกบัเอกชนที่
สนใจ 

โครงการ 30 0.0267  
0.8000 

2. การสนับสนุนโครงการ      
2.1 พิจารณาให้การสนับสนุนโครงการ โครงการ 18 3.9000  72.3200 
2.2 ท าสัญญาโครงการนวัตกรรม โครงการ 11 0.0000  0.0000 
2.3 ด าเนินโครงการและติดตามโครงการ รายงาน 40 0.0000  0.0000 

 10.1.2  รายละเอียดการใช้จ่าย จ าแนกตามแผนยุทธศาสตร์ (ล้านบาท) 
แผนยุทธศาสตร์ กิจกรรม รวมจ านวนเงิน 

สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเปลี่ยนแปลงทางนวัตกรรม 
 1.1 แสวงหาความร่วมมือในการพัฒนาโครงการ 1.0000 
 1.2 พัฒนาข้อเสนอโครงการร่วมกบัเอกชนท่ีสนใจ 0.8000 
 2.1 พิจารณาให้การสนับสนุนโครงการ 70.200 
 2.2 ท าสัญญาโครงการนวัตกรรม 0.0000 
 2.3 ด าเนินโครงการและติดตามโครงการ 0.0000 
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10.2 แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายเดือน (หน่วย: ล้านบาท-ทศนิยม 4 ต าแหน่ง) 

กิจกรรมการด าเนินงาน 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

จ านวนเงินเบิกจ่าย (สะสม) 
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.  ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
โครงการนวัตกรรมแบบมุ่งเป้า 72.0000 0.2100 0.2100 0.2100 0.2700 0.3000 11.8000 15.7000 0.1000 15.9000 15.6000 0.0000 11.7000 
1. แสวงหาและพัฒนาโครงการ 1.8000 0.2100 0.2100 0.2100 0.2700 0.3000 0.1000 0.1000 0.1000 0.3000  0.0000 0.0000 1.8000 
1.1 แสวงหาความร่วมมือในการพัฒนา
โครงการ 1.0000 0.2000 0.2000 0.2000 0.1700 0.1000 0.0000 0.0000 0.0000 0.1000 

 
0.0000 

 
0.0000 0.0000 

1.2 พัฒนาข้อเสนอโครงการร่วมกบัเอกชน
ที่สนใจ 0.8000 0.0100 0.0100 0.0100 0.1000 0.2000 0.1000 0.1000 0.1000 0.2000 

 
0.0000 

 
0.0000 0.0000 

2. การสนับสนุนโครงการ 70.2000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 11.7000 15.6000 0.0000 15.6000 15.6000 0.0000 11.7000 
2.1 พิจารณาให้การสนับสนุนโครงการ 70.2000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 11.7000 15.6000 0.0000 15.6000 15.6000 0.0000 11.7000 
2.2 ท าสัญญาโครงการนวัตกรรม 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
2.3 ด าเนินโครงการและติดตามโครงการ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

 (ถัวเฉลี่ยทุกรายการ) 

10.3 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (ถ้ามี)   

เรื่อง / โครงการ 
จ านวนเงินรวม 

(ล้านบาท) 
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
รวมงบประมาณ  - - - - - - - - - - - - 

1.แสวงหาความร่วมมือ
ในการพัฒนาโครงการ 

0.5000  0.1000 0.2000 0.3000 0.4000 0.5000 0.5000 0.5000 0.5000 0.5000 0.5000 0.5000 
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S2-3: โครงการพัฒนาการจัดซื้อจัดจ้างของตลาดภาครัฐส าหรับวิสาหกิจเริ่มต้น  

(Government Procurement for Startup, GPT) 
 

1. ความสอดคล้องกับนโยบาย 

1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี:  
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ:  
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 

1.3 แผนปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ ด้านที่ 1: การเพิ่มความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ 
หัวข้อที่ 1: การปฏิรูปด้านความสามารถในการแข่งขัน 
 หัวข้อย่อยที่ 1.1: ผลิตภาพ (Productivity)  
 หัวข้อย่อยที่ 1.2: การรวมกลุ่มในภูมิภาค (Regional Integration)  
 หัวข้อย่อยที่ 1.3: ระบบนิเวศด้านวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม (R&D Innovation Ecosystem)   

1.4 แผนงบประมาณ 
 แผนงานพ้ืนฐาน: ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
 แผนงานยุทธศาสตร์: การพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม  
 แผนงานบูรณาการ: พัฒนาผู้ประกอบการ เศรษฐกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล   
 แผนงานบูรณาการ: พัฒนาพ้ืนที่ระดับภาค (ภาคใต้ชายแดน)  

1.5 ยุทธศาสตร์: กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
 ยุทธศาสตร์ที่ 1: บ่มเพาะนวัตกรเพ่ืออนาคต และพัฒนาก าลังคน วทน.  
 ยุทธศาสตร์ที่ 2: บริหารจัดการงานวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมในสาขาเป้าหมาย  
 ยุทธศาสตร์ที่ 3: ขับเคลื่อนโครงการ วทน. ขนาดใหญ่ และโครงสร้างพ้ืนฐาน   
 ยุทธศาสตร์ที่ 4: พัฒนาพ้ืนที่เพ่ือนวัตกรรม  
 ยุทธศาสตร์ที่ 5: ผลักดันเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

1.6 ยุทธศาสตร์: ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1: สร้างความเข้มแข็งระบบนวัตกรรม (Strong Innovation System) 
ยุทธศาสตร์ที่ 2: สร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเปลี่ยนแปลงทางนวัตกรรม (Catalyst for Changes) 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3: สร้างคุณค่าใหม่ทางนวัตกรรม (Nurturing Future Value) 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4: พัฒนาสู่องค์กรแห่งนวัตกรรม (Innovative Organization) 
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1.7 ประเด็นการพัฒนาเพื่อยกระดับนวัตกรรม: ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
 ประเด็นที่ 1: สถาปัตยกรรมการเงินนวัตกรรม  
 ประเด็นที่ 2: นวัตกรรมเพ่ือสังคม 
 ประเด็นที่ 3: งานแห่งนวัตกรรม 
 ประเด็นที่ 4: ตลาดนวัตกรรมภาครัฐ 
 ประเด็นที่ 5: นวัตกรรมที่จ าเป็นต่อการพัฒนาประเทศ 
 ประเด็นที่ 6: นวัตกรรมเชิงพ้ืนที่ 
 ประเด็นที่ 7: สร้างนวัตกรและวิสาหกิจฐานนวัตกรรม 
 

2. ฝ่ายงานและผู้รับผิดชอบ  

ฝ่าย/งาน: งานเศรษฐกิจและสังคม ฝ่ายนวัตกรรมเพ่ือเศรษฐกิจ 

ผู้จัดการโครงการ: นายสุทธิรักษ์ ดวงบุรงค์ 

ผู้ร่วมท างาน:  

-    นายวิเชียร  สุขสร้อย  รองผู้อ านวยการด้านเศรษฐกิจและสังคม 

- ดร.สุรอรรถ ศุภจัตุรัส  ผู้อ านวยการฝ่ายนวัตกรรมเพ่ือเศรษฐกิจ 

- นายภคพงศ์ พรมนุชาธิป  ผู้จัดการพัฒนานวัตกรรม 

- นายอุกฤช กิจศิริเจริญชัย  ผู้จัดการพัฒนานวัตกรรม 

- ดร.นิมิต นิพัทธ์ธรรมกุล  ผู้จัดการพัฒนานวัตกรรม 

- นางสาวพิชชารีย์  กีรติธากุล นักพัฒนานวัตกรรม 

- นางสาวนฤมล  รัตนากรพันธุ์ นักพัฒนานวัตกรรม 

- นายสุทธิรักษ์  ดวงบุรงค์  นักพัฒนานวัตกรรม 

- นายอภิวัฒน์  ถาวรแก้ว  นักพัฒนานวัตกรรม 

- นายจิตรภณ  จิรกุลสมโชค  นักพัฒนานวัตกรรม 

- นางสาวภัสสร จารุบริสุทธิคุณ   นักพัฒนานวัตกรรม 

- นางสาวปณาลี พงษ์แดง   นักพัฒนานวัตกรรม 

- นางสาวพัชมณ พลายมี   นักพัฒนานวัตกรรม 

- นายวรรธนะ  โกศัลวัฒน์  นักพัฒนานวัตกรรม 

- นางสาววัลยา  วิศาลบรรณวิทย์ นักพัฒนานวัตกรรม 

- นายกะรัต ธนะบุญกอง  นักพัฒนานวัตกรรม 
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หลักการและเหตุผล  

ตามที่ ท่าน นรม. ได้มีบัญชามอบหมายให้ วท. ด าเนินการจัดงานส่งเสริมการพัฒนาการจัดซื้อจัดจ้างของตลาด
ภาครัฐส าหรับวิสาหกิจเริ่มต้น น าไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีภาครัฐ (Government Technology) เพ่ือเป็น
ตลาดซื้อขายที่ส าคัญของวิสาหกิจเริ่มต้นสร้างความเข้มแข็งให้กับวิสาหกิจเริ่มต้น ตลอดจนเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการ
และการเข้าถึงด้านข้อมูลของภาครัฐ ยกระดับขีดความสามารถทางนวัตกรรมของประเทศ เพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจของ
ประเทศไทยตามนโยบาย Thailand 4.0 นั้น 

ทั้งนี้ ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้รับมอบหมายจาก รวท. ด าเนินการจัดงานดังกล่าว จึง
ได้นัดประชุมหารือกับหน่วยงานภาครัฐและวิสาหกิจเริ่มต้นที่เกี่ยวข้อง โดยมีข้อสรุปแนวทางการจัดงาน และแนวทาง
การขับเคลื่อนมาตรการส่งเสริมต่างๆ ดังนี้ 

 ขนาดตลาดภาครัฐส าหรับวิสาหกิจเริ่มต้น 

จากการวิเคราะห์ขนาดและความต้องการของตลาดภาครัฐ พบว่าโอกาสทางการตลาดส าหรับวิสาหกิจเริ่มต้น
สามารถแบ่งได้เป็น 3 กลุ่ม ดังนี้  

กลุ่มที่ 1 กลุ่มภาครัฐที่ต้องการพัฒนาบริการของตนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยใช้เทคโนโลยี -ใหม่ เช่น 
เทคโนโลยีบิ๊กดาต้า (Big Data) การตรวจสอบด้าน (IT Inspector) เทคโนโลยี AI ส าหรับแชทบอท (Chat Bot) ซึ่งเป็น
โซลูชั่นที่วิสาหกิจเริ่มต้นสามารถให้บริการได้  

กลุ่มที่ 2 กลุ่มภาครัฐที่ประกาศการจัดจ้างจัดซื้อแล้ว แต่ไม่มีผู้รับด าเนินการ หรือไม่ได้ด าเนินการ ท าให้ต้อง
โอนงบประมาณรายจ่ายคืน ประมาณการต่อปี 12,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นโซลูชั่นที่วิสาหกิจเริ่มต้นสามารถให้บริการได้ 
แต่วิสาหกิจเริ่มต้นไม่ทราบ หรือมีข้อจ ากัดด้านคุณสมบัติในการเข้าร่วม e-bidding ตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

กลุ่มที่ 3 กลุ่มตลาดทั่วไปที่วิสาหกิจเริ่มต้นต้องแข่งขันกับบริษัทขนาดใหญ่อ่ืนๆ  ซึ่งวิสาหกิจเริ่มต้นจะมี
ข้อจ ากัดด้านคุณสมบัติในการเข้าร่วม e-bidding ตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

จากการประมาณการจัดซื้อจัดจ้างของตลาดภาครัฐส าหรับวิสาหกิจเริ่มต้นทางด้านอุตสาหกรรมเทคโนโลยี
ภาครัฐ จากการประชุมร่วมกับวิสาหกิจเริ่มต้น 50 ราย มีมูลค่าตลาดประมาณ 23,000 ล้านบาท  

 โซลูชั่นของวิสาหกิจเริ่มต้นส าหรับการภาครัฐ  

แบ่งได้ 7 ประเด็นดังนี้ 
1. การพัฒนาก าลังคนภาครัฐและการสื่อสารนโยบายสาธารณะ 
2. การพัฒนาการท่องเที่ยวและส่งเสริมวัฒนธรรมและพ้ืนที่เรียนรู้ 
3. การบริการสาธารญูประโภค 
4. การอ านวยความสะดวกทางธุรกิจ (Ease of doing business) 
5. รัฐบาลดิจิตอล 
6. ความมั่นคงและการป้องกันประเทศ 
7. การพัฒนาตลาดในประเทศ 
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3. วัตถุประสงค์ของโครงการ   

1. เพ่ือพัฒนาโครงการนวัตกรรมของวิสาหกิจเริ่มต้นให้สอดคล้องกับความต้องการใช้งานหน่วยงานภาครัฐ  
2. เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาการจัดซื้อจัดจ้างของตลาดภาครัฐส าหรับวิสาหกิจเริ่มต้น 
3. เพ่ือยกระดับขีดความสามารถทางนวัตกรรมของประเทศ ผ่านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของตลาดภาครัฐ
ส าหรับวิสาหกิจเริ่มต้น 

4. รายละเอียดการด าเนินงาน  

4.1 พื้นที่ด าเนินการ: ทั่วประเทศ  
4.2 แนวทางการด าเนินงาน:  

4.2.1 ประชาสัมพันธ์โครงการ: แถลงข่าว, ประชาสัมพันธ์ในกลุ่มเป้าหมาย 

4.2.2 เปิดรับข้อเสนอโครงการจากภาคเอกชน 

4.2.3 พัฒนาข้อเสนอโครงการร่วมกับเอกชนที่สนใจ 

4.2.4 พิจารณาให้การสนับสนุนโครงการผ่านอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการ 

4.2.5 ด าเนินโครงการและติดตามโครงการ 

4.3 วิธีและขั้นตอนการด าเนินงาน (Work Breakdown Structure)ปฏิทินกิจกรรม/ระยะเวลาด าเนินการ : 
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 5.4 ปฏิทินกิจกรรม/ระยะเวลาด าเนินการ : 
 

กิจกรรมการด าเนินงาน 
น้ าหนัก 

(%) 
น้ าหนัก
ย่อย 

ร้อยละความก้าวหน้า (สะสม) 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.  ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

โครงการพัฒนาการจัดซื้อจัดจ้างของ
ตลาดภาครัฐส าหรับวิสาหกิจเริ่มต้น 
(Government Procurement for 
Startup, GPT)   

  40 60 83 88.5 95 97.5 100 100 100 100 100 100 

1. โครงการสนับสนุนผู้ประกอบการ
ผ่านกลไก GPT 

100   40.0 60.0 83.0 88.5 95.0 97.5 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

   1.1 พัฒนาโครงการนวัตกรรม    80 50 75 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
1.2 พิจารณาและสนับสนุนโครงการ
นวัตกรรม 

  10     30 60 100 100 100 100 100 100 100 100 
  โครงการ    5 15 20 20 20 20 20 20 20 20 

1.3 ท าสัญญาโครงการ   10       25 50 75 100 100 100 100 100 100 
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   5.5 รายชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ 
 

ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย) ต าแหน่ง หน้าที่ ความ
รับผิดชอบ 

(%) 
นายวิเชียร  สุขสร้อย รองผู้อ านวยการด้าน

เศรษฐกิจและสังคม 
-  ก ากับดูแลภาพรวมโครงการ  
-  วางยุทธศาสตร์การด าเนิน
โครงการ  
-  สนับสนุนการด าเนินโครงการให้
เป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพและ 
ส าเร็จตามวัตถุประสงค์และตัวชี้วัด
โครงการ 

5% 

ดร.สุรอรรถ ศุภจัตุรัส ผู้อ านวยการฝ่าย 
นวัตกรรมเพ่ือเศรษฐกิจ 

-  ก ากับดูแลภาพรวมโครงการ  
-  วางยุทธศาสตร์การด าเนิน
โครงการ  
-  สนับสนุนการด าเนินโครงการให้
เป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพและ 
ส าเร็จตามวัตถุประสงค์และตัวชี้วัด
โครงการ 

5% 

นายสุทธิรักษ์ ดวงบุรงค์ นักพัฒนานวัตกรรม - ก าหนดเป้าหมายการด าเนิน
โครงการพร้อมทั้งก ากับดูแลและ
ติดตามผล 
- ประสานงาน พัฒนา และ
สนับสนุนโครงการ พร้อมทั้งติดตาม
ผลการด าเนินโครงการ 

15% 

นายกะรัต ธนะบุญกอง นักพัฒนานวัตกรรม ประสานงาน พัฒนา และสนับสนุน
โครงการ พร้อมทั้งติดตามผลการ
ด าเนินโครงการ 

15% 

นายภคพงศ์ พรมนุชาธิป ผู้จัดการพัฒนานวัตกรรม ประสานงาน พัฒนา และสนับสนุน
โครงการ พร้อมทั้งติดตามผลการ
ด าเนินโครงการ 

5% 

นายอุกฤช กิจศิริเจริญชัย   ผู้จัดการพัฒนานวัตกรรม ประสานงาน พัฒนา และสนับสนุน
โครงการ พร้อมทั้งติดตามผลการ
ด าเนินโครงการ 

5% 
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ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย) ต าแหน่ง หน้าที่ ความ
รับผิดชอบ 

(%) 
ดร.นิมิต นิพัทธ์ธรรมกุล   ผู้จัดการพัฒนานวัตกรรม ประสานงาน พัฒนา และสนับสนุน

โครงการ พร้อมทั้งติดตามผลการ
ด าเนินโครงการ 

5% 

นางสาวพิชชารีย์ กีรติธากุล นักพัฒนานวัตกรรม ประสานงาน พัฒนา และสนับสนุน
โครงการ พร้อมทั้งติดตามผลการ
ด าเนินโครงการ 

5% 

นางสาวนฤมล  รัตนากรพันธุ์ นักพัฒนานวัตกรรม ประสานงาน พัฒนา และสนับสนุน
โครงการ พร้อมทั้งติดตามผลการ
ด าเนินโครงการ 

5% 

นายอภิวัฒน์  ถาวรแก้ว 
 

นักพัฒนานวัตกรรม ประสานงาน พัฒนา และสนับสนุน
โครงการ พร้อมทั้งติดตามผลการ
ด าเนินโครงการ 

5% 

นายจิตรภณ  จิรกุลสมโชค นักพัฒนานวัตกรรม ประสานงาน พัฒนา และสนับสนุน
โครงการ พร้อมทั้งติดตามผลการ
ด าเนินโครงการ 

5% 

นางสาวภัสสร จารุบริสุทธิคุณ นักพัฒนานวัตกรรม ประสานงาน พัฒนา และสนับสนุน
โครงการ พร้อมทั้งติดตามผลการ
ด าเนินโครงการ 

5% 

นางสาวปณาลี พงษ์แดง นักพัฒนานวัตกรรม ประสานงาน พัฒนา และสนับสนุน
โครงการ พร้อมทั้งติดตามผลการ
ด าเนินโครงการ 

5% 

นางสาวพัชมณ พลายมี 
  

นักพัฒนานวัตกรรม ประสานงาน พัฒนา และสนับสนุน
โครงการ พร้อมทั้งติดตามผลการ
ด าเนินโครงการ 

5% 

นายวรรธนะ  โกศัลวัฒน์  นักพัฒนานวัตกรรม ประสานงาน พัฒนา และสนับสนุน
โครงการ พร้อมทั้งติดตามผลการ
ด าเนินโครงการ 

5% 

นางสาววัลยา  วิศาลบรรณวิทย์ นักพัฒนานวัตกรรม ประสานงาน พัฒนา และสนับสนุน
โครงการ พร้อมทั้งติดตามผลการ
ด าเนินโครงการ 

5% 
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ล าดั
บที่ 

กิจกรรมการด าเนินงาน 
ผู้ด าเนินการ/หน้าที่ความรับผิดชอบ 

VS
 

SS
 

SD
B 

KT
N 

PP
 

PK
R 

 

NN
  

UK
  

NR
 

AT
W

 

JJR
 

PJ
R 

PP
D 

PP
M

 

W
KS

 

W
W

S 

1 ประชาสัมพันธ์โครงการ: 
แถลงข่าว, ประชาสัมพันธ์ใน
กลุ่มเป้าหมาย 

                

2 เปิดรับข้อเสนอโครงการจาก
ภาคเอกชน 

                

3 พัฒนาข้อเสนอโครงการ
ร่วมกับเอกชนที่สนใจ 

                

4 พิจารณาให้การสนับสนุน
โครงการผ่านอนุกรรมการ
กลั่นกรองโครงการ 

                

5 ด าเนินโครงการและติดตาม
โครงการ 
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6. รายละเอียดตัวชี้วัด ของแผนงาน/โครงการ  

6.1  ตัวชี้วัดที่ 1: จ านวนโครงการพัฒนาการจัดซื้อจัดจ้างของตลาดภาครัฐส าหรับวิสาหกิจเริ่มต้น   
(Government Procurement for Startup, GPT) 
 หน่วยนับ: โครงการ 

 6.1.1  ประเภทตัวชี้วัด 

  สงป.  ยุทธศาสตร์ วท.  ข้อตกลง ก.พ.ร.  แผนปฏิบัติการ สนช.   สนับสนุนการเกิดผลผลิต   

6.1.2  ค าอธิบายตัวชี้วัด  
โครงการนวัตกรรม หมายถึง โครงการนวัตกรรมที่มุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศ     

และยกระดับความสามารถทางนวัตกรรมในระดับสาขาและประเด็นที่มีผลกระทบต่ออนาคตของประเทศในระดับสูง 
และน าไปสู่การปรับเปลี่ยนอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ ผ่านการแสวงหาโจทย์ปัญหาที่แท้จริงร่วมกันของ
ภาคเอกชน สังคม และภาควิชาการ เพ่ือให้สอดรับกับนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนา และสนับสนุนเศรษฐกิจฐานราก
ของประเทศ ทั้งนี้ การอนุมัติการสนับสนุนโครงการนวัตกรรมดังกล่าวนั้น จะพิจารณาโดยคณะอนุกรรมการ/
คณะท างาน ที่คณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ (กนช.) ได้แต่งตั้งขึ้น   

การสนับสนุนโครงการนวัตกรรม หมายถึง โครงการที่ผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการฯ/คณะท างาน         
ที่ สนช. แต่งตั้งขึ้น และสนับสนุนเงินทุนตามกลไกการสนับสนุนของส านักงานฯ ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
นวัตกรรมแห่งชาติ 

6.1.3  ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด      

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 รวม 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.  
  5 10 5        20 

6.1.4  ร้อยละความก้าวหน้าของงานในแต่ละเดือน  

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 รวม 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.  
  25 75 100        100% 
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7. ผลผลิตส าคัญที่ได้จากโครงการ: 

ไตรมาส 1 : จ านวนจ านวนโครงการพัฒนาการจัดซื้อจัดจ้างของตลาดภาครัฐส าหรับวิสาหกิจเริ่มต้น  
จ านวน 20  โครงการ 

ไตรมาส 3 : รายงานผลการประเมินศักยภาพโครงการฯ ในการแพร่กระจายนวัตกรรม 
 

8. ผลประโยชน์ที่คิดว่าจะได้รับ: 

8.1 ผลประโยชน์: 
 

ประโยชน์ทางตรง เป็นการพัฒนาขีดความสามารถด้านการพัฒนานวัตกรรมในอุตสาหกรรมเป้าหมาย ผ่าน
เครือข่ายความร่วมมือทั้งในและ/หรือต่างประเทศ เพ่ือพัฒนาโครงการนวัตกรรมของวิสาหกิจเริ่มต้นให้สอดคล้องกับ
ความต้องการใช้งานหน่วยงานภาครัฐ และเป็นการส่งเสริมการพัฒนาการจัดซื้อจัดจ้างของตลาดภาครัฐส าหรับวิสาหกิจ
เริ่มต้น  

ประโยชน์ทางอ้อม ก่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการไทย ในการด าเนินธุรกิจนวัตกรรมผ่านความ
ร่วมมือในการพัฒนาโครงการนวัตกรรมกลไก GPT พัฒนาขีดความสามารถด้านการพัฒนานวัตกรรมให้แก่ผู้ประกอบการ
ไทย รวมถึงสร้างระบบการพัฒนานวัตกรรมจากการเชื่อมโยงแหล่งความรู้ต่างๆ จากหน่วยงานของภาครัฐและเอกชนทั้ง
ในและต่างประเทศ 

 

9. ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงของโครงการ: 

9.1 ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง 

ประเภทของความเสี่ยง ความเสี่ยงทีเ่กิดขึ้น /คาดว่าจะเกิดขึ้น แนวทางแก้ไข/ ป้องกัน 
ความเสี่ยงของโครงการ 1. โครงการนวัตกรรมของรัฐวิสาหกิจเริ่มต้น 

ยังไม่สอดคล้องกับความต้องการใช้งานของ
หน่วยงานภาครัฐ  

1. รัฐวิสาหกิจเริ่มต้นและหน่วยงาน
ภาครัฐที่ประสงค์จะใช้บริการโครงการ
นวัตกรรมของรัฐวิสาหกิจเริ่มต้นท า
เอกสารบันทึกข้อตกลงและร่วมเขียน
ข้อเสนอโครงการ เพ่ือให้มีความเข้าใจ
ที่ตรงกัน ผ่านการวางแผนและการ
ด า เนิ นงานโครงการที่ ก่ อ ให้ เกิ ด
ประสิทธิภาพในการน าไปใช้งานสูงสุด 

ความเสี่ยงขององค์กร 2. โครงการที่ได้รับการอนุมัติและอาจจะ
ต้องอาศัยระยะเวลาในตรวจสอบการ
ด าเนินงานตามตัวชี้วัดของโครงการฯ ที่น า
บริการของรัฐวิสาหกิจเริ่มต้นไปใช้งาน
ภายในหน่วยงานภาครัฐ 

2. จัดตั้งคณะกรรมการร่วมตรวจรับ
งานของรัฐวิสาหกิจ จากเจ้าหน้าที่ของ
สนช. และหน่วยงานภาครัฐ โดย
พิจารณา เกณฑ์ จากตั วชี้ วั ด ของ
โครงการฯ 
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10. งบประมาณ 

10.1  งบประมาณ ปี 2562 รวมทั้งหมด  30,000,000 (สามสิบล้านบาท) บาท  

10.1.1 รายละเอียดการใช้จ่าย จ าแนกตามกิจกรรม  
ค่าใช้จ่ายกิจกรรม/ การ

ด าเนินงาน 
หน่วยนับ 

จ านวน
หน่วย 

ราคาต่อ
หน่วย 

จ านวนครั้ง 
(ถ้ามี) 

รวมจ านวนเงิน 
(ล้านบาท) 

1. ประชาสัมพันธ์โครงการ: แถลงข่าว, 
ประชาสัมพันธ์ในกลุ่มเป้าหมาย 

     

2. เปิดรับข้อเสนอโครงการจาก
ภาคเอกชน 

     

3. พัฒนาข้อเสนอโครงการร่วมกับ
เอกชนที่สนใจ 

โครงการ    0.1 

4. พิจารณาให้การสนับสนุนโครงการ
ผ่านอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการ 

โครงการ 20   29.9 

5. ด าเนินโครงการและติดตามโครงการ      
 

10.1.2  รายละเอียดการใช้จ่าย จ าแนกตามแผนยุทธศาสตร์  
แผนยุทธศาสตร์ กิจกรรม รวมจ านวนเงิน 

สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางนวัตกรรม 

  

 1. ประชาสัมพันธ์โครงการ: แถลงข่าว, ประชาสัมพันธ์
ในกลุ่มเป้าหมาย 

 

 2. เปิดรับข้อเสนอโครงการจากภาคเอกชน  
 3. พัฒนาข้อเสนอโครงการร่วมกับเอกชนที่สนใจ 100,000 
 4. พิจารณาให้การสนับสนุนโครงการผ่านอนุกรรมการ

กลั่นกรองโครงการ 
29,900,000 

 5. ด าเนินโครงการและติดตามโครงการ  
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10.2 แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายเดือน  

กิจกรรม 
จ านวนเงินรวม 

(ล้านบาท) 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

รวมงบประมาณ  - - - - - - - - - - - - 

1. ประชาสัมพันธ์
โครงการ: แถลงข่าว, 
ประชาสมัพันธ์ใน
กลุ่มเป้าหมาย 

             

2. เปิดรับข้อเสนอ
โครงการจากภาคเอกชน 

             

3. พัฒนาข้อเสนอ
โครงการร่วมกับเอกชนท่ี
สนใจ 

0.1000 0.0000 0.0200 0.0200 0.0200 0.0200 0.0200       

4. พิจารณาให้การ
สนับสนุนโครงการผ่าน
อนุกรรมการกลั่นกรอง
โครงการ 

29.9000 4.0000 8.0000 8.0000 7.0000 2.9000        

5. ด าเนินโครงการและ
ติดตามโครงการ 

             

      
    (ถัวเฉลี่ยทุกรายการ) 
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10.3 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (ถ้ามี)   

เร่ือง / โครงการ 
จ านวนเงินรวม 

(ล้านบาท) 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

รวมงบประมาณ  - - - - - - - - - - - - 

1.               

2.              
3.              
4.              
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S2-4: งานบริหารจัดการระบบพอร์ทโฟลิโอ 
 

1. ความสอดคล้องกับนโยบาย 

1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี:  
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ:  
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 

1.3 แผนปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ ด้านที่ 1: การเพิ่มความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ 
หัวข้อที่ 1: การปฏิรูปด้านความสามารถในการแข่งขัน 
 หัวข้อย่อยที่ 1.1: ผลิตภาพ (Productivity)  
 หัวข้อย่อยที่ 1.2: การรวมกลุ่มในภูมิภาค (Regional Integration)  
 หัวข้อย่อยที่ 1.3: ระบบนิเวศด้านวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม (R&D Innovation Ecosystem)   

1.4 แผนงบประมาณ 
 แผนงานพ้ืนฐาน: ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
 แผนงานยุทธศาสตร์: การพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม  
 แผนงานบูรณาการ: พัฒนาผู้ประกอบการ เศรษฐกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่
สากล   
 แผนงานบูรณาการ: พัฒนาพ้ืนที่ระดับภาค (ภาคใต้ชายแดน)  

1.5 ยุทธศาสตร์: กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
 ยุทธศาสตร์ที่ 1: บ่มเพาะนวัตกรเพ่ืออนาคต และพัฒนาก าลังคน วทน.  
 ยุทธศาสตร์ที่ 2: บริหารจัดการงานวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมในสาขาเป้าหมาย  
 ยุทธศาสตร์ที่ 3: ขับเคลื่อนโครงการ วทน. ขนาดใหญ่ และโครงสร้างพ้ืนฐาน   
 ยุทธศาสตร์ที่ 4: พัฒนาพ้ืนที่เพ่ือนวัตกรรม  
 ยุทธศาสตร์ที่ 5: ผลักดันเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

1.6 ยุทธศาสตร์: ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1: สร้างความเข้มแข็งระบบนวัตกรรม (Strong Innovation System) 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2: สร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเปลี่ยนแปลงทางนวัตกรรม (Catalyst for Changes) 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3: สร้างคุณค่าใหม่ทางนวัตกรรม (Nurturing Future Value) 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4: พัฒนาสู่องค์กรแห่งนวัตกรรม (Innovative Organization) 
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1.7 ประเด็นยุทธศาสตร์: ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1: พัฒนานวัตกรรมเชิงพ้ืนที่และเมือง 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2: สร้างคุณค่าและมูลค่าตลอดห่วงโซ่อุปทาน 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3: พัฒนาความสามารถทางนวัตกรรมขององค์กรและนวัตกร 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4: สร้างเครือข่ายนวัตกรรมตลอดห่วงโซ่อุปทาน 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5: ส่งเสริมและกระตุ้นตลาดนวัตกรรม ยกระดับนวัตกรรมไทยสู่สากล 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6: ขับเคลื่อนนวัตกรรมด้วยสารสนเทศและองค์ความรู้ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7: พัฒนาองค์กรนวัตกรรม 
 

2. ฝ่ายงานและผู้รับผิดชอบ   

ฝ่าย/งาน:  งานบริหารและติดตามโครงการ 

ผู้จัดการโครงการ: นายภคพงศ์ พรมนุชาธิป  ผู้จัดการพัฒนานวัตกรรม (งานบริหารและติดตามโครงการ) 

ผู้ร่วมท างาน:     นายณัฐวุฒิ ศรีโยม   นักพัฒนานวัตกรรม (งานบริหารจัดการพอร์ทโฟลิโอ) 
      นางสาวภัทรกันย์ นาคศรีสุข  นักพัฒนานวัตกรรม (งานบริหารจัดการพอร์ทโฟลิโอ) 
      นางสาววรนันท์ โกยทอง  นักพัฒนานวัตกรรม (งานบริหารจัดการพอร์ทโฟลิโอ) 

3. หลักการและเหตุผล   

  ตามท่ี สนช. ได้จัดตั้งขึ้นในก ากับของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีภารกิจหลัก คือ การ
ยกระดับความสามารถด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมโดยเฉพาะในสาขาอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ของประเทศ โดย
การเชื่อมโยงเครือข่ายวิสาหกิจและเครือข่ายวิชาการอย่างบูรณาการ เพ่ือพัฒนาให้เกิดนวัตกรรมเชิงยุทธศาสตร์ 
ซึ่งจะน าไปสู่ “ระบบนวัตกรรมแห่งชาติ” ที่เข้มแข็ง และสามารถขับเคลื่อนการยกระดับศักยภาพการแข่งขันของ
ประเทศได้อย่างก้าวกระโดดและมีประสิทธิภาพ แต่อยู่บนพื้นฐานที่แข็งแกร่งของเศรษฐกิจและสังคมฐานความรู้ 
(knowledge-based economy & society) ด้วยการด าเนินงานใน 6 ยุทธศาสตร์  
  ทั้งนี้ ในการด าเนินงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมนวัตกรรมตลอดห่วงโซ่มูลค่า สนช. ได้พัฒนากลไกการ
สนับสนุนนวัตกรรมเพ่ือเป็นการร่วมรับความเสี่ยงในการด าเนินธุรกิจนวัตกรรมของภาคเอกชนไทย อาทิ 
โครงการ “นวัตกรรมดี...ไม่มีดอกเบี้ย” โครงการ “แปลงเทคโนโลยีเป็นทุน” และโครงการ “ทุนเครือข่าย
วิสาหกิจนวัตกรรม” เป็นต้น โดยพัฒนาขึ้นจากความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (stakeholder) เพ่ือให้
องค์กรภาคเอกชนทั้งในระดับบริษัทและระดับอุตสาหกรรมสามารถยกระดับอุตสาหกรรมด้วยนวัตกรรมได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ พร้อมกันนี้ สนช. ได้ด าเนินการพัฒนาและปรับปรุงรูปแบบการสนับสนุนในรูปแบบต่างๆ ซึ่ง
ประกอบด้วย 1) การพัฒนา Thematic Call เพ่ือการพัฒนารูปแบบการสนับสนุนทั้งทางด้านวิชาการและ
การเงินที่จะสามารถเปลี่ยนและยกระดับระบบนวัตกรรมแห่งชาติ (National innovation System; NIS) ของ
ประเทศให้ก้าวกระโดดยิ่งขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบ และ 2) รูปแบบการสนับสนุนนวัตกรรมแบบ
เปิด (Open Call) ตลอดจนขยายการด าเนินงานไปสู่การพัฒนานวัตกรรมด้านเศรษฐกิจและด้านสังคม เพ่ือให้
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เกิดการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมในภาคเอกชนของประเทศอย่างวงกว้าง อนึ่ง จากการพัฒนาและปรับปรุงรูปแบบ
การสนับสนุนของ สนช. ส่งผลให้มีผู้ให้ความสนใจและขอรับการสนับสนุนโครงการมากกว่า 250 โครงการต่อป ี
  ทั้งนี้ เห็นได้ว่าจากการพัฒนาและปรับปรุงรูปแบบการสนับสนุนในรูปแบบต่างๆ เพ่ิมมากขึ้น แต่
กระบวนการที่ส าคัญในการควบคุมการด าเนินโครงการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบ เพ่ือผลักดัน
ให้นวัตกรรมนั้นๆ สามารถขยายผลสู่เชิงพาณิชย์ได้นั้น จ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการพัฒนา “งานบริหารจัดการ
ระบบพอร์ทโฟลิโอ” เพ่ือการบริหารจัดการโครงการจ านวนหลายๆ โครงการที่จะส่งผลให้ผู้ก ากับโครงการ
สามารถมองเห็นข้อมูลรายโครงการ ความสัมพันธ์ระหว่างโครงการ ระยะเวลาในการด าเนินงาน การประมาณ
การและจัดท ารายงาน ตลอดจนการติดตามและประเมินความก้าวหน้าของโครงการได้ตามเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ที่
ก าหนดไว้ อย่างต่อเนื่องกับทุกๆ โครงการพร้อมกัน 
  อนึ่ง การด าเนินงานบริหารและติดตามโครงการนวัตกรรม ครอบคลุมการด าเนินงานใน 4 งานส าคัญ 
ซึ่งประกอบด้วย  
  1. งานบริหารจัดการโครงการนวัตกรรม  
  2. งานสนับสนุนโครงการนวัตกรรม 
   2.1  งานท าสัญญาสนับสนุนโครงการนวัตกรรม 
   2.2 งานติดตามและเบิกจ่ายเงินสนับสนุนโครงการนวัตกรรม 
  3. งานวิเคราะห์และประเมินผลกระทบโครงการนวัตกรรม 
  4. งานบริหารจัดการองค์ความรู้ของโครงการนวัตกรรม  
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S2-4-1 “การบริหารจัดการโครงการนวัตกรรม” 
 

1. ความสอดคล้องกับนโยบาย 

1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี:  
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ:  
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 

1.3 แผนปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ ด้านที่ 1: การเพิ่มความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ 
หัวข้อที่ 1: การปฏิรูปด้านความสามารถในการแข่งขัน 
 หัวข้อย่อยที่ 1.1: ผลิตภาพ (Productivity)  
 หัวข้อย่อยที่ 1.2: การรวมกลุ่มในภูมิภาค (Regional Integration)  
 หัวข้อย่อยที่ 1.3: ระบบนิเวศด้านวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม (R&D Innovation Ecosystem)   

1.4 แผนงบประมาณ 
 แผนงานพ้ืนฐาน: ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
 แผนงานยุทธศาสตร์: การพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม  
 แผนงานบูรณาการ: พัฒนาผู้ประกอบการ เศรษฐกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล   
 แผนงานบูรณาการ: พัฒนาพ้ืนที่ระดับภาค (ภาคใต้ชายแดน)  

1.5 ยุทธศาสตร์: กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
 ยุทธศาสตร์ที่ 1: บ่มเพาะนวัตกรเพ่ืออนาคต และพัฒนาก าลังคน วทน.  
 ยุทธศาสตร์ที่ 2: บริหารจัดการงานวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมในสาขาเป้าหมาย  
 ยุทธศาสตร์ที่ 3: ขับเคลื่อนโครงการ วทน. ขนาดใหญ่ และโครงสร้างพ้ืนฐาน   
 ยุทธศาสตร์ที่ 4: พัฒนาพ้ืนที่เพ่ือนวัตกรรม  
 ยุทธศาสตร์ที่ 5: ผลักดันเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

1.6 ยุทธศาสตร์: ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1: สร้างความเข้มแข็งระบบนวัตกรรม (Strong Innovation System) 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2: สร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเปลี่ยนแปลงทางนวัตกรรม (Catalyst for Changes) 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3: สร้างคุณค่าใหม่ทางนวัตกรรม (Nurturing Future Value) 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4: พัฒนาสู่องค์กรแห่งนวัตกรรม (Innovative Organization) 
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1.7 ประเด็นยุทธศาสตร์: ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1: พัฒนานวัตกรรมเชิงพ้ืนที่และเมือง 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2: สร้างคุณค่าและมูลค่าตลอดห่วงโซ่อุปทาน 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3: พัฒนาความสามารถทางนวัตกรรมขององค์กรและนวัตกร 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4: สร้างเครือข่ายนวัตกรรมตลอดห่วงโซ่อุปทาน 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5: ส่งเสริมและกระตุ้นตลาดนวัตกรรม ยกระดับนวัตกรรมไทยสู่สากล 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6: ขับเคลื่อนนวัตกรรมด้วยสารสนเทศและองค์ความรู้ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7: พัฒนาองค์กรนวัตกรรม 
 

2. ฝ่ายงานและผู้รับผิดชอบ  

ฝ่าย/งาน:  งานบริหารและติดตามโครงการ 

ผู้จัดการโครงการ:  นายภคพงศ์ พรมนุชาธิป  ผู้จัดการพัฒนานวัตกรรม (งานบริหารและติดตามโครงการ) 

ผู้ร่วมท างาน:  นายณัฐวุฒิ ศรีโยม   นักพัฒนานวัตกรรม (งานบริหารจัดการพอร์ทโฟลิโอ) 
   นางสาวภัทรกันย์ นาคศรีสุข  นักพัฒนานวัตกรรม (งานบริหารจัดการพอร์ทโฟลิโอ) 
   นางสาววรนันท์ โกยทอง   นักพัฒนานวัตกรรม (งานบริหารจัดการพอร์ทโฟลิโอ) 

3. หลักการและเหตุผล 

  ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา แม้ สนช. จะให้การสนับสนุนโครงการนวัตกรรมไปเป็นจ านวนมาก หากแต่มี
ผู้ประกอบการเพียงน้อยรายที่สามารถขยายผลโครงการนวัตกรรมในเชิงพาณิชย์ได้ ทั้งนี้เป็นผลจากปัจจัยในหลายๆ ด้าน 
ประกอบด้วย 
  1) การยกระดับเชิงคุณภาพจากโครงการที่ให้การสนับสนุนอยู่ในระดับจ ากัด 
  2) ขาดเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ (strategic intent) ในระยะกลางและระยะยาวที่ชัดเจน 
  3) การบริหารจัดการและการติดตามโครงการยังไม่เต็มประสิทธิภาพ 
  4) ขาดความเชื่อมโยงของกลไกการสนับสนุน และขาดกระบวนการส่งต่อโครงการฯ ไปยังรูปแบบการ

พัฒนาอื่นๆ (Strategic Constraints)  
  5) ผู้ประกอบการมี Risk Appetite ในระดับจ ากัด 
  6) โครงการฯ ยังขาดการสร้างคุณค่าจากทั้งในส่วนของผู้ประกอบการและส านักงานฯ  
  7) โครงการฯ ยังไม่สามารถตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงของประเทศได้อย่างมีนัยยะ 

  ดังนั้น เพ่ือให้สอดคล้องกับทิศทางและแนวโน้มของการปรับเปลี่ยนทางเศรษฐกิจของประเทศ ตลอดจน
เชื่อมโยงการด าเนินโครงการนวัตกรรมให้ไปสู่ภาคการผลิตได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ สนช. จึงได้ ก าหนดแนวทางการ
บริหารจัดการรูปแบบการพัฒนาและสนับสนุนโครงการนวัตกรรม (Project Portfolio Management) ซึ่งครอบคลุมการ
ด าเนินการพัฒนาโครงการนวัตกรรมในปี พ.ศ. 2561 – 2565 โดยแนวทางการพัฒนาโครงการนวัตกรรมนั้นจะได้รับการ
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จ าแนกตามรูปแบบเศรษฐกิจ ซึ่งประกอบด้วยเศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) เศรษฐกิจอุตสาหกรรม (Manufacturing 
and Circular economy) และเศรษฐกิจบริการ (Sharing, Social and Service Economy)  

 
  พร้อมกันนี้ สนช. ยังได้มีการจ าแนกรูปแบบการบริหารโครงการนวัตกรรมในลักษณะ 3 ประเภท ได้แก่  

  1)  Radical Innovation ซึ่งเป็นการพัฒนานวัตกรรมทีมุ่่งเน้นในการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและธุรกิจใน
ลักษณะก้าวกระโดด หรือ นวัตกรรมที่มีลักษณะการสร้างให้เกิด platform และรูปแบบธุรกิจ 
(business model) ใหม่ โดยจะมีอัตราส่วนของการสนับสนุนโครงการดังกล่าวร้อยละ 10 ของ
จ านวนโครงการทั้งหมด ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

  2)  Major Incremental Innovation ซึ่งเป็นการพัฒนานวัตกรรมที่มุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลงในทิศทาง
ที่สร้างผลกระทบทางธุรกิจอย่างโดดเด่น และชี้น าให้เกิดทิศทางใหม่ๆ ของธุรกิจ สังคม และสาขา 
(sector) โดยจะมีอัตราส่วนของการสนับสนุนโครงการดังกล่าวร้อยละ 40 ของจ านวนโครงการ
ทัง้หมด ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

  3)  Incremental Innovation ซึ่งเป็นการพัฒนานวัตกรรมที่มีลักษณะการเปลี่ยนแปลงจากเดิม 
มุ่งเน้นการเพ่ิมประสิทธิภาพของกระบวนการ (Productivity) และ/หรือ สร้างมูลค่าเพ่ิมให้
ผลิตภัณฑ์ (Value added) โดยจะมีอัตราส่วนของการสนับสนุนโครงการดังกล่าวร้อยละ 50 ของ
จ านวนโครงการทั้งหมด ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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4. วัตถุประสงค์ของโครงการ   

1.  เพ่ือก าหนดแผนงาน “บริหารจัดการระบบพอร์ทโฟลิโอ” ที่ได้รับการสนับสนุนจาก สนช. ให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2. เพ่ือควบคุมการด าเนินงานบริหารจัดการโครงการนวัตกรรมที่ขอรับการสนับสนุนจาก สนช. ให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและมีความโปร่งใส 

3. เพ่ือบริหารจัดการข้อมูลและองค์ความรู้ของโครงการนวัตกรรม ส าหรับการน าไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา
ระบบนวัตกรรมระบบนวัตกรรมแห่งชาติ (National innovation System; NIS) ของประเทศให้กา้วกระโดด
ยิ่งขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบ 

5. รายละเอียดการด าเนินงาน  

5.1 พื้นที่ด าเนินการ:  สนช. และพ้ืนที่การด าเนินโครงการนวัตกรรม (วิเคราะห์และประเมินโครงการ) 
5.2 แนวทางการด าเนินงาน:  

 5.2.1 การควบคุมบริหารพอร์ทการสนับสนุนโครงการให้สอดคล้องกับนโยบายของ สนช. 
 5.2.2 ควบคุมการด าเนินงานบริหารจัดการโครงการนวัตกรรมที่ขอรับการสนับสนุนจาก สนช. ให้เป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพและมีความโปร่งใส 
 5.2.3 การบริหารและบ ารุงรักษาระบบอิเล็กทรอนิกส์สารสนเทศเพ่ือการบริหารและติดตามโครงการ

นวัตกรรม 

5.3 ปฏิทินกิจกรรม/ระยะเวลาด าเนินการ : 

กิจกรรมการด าเนินงาน 
น้ าห
นัก 
(%) 

น้ าห
นัก
ย่อย 

ร้อยละความก้าวหน้า (สะสม) 
งบประม

าณ/
ตัวชี้วัด พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.
ค. 

พ.
ย. 

ธ.
ค. 

ม.
ค. 

ก.
พ. 

มี.
ค. 

เม.
ย. 

พ.
ค. 

มิ.
ย.  

ก.
ค. 

ส.
ค. 

ก.
ย. 

 

โครงการ "งานบริหารจัดการ
โครงการนวัตกรรม"   

                            
1. การควบคุมบริหารพอร์ทการ
สนับสนุนโครงการ 

20   8.3 16.6 24.9 33.2 41.5 49.8 58.1 66.4 74.7 83 91.3 100 

  

   1.1 บริหารพอร์ทโครงการนวัตกรรม
ให้สอดคล้องตามนโยบาย สนช. 

  100 8.3 16.6 24.9 33.2 41.5 49.8 58.1 66.4 74.7 83 91.3 100 

  

KPI = ร้อยละของโครงการนวัตกรรมที่
ได้รับการสนับสนุนในปี 2562 เป็นไป
ตามพอร์ทโครงการนวัตกรรม 
(คลาดเคลื่อนไม่เกนิร้อยละ 5) 

ร้อยละ 

8.3 16.6 
24.
9 

33.2 41.5 49.8 58.1 66.4 74.7 83 91.3 100   
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กิจกรรมการด าเนินงาน 
น้ าห
นัก 
(%) 

น้ าห
นัก
ย่อย 

ร้อยละความก้าวหน้า (สะสม) 
งบประม

าณ/
ตัวชี้วัด พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.
ค. 

พ.
ย. 

ธ.
ค. 

ม.
ค. 

ก.
พ. 

มี.
ค. 

เม.
ย. 

พ.
ค. 

มิ.
ย.  

ก.
ค. 

ส.
ค. 

ก.
ย. 

 

2. การควบคุมการด าเนินงานบรหิาร
จัดการโครงการนวตักรรมที่ขอรับการ
สนับสนุนจาก สนช. 

50   8.3 16.6 24.9 33.2 41.5 49.8 58.1 66.4 74.7 83 91.3 100 

  

   2.1 การตรวจสอบคณุสมบตัิของผู้รับ
ทุนสนับสนุน 

  20 8.3 16.6 24.9 33.2 41.5 49.8 58.1 66.4 74.7 83 91.3 100   

   2.2 ควบคุมการพิจารณาโครงการให้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส 

  80 8.3 16.6 24.9 33.2 41.5 49.8 58.1 66.4 74.7 83 91.3 100 

  

3. การบริหารและบ ารุงรักษาระบบ
อิเล็กทรอนิกสส์ารสนเทศเพื่อการ
บริหารและติดตามโครงการนวัตกรรม 

30   8.3 16.6 24.9 33.2 41.5 49.8 58.1 66.4 74.7 83 91.3 100   

  3.1 การประสานงานกับผูร้ับจ้าง
บ ารุงรักษาระบบอิเล็กทรอนิกส์
สารสนเทศเพื่อการบริหารและติดตาม
โครงการนวัตกรรม 

  20 8.3 16.6 24.9 33.2 41.5 49.8 58.1 66.4 74.7 83 91.3 100 

  

  3.2 การน าข้อมูลโครงการปี 59-61 
เข้าระบบ 

  40 0 0 0 0 0 0 20 40 60 80 100 100       100,000  

3.3 บ ารุงรักษาระบบอิเล็กทรอนิกส์
สารสนเทศเพื่อการบริหารและติดตาม
โครงการนวัตกรรม 

  40 8.3 16.6 24.9 33.2 41.5 49.8 58.1 66.4 74.7 83 91.3 100   

 

5.3 วิธีและขั้นตอนการด าเนินงาน (Work Breakdown Structure) 
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5.4 รายชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ 
 

ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย) ต าแหน่ง หน้าที่ ความ
รับผิดชอบ 

(%) 
งานหลัก    

นายวิเชียร สุขสร้อย รองผู้อ านวยการด้าน
เศรษฐกิจและสังคม 

- ก ากับดูแลและสนับสนุนการด าเนินงานให้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์และตัวช้ีวัดโครงการ 

10% 

นายภคพงศ์ พรมนุชาธิป ผู้จัดการพัฒนา
นวัตกรรม 

- วางยุทธศาสตร์การด าเนินงาน 
- ก ากับดูแล ควบคุม และตรวจสอบการ

ด าเนินงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
ถูกต้อง โปร่งใส และส าเร็จตามวัตถุประสงค์
และตัวช้ีวัดโครงการ 

- ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ในฝ่ายต่างๆในการ
ด าเนินงาน 

25% 

นายสุรอรรถ ศุภจัตุรัส ผู้อ านวยการฝ่าย
นวัตกรรมเพ่ือ

เศรษฐกิจ 

- ก ากับดูแลและสนับสนุนการด าเนินโครงการให้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์และตัวช้ีวัดโครงการ 

10% 

นายคุณาวุฒิ บุญญานพคุณ ผู้อ านวยการฝ่าย
นวัตกรรมเพ่ือส ังคม 

- ก ากับดูแลและสนับสนุนการด าเนินโครงการให้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์และตัวช้ีวัดโครงการ 

10% 

นายณัฐวุฒิ ศรีโยม นักพัฒนานวัตกรรม - ด าเนินงานสนับสนุนโครงการให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ถูกต้อง โปร่งใส และส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์และตัวช้ีวัดโครงการ 

- ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ในฝ่ายต่างๆในการ
ด าเนินงาน 

- รวบรวมและจัดการข้อมูลงานบริหารโครงการ 

25% 

งานสนับสนุน    
นายศักดิ์ชัย จงยิ่งเจริญยศ นักกลยุทธ์นวัตกรรม - ด าเนินการบ ารุงรักษาระบบอิเล็กทรอนิกส์

สารสนเทศเพื่อการบริหารและติดตามโครงการ 
- ประสานงานกับผู้รับจ้างในการท า MA 

20% 
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5.5 ผู้รับผิดชอบโครงการ (Responsibility Assignment Matrix) 

ล าดับ
ที ่

กิจกรรมการด าเนินงาน 

ผู้ด าเนินการ/หน้าที่ความรับผิดชอบ 

VS
 

PP
 

SS
 

KB
 

NS
Y SJ
 

 งานหลัก       
1 ก ากับดูแลและสนับสนุนการด าเนินโครงการ       
2 วางยุทธศาสตร์การด าเนินงาน ก ากับดูแล ควบคุม และตรวจสอบการ

ด าเนินงาน 
      

3 ก ากับดูแลและสนับสนุนการด าเนินโครงการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ส าเร็จตามวัตถุประสงค์และตัวช้ีวัดโครงการ 

      

4 ด าเนินงานสนับสนุนโครงการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง โปร่งใส 
และส าเร็จตามวัตถุประสงค์และตัวช้ีวัดโครงการ 

      

 งานสนับสนุน       
5 บ ารุงรักษาระบบอิเล็กทรอนิกส์สารสนเทศเพื่อการบริหารและติดตามโครงการ       

 

6. รายละเอียดตัวชี้วัด ของแผนงาน/โครงการ  

6.1  ตัวชี้วัดที่ 1: จ านวนร่างข้อเสนอโครงการเบื้องต้น (Concept Idea) ที่ขอรับการสนับสนุนจาก สนช. ใน
ปีงบประมาณ 2562 

 หน่วยนับ:  ร่างข้อเสนอโครงการเบื้องต้น (Concept Idea) 

 6.1.1  ประเภทตัวชี้วัด 

  สงป.  ยุทธศาสตร์ วท.  ข้อตกลง ก.พ.ร.  แผนปฏิบัติการ สนช.   สนับสนุนการเกิดผลผลิต   

6.1.2  ค าอธิบายตัวชี้วัด  
ร่างข้อเสนอโครงการเบื้องต้น หมายถึง ร่างข้อเสนอโครงการที่ผู้ประกอบการให้ความสนใจในการขอรับทุนจาก 
สนช. โครงการนวัตกรรมทั้ง “โครงการนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจ” และ “โครงการนวัตกรรมด้านสังคม” ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

6.1.3  ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด      

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 รวม 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.  
33 66 99 132 165 198 231 264 300 300 300 300 300 
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6.1.4  ร้อยละความก้าวหน้าของงานในแต่ละเดือน     

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
รวม 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
11 22 33 44 55 66 77 88 100 100 100 100 100% 

 

6.2  ตัวชี้วัดที่ 2: โครงการนวัตกรรมที่ได้รับการสนับสนุนในปี 2562  
 หน่วยนับ:  โครงการ 

 6.2.1  ประเภทตัวชี้วัด 

  สงป.  ยุทธศาสตร์ วท.  ข้อตกลง ก.พ.ร.  แผนปฏิบัติการ สนช.   สนับสนุนการเกิดผลผลิต   

6.2.2  ค าอธิบายตัวชี้วัด  
โครงการนวัตกรรม หมายถึง โครงการนวัตกรรมทั้ง “โครงการนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจ” และ “โครงการ
นวัตกรรมด้านสังคม”ที่ได้รับการสนับสนุนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ทั้งนี้ การอนุมัติการสนับสนุนโครงการ
นวัตกรรมดังกล่าวนั้น จะพิจารณาโดยคณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ (กนช.) ได้แต่งตั้งขึ้น 
อาทิ คณะอนุกรรมการพิจารณาและกลั่นกรองโครงการนวัตกรรม ด้านเศรษฐกิจ  คณะอนุกรรมการพิจารณาและ
กลั่นกรองโครงการนวัตกรรม ด้านสังคม และคณะอนุกรรมการพิจารณาและกลั่นกรองโครงการนวัตกรรมแบบ 
เป็นต้น 

6.2.3  ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด      

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 รวม 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.  
0 17 34 52 69 86 104 121 138 156 156 156 156 

6.2.4  ร้อยละความก้าวหน้าของงานในแต่ละเดือน    

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
รวม 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
0 11 22 33 44 55 66 77 84 100 100 100 100% 
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7. ผลผลิตส าคัญที่ได้จากโครงการ: 

ไตรมาส 1 :  - จ านวนร่างข้อเสนอโครงการเบื้องต้น (Concept Idea) ที่ขอรับการสนับสนุนจาก สนช. ใน
ปีงบประมาณ 2562 จ านวน 199 โครงการ 

- โครงการนวัตกรรมที่ได้รับการสนับสนุนในปี 2562 จ านวน 34 โครงการ 
ไตรมาส 2 :  - จ านวนร่างข้อเสนอโครงการเบื้องต้น (Concept Idea) ที่ขอรับการสนับสนุนจาก สนช. ใน

ปีงบประมาณ 2562 จ านวน 198 โครงการ 
- โครงการนวัตกรรมที่ได้รับการสนับสนุนในปี 2562 จ านวน 86 โครงการ 

ไตรมาส 3 :  - จ านวนร่างข้อเสนอโครงการเบื้องต้น (Concept Idea) ที่ขอรับการสนับสนุนจาก สนช. ใน
ปีงบประมาณ 2562 จ านวน 300 โครงการ 

- โครงการนวัตกรรมที่ได้รับการสนับสนุนในปี 2562 จ านวน 138 โครงการ 
ไตรมาส 4 :  - โครงการนวัตกรรมที่ได้รับการสนับสนุนในปี 2562 ไม่น้อยกว่า 156 โครงการ 

  

8. ผลประโยชน์ที่คิดว่าจะได้รับ: 

8.1 ผลประโยชน์: 
ประโยชน์ทางตรง 1) สามารถบริหารจัดการโครงการนวัตกรรมและพอร์ทโฟลิโอโครงการของ สนช. ได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ บนระบบอิเล็กทรอนิกส์สารสนเทศในการบริหารและติดตามโครงการ
นวัตกรรม 

 2) สามารถประมวลผลข้อมูลโครงการนวัตกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
ผู้ได้รับประโยชน์ คือ  สนช. 
 ประโยชน์ทางอ้อม  1)  เกิดการบริหารจัดการโครงการนวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพ ถูกต้องและมีความโปร่งใส   
  2) ได้ข้อมูลการด าเนินโครงการนวัตกรรม เพ่ือน าไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนากลไกการ

สนับสนุนใหม่ๆ แก่ผู้ประกอบการได้ 
  3) ผลการด าเนินงานสอดคล้องกับตัวชี้วัดความส าเร็จของกระทรวงฯ 
  4)  ส่งเสริมให้เกิดภาพลักษณ์ท่ีดีของ สนช. ที่มีต่อผู้รับทุน  
 

9. ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงของโครงการ: 

9.1 ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง  

ประเภทของความเสี่ยง ความเสี่ยงทีเ่กิดขึ้น /คาดว่าจะเกิดขึ้น แนวทางแก้ไข/ ป้องกัน 
ความเสี่ยงของโครงการ 1. ความล่าช้าจากการพัฒนาโครงการ - เพ่ิมบุคลากรในฝ่าย 

- น าระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ 
- กระจายการด าเนินงานให้เจ้าหน้าที่พัฒนา
โครงการร่วมมีส่วนในงาน 
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ประเภทของความเสี่ยง ความเสี่ยงทีเ่กิดขึ้น /คาดว่าจะเกิดขึ้น แนวทางแก้ไข/ ป้องกัน 
 2. ความคลาดเคลื่อนของข้อมูลโครงการ - ต้องมีด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นระยะ

อย่างต่อเนื่องเพ่ือให้ข้อมูลใกล้เคียงความเป็น
จริงมากที่สุด 

 3. ความบกพร่องในข้อมูลโครงการ - จัดเก็บข้อมูลโครงการให้มากและเข้าสู่
ระบบ เพ่ือให้สามารถน าไปประมวลผลได้ 

10. งบประมาณ 

10.1  งบประมาณ ปี 2562 รวมทั้งหมด    100,000.-บาท  

10.1.1 รายละเอียดการใช้จ่าย จ าแนกตามกิจกรรม  

ค่าใช้จ่ายกิจกรรม/ การด าเนินงาน 
หน่วย
นับ 

จ านวน
หน่วย 

ราคาต่อ
หน่วย 

จ านวน
ครั้ง 

(ถ้ามี) 

รวม 
จ านวนเงิน 

1. การควบคุมบริหารพอร์ทการสนับสนุนโครงการ     - 
2. การควบคุมการด าเนินงานบริหารจัดการ
โครงการนวัตกรรมที่ขอรับการสนับสนุนจาก สนช. 

    - 

3. การบริหารและบ ารุงรักษาระบบอิเล็กทรอนิกส์
สารสนเทศเพ่ือการบริหารและติดตามโครงการ 

  100,000 1 100,000 

 

10.1.2  รายละเอียดการใช้จ่าย จ าแนกตามแผนยุทธศาสตร์  
แผนยุทธศาสตร์ กิจกรรม รวมจ านวนเงิน 

 สร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเปลี่ยนแปลงทางนวัตกรรม 
 1. การควบคุมบริหารพอร์ทการสนับสนุนโครงการ - 
 2. การควบคุมการด าเนินงานบริหารจัดการโครงการนวัตกรรม

ที่ขอรับการสนับสนุนจาก สนช. 
- 

 3. การบริหารและบ ารุงรักษาระบบอิเล็กทรอนิกส์สารสนเทศ
เพ่ือการบริหารและติดตามโครงการ 

100,000 
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10.2 แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายเดือน 

กิจกรรม 
จ านวนเงินรวม 

(ล้านบาท) 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

รวมงบประมาณ 0.1000 - - - - - - - - - - - 0.1000 
1. การควบคุมบริหารพอร์ทการ
สนับสนุนโครงการ 

- - - - - - - - - - - - - 

2. การควบคุมการด าเนินงาน
บริหารจัดการโครงการนวัตกรรม
ท่ีขอรับการสนับสนุนจาก สนช. 

- - - - - - - - - - - - - 

3. การบริหารและบ ารุงรักษา
ระบบอิเล็กทรอนิกส์สารสนเทศ
เพื่อการบริหารและติดตาม
โครงการ 

0.1000 - - - - - - - - - - - 0.1000 

    (ถัวเฉลี่ยทุกรายการ) 
 

10.3 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (ถ้ามี)   

เร่ือง / โครงการ 
จ านวนเงินรวม 

(ล้านบาท) 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

รวมงบประมาณ 0.1000 - - - - -  - - - - - 0.1000 

1. การบริหารและบ ารุงรักษา
ระบบอิเล็กทรอนิกส์
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
และติดตามโครงการ 

0.1000 - - - - - - - - - - - 0.1000 
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S2-4-2 “งานสนับสนุนโครงการนวัตกรรม” 
 

1. ความสอดคล้องกับนโยบาย 

1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี:  
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ:  
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 

1.3 แผนปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ ด้านที่ 1: การเพิ่มความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ 
หัวข้อที่ 1: การปฏิรูปด้านความสามารถในการแข่งขัน 
 หัวข้อย่อยที่ 1.1: ผลิตภาพ (Productivity)  
 หัวข้อย่อยที่ 1.2: การรวมกลุ่มในภูมิภาค (Regional Integration)  
 หัวข้อย่อยที่ 1.3: ระบบนิเวศด้านวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม (R&D Innovation Ecosystem)   

1.4 แผนงบประมาณ 
 แผนงานพ้ืนฐาน: ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
 แผนงานยุทธศาสตร์: การพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม  
 แผนงานบูรณาการ: พัฒนาผู้ประกอบการ เศรษฐกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล   
 แผนงานบูรณาการ: พัฒนาพ้ืนที่ระดับภาค (ภาคใต้ชายแดน)  

1.5 ยุทธศาสตร์: กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
 ยุทธศาสตร์ที่ 1: บ่มเพาะนวัตกรเพ่ืออนาคต และพัฒนาก าลังคน วทน.  
 ยุทธศาสตร์ที่ 2: บริหารจัดการงานวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมในสาขาเป้าหมาย  
 ยุทธศาสตร์ที่ 3: ขับเคลื่อนโครงการ วทน. ขนาดใหญ่ และโครงสร้างพ้ืนฐาน   
 ยุทธศาสตร์ที่ 4: พัฒนาพ้ืนที่เพ่ือนวัตกรรม  
 ยุทธศาสตร์ที่ 5: ผลักดันเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

1.6 ยุทธศาสตร์: ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1: สร้างความเข้มแข็งระบบนวัตกรรม (Strong Innovation System) 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2: สร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเปลี่ยนแปลงทางนวัตกรรม (Catalyst for Changes) 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3: สร้างคุณค่าใหม่ทางนวัตกรรม (Nurturing Future Value) 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4: พัฒนาสู่องค์กรแห่งนวัตกรรม (Innovative Organization) 
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1.7 ประเด็นยุทธศาสตร์: ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1: พัฒนานวัตกรรมเชิงพ้ืนที่และเมือง 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2: สร้างคุณค่าและมูลค่าตลอดห่วงโซ่อุปทาน 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3: พัฒนาความสามารถทางนวัตกรรมขององค์กรและนวัตกร 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4: สร้างเครือข่ายนวัตกรรมตลอดห่วงโซ่อุปทาน 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5: ส่งเสริมและกระตุ้นตลาดนวัตกรรม ยกระดับนวัตกรรมไทยสู่สากล 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6: ขับเคลื่อนนวัตกรรมด้วยสารสนเทศและองค์ความรู้ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7: พัฒนาองค์กรนวัตกรรม 
 

2. ฝ่ายงานและผู้รับผิดชอบ  

ฝ่าย/งาน:  งานบริหารและติดตามโครงการ 

ผู้จัดการโครงการ:  นายภคพงศ์ พรมนุชาธิป   ผู้จัดการพัฒนานวัตกรรม (งานบริหารและติดตามโครงการ) 

ผู้ร่วมท างาน:  นายณัฐวุฒิ ศรีโยม   นักพัฒนานวัตกรรม (งานบริหารและติดตามโครงการ) 
   นางสาวภัทรกันย์ นาคศรีสุข นักพัฒนานวัตกรรม (งานบริหารและติดตามโครงการ) 
   นางสาววรนันท์ โกยทอง  นักพัฒนานวัตกรรม (งานบริหารและติดตามโครงการ) 

3. หลักการและเหตุผล  

  ในขั้นตอนส าคัญในการพัฒนาการบริการและการน าไปปฏิบัติ ในการพัฒนาโครงการนวัตกรรมนั้น ผู้รับทุน
จะต้อด าเนินงาน ใน 5 ขั้นตอนส าคัญ ได้แก่ 

 
  
 1. ขั้นตอนการยื่นเรื่องขอรับทุนสนับสนุน 
 2. ขั้นการประเมินโครงการ 
 3. ขั้นการพิจารณาอนุมัติวงเงินสนับสนุนผู้ประกอบการ 
 4. ขั้นตอนการลงนามสัญญารับทุนสนับสนุนโครงการ 
 5. ขั้นการติดตามผลการด าเนินงานของผู้รับทุน 

 อนึ่ง “งานสนับสนุนโครงการนวัตกรรม” จะครอบคลุมการด าเนินงานในส่วนของการลงนามสัญญารับทุน
สนับสนุนโครงการ การเบิกจ่ายเงินสนับสนุนโครงการ และการติดตามผลการด าเนินงานของผู้รับทุน ทั้งนี้เพ่ือให้การ
ด าเนินโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีความต่อเนื่อง 

 

ยื่น
ข้อเสนอ
โครงการ

ประเมิน
โครงการ

อนุมัติ
โครงการ

ลงนาม
สัญญา
รับทุน

ติดตามผล
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4. วัตถุประสงค์ของโครงการ   

1.  เพ่ือบริหารงานสนับสนุนโครงการนวัตกรรม ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีความต่อเนื่อง 
2. เพ่ือติดตามผลการด าเนินโครงการนวัตกรรมที่ขอรับการสนับสนุนจาก สนช.  

5. รายละเอียดการด าเนินงาน  

5.1 พื้นที่ด าเนินการ:  สนช. และพ้ืนทีก่ารด าเนินโครงการนวัตกรรม (วิเคราะห์และประเมินโครงการ) 
5.2 แนวทางการด าเนินงาน:  

 5.2.1 การลงนามสัญญารับทุนสนับสนุนโครงการนวัตกรรม 
 5.2.2 การเบิกจ่ายเงินสนับสนุนโครงการนวัตกรรม 
 5.2.3 การติดตามผลการด าเนินโครงการนวัตกรรม 

5.3 ปฏิทินกิจกรรม/ระยะเวลาด าเนินการ : 

กิจกรรมการด าเนินงาน 
น้ า 

หนัก 
(%) 

น้ า 
หนัก
ย่อย 

ร้อยละความก้าวหน้า (สะสม) 

งบประมาณ/
ตัวชี้วัด 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค 
เม.
ย. 

พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

โครงการ "งานสนับสนุนโครงการนวัตกรรม"   
1. การลงนามสญัญารับ
ทุนสนับสนุนโครงการ
นวัตกรรม 

20   8.3 
16.

6 

24.

9 

33.

2 

41.

5 

49.

8 

58.

1 

66.

4 
74.7 83 91.3 100 

  
   1.1 ประสานงาน นัด
หมาย จัดเตรยีมเอกสาร
ท าสัญญา 

  30 8.3 
16.

6 

24.

9 

33.

2 

41.

5 

49.

8 

58.

1 

66.

4 
74.7 83 91.3 100 

  
   1.2 จัดท าและ
ตรวจสอบสัญญารับทุน
สนับสนุน โครงการ ปี 
2561 

  25 68 75 82 89 96 100 100 100 100 100 100 100 

  
   1.3 จัดท าและ
ตรวจสอบสัญญารับทุน
สนับสนุน โครงการ ปี 
2562 

  30 0 0 0 10 22 32 44 55 66 77 88 100   

   1.4 เสนอผู้บริหารลง
นาม จัดส่งสัญญา 

  15 8.3 
16.

6 

24.

9 

33.

2 

41.

5 

49.

8 

58.

1 

66.

4 
74.7 83 91.3 100 

  
KPI = ร้อยละจ านวน
โครงการนวัตกรรม ปี 
2561 ที่ท าสัญญา 

ร้อยละของ
จ านวน
สัญญา 

68 75 82 89 96 100 100 100 100 100 100 100 

  
KPI = ร้อยละจ านวน
โครงการนวัตกรรม ปี 
2562 ที่ท าสัญญา 

ร้อยละของ
จ านวน
สัญญา 

0 0 0 0 11 22 33 44 55 67 85 100   
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กิจกรรมการด าเนินงาน 
น้ า 

หนัก 
(%) 

น้ า 
หนัก
ย่อย 

ร้อยละความก้าวหน้า (สะสม) 

งบประมาณ/
ตัวชี้วัด 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค 
เม.
ย. 

พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

2. การเบิกจ่ายเงิน
สนับสนุนโครงการ
นวัตกรรม 

50   8.3 
16.

6 

24.

9 

33.

2 

41.

5 

49.

8 

58.

1 

66.

4 
74.7 83 91.3 100 

  
   2.1 ประสานงานการ
ส่งเอกสารเบิกจ่ายเงิน
สนับสนุนโครงการ 

  25 8.3 
16.

6 

24.

9 

33.

2 

41.

5 

49.

8 

58.

1 

66.

4 
74.7 83 91.3 100 

  
   2.2 ตรวจสอบ
ความถูกต้องของ
หลักฐานการเบิกเงิน
สนับสนุน ปี 2561 

  30 68 75 82 89 96 100 100 100 100 100 100 100   

   2.3 ตรวจสอบ
ความถูกต้องของ
หลักฐานการเบิกเงิน
สนับสนุน ปี 2562 

  30 0 0 0 10 22 32 44 55 66 77 88 100 

  
   2.4 จัดท าเอกสาร
การเงินเพื่อขออนุมัต ิ

  15 8.3 
16.

6 

24.

9 

33.

2 

41.

5 

49.

8 

58.

1 

66.

4 
74.7 83 91.3 100 

  
KPI = ร้อยละจ านวน
โครงการนวัตกรรมปี 
2561 ที่อยู่ระหว่างการ
เบิกจ่ายเงินสนบัสนุน 

ร้อยละ 

68 75 82 89 96 100 100 100 100 100 100 100   

KPI = ร้อยละจ านวน
โครงการนวัตกรรมปี 
2562 ที่อยู่ระหว่างการ
เบิกจ่ายเงินสนบัสนุน ร้อยละ 

0 0 0 0 11 22 33 44 55 67 85 100   

3. การติดตามผลการ
โครงการ 

30   8.3 
16.

6 

24.

9 

33.

2 

41.

5 

49.

8 

58.

1 

66.

4 
74.7 83 91.3 100 

  
  3.1 ติดตามรายงาน
รายไตรมาสโครงการ 

  40 8.3 
16.

6 

24.

9 

33.

2 

41.

5 

49.

8 

58.

1 

66.

4 
74.7 83 91.3 100 

  
  3.2 ติดตามผลการ
ด าเนินโครงการ 

  40 0 8 19 29 39 50 58 69 79 89 100 100 500,000 

  3.3 ประเมินผลการ
ด าเนินโครงการ 

  20 8.3 
16.

6 

24.

9 

33.

2 

41.

5 

49.

8 

58.

1 

66.

4 
74.7 83 91.3 100 

  
KPI = ร้อยละ
ความก้าวหน้ารายงาน
รายไตรมาสที่ได้รับ (คิด

จากจ านวนรายงานรายไตรมาส

ท้ังหมดท่ีต้องน าส่งใน

ปีงบประมาณ 2562) 

ร้อยละ 

8.3 
16.

6 

24.

9 

33.

2 

41.

5 

49.

8 

58.

1 

66.

4 
74.7 83 91.3 100 

 ไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 80  
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กิจกรรมการด าเนินงาน 
น้ า 

หนัก 
(%) 

น้ า 
หนัก
ย่อย 

ร้อยละความก้าวหน้า (สะสม) 

งบประมาณ/
ตัวชี้วัด 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค 
เม.
ย. 

พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

KPI = จ านวนโครงการ
นวัตกรรมที่ได้มีการ
ติดตามและประเมินผล 
(จ านวนร้อยละ 20 ของ
โครงการที่ได้รับการ
สนับสนุนในปี 2561)  

จ านวน
โครงการ 

0 5 11 17 23 29 34 40 46 52 58 58   

 
5.3 วิธีและขั้นตอนการด าเนินงาน (Work Breakdown Structure) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบตัิการ พ.ศ. 2562 ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาต ิ(องค์การมหาชน) 

D1-4 งานสนับสนุนโครงการนวัตกรรมPortfolio  6/13 

5.4 รายชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ 
 

ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย) ต าแหน่ง หน้าที่ ความ
รับผิดชอบ 

(%) 
งานหลัก    

นายภคพงศ์ พรมนุชาธิป ผู้จัดการพัฒนา
นวัตกรรม 

- ก ากับดูแลและสนับสนุนการด าเนินงานให้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง 
โปร่งใส และส าเร็จตามวัตถุประสงค์และ
ตัวชี้วัดโครงการ 

-  ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ในฝ่ายต่างๆใน
การด าเนินงาน 

- ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารสัญญา
รับทุน และหลักฐานการเงิน 

10% 

นายณัฐวุฒิ ศรีโยม นักพัฒนา
นวัตกรรม 

- ด าเนินงานสนับสนุนโครงการให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง โปร่งใส  

- จัดท าสัญญารับทุนสนับสนุนโครงการ 
- ตรวจสอบหลักฐานการเงิน 
- ประสานงานเจ้าหน้าที่ และผู้รับทุน 
-  ติดตามรายงานรายไตรมาส 

20% 

นางสาวภัทรกันย์ นาคศรีสุข นักพัฒนา
นวัตกรรม 

- ด าเนินงานสนับสนุนโครงการให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง โปร่งใส  

- จัดท าสัญญารับทุนสนับสนุนโครงการ 
- ตรวจสอบหลักฐานการเงิน 
- ประสานงานเจ้าหน้าที่ และผู้รับทุน 
-  ติดตามรายงานรายไตรมาส 
- ติดตามผลการด าเนินโครงการ 

20% 

นางสาววรนันท์ โกยทอง นักพัฒนา
นวัตกรรม 

- ด าเนินงานสนับสนุนโครงการให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง โปร่งใส  

- จัดท าสัญญารับทุนสนับสนุนโครงการ 
- ตรวจสอบหลักฐานการเงิน 
- ประสานงานเจ้าหน้าที่ และผู้รับทุน 
-  ติดตามรายงานรายไตรมาส 
- ติดตามผลการด าเนินโครงการ 

20% 
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ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย) ต าแหน่ง หน้าที่ ความ
รับผิดชอบ 

(%) 
นายสุรอรรถ ศุภจัตุรัส ผู้อ านวยการฝ่าย

นวัตกรรมเพ่ือ
เศรษฐกิจ 

- ก ากับดูแลและการติดตามโครงการ ด้าน
เศรษฐกิจ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

10% 

นายคุณาวุฒิ บุญญานพคุณ ผู้อ านวยการฝ่าย
นวัตกรรมเพ่ือ

ส ังคม 

- ก ากับดูแลและการติดตามโครงการ ด้าน
สังคม ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

10% 

งานสนับสนุน    
นางสาวทวีสิน ดึกภุมรินทร์ ผู้จัดการองค์กร

นวัตกรรม 
- ตรวจสอบหลักฐานการเงิน และควบคุม

งบประมาณโครงการ 
5% 

นางสาววิจิตรา กลุ่มกว้าง นักพัฒนาองค์กร
นวัตกรรม 

- ตรวจสอบหลักฐานการเงิน และควบคุม
งบประมาณโครงการ 

5% 

 
5.5 ผู้รับผิดชอบโครงการ ( Responsibility Assignment Matrix) 

ล าดับที่ กิจกรรมการด าเนินงาน 
ผู้ด าเนินการ/หน้าที่ความรับผิดชอบ 

PP
 

NS
Y 

PN
S 

W
KT

 
SS

 
KB

 
TD

 
W

K 

 งานหลัก         
1 ก ากับดูแลและสนับสนุนการด าเนินงาน         
2 ด าเนินงานสนับสนุนโครงการ         
3 จัดท าสัญญารับทุนสนับสนุนโครงการ         
4 ตรวจสอบหลักฐานการเงิน         
5 ติดตามรายงานรายไตรมาส รายงานผลการด าเนินโครงการ         
6 ก ากับดูแลและการติดตามโครงการ ด้านเศรษฐกิจ         
7 ก ากับดูแลและการติดตามโครงการ ด้านสังคม         
 งานสนับสนุน         
8 ตรวจสอบหลักฐานการเงิน และควบคุมงบประมาณโครงการ         
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6. รายละเอียดตัวชี้วัด ของแผนงาน/โครงการ  

6.1  ตัวชี้วัดที่ 1 : จ านวนสัญญาโครงการนวัตกรรมที่ได้รับการสนับสนุนในปี 2562  
 หน่วยนับ:  สัญญาโครงการ 

 6.1.1  ประเภทตัวชี้วัด 

  สงป.  ยุทธศาสตร์ วท.  ข้อตกลง ก.พ.ร.  แผนปฏิบัติการ สนช.   สนับสนุนการเกิดผลผลิต   

6.1.2  ค าอธิบายตัวชี้วัด  
สัญญาโครงการนวัตกรรม หมายถึง สัญญาโครงการนวัตกรรมทั้ง “โครงการนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจ” และ 
“โครงการนวัตกรรมด้านสังคม”ที่ได้รับการสนับสนุนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

6.1.3  ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด      

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 รวม 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.  
- - - - 15 30 45 60 75 90 105 120 120 

หมายเหตุ: ผู้รับทุนเข้ามาท าสัญญาโดยเฉลี่ยร้อยละ 90 ขอจ านวนโครงการที่ได้รับการอนุมัติ, ผู้รับทุนจะเข้ามาท าสัญญาโดยเฉลี่ยเมื่อ
อนุมัติโครงการ เป็นระยะเวลา 4 เดือน (อ้างอิงข้อมูลการด าเนินงานในปี 2561) อนึ่ง การท าสัญญา 120 โครงการเป็นจ านวนสัญญาที่
คาดว่าจะมีการลงนามได้ทันภายในปีงบประมาณ 2562 (จากจ านวนสัญญาประมาณ 140 โครงการ) 

6.1.4  ร้อยละความก้าวหน้าของงานในแต่ละเดือน     

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
รวม 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
0 0 0 0 11 22 33 44 55 67 85 100 100% 
 
 

6.2  ตัวชี้วัดที่ 2:  จ านวนโครงการนวัตกรรมที่อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนโครงการในปี 2562  
 หน่วยนับ:  โครงการที่อยู่ระหว่างการด าเนินโครงการ 

 6.2.1  ประเภทตัวชี้วัด 

  สงป.  ยุทธศาสตร์ วท.  ข้อตกลง ก.พ.ร.  แผนปฏิบัติการ สนช.   สนับสนุนการเกิดผลผลิต   

6.2.2  ค าอธิบายตัวชี้วัด  
โครงการนวัตกรรมที่อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนโครงการ หมายถึง โครงการนวัตกรรมทั้ง “โครงการ
นวัตกรรมด้านเศรษฐกิจ” และ “โครงการนวัตกรรมด้านสังคม”ที่ได้รับการสนับสนุนในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 และอยู่ระหว่างการด าเนินโครงการนวัตกรรม  
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6.2.3  ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด      

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
รวม 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
- - - - 15 30 45 60 75 90 105 120 120 

หมายเหตุ: ผู้รับทุนจะเข้ามาท าสัญญาโดยเฉลี่ยเมื่ออนุมัติโครงการเป็นระยะเวลา 4 เดือน (อ้างอิงข้อมูลการด าเนินงานในปี 2561) 

6.2.4  ร้อยละความก้าวหน้าของงานในแต่ละเดือน     

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 รวม 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.  
0 0 0 0 11 22 33 44 55 67 85 100 100% 
 

6.3  ตัวชี้วัดที่ 3:  การติดตามและประเมินผลโครงการนวัตกรรมที่ได้รับการสนับสนุนจาก สนช.   
 หน่วยนับ:  จ านวนโครงการ 

 6.3.1  ประเภทตัวชี้วัด 

  สงป.  ยุทธศาสตร์ วท.  ข้อตกลง ก.พ.ร.  แผนปฏิบัติการ สนช.   สนับสนุนการเกิดผลผลิต   

6.3.2  ค าอธิบายตัวชี้วัด  
โครงการนวัตกรรม หมายถึง โครงการนวัตกรรมทั้ง “โครงการนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจ” และ “โครงการ
นวัตกรรมด้านสังคม”ที่ได้รับการสนับสนุนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และอยู่ระหว่างการด าเนินโครงการ
นวัตกรรม  

6.3.3  ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด      

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
รวม 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
0 5 11 17 23 29 34 40 46 52 58 58 58 

หมายเหตุ: ด าเนินการติดตามและประเมินผลโครงการจ านวนทั้งสิ้น 58 โครงการ (ร้อยละ 20 ของโครงการที่ให้การสนับสนุนในปี 2561) 

6.3.4  ร้อยละความก้าวหน้าของงานในแต่ละเดือน    

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
รวม 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
0 8 19 29 39 50 58 69 79 89 100 100 100% 
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6.4 ตัวชี้วัดที่ 4:  การติดตามรายงานรายไตรมาสโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจาก สนช.   
 หน่วยนับ:  จ านวนรายงานรายไตรมาส 

 6.4.1  ประเภทตัวชี้วัด 

  สงป.  ยุทธศาสตร์ วท.  ข้อตกลง ก.พ.ร.  แผนปฏิบัติการ สนช.   สนับสนุนการเกิดผลผลิต   

6.4.2  ค าอธิบายตัวชี้วัด  
รายงานความก้าวหน้าของโครงการนวัตกรรม หมายถึง จ านวนรายงานความก้าวหน้าที่ต้องติดตามจากผู้รับทุน
ของแต่ละไตรมาส ทั้งนี้ การด าเนินการติดตามข้อมูลความก้าวหน้าของโครงการนวัตกรรมที่ได้รับการสนับสนุน
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2561 และอยู่ระหว่างการด าเนินโครงการ  
อนึ่ง โครงการนวัตกรรมดังกล่าวจะไม่ครอบคลุมโครงการนวัตกรรมที่ได้รับการสนับสนุนภายใต้โครงการ “คูปอง
นวัตกรรม” เนื่องจากข้อสัญญารับทุนอุดหนุนที่ไม่ครอบคลุมการติดตามความก้าวหน้าของการด าเนินโครงการ
รายไตรมาส 

6.4.3  ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด      

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
รวม 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
0 0 240 0 0 290 0 0 290 0 0 270 1,090 

หมายเหตุ: ค านวณจากค่าประมาณการโครงการนวัตกรรมที่ได้รับการสนับสนุนในปี 2561 - 2562  

6.4.4  ร้อยละความก้าวหน้าของงานในแต่ละเดือน    

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
รวม 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
8.3 16.6 24.9 33.2 41.5 49.8 58.1 66.4 74.7 83.0 91.3 100 100% 

 

7. ผลผลิตส าคัญที่ได้จากโครงการ: 

ไตรมาส 1 :  -  การติดตามและประเมินผลโครงการนวัตกรรมที่ได้รับการสนับสนุนจาก สนช.  ไม่น้อยกว่า 11 โครงการ 
- จ านวนรายงานความก้าวหน้ารายไตรมาส จ านวน 240 โครงการ 

ไตรมาส 2 :  - จ านวนสัญญาโครงการนวัตกรรมที่ได้รับการสนับสนุนในปี 2562 ไม่น้อยกว่า 30 โครงการ 
- จ านวนโครงการนวัตกรรมที่อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนโครงการในปี 2562 ไม่น้อยกว่า 30 

โครงการ 
- การติดตามและประเมินผลโครงการนวัตกรรมที่ได้รับการสนับสนุนจาก สนช.  ไม่น้อยกว่า 29 

โครงการ 
- จ านวนรายงานความก้าวหน้ารายไตรมาส จ านวน 290 โครงการ 
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ไตรมาส 3 :  - จ านวนสัญญาโครงการนวัตกรรมที่ได้รับการสนับสนุนในปี 2562 ไม่น้อยกว่า 60 โครงการ 
- จ านวนโครงการนวัตกรรมที่อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนโครงการในปี 2562 ไม่น้อยกว่า 60 

โครงการ 
- การติดตามและประเมินผลโครงการนวัตกรรมที่ได้รับการสนับสนุนจาก สนช.  ไม่น้อยกว่า 46 โครงการ 
- จ านวนรายงานความก้าวหน้ารายไตรมาส จ านวน 270 โครงการ 

ไตรมาส 4 :  - จ านวนสัญญาโครงการนวัตกรรมที่ได้รับการสนับสนุนในปี 2562 ไม่น้อยกว่า 120 โครงการ 
- จ านวนโครงการนวัตกรรมที่อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนโครงการในปี 2562 ไม่น้อยกว่า 120 

โครงการ 
- การติดตามและประเมินผลโครงการนวัตกรรมที่ได้รับการสนับสนุนจาก สนช.  ไม่น้อยกว่า 58 โครงการ 
- จ านวนรายงานความก้าวหน้ารายไตรมาส จ านวน 250 โครงการ 

  

8. ผลประโยชน์ที่คิดว่าจะได้รับ: 

8.1 ผลประโยชน์: 
ประโยชน์ทางตรง 1) ได้ข้อมูลความก้าวหน้าของการด าเนินโครงการนวัตกรรม ในกรณีที่โครงการประสบ

ปัญหา จะใช้เป็นข้อมูลในการแก้ปัญหาโครงการได้ ในขณะที่กรณีที่โครงการประสบ
ผลส าเร็จ สามารถน าข้อมูลไปน าเสนอฝ่ายโครงสร้างพ้ืนฐานนวัตกรรม เพ่ือการ
สนับสนุนในส่วนถัดไป   

ผู้ได้รับประโยชน์ คือ  สนช. 
 ประโยชน์ทางอ้อม  1)  เกิดการบริหารจัดการโครงการนวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพ ถูกต้องและมีความโปร่งใส   
  2) ได้ข้อมูลการด าเนินโครงการนวัตกรรม เพ่ือน าไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนากลไก

การสนับสนุนใหม่ๆ แก่ผู้ประกอบการได้ 
  3) ผลการด าเนินงานสอดคล้องกับตัวชี้วัดความส าเร็จของกระทรวงฯ 
  4)  ส่งเสริมให้เกิดภาพลักษณ์ท่ีดีของ สนช. ที่มีต่อผู้รับทุน  
 

9. ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงของโครงการ: 

9.1 ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง  

ประเภทของความเสี่ยง ความเสี่ยงทีเ่กิดขึ้น /คาดว่าจะเกิดขึ้น แนวทางแก้ไข/ ป้องกัน 
ความเสี่ยงของโครงการ 1. ความล่าช้าจากการด าเนินงานสนับสนุน

โครงการ 
- เพ่ิมบุคลากรในฝ่าย 
- น าระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ 
- กระจายการด าเนินงานให้เจ้าหน้าที่
พัฒนาโครงการร่วมมีส่วนในงาน 

 2. ความคลาดเคลื่อนของข้อมูลโครงการ - ต้องมีด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลเป็น
ระยะอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้ข้อมูล
ใกล้เคียงความเป็นจริงมากที่สุด 
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10. งบประมาณ 

10.1  งบประมาณ ปี 2562 รวมทั้งหมด    500,000.-บาท  

10.1.1 รายละเอียดการใช้จ่าย จ าแนกตามกิจกรรม  

ค่าใช้จ่ายกิจกรรม/ การด าเนินงาน หน่วยนับ 
จ านวน
หน่วย 

ราคาต่อหน่วย 
จ านวนครั้ง 

(ถ้ามี) 
รวมจ านวนเงิน 

1. การลงนามสัญญารับทุนสนับสนุน
โครงการนวัตกรรม 

    - 

2. การเบิกจ่ายเงนิสนับสนุนโครงการ
นวัตกรรม 

    - 

3. การติดตามผลการโครงการ ครั้ง  50,000 10 500,000 
 

10.1.2  รายละเอียดการใช้จ่าย จ าแนกตามแผนยุทธศาสตร์  
แผนยุทธศาสตร์ กิจกรรม รวมจ านวนเงิน 

ENABLERs   
 1. การลงนามสัญญารับทุนสนับสนุนโครงการ

นวัตกรรม 
- 

 2. การเบิกจ่ายเงินสนับสนุนโครงการนวัตกรรม - 
 3. การติดตามผลการด าเนินโครงการ 500,000 
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10.2 แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายเดือน  

กิจกรรม 
จ านวนเงิน

รวม 
(ล้านบาท) 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

รวมงบประมาณ 0.5000 - 0.0500 0.0500 0.0500 0.0500 0.0500 0.0500 0.0500 0.0500 0.0500 0.0500 - 
1. การลงนามสัญญารับทุน
สนับสนุนโครงการนวัตกรรม 

- - - - - - - - - - - - - 

2. การเบิกจ่ายเงินสนับสนุน
โครงการนวัตกรรม 

- - - - - - - - - - - - - 

3. การติดตามผลการ
โครงการ 

0.5000 - 0.0500 0.0500 0.0500 0.0500 0.0500 0.0500 0.0500 0.0500 0.0500 0.0500 - 

    (ถัวเฉลี่ยทุกรายการ) 

 
10.3 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (ถ้ามี)   

เร่ือง / โครงการ 
จ านวนเงินรวม 

(ล้านบาท) 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

รวมงบประมาณ              

-              
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S2-4-3 “การวิเคราะห์และประเมินผลกระทบโครงการนวัตกรรม” 
 

1. ความสอดคล้องกับนโยบาย 

1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี:  
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ:  
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 

1.3 แผนปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ ด้านที่ 1: การเพิ่มความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ 
หัวข้อที่ 1: การปฏิรูปด้านความสามารถในการแข่งขัน 
 หัวข้อย่อยที่ 1.1: ผลิตภาพ (Productivity)  
 หัวข้อย่อยที่ 1.2: การรวมกลุ่มในภูมิภาค (Regional Integration)  
 หัวข้อย่อยที่ 1.3: ระบบนิเวศด้านวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม (R&D Innovation Ecosystem)   

1.4 แผนงบประมาณ 
 แผนงานพ้ืนฐาน: ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
 แผนงานยุทธศาสตร์: การพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม  
 แผนงานบูรณาการ: พัฒนาผู้ประกอบการ เศรษฐกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล   
 แผนงานบูรณาการ: พัฒนาพ้ืนที่ระดับภาค (ภาคใต้ชายแดน)  

1.5 ยุทธศาสตร์: กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
 ยุทธศาสตร์ที่ 1: บ่มเพาะนวัตกรเพ่ืออนาคต และพัฒนาก าลังคน วทน.  
 ยุทธศาสตร์ที่ 2: บริหารจัดการงานวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมในสาขาเป้าหมาย  
 ยุทธศาสตร์ที่ 3: ขับเคลื่อนโครงการ วทน. ขนาดใหญ่ และโครงสร้างพ้ืนฐาน   
 ยุทธศาสตร์ที่ 4: พัฒนาพ้ืนที่เพ่ือนวัตกรรม  
 ยุทธศาสตร์ที่ 5: ผลักดันเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

1.6 ยุทธศาสตร์: ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1: สร้างความเข้มแข็งระบบนวัตกรรม (Strong Innovation System) 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2: สร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเปลี่ยนแปลงทางนวัตกรรม (Catalyst for Changes) 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3: สร้างคุณค่าใหม่ทางนวัตกรรม (Nurturing Future Value) 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4: พัฒนาสู่องค์กรแห่งนวัตกรรม (Innovative Organization) 
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1.7 ประเด็นยุทธศาสตร์: ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1: พัฒนานวัตกรรมเชิงพ้ืนที่และเมือง 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2: สร้างคุณค่าและมูลค่าตลอดห่วงโซ่อุปทาน 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3: พัฒนาความสามารถทางนวัตกรรมขององค์กรและนวัตกร 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4: สร้างเครือข่ายนวัตกรรมตลอดห่วงโซ่อุปทาน 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5: ส่งเสริมและกระตุ้นตลาดนวัตกรรม ยกระดับนวัตกรรมไทยสู่สากล 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6: ขับเคลื่อนนวัตกรรมด้วยสารสนเทศและองค์ความรู้ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7: พัฒนาองค์กรนวัตกรรม 

 

2. ฝ่ายงานและผู้รับผิดชอบ 

ฝ่าย/งาน:  งานบริหารและติดตามโครงการ 

ผู้จัดการโครงการ:  นายภคพงศ์ พรมนุชาธิป  ผู้จัดการพัฒนานวัตกรรม (งานบริหารและติดตามโครงการ) 

ผู้ร่วมท างาน:  นายณัฐวุฒิ ศรีโยม   นักพัฒนานวัตกรรม (งานบริหารจัดการพอร์ทโฟลิโอ) 
   นางสาวภัทรกันย์ นาคศรีสุข  นักพัฒนานวัตกรรม (งานบริหารจัดการพอร์ทโฟลิโอ) 
   นางสาววรนันท์ โกยทอง   นักพัฒนานวัตกรรม (งานบริหารจัดการพอร์ทโฟลิโอ) 

3. หลักการและเหตุผล  

 เป็นที่ทราบกันดีว่า “นวัตกรรม” เป็นธุรกิจที่มีความเสี่ยงสูง ดังนั้น การจะพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมให้
ประสบความส าเร็จได้นั้น จ าเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการขยายผลความเป็นไปได้ของนวัตกรรมนั้นๆ ไปสู่เชิง
พาณิชย์และก่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งอาจต้องใช้ระยะเวลานาน 2 – 3 ปี ซึ่งครอบคลุมด้าน
การพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ การวิเคราะห์ทดสอบเพ่ือให้รองรับกับมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ การวางแผนการ
ด าเนินงานด้านการตลาด การทดสอบความพึงพอใจของผู้บริโภค ตลอดจนการขยายผลไปสู่เชิงพาณิชย์ นอกจากนี้ 
ปัจจัยภายนอกต่างๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ก็อาจส่งผลกระทบต่อความส าเร็จในการขยายผลโครงการ
นวัตกรรมในเชิงพาณิชย์ ซึ่งในเชิงทฤษฎีนั้นจะมีผลการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมจ านวนเพียงร้อยละ 10 ของ
โครงการทั้งหมดที่ประสบความส าเร็จในเชิงพาณิชย์ 

 ทั้งนี้ เพ่ือให้ทราบถึงความคุ้มค่าในการสนับสนุนโครงการนวัตกรรมที่ เกิดจากการสนับสนุนของ
ส านักงานฯ ทั้งในด้านมูลค่าผลกระทบทางเศรษฐกิจและมูลค่าผลกระทบทางสังคม  ดังนั้น สนช. จึงจ าเป็น
เห็นสมควรในการศึกษามูลค่าผลกระทบและมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจและสังคมของโครงการนวัตกรรมที่ได้รับการ
สนับสนุนจากส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2560 ทีได้ด าเนิน
โครงการแล้วเสร็จ ทั้งนี้เพ่ือให้เป็นไปตามข้อก าหนดตามตัวชี้วัดความส าเร็จของหน่วยงานที่ได้ประสานงานกับ
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) อีกทั้งเพ่ือจะได้น าข้อมูลดังกล่าวไปใช้เป็นแนวทางในการ
วิเคราะห์และพัฒนาการบริหารจัดการพอร์ทโฟลิโอโครงการนวัตกรรมของส านักงานฯ เพ่ือยกระดับระบบนิเวศ
นวัตกรรมในระยะต่อไป 
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4. วัตถุประสงค์ของโครงการ   

1.  เพ่ือวิเคราะห์และประเมินความส าเร็จของการด าเนินโครงการ ตลอดจนผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจและ
สังคมของโครงการนวัตกรรมที่ได้รับการสนับสนุนจาก สนช.  

2. เพ่ือน าข้อมูลผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจและสังคมที่ได้ไช้เป็นข้อมูลส าหรับการก าหนดแนวทางการพัฒนา
ระบบนวัตกรรมระบบนวัตกรรมแห่งชาติ  (National innovation System; NIS) ของประเทศให้ก้าว
กระโดดยิ่งขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบ 

5. รายละเอียดการด าเนินงาน  

5.1  พื้นที่ด าเนินการ:  สนช. และพ้ืนที่การด าเนินโครงการนวัตกรรม (วิเคราะห์และประเมินโครงการ) 
5.2  แนวทางการด าเนินงาน:  

 5.2.1 การควบคุมบริหารพอร์ทการสนับสนุนโครงการให้สอดคล้องกับนโยบายของ สนช. 
 5.2.2 ควบคุมการด าเนินงานบริหารจัดการโครงการนวัตกรรมที่ขอรับการสนับสนุนจาก สนช. ให้เป็นไป

อย่างมีประสิทธิภาพและมีความโปร่งใส 
 5.2.3 การบริหารและบ ารุงรักษาระบบอิเล็กทรอนิกส์สารสนเทศเพ่ือการบริหารและติดตามโครงการ

นวัตกรรม 

5.3  ปฏิทินกิจกรรม/ระยะเวลาด าเนินการ : 

กิจกรรมการด าเนินงาน 
น้ า 

หนัก 
(%) 

น้ า 
หนัก
ย่อย 

ร้อยละความก้าวหน้า (สะสม) 
งบประมา
ณ/ตัวชี้วัด 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค. 
พ.
ย. 

ธ.
ค. 

ม.
ค. 

ก.
พ. 

มี.
ค. 

เม.
ย. 

พ.ค
. 

มิ.ย
.  

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

โครงการ "การวิเคราะห์
และประเมินผลกระทบ
โครงการ"   

                          

  
1. การจัดจ้างที่ปรึกษา
การวิเคราะหแ์ละประเมิน
มูลค่าผลกระทบของ
โครงการนวัตกรรม 

30                           

  
   1.1 การก าหนด
แนวทางทางวิเคราะห์
มูลค่าผลกระทบโครงการ 

  30 50 
10
0 

10
0 

10
0 

10
0 

10
0 

10
0 

10
0 

10
0 

10
0 

10
0 

10
0 

  

   1.2 จัดท า TOR   30 0 0 50 
10
0 

10
0 

10
0 

10
0 

10
0 

10
0 

10
0 

10
0 

10
0   

   1.3 จัดซื้อจัดจ้างที่
ปรึกษาการวิเคราะห์มูลค่า
ผลกระทบโครงการ 

  40 0 0 0 50 
10
0 

10
0 

10
0 

10
0 

10
0 

10
0 

10
0 

10
0 

   
3,000,000  

KPI = การวา่จ้างที่
ปรึกษาในการวิเคราะห์ สัญญา 

                        1 สัญญา 
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กิจกรรมการด าเนินงาน 
น้ า 

หนัก 
(%) 

น้ า 
หนัก
ย่อย 

ร้อยละความก้าวหน้า (สะสม) 
งบประมา
ณ/ตัวชี้วัด 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค. 
พ.
ย. 

ธ.
ค. 

ม.
ค. 

ก.
พ. 

มี.
ค. 

เม.
ย. 

พ.ค
. 

มิ.ย
.  

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

มูลค่าผลกระทบโครงการ
นวัตกรรม 
2. การวิเคราะห์มูลค่า
ผลกระทบของโครงการ
นวัตกรรม 

70                           
  

   2.1 รวบรวมข้อมูล
วิเคราะห์มูลค่าผลกระทบ
โครงการนวัตกรรม 

  80 0 0 0 0 17 34 51 68 85 
10
0 

10
0 

10
0 

  

   2.2 สรุปผลการ
วิเคราะห์มูลค่าผลกระทบ
โครงการนวัตกรรม 

  20 0 0 0 0 0 0 0 0 50 
10
0 

10
0 

10
0 

  

KPI = มูลค่า
ผลกระทบทาง
เศรษฐกิจ ล้านบาท 

                        2,200 

KPI = มลูค่า
ผลกระทบทางสังคม ล้านบาท 

                        200 

  
5.3 วิธีและขั้นตอนการด าเนินงาน (Work Breakdown Structure) 
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5.4 รายชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ 
 

ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย) ต าแหน่ง หน้าที่ ความ
รับผิดชอบ 

(%) 
งานหลัก    

นายวิเชียร สุขสร้อย รองผู้อ านวยการ
ด้านเศรษฐกิจ

และสังคม 

- ก ากับดูแลและสนับสนุนการ
ด าเนินงานให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์และตัวช้ีวัดโครงการ 

10% 

นายภคพงศ์ พรมนุชาธิป ผู้จัดการพัฒนา
นวัตกรรม 

- ก าหนดแนวทางการวิเคราะห์มูลค่า
ผลกระทบโครงการนวัตกรรม 

-  ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ในฝ่ายต่างๆ
ในการด าเนินงาน 

- จัดท า TOR ในการจัดจ้างที่ปรึกษา 

20% 

นายสุรอรรถ ศุภจัตุรัส ผู้อ านวยการฝ่าย
นวัตกรรมเพ่ือ

เศรษฐกิจ 

- ก ากับดูแลแนวทางการวิเคราะห์มูลค่า
ผลกระทบเชิงเศรษฐกิจของโครงการ
นวัตกรรม 

10% 

นายคุณาวุฒิ บุญญานพคุณ ผู้อ านวยการฝ่าย
นวัตกรรมเพ่ือ

ส ังคม 

- ก ากับดูแลแนวทางการวิเคราะห์มูลค่า
ผลกระทบเชิงสังคมของโครงการ
นวัตกรรม 

10% 

นางสาวภัทรกันย์ นาคศรีสุข นักพัฒนา
นวัตกรรม 

- ประสานงานและรวบรวมข้อมูลการ
วิเคราะห์มูลค่าผลกระทบโครงการ
นวัตกรรม  

20% 

นางสาววรนันท์ โกยทอง นักพัฒนา
นวัตกรรม 

- ประสานงานและรวบรวมข้อมูลการ
วิเคราะห์มูลค่าผลกระทบโครงการ
นวัตกรรม  

20% 

งานสนับสนุน    
นางสาวพิมพ์ตะวัน โสภาแปง เจ้าหน้าที่องค์กร

นวัตกรรม 

- ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่ปรึกษาใน
การด าเนินงาน 

10% 
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5.5 ผู้รับผิดชอบโครงการ (Responsibility Assignment Matrix) 

ล าดับ
ที ่

กิจกรรมการด าเนินงาน 
ผู้ด าเนินการ/หน้าที่ความรับผิดชอบ 

VS
 

PP
 

SS
 

KB
 

PN S W
K TT T PS
 

 งานหลัก        
1 ก ากับดูแลและสนับสนุนการด าเนินโครงการ        
2 ก าหนดแนวทางการวิเคราะห์มูลค่าผลกระทบโครงการ

นวัตกรรม 
       

3 จัดท า TOR ในการจัดจ้างที่ปรึกษา        
4 ก ากับดูแลแนวทางการวิเคราะห์มูลค่าผลกระทบเชิงเศรษฐกิจ        
5 ก ากับดูแลแนวทางการวิเคราะห์มูลค่าผลกระทบเชิงสังคม        
6 ประสานงานและรวบรวมข้อมูลการวิเคราะห์มูลค่าผลกระทบ

โครงการนวัตกรรม 
       

 งานสนับสนุน        
7 จัดซื้อจัดจ้างที่ปรึกษาในการด าเนินงาน        

 

6. รายละเอียดตัวชี้วัด ของแผนงาน/โครงการ  

6.1  ตัวชี้วัดที่ 1: มูลค่าผลกระทบทางเศรษฐกิจ 2,200 ล้านบาท 
 หน่วยนับ: บาท 

 6.1.1  ประเภทตัวชี้วัด 

  สงป.  ยุทธศาสตร์ วท.  ข้อตกลง ก.พ.ร.  แผนปฏิบัติการ สนช.   สนับสนุนการเกิดผลผลิต   

6.1.2  ค าอธิบายตัวชี้วัด  
มูลค่าผลกระทบทางเศรษฐกิจ หมายถึง ผลกระทบของโครงการนวัตกรรมที่ได้รับการสนับสนุนเมื่อ 3 ปี
ที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558) ในเชิงเศรษฐกิจและเชิงสังคม (สูตรการค านวณจะต้องได้รับการ
ยอมรับจากส านักงาน ก.พ.ร.) ทั้งนี้ สูตรการค านวณมูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดจาก
การน าผลงานวิจัยและพัฒนาไปใช้ประโยชน์ตามที่ สป.วท. ก าหนดและได้รับการยอมรับจากส านักงาน 
ก.พ.ร. (มีการปรับแก้ให้สอดคล้องกับการด าเนินงานของ สนช.) มีรายละเอียดดังนี้ 
สูตรค านวณ 

 

   

มูลค่าเพิ่มรวมทางเศรษฐกิจ =  มูลค่าเพิ่มของผู้ด าเนินโครงการนวัตกรรม + มูลค่าเพิ่มจากการลงทุนใน
โครงการนวัตกรรม 
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หมายเหตุ :  
1)  ผู้ด าเนินโครงการนวัตกรรม คือ บริษัทที่ได้รับการสนับสนุนโครงการนวัตกรรมจาก สนช. ใน

ปีงบประมาณ 2557 
2)  การค านวณค านึงถึง Counter factual นั่นคือเปรียบเทียบกับสถานการณ์ที่ใกล้เคียงความจริงที่สุด

หากไม่มีโครงการนวัตกรรมที่ สนช. สนับสนุน 
3)  มูลค่าเพ่ิมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก และ มูลค่าเพ่ิมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืนๆ แต่ละตัวจะต้องมี

การหักมูลค่าทางสังคมที่เกิดขึ้นอยู่แล้ว (Deadweight) ออกด้วย 
4)  ในกรณีที่มีการท างานร่วมกับหน่วยงานหรือองค์กรอ่ืน และจะต้องมีการแบ่งสัดส่วนการมีส่วนร่วม

ในการท างานอย่างสมเหตุสมผล (Attribution)  
5)  ในกรณีท่ีประมาณการผลลัพธ์ทางสังคมในอนาคตตลอดช่วงเวลามากกว่า 1 ปี โดยที่กิจการจะไม่มี

การลงทุนเพ่ิมเติมระหว่างช่วงเวลาดังกล่าว ควรท าประมาณการอัตราการลดลง (Drop off) ของ
ผลลัพธ์ทางสังคม 

5)  กรณีโครงการมีผลกระทบทางเศรษฐกิจแล้ว ควรรายงานผลกระทบทางสังคมเฉพาะมูลค่าเพ่ิมที่  
ไม่ซ้ าซ้อนกัน 

นิยามของการค านวณมูลค่าเพิ่ม 
ทางด้านเศรษฐกิจ 
1)  มูลค่าเพ่ิมของผู้รับบริการ 

   -  การลดต้นทุน = ต้นทุนที่ลดลงของผู้รับบริการ/บริษัทเอกชน ซึ่งเป็นผลจากการด าเนินโครงการ
นวัตกรรมที่ สนช. สนับสนุน เช่น กระบวนการผลิตมีประสิทธิภาพมากขึ้น ประหยัดพลังงาน 
ประหยัดเวลา ประหยัดวัตถุดิบ ลดการน าเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศ ค่าจ้างแรงงานลดลง และ
ลดการสูญเสียจากการผลิต เป็นต้น 

   -  ก าไรเพ่ิมขึ้น = ก าไรที่เพ่ิมขึ้นของผู้ด าเนินโครงการนวัตกรรม เฉพาะส่วนที่ได้มาจากการด าเนิน
โครงการนวัตกรรมที่ได้รับการสนับสนุนจาก สนช. (หากจะรายงานด้วยยอดขายที่เพ่ิมขึ้น ควรหัก
ลบด้วยต้นทุนการผลิตที่ใช้ไปด้วย เพราะบางโครงการนวัตกรรมท าให้ต้นทุนการผลิตเพ่ิมขึ้นด้วย
เช่นกัน ดังนั้นหากรายงานก าไรที่เพ่ิมข้ึนจึงจะเป็นการรายงานด้วยมูลค่าเพ่ิมอย่างแท้จริง) 

   -  การประหยัดเงินตราต่างประเทศ = การลดมูลค่าการน าเข้าอันเป็นผลมาจากการด าเนินโครงการ
นวัตกรรม มีการผลิตเพื่อทดแทนการน าเข้า 

 
 
 

   -  การป้องกันการสูญเสียภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นในสินค้า 
 
 

 

การประหยัดเงินตราต่างประเทศ = (จ านวนหน่วยสินค้าที่น าเข้าต่อปี x ราคาสินค้าน าเข้า) -   
                 (จ านวนวัตถุดิบน าเข้าเพื่อผลิตสินค้าทดแทน x ราคาวัตถุดิบน าเข้า) 
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2)  มูลค่าเพ่ิมจากการลงทุน 
   -  การจ้างงานเพ่ิม = การเพ่ิมขึ้นของค่าใช้จ่ายในการจ้างงานอันเป็นผลมาจากการด าเนินโครงการ

นวัตกรรม โดยนับเฉพาะกรณีที่มีการด าเนินโครงการนวัตกรรมในรูปแบบของการฝึกอบรม
เสริมสร้างอาชีพ และการจ้างงานที่เกิดจากการเกิดธุรกิจใหม่หรือสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ 

 
 

 
 
 

 -  การลงทุนเพ่ิม = การลงทุนในสินค้าทุน เช่น ซื้อวัตถุดิบ ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง เครื่องจักรและอุปกรณ์ 
เพ่ือรับด าเนินโครงการนวัตกรรมนั้น ๆ ไปท าการขยายการผลิตและปรับปรุงการผลิต 

6.1.3  ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด      

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 รวม 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.  
- - - - - - - - - - - 2,200 2,200 

หมายเหตุ: วิเคราะห์ข้อมูลมูลค่าผลกระทบทางเศรษฐกิจจากโครงการนวัตกรรมที่ได้รับการสนับสนุนในปีงบประมาณ 2559-
2560 ที่ด าเนินโครงการแล้วเสร็จ  

6.1.4  ร้อยละความก้าวหน้าของงานในแต่ละเดือน     

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
รวม 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
8 16 24 32 40 48 56 64 72 89 88 100 100 

6.2  ตัวชี้วัดที่ 2: มูลค่าผลกระทบทางสังคม 100 ล้านบาท 
 หน่วยนับ: บาท 

 6.2.1  ประเภทตัวชี้วัด 

  สงป.  ยุทธศาสตร์ วท.  ข้อตกลง ก.พ.ร.  แผนปฏิบัติการ สนช.   สนับสนุนการเกิดผลผลิต   

6.2.2  ค าอธิบายตัวชี้วัด  
มูลค่าผลกระทบทางสังคม หมายถึง การน าผลลัพธ์ด้านสังคมในด้านต่างๆ ที่กิจการสร้าง มาค านวณหา 
“มูลค่า เงินเทียบเท่า” แล้วเปรียบเทียบกับมูลค่าทางการเงินของต้นทุนที่ใช้ไปในการด าเนินกิจการ เพ่ือ
ดูผลลัพธ์มูลค่า ผลกระทบทางสังคมที่กิจการสร้างเมื่อเปรียบเทียบกับเงิน 1 บาทที่กิจการลงทุนไป อนึ่ง 
การวิเคราะห์ จะ วิเคราะห์จากโครงการนวัตกรรมที่ได้รับการสนับสนุนเมื่อ 2 ปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560) 

การจ้างงานเพิ่ม =  จ านวนคน x ค่าจ้างที่ได้รับเพิ่มขึ้นตามสัดส่วนที่เป็นผลมาจากการด าเนินโครงการ
นวัตกรรม หรือ จ านวนคนที่จ้างเพิ่มขึ้นอันเป็นผลจากการด าเนินโครงการนวัตกรรม x 
ค่าจ้าง (ทั้งนี้ แล้วแต่กรณี) 
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6.2.3  ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด      

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
รวม 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
- - - - - - - - - - - 200 200 

หมายเหตุ: วิเคราะห์ข้อมูลมูลค่าผลกระทบทางสังคมจากโครงการนวัตกรรมที่ได้รับการสนับสนุนในปีงบประมาณ 2560 ที่
ด าเนินโครงการแล้วเสร็จ 

6.2.4  ร้อยละความก้าวหน้าของงานในแต่ละเดือน    

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
รวม 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
8 16 24 32 40 48 56 64 72 89 88 100 100 
 

7. ผลผลิตส าคัญที่ได้จากโครงการ: 

ไตรมาส 1 :  -  
ไตรมาส 2 :  -  
ไตรมาส 3 :  -  
ไตรมาส 4 :  - ผลการวิเคราะห์มูลค่าผลกระทบทางเศรษฐกิจของโครงการนวัตกรรมที่ได้รับการสนับสนุนใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2560 เป็นมูลค่า 2,200 ล้านบาท 
- ผลการวิเคราะห์มูลค่าผลกระทบทางสังคมของโครงการนวัตกรรมที่ได้รับการสนับสนุนใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นมูลค่า 200 ล้านบาท 
 

8. ผลประโยชน์ที่คิดว่าจะได้รับ: 

8.1 ผลประโยชน์: 
ประโยชน์ทางตรง 1) ได้ผลการวิเคราะห์มูลค่าผลกระทบทางเศรษฐกิจของโครงการนวัตกรรมที่ได้รับ

การสนับสนุนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เป็นมูลค่า 2,200 ล้านบาท 
 2) ได้ผลการวิเคราะห์มูลค่าผลกระทบทางสังคมของโครงการนวัตกรรมที่ได้รับการ

สนับสนุนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เป็นมูลค่า 100 ล้านบาท  
 3)  ได้ข้อมูลความก้าวหน้าของการด าเนินโครงการนวัตกรรม ในกรณีที่โครงการ

ประสบปัญหา จะใช้เป็นข้อมูลในการแก้ปัญหาโครงการได้ ในขณะที่กรณีที่
โครงการประสบผลส าเร็จ สามารถน าข้อมูลไปน าเสนอฝ่ายโครงสร้างพ้ืนฐาน
นวัตกรรม เพ่ือการสนับสนุนในส่วนถัดไป   

ผู้ได้รับประโยชน์ คือ  สนช. 
 ประโยชน์ทางอ้อม  1)  ผลการด าเนินงานสอดคล้องกับตัวชี้วัดความส าเร็จของกระทรวงฯ 
  2)  ส่งเสริมให้เกิดภาพลักษณ์ท่ีดีของ สนช. ที่มีต่อผู้รับทุน  
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9. ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงของโครงการ: 

9.1 ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง  

ประเภทของความเสี่ยง ความเสี่ยงทีเ่กิดขึ้น /คาดว่าจะเกิดขึ้น แนวทางแก้ไข/ ป้องกัน 
ความเสี่ยงของโครงการ 1. ความล่าช้าจากการให้ข้อมูลของ

ผู้ประกอบการ 
- บริหารจัดการข้อมูลโครงการให้ได้
มากที่สุด ภายหลังโครงการเสร็จสิ้น 

 2. ความซ้ าซ้อนของการขอข้อมูลผู้ประกอบการ - ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ เพ่ือ
รวบรวมประเด็นในการสอบถาม
ข้อมูลผู้ประกอบการ 

10. งบประมาณ 

10.1  งบประมาณ ปี 2562 รวมทั้งหมด    3,000,000 บาท  

10.1.1 รายละเอียดการใช้จ่าย จ าแนกตามกิจกรรม  
ค่าใช้จ่ายกิจกรรม/  

การด าเนินงาน 
หน่วย
นับ 

จ านวน
หน่วย 

ราคาต่อ
หน่วย 

จ านวนครั้ง 
(ถ้ามี) 

รวมจ านวนเงิน 

1. การจัดจ้างที่ปรึกษาการวิเคราะห์และประเมิน
มูลค่าผลกระทบของโครงการนวัตกรรม 

สัญญา 2 1,500,000 - 3,000,000 

2. การวิเคราะห์มูลค่าผลกระทบของโครงการ
นวัตกรรม 

- - - - - 

 

10.1.2  รายละเอียดการใช้จ่าย จ าแนกตามแผนยุทธศาสตร์  
แผนยุทธศาสตร์ กิจกรรม รวมจ านวนเงิน 

ENABLERs   
 1. การจัดจ้างที่ปรึกษาการวิเคราะห์และประเมินมูลค่า

ผลกระทบของโครงการนวัตกรรม 
3,000,000 

 2. การวิเคราะห์มูลค่าผลกระทบของโครงการนวัตกรรม - 
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10.2 แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายเดือน  

กิจกรรม 
จ านวนเงินรวม 

(ล้านบาท) 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

รวมงบประมาณ 3.0000 - - - 3.0000 - - - - - - - - 
1. การจัดจ้างที่ปรึกษาการ

วิเคราะห์และประเมิน
มูลค่าผลกระทบของ
โครงการนวัตกรรม 

3.0000 - - - 3.0000 - - - - - - - - 

2. การวิเคราะห์มูลค่า
ผลกระทบของโครงการ
นวัตกรรม 

- - - - - - - - - - - - - 

(ถัวเฉลี่ยทุกรายการ) 
 

10.3 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (ถ้ามี)   

เร่ือง / โครงการ 
จ านวนเงิน

รวม 
(ล้านบาท) 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

รวมงบประมาณ 3.0000 - - - 3.0000 - - - - - - - - 
1. การจัดจ้างที่ปรึกษาการ

วิเคราะห์และประเมิน
มูลค่าผลกระทบของ
โครงการนวัตกรรม 

3.0000 - - - 3.0000 - - - - - - - - 
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S2-5:  การพัฒนาศักยภาพและธุรกิจนวัตกรรมเพื่อยกระดับ 
ความสามารถในการแข่งขันเชิงพาณิชย์ 

 

1. ความสอดคล้องกับนโยบาย 

1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี:  
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  

1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ:  
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 

1.3 แผนปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ ด้านที่ 1: การเพิ่มความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ 
หัวข้อที่ 1: การปฏิรูปด้านความสามารถในการแข่งขัน 
 หัวข้อย่อยที่ 1.1: ผลิตภาพ (Productivity)  
 หัวข้อย่อยที่ 1.2: การรวมกลุ่มในภูมิภาค (Regional Integration)  
 หัวข้อย่อยที่ 1.3: ระบบนิเวศด้านวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม (R&D Innovation Ecosystem)   

1.4 แผนงบประมาณ 
 แผนงานพ้ืนฐาน: ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
 แผนงานยุทธศาสตร์: การพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม  
 แผนงานบูรณาการ: พัฒนาผู้ประกอบการ เศรษฐกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล   
 แผนงานบูรณาการ: พัฒนาพ้ืนที่ระดับภาค (ภาคใต้ชายแดน)  

1.5 ยุทธศาสตร์: กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
 ยุทธศาสตร์ที่ 1: บ่มเพาะนวัตกรเพ่ืออนาคต และพัฒนาก าลังคน วทน.  
 ยุทธศาสตร์ที่ 2: บริหารจัดการงานวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมในสาขาเป้าหมาย  
 ยุทธศาสตร์ที่ 3: ขับเคลื่อนโครงการ วทน. ขนาดใหญ่ และโครงสร้างพ้ืนฐาน   
 ยุทธศาสตร์ที่ 4: พัฒนาพ้ืนที่เพ่ือนวัตกรรม  
 ยุทธศาสตร์ที่ 5: ผลักดันเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

1.6 ยุทธศาสตร์: ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1: สร้างความเข้มแข็งระบบนวัตกรรม (Strong Innovation System) 
ยุทธศาสตร์ที่ 2: สร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเปลี่ยนแปลงทางนวัตกรรม (Catalyst for Changes) 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3: สร้างคุณค่าใหม่ทางนวัตกรรม (Nurturing Future Value) 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4: พัฒนาสู่องค์กรแห่งนวัตกรรม (Innovative Organization) 
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1.7 ประเด็นการพัฒนาเพื่อยกระดับนวัตกรรม: ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
 ประเด็นที่ 1: สถาปัตยกรรมการเงินนวัตกรรม  
 ประเด็นที่ 2: นวัตกรรมเพ่ือสังคม 
 ประเด็นที่ 3: งานแห่งนวัตกรรม 
 ประเด็นที่ 4: ตลาดนวัตกรรมภาครัฐ 
 ประเด็นที่ 5: นวัตกรรมที่จ าเป็นต่อการพัฒนาประเทศ 
 ประเด็นที่ 6: นวัตกรรมเชิงพ้ืนที่ 
 ประเด็นที่ 7: สร้างนวัตกรและวิสาหกิจฐานนวัตกรรม 
 

2. ฝ่ายงานและผู้รับผิดชอบ  

ฝ่าย/งาน: ฝ่ายนวัตกรรมเพ่ือเศรษฐกิจ และฝ่ายโครงสร้างพ้ืนฐานนวัตกรรม 

ผู้ท างาน: 

- นายวิเชียร  สุขสร้อย  รองผู้อ านวยการ ด้านเศรษฐกิจและสังคม 
- ดร.สุรอรรถ ศุภจัตุรัส  ผู้อ านวยการฝ่ายนวัตกรรมเพ่ือเศรษฐกิจ 
- นายภคพงศ์ พรมนุชาธิป  ผู้จัดการพัฒนานวัตกรรม 
- นายอุกฤช กิจศิริเจริญชัย  ผู้จัดการพัฒนานวัตกรรม 
- ดร.นิมิต นิพัทธ์ธรรมกุล  ผู้จัดการพัฒนานวัตกรรม 
- นางสาวปาณิศรา คะบุศย์   นักพัฒนานวัตกรรม 
- นางสาวพิชชารีย์  กีรติธากุล นักพัฒนานวัตกรรม 
- นายสุทธิรักษ์  ดวงบุรงค์  นักพัฒนานวัตกรรม 
- นายจิตรภณ  จิรกุลสมโชค  นักพัฒนานวัตกรรม 
- นางสาวภัสสร จารุบริสุทธิคุณ   นักพัฒนานวัตกรรม 
- นางสาววศวรรณ รู้รักดี   ผู้อ านวยการฝ่าย 
- นางสาวธัณย์สิตา ศุภสวัสดิ์บวร เจ้าหน้าที่องค์กรนวัตกรรม 
- นางสาวพิมพ์ตะวัน โสภาแปง เจ้าหน้าที่องค์กรนวัตกรรม 
- นางสาวอาศยา ศิริเอาทารย์ ผู้จัดการส่งเสริมนวัตกรรม 
- นางสาวทวีสิน ดึกภุมรินทร์ ผู้จัดการองค์กรนวัตกรรม 
- นางสาววิจิตรา กลุ่มกว้าง   เจ้าหน้าที่องค์กรนวัตกรรม 
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3. หลักการและเหตุผล  

  ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สนช.) โดยฝ่ายนวัตกรรมเพ่ือเศรษฐกิจ (Innovation for 
Economy Department) นั้น ได้ให้การสนับสนุนด้านเงินทุนแก่ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(Small and Medium Enterprise: SME) ผ่านกลไกการให้ทุนนวัตกรรมแบบเปิด (Open Innovation) จนเมื่อ
รัฐบาลได้มอบหมายให้ สนช. เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการพัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้น (startup) เพ่ือพัฒนาความ
ร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษา เพ่ือให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการพัฒนาธุรกิจวิสาหกิจ
เริ่มต้น (Startup) ที่ส าคัญในภูมิภาค สนช. โดยฝ่ายนวัตกรรมเพ่ือเศรษฐกิจจึงได้ขยายขอบเขตการให้การสนับสนุน
แก่กลุ่มเป้าหมายจากกลุ่มธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ให้ครอบคลุมถึงกลุ่มวิสาหกิจเริ่มต้น (startup) 
ผ่านกลไกการให้ทุนนวัตกรรมแบบเปิด (Open Innovation) โดยมีวิสาหกิจเริ่มต้นได้รับการสนับสนุนด้านเงินทุน
จาก สนช. ผ่านกลไกนี้แล้วเป็นจ านวนหลายโครงการในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา  

 อย่างไรก็ดี จากผลการด าเนินงานดังกล่าว สนช. โดยฝ่ายนวัตกรรมเพ่ือเศรษฐกิจ ได้เล็งเห็นว่าในการ
ยกระดับศักยภาพของผู้ประกอบการทั้ง SMEs และ startups นั้น นอกจากการพัฒนาองค์ความรู้ของผู้ประกอบการ 
(Groom) และการให้ทุนสนับสนุนแก่ผู้ประกอบการ (Grant) แล้ว การส่งเสริมการเติบโตของธุรกิจ (Growth) เพ่ือ
การขยายผลเชิงพาณิชย์ก็มีความส าคัญ ซึ่งเหล่านี้ครอบคลุมถึงการศึกษาข้อมูล (study) อุตสาหกรรมในสาขาต่างๆ 
ในประเทศไทยเพ่ือเพ่ิมความชัดเจนในการหาแนวทางสร้างกลไกสนับสนุนใหม่ๆ การถ่ายทอดหรือแลกเปลี่ยน
เทคโนโลยี (technology transfer) กับต่างประเทศผ่านหน่วยงานนวัตกรรมต่างๆ ที่ สนช. เป็นพันธมิตรด้วย 
(Bilateral Collaboration) ไปจนถึงการพัฒนาโครงการนวัตกรรมร่วมกัน รวมถึงการให้ค าปรึกษาด้านการเงินเพ่ือ
พัฒนาธุรกิจและเพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุนอ่ืนๆ มากขึ้น จึงได้ริเริ่มแผนกิจกรรมใหม่ คือ “โครงการพัฒนา
ศักยภาพธุรกิจนวัตกรรมเพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันเชิงพาณิชย์” ขึ้น เพ่ือต่อยอดการเติบโตของ
ธุรกิจ (Growth) และเกิดประโยชน์แก่ผู้ประกอบการทั้ง SMEs และ startups หลังจากระยะได้รับทุนจาก สนช. 
แล้ว (Grant) โดยประกอบด้วยกิจกรรม ได้แก่ 

1. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจเริ่มต้นสู่การลงทุน (Growth Program) 
2. กิจกรรมพัฒนาความร่วมมือด้านนวัตกรรมกับหน่วยงานระหว่างประเทศ 

2.1 กิจกรรมศึกษาแนวทางการพัฒนานวัตกรรมในอุตสาหกรรมการเกษตรของไทย โดยความร่วมมือกับ
หน่วยงานต่างประเทศ 

2.2 กิจกรรมส่งเสริมการเกิดความร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศ  (Bilateral Collaboration 
Program) 

2.3 กิจกรรมพัฒนาระบบฐานข้อมูลวิสาหกิจเริ่มต้นและพัฒนาระบบฐานข้อมูลผู้ประกอบการที่ได้รับ
การสนับสนุนจากสนช. 
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4. วัตถุประสงค์ของโครงการ   

1. เพ่ือส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค ในการประกอบธุรกิจ
ให้ส าเร็จผลตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ 

2. เพ่ือสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนสนับสนุนนวัตกรรม เพ่ือขับเคลื่อนสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
3. เพ่ือพัฒนาโครงการความร่วมมือด้านนวัตกรรมกับหน่วยงานพันธมิตรระหว่างประเทศ 

5. รายละเอียดการด าเนินงาน  

5.1 พื้นที่ด าเนินการ: ส่วนกลางและภูมิภาค  
5.2 แนวทางการด าเนินงาน:  

ในการด าเนินงานของโครงการพัฒนาศักยภาพและธุรกิจนวัตกรรมเพ่ือยกระดับความสามารถเชิงพาณิชย์ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สามารถแจกแจงได้ดังนี้ 
 

 
 

5.2.1 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจเริ่มต้นสู่การลงทุน (Growth Program) 
   ตามที่รัฐบาลได้มอบหมายให้ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สนช.) เป็นหน่วยงาน
รับผิดชอบหลักในการพัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้น (startup) เพ่ือพัฒนาความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
การศึกษา สู่กระบวนการบ่มเพาะและการพัฒนาผู้ประกอบการ (Incubation) ตลอดจนการเร่งรัดธุรกิจสู่ตลาดสากล 
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(Acceleration) เพ่ือกระตุ้นและดึงดูดให้เกิดการลงทุนทั้งจากการลงทุนร่วมทุน (Venture Capital) นักลงทุนบุคคล 
(Angel) และนักลงทุนบริษัทขนาดใหญ่ (Corporate Venture) เพ่ือให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการพัฒนาธุรกิจ
วิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) ที่ส าคัญในภูมิภาค ทั้งยังมุ่งส่งเสริมการสร้างระบบนิเวศ (ecosystem) ที่เหมาะสมอย่างเป็น
ระบบและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของรัฐบาล 
   อย่างไรก็ดี หนึ่งในปัจจัยที่ท าให้วิสาหกิจเริ่มต้นไม่สามารถพัฒนาศักยภาพและเติบโตได้เต็มที่ คือ
ขาดความสามารถในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน สนช. โดยฝ่ายนวัตกรรมเพ่ือเศรษฐกิจ ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้
ริเริ่ม “โครงการพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจเริ่มต้นสู่การลงทุน (Growth Program)” เพ่ือส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้นที่เคย
ได้รับอนุมัติโครงการผ่านกลไกการให้ทุนของ สนช. มาแล้ว และมีสถานะประกอบการที่เชื่อถือได้แต่ยังขาดศักยภาพใน
บางด้านจึงท าให้นักลงทุนไม่พิจารณาลงทุน ให้มีโอกาสในการปรับปรุงบริษัท พัฒนาธุรกิจ และส่งเสริมจุดแข็งให้ดึงดูด
นักลงทุนมากขึ้น รวมถึงเพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงนักลงทุนมากขึ้นด้วย 
   ในการนี้ ฝ่ายนวัตกรรมเพ่ือเศรษฐกิจจึงมีความประสงค์ที่จะจัดจ้างที่ปรึกษาในโครงการ “Growth 
Program” เพ่ือให้วิสาหกิจเริ่มต้นได้รับค าแนะน าจากผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ด้านการเงินและธุรกิจสตาร์ทอัพ 
รวมถึงมีความสามารถในการเข้าถึงเครือข่ายนักลงทุน เพ่ือให้วิสาหกิจเริ่มต้นไทยได้เรียนรู้เกี่ยวกับธุรกิจสตาร์ทอัพใน
ด้านต่างๆ มากขึ้น ตั้งแต่การบริหารจัดการภายใน การพัฒนาผลิตภัณฑ์ / บริการ ไปจนถึงการจัดการด้านการเงิน 
รวมถึงเพ่ิมโอกาสและช่องทางในการเข้าถึงนักลงทุนและแหล่งทุน  

5.2.2  กิจกรรมศึกษาแนวทางการพัฒนานวัตกรรมในอุตสาหกรรมการเกษตรของไทย โดยความ
ร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศ 

  แผนกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ที่จัดท าขึ้นเพ่ือบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศ
ไทยมีความม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” นั้นมี
เป้าหมายหลักคือ ความมั่นคง, การสร้างความสามารถในการแข่งขัน, การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน, การสร้าง
โอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมในสังคม, การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการ
ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยมีแผนการแก้ไขจุดอ่อนส าคัญในเชิงโครงสร้างหลายด้านของ
ประเทศไทย ซึ่งการพัฒนานวัตกรรมที่มีน้อยก็เป็นจุดอ่อนที่ส าคัญจุดหนึ่ง และนวัตกรรมยังถือเป็นรากฐานส าคัญใน
การพัฒนาภาคอุตสาหกรรมของไทยเพ่ือให้สามารถแข่งขันกับประเทศต่างๆ ได้ในระดับโลกอีกด้วย 
  ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นในการพัฒนาระบบนวัตกรรมแห่งชาติให้สอดคล้องกับแผนกรอบ
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ทั้งนี้ การศกึษาและวิเคราะห์แผนนโยบายและแนวทางการส่งเสริมและ
สนับสนุนนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตรของประเทศชั้นน าต่างๆ มีความส าคัญเช่นเดียวกัน เนื่องจาก
ประเทศเหล่านี้ได้มีการด าเนินนโยบายรวมถึงกลไกต่างๆ ที่ใช้ผลักดันนโยบายด้านนี้มาแล้ว ส านักงานนวัตกรรม
แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สนช.) จึงเห็นว่ามีความจ าเป็นในการจัดท าเอกสารรายงานแผนนโยบายและแนวทางการ
พัฒนานวัตกรรมด้าน Smart logistics และ Supply chain management ในอุตสาหกรรมการเกษตรของไทย ซึ่งถือ
ว่าเป็นอุตสาหกรรมฐานรากของไทยอีกด้วย และยังเป็นการสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี เพ่ือผลักดันให้เกิด
การพัฒนานวัตกรรมอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง 
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5.2.3  กิจกรรมส่งเสริมการเกิดความร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศ (Bilateral Collaboration 
Program) 

   ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สนช. ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
นวัตกรรมที่สร้างมูลค่าและผลกระทบทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม ผ่านกลไกการสนับสนุนใน “โครงการพัฒนาความ
ร่วมมือด้านนวัตกรรมกับหน่วยงานพันธมิตรระหว่างประเทศ (Bilateral Collaboration Program)” โดยมุ่งเน้นการ
สร้างนวัตกรรมเพ่ือสนับสนุนผู้ประกอบการนวัตกรรมและยกระดับความสามารถทางนวัตกรรมในระดับสาขาใน
ประเด็นที่มีจุดร่วมระหว่างทั้งสองประเทศ ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาโครงการนวัตกรรมร่วมกัน โดยมุ่งเน้นโครงการใน
ระยะพัฒนาต้นแบบไปจนถึงการผลิตเพ่ือผลเชิงพาณิชย์ ผ่านการแสวงหาความสนใจร่วมกันของภาคเอกชน ภาครัฐ 
และภาควิชาการ เพ่ือให้สอดรับกับนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนา และสนับสนุนเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ โดย
ในช่วงปีที่ผ่านมา สนช. ได้เริ่มศึกษาอุตสาหกรรมและบริการที่มีโอกาสขยายผลให้เกิดโครงการนวัตกรรมต้นแบบ และ
ยกระดับธุรกจิในสาขานั้นๆ 

5.2.4  กิจกรรมพัฒนาระบบฐานข้อมูลวิสาหกิจเริ่มต้นและพัฒนาระบบฐานข้อมูลผู้ประกอบการที่
ได้รับการสนับสนุนจาก สนช. 

  ตามท่ีรัฐบาลได้มีนโยบายด้านเศรษฐกิจในการสนับสนุนการพัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) ให้
เป็นนักรบเศรษฐกิจรุ่นใหม่ (NEW: New Economic Warrior) ซึ่งเป็นธุรกิจหรือโครงการในลักษณะที่เพ่ิงเริ่มด าเนิน
กิจการหรือโครงการเพ่ือการเติบโตแบบก้าวกระโดด มักมีรายได้และทุนจดทะเบียนต่ า แต่มีนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีที่สามารถพัฒนาแข่งขันกับธุรกิจรายใหญ่ได้ รัฐบาลจึงมอบหมายให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
รวมถึงส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สนช.) เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการพัฒนาวิสาหกิจ
เริ่มต้น (startup) เพ่ือพัฒนาความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษา  
  ในการสร้างความตระหนักและความตื่นตัว (Awareness) จิตวิญญาณความเป็นผู้ประกอบการ 
(Entrepreneurial mindset) สู่กระบวนการบ่มเพาะและการพัฒนาผู้ประกอบการ ( Incubation) ตลอดจนการ
เร่งรัดธุรกิจสู่ตลาดสากล (Acceleration) ก่อให้เกิดการลงทุน (Investment) ทั้งจากการลงทุนร่วมทุน (Venture 
Capital) นักลงทุนบุคคล (Angel) และนักลงทุนบริษัทขนาดใหญ่ (Corporate Venture) ในธุรกิจเทคโนโลยีราย
ใหม่เพ่ือให้เป็นนักรบใหม่ทางเศรษฐกิจ (New economic warrior) สนับสนุนการเร่งพัฒนาประเทศไปสู่เศรษฐกิจ
ฐานนวัตกรรมและสังคมฐานความรู้ เพ่ือให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางเทคสตาร์ทอัพที่ส าคัญในภูมิภาค อีกท้ัง สนช. 
เป็นองค์กรน าในการพัฒนาระบบนวัตกรรมของประเทศ โดยท าหน้าที่หลักในการด าเนินกิจกรรมเพ่ือเร่งรัดให้เกิด
การพัฒนานวัตกรรมในภาคการผลิต ภาครัฐ และภาคสังคมโดยรวมอย่างเป็นระบบและยั่งยืน และหนึ่งในพันธกิจ
ของส านักงาน คือการส่งเสริม ต่อยอดทางธุรกิจ และเพ่ิมโอกาสในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการที่ได้รั บการ
สนับสนุนจากสนช. สนช. จึงให้ความส าคัญกับการพัฒนาศักยภาพทางนวัตกรรมและธุรกิจของผู้ประกอบการที่
ได้รับการสนับสนุน โดยได้ด าเนินโครงการและกิจกรรมที่หลากหลายอย่างต่อเนื่อง อาทิ บริการสัมมนา บริการให้
ค าปรึกษา และการน าผู้ประกอบการออกแสดงผลิตภัณฑ์ที่งานแสดงสินค้าทั้งในและต่างประเทศ 
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  ที่ผ่านมา สนช. ได้มีการให้การสนับสนุนโครงการนวัตกรรมไม่น้อยกว่า 1,000 โครงการ โดยมี
ผู้ประกอบการที่อยู่ในเครือข่ายไม่น้อยกว่า 500 ราย ซึ่งในการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการเหล่านี้ ส านักงาน
เห็นความจ าเป็นที่ต้องมีฐานข้อมูลของผู้ที่ได้รับทุนโครงการนวัตกรรมจากสนช. 
  ในการนี้ สนช. จึงมีความต้องการที่จะมีข้อมูลวิเคราะห์ต่างๆ ของวิสาหกิจเริ่มต้น ระบบนิเวศ 
(ecosystem) ของวิสาหกิจเริ่มต้น และแนวโน้มของนวัตกรรมด้านต่างๆ เพ่ือน ามาใช้ในการวางแผนด าเนินงานการ
สนับสนุนด้านต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม รวมถึงจึงมีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเกี่ ยวกับกลไกการให้ทุนและ
ผู้ประกอบการที่ได้รับทุนการสนับสนุนจากสนช. เพ่ือเป็นระบบบริหารจัดการกลางส าหรับฐานข้อมูลผู้ประกอบการ
ของสนช. และเพ่ือให้เกิดการบริหารจัดการข้อมูลผู้ประกอบการอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
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5.3 ปฏิทินกิจกรรม/ระยะเวลาด าเนินการ : 

 
 
 

รายการกิจกรรม 

น้ าหนัก 
(%) 

น้ าหนัก
ย่อย 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
งบประมาณ/ 

ตัวชี้วัด 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 4.5000 

1. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ
วิสาหกิจเร่ิมต้นสูก่ารลงทุน 

70  0.0 0.0 10.0 28.0 40.5 51.0 61.5 72.0 82.5 93.0 100.0 100.0 1.2500 

1.1 แสวงหาและจัดจ้างท่ีปรึกษา
เพื่อพัฒนาศักยภาพวิสาหกจิเริม่ตน้
สู่การลงทุน 

 10 - - 50.0 90.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 0.8400 

1.2 จัดจ้างลูกจ้างโครงการเพื่อ
ประสานงานภายในและภายนอก 

 10 - - 25.0 90.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 0.2400 

1.3 ประเมินศักยภาพและคัดเลือก
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

  10 - - 25.0 50.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 0.0000 

1.4 พัฒนาธุรกิจและเงื่อนไขสัญญา 
(term sheet) ของผู้เข้าร่วม
โครงการและสนับสนุนให้เขา้ถึง
แหล่งทุน 

 70 - - - - 15.0 30.0 45.0 60.0 75.0 90.0 100.0 100.0 0.1700 

2. กิจกรรมศึกษาแนวทางการ
พัฒนานวัตกรรมในอุตสาหกรรม
การเกษตรของไทย โดยความ
ร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศ 

10  0.0 0.5 1.0 2.5 10.0 42.0 50.0 58.0 66.0 95.0 100.0 100.0  
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รายการกิจกรรม 

น้ าหนัก 
(%) 

น้ าหนัก
ย่อย 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
งบประมาณ/ 

ตัวชี้วัด 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 4.5000 

2.1 จัดจ้างหน่วยงานเพื่อ
ท าการศึกษาตามหัวข้อ 

 10 - 5.0 10.0 25.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0  

2.2 กิจกรรมศึกษาและเก็บข้อมลู
ตามหัวข้อ 

 80 - - - - - 40.0 50.0 60.0 70.0 100.0 100.0 100.0  

2.3 กิจกรรมน าเสนอผลการศึกษา  10 - - - - - - - - - 50.0 100.0 100.0  

3. กิจกรรมส่งเสริมการเกิดความ
ร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศ 

10  0.0 0.0 3.0 6.0 12.0 22.0 32.0 46.0 54.0 62.0 85.0 100.0 1.2500 

3.1 กิจกรรมส่งเสรมิและแสวงหา
โครงการ 

 30 - - 10.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 0.5000 

3.2 กิจกรรมพัฒนาโครงการ
นวัตกรรม 

 40 - - - - - 10.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0 100.0  

3.3 กิจกรรมสนับสนุนโครงการ
นวัตกรรม 

 30 - - - - - - - - - - 50.0 100.0 0.75 

4. กิจกรรมพัฒนาระบบฐานข้อมลู
วิสาหกิจเร่ิมต้นและพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลผู้ประกอบการที่ได้รับ
การสนับสนุนจากสนช. 

10  0.0 0.5 1.0 2.5 10.0 42.0 50.0 58.0 70.0 82.0 95.0 100.0 2.0000 

4.1 จัดจ้างหน่วยงานเพื่อท าระบบ
ฐานข้อมูล 

 
10.0 0 5 10 25 100 100 100 100 100 100 100 100 0.0000 
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รายการกิจกรรม 

น้ าหนัก 
(%) 

น้ าหนัก
ย่อย 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
งบประมาณ/ 

ตัวชี้วัด 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 4.5000 

4.2 กิจกรรมศึกษาข้อมูล เก็บข้อมลู 
และพัฒนาระบบ 

 
80.0 0 0 0 0 0 40 50 60 75 90 100 100 1.7000 

4.3 กิจกรรมน าเสนอการใช้งาน
ระบบฐานข้อมลู 

 
10.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 100 0.3000 
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5.3 วิธีและขั้นตอนการด าเนินงาน (Work Breakdown Structure) 

 

5.4 รายชื่อผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
      5.4.1 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจเริ่มต้นสู่การลงทุน (Growth Program) 

 

ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย) ต าแหน่ง หน้าที่ ความ
รับผิดชอบ 

(%) 
งานหลัก    

นายวิเชียร สุขสร้อย รองผู้อ านวยการ -  ที่ปรึกษาและก ากับดูแลภาพรวม

โครงการ 
-  วางยุทธศาสตร์การด าเนินโครงการ 
-  สนับสนุนการด าเนินโครงการ 

20% 

ดร.สุรอรรถ ศุภจัตุรัส ผู้อ านวยการฝ่าย -  ก ากับดูแลภาพรวมโครงการ 
-  วางยุทธศาสตร์การด าเนินโครงการ 

10% 
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ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย) ต าแหน่ง หน้าที่ ความ
รับผิดชอบ 

(%) 
-  สนับสนุนการด าเนินโครงการ 

นางสาวปาณิศรา คะบุศย์ นักพัฒนา
นวัตกรรม 

- ผู้รับผิดชอบการด าเนินงาน 

- วางแผนการด าเนินโครงการ 
- ประสานงาน พัฒนา สนับสนุน

โครงการ 
- ก ากับและติดตามโครงการ 

40% 

นายสุทธิรักษ์ ดวงบุรงค์ นักพัฒนานวัตกรรม - ประสานงาน พัฒนา สนับสนุน
โครงการ 

15% 

นางสาวภัสสร จารุบริสุทธิคุณ   นักพัฒนา
นวัตกรรม 

- ประสานงาน พัฒนา สนับสนุน
โครงการ 

5% 

นางสาวอาศยา ศิริเอาทารย์  นักส่งเสริม
นวัตกรรมอาวุโส 

- งานประชาสัมพันธ์ 5% 

งานสนับสนุน    
นางสาววศวรรณ รู้รักดี ผู้อ านวยการฝ่าย - ก ากับการรวบรวมและรายงานผลการ

ด าเนินงานโครงการต่อหน่วยงาน
ภายนอก 

- ก ากับการใช้จ่ายงบประมาณ 

10% 

นางสาวธัณย์สิตา ศุภสวัสดิ์บวร เจ้าหน้าที่องค์กร
นวัตกรรม 

- รวบรวมและรายงานผลการใช้
จ่ายเงินงบประมาณ 

25/% 

นางสาวทวีสิน ดึกภุมรินทร์ ผู้จัดการองค์กร 
นวัตกรรม 

- ก ากับการเบิกจ่ายเงินสนับสนุน
โครงการ 

10% 

นางสาววิจิตรา กลุ่มกว้าง เจ้าหน้าที่องค์กร
นวัตกรรม 

- ด าเนินการจัดท าเบิกจ่ายเงิน
สนับสนุนโครงการ 

25% 

นางสาวพิมพ์ตะวัน โสภาแปง เจ้าหน้าที่องค์กร
นวัตกรรม 

- ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 25% 
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           5.4.2 กิจกรรมศึกษาแนวทางการพัฒนานวัตกรรมในอุตสาหกรรมการเกษตรของไทย โดยความร่วมมือกับ
หน่วยงานต่างประเทศ 

ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย) ต าแหน่ง หน้าที่ ความ
รับผิดชอบ 

(%) 
งานหลัก    

นายวิเชียร สุขสร้อย รองผู้อ านวยการ -  ที่ปรึกษาและก ากับดูแลภาพรวม

โครงการ 
-  วางยุทธศาสตร์การด าเนินโครงการ 
-  สนับสนุนการด าเนินโครงการ 

20% 

ดร.สุรอรรถ ศุภจัตุรัส ผู้อ านวยการฝ่าย -  ก ากับดูแลภาพรวมโครงการ 
-  วางยุทธศาสตร์การด าเนินโครงการ 
-  สนับสนุนการด าเนินโครงการ 

10% 

นางสาวพิชชารีย์  กีรติธากุล นักพัฒนา
นวัตกรรม 

- ผู้รับผิดชอบโครงการ 

- วางแผนการด าเนินโครงการ 
- ประสานงาน พัฒนา สนับสนุน

โครงการ 
- ก ากับและติดตามโครงการนวัตกรรม 

40% 

นายจิตรภณ  จิรกุลสมโชค นักพัฒนา 
นวัตกรรม 

- ประสานงาน พัฒนา สนับสนุน
โครงการ 

- ติดตามโครงการนวัตกรรม 

40% 

งานสนับสนุน    
นางสาววศวรรณ รู้รักดี ผู้อ านวยการฝ่าย - ก ากับการรวบรวมและรายงานผลการ

ด าเนินงานโครงการต่อหน่วยงาน
ภายนอก 

- ก ากับการใช้จ่ายงบประมาณ 

5% 

นางสาวธัณย์สิตา ศุภสวัสดิ์บวร เจ้าหน้าที่องค์กร
นวัตกรรม 

- รวบรวมและรายงานผลการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณ 

30% 

นางสาวทวีสิน ดึกภุมรินทร์ ผู้จัดการองค์กร 
นวัตกรรม 

- ก ากับการเบิกจ่ายเงินสนับสนุน
โครงการ 

5% 
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ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย) ต าแหน่ง หน้าที่ ความ
รับผิดชอบ 

(%) 
นางสาววิจิตรา กลุ่มกว้าง เจ้าหน้าที่องค์กร

นวัตกรรม 
- ด าเนินการจัดท าเบิกจ่ายเงินสนับสนุน

โครงการ 
30% 

นางสาวพิมพ์ตะวัน โสภาแปง เจ้าหน้าที่องค์กร
นวัตกรรม 

- ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 30% 

 

      5.4.3 กิจกรรมส่งเสริมการเกิดความร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศ 

ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย) ต าแหน่ง หน้าที่ ความ
รับผิดชอบ 

(%) 
งานหลัก    

นายวิเชียร สุขสร้อย รองผู้อ านวยการ -  ที่ปรึกษาและก ากับดูแลภาพรวม

โครงการ 
-  วางยุทธศาสตร์การด าเนินโครงการ 
-  สนับสนุนการด าเนินโครงการ 

10% 

ดร.สุรอรรถ ศุภจัตุรัส ผู้อ านวยการฝ่าย -  ก ากับดูแลภาพรวมโครงการ 
-  วางยุทธศาสตร์การด าเนินโครงการ 
-  สนับสนุนการด าเนินโครงการ 

5% 

นางสาวปาณิศรา คะบุศย์ นักพัฒนา
นวัตกรรม 

- ผู้รับผิดชอบการด าเนินงาน 

- วางแผนการด าเนินโครงการ 
- ประสานงาน พัฒนา สนับสนุนโครงการ 
- ก ากับและติดตามโครงการ 

10% 

นางสาวพิชชารีย์  กีรติธากุล นักพัฒนา
นวัตกรรม 

- ผู้รับผิดชอบโครงการ 

- วางแผนการด าเนินโครงการ 
- ประสานงาน พัฒนา สนับสนุนโครงการ 
- ก ากับและติดตามโครงการนวัตกรรม 

10% 

นายอุกฤช กิจศิริเจริญชัย ผู้จัดการพัฒนา 
นวัตกรรม 

- ประสานงาน พัฒนา สนับสนุนโครงการ 
- ติดตามโครงการนวัตกรรม 

10% 

ดร.นิมิต นิพัทธ์ธรรมกุล ผู้จัดการพัฒนา - ประสานงาน พัฒนา สนับสนุนโครงการ 10% 
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ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย) ต าแหน่ง หน้าที่ ความ
รับผิดชอบ 

(%) 
นวัตกรรม - ติดตามโครงการนวัตกรรม 

นายสุทธิรักษ์ ดวงบุรงค์ นักพัฒนา
นวัตกรรม 

- ประสานงาน พัฒนา สนับสนุนโครงการ 
- ติดตามโครงการนวัตกรรม 

10% 

นายจิตรภณ  จิรกุลสมโชค นักพัฒนา 
นวัตกรรม 

- ประสานงาน พัฒนา สนับสนุนโครงการ 
- ติดตามโครงการนวัตกรรม 

10% 

นางสาวภัสสร จารุบริสุทธิคุณ   นักพัฒนา 
นวัตกรรม 

- ประสานงาน พัฒนา สนับสนุนโครงการ 
- ติดตามโครงการนวัตกรรม 

10% 

นายณัฐวุฒิ ศรีโยม นักพัฒนา 
นวัตกรรม 

- ท าสัญญาโครงการ 
- ติดตามโครงการนวัตกรรม 

5% 

ดร.ชัยธร ลิมาภรณ์วณิชย์   ผู้จัดการกลยุทธ์
นวัตกรรม 

- วิเคราะห์ข้อมูลและหาแนวทางความ
ร่วมมือกับหน่วยงานส่งเสริมนวัตกรรม
ต่างประเทศ 

5% 

นางสาวอาศยา ศิริเอาทารย์  นักส่งเสริม
นวัตกรรมอาวุโส 

- งานประชาสัมพันธ์ 5% 

งานสนับสนุน    
นางสาววศวรรณ รู้รักดี ผู้อ านวยการฝ่าย - ก ากับการรวบรวมและรายงานผลการ

ด าเนินงานโครงการต่อหน่วยงาน
ภายนอก 

- ก ากับการใช้จ่ายงบประมาณ 

10% 

นางสาวธัณย์สิตา ศุภสวัสดิ์บวร เจ้าหน้าที่องค์กร
นวัตกรรม 

- รวบรวมและรายงานผลการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณ 

30% 

นางสาวทวีสิน ดึกภุมรินทร์ ผู้จัดการองค์กร 
นวัตกรรม 

- ก ากับการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนโครงการ 10% 

นางสาววิจิตรา กลุ่มกว้าง เจ้าหน้าที่องค์กร
นวัตกรรม 

- ด าเนินการจัดท าเบิกจ่ายเงินสนับสนุน
โครงการ 

30% 

นางสาวพิมพ์ตะวัน โสภาแปง เจ้าหน้าที่องค์กร
นวัตกรรม 

- ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 30% 
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          5.4.4 กิจกรรมพัฒนาระบบฐานข้อมูลวิสาหกิจเริ่มต้นและพัฒนาระบบฐานข้อมูลผู้ประกอบการที่ได้รับการ
สนับสนุนจากสนช. 

ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย) ต าแหน่ง หน้าที่ ความ
รับผิดชอบ 

(%) 
งานหลัก    

นายวิเชียร สุขสร้อย รองผู้อ านวยการ -  ที่ปรึกษาและก ากับดูแลภาพรวม

โครงการ 
-  วางยุทธศาสตร์การด าเนินโครงการ 
-  สนับสนุนการด าเนินโครงการ 

40% 

ดร.สุรอรรถ ศุภจัตุรัส ผู้อ านวยการฝ่าย -  ก ากับดูแลภาพรวมโครงการ 
-  วางยุทธศาสตร์การด าเนินโครงการ 
-  สนับสนุนการด าเนินโครงการ 

5% 

นางสาวพิชชารีย์  กีรติธากุล นักพัฒนา 
นวัตกรรม 

- ประสานงาน พัฒนา สนับสนุนโครงการ 
- ติดตามโครงการนวัตกรรม 

50% 

นางสาวอาศยา ศิริเอาทารย์  นักส่งเสริม
นวัตกรรมอาวุโส 

- งานประชาสัมพันธ์ 5% 

งานสนับสนุน    
นางสาววศวรรณ รู้รักดี ผู้อ านวยการฝ่าย - ก ากับการรวบรวมและรายงานผลการ

ด าเนินงานโครงการต่อหน่วยงาน
ภายนอก 

- ก ากับการใช้จ่ายงบประมาณ 

10% 

นางสาวธัณย์สิตา ศุภสวัสดิ์บวร เจ้าหน้าที่องค์กร
นวัตกรรม 

- รวบรวมและรายงานผลการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณ 

30% 

นางสาวทวีสิน ดึกภุมรินทร์ ผู้จัดการองค์กร 
นวัตกรรม 

- ก ากับการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนโครงการ 10% 

นางสาววิจิตรา กลุ่มกว้าง เจ้าหน้าที่องค์กร
นวัตกรรม 

- ด าเนินการจัดท าเบิกจ่ายเงินสนับสนุน
โครงการ 

30% 

นางสาวพิมพ์ตะวัน โสภาแปง เจ้าหน้าที่องค์กร
นวัตกรรม 

- ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 30% 
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5.5 ผู้รับผิดชอบโครงการ (Responsibility Assignment Matrix) 
       5.5.1 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจเริ่มต้นสู่การลงทุน (Growth Program) 

กิจกรรมการด าเนินงาน VS SS PK SDB PJR  AS 

1 แสวงหาและจัดจ้างที่ปรึกษาเพ่ือพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจเริ่มต้นสู่การลงทุน C C A R R  

2. จัดจ้างลูกจ้างโครงการเพ่ือประสานงานภายในและภายนอก C C A R R  

3. ประเมินศักยภาพและคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ C C A R R  

4. พัฒนาธุรกิจและเงื่อนไขสัญญา (term sheet) ของผู้เข้าร่วมโครงการและสนับสนุนให้
เข้าถึงแหล่งทุน 

 C C A R R R 
 

 
5.5.2 กิจกรรมศึกษาแนวทางการพัฒนานวัตกรรมในอุตสาหกรรมการเกษตรของไทย โดยความร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศ 

กิจกรรมการด าเนินงาน VS SS PKR JJR 

1. จัดจ้างหน่วยงานเพื่อท าการศึกษาตามหัวข้อ C C A R 

2. กิจกรรมศึกษาและเก็บข้อมูลตามหัวข้อ C C A R 

3. กิจกรรมน าเสนอผลการศึกษา  C C A R 
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5.5.3 กิจกรรมส่งเสริมการเกิดความร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศ 

กิจกรรมการด าเนินงาน VS SS PK PKR UK NN SDB JJR PJR NSY CL AS 

1. กิจกรรมส่งเสริมและแสวงหาโครงการ C C A A R R     R R 

2. กิจกรรมพัฒนาโครงการนวัตกรรม C C A A R R R R R     

3. กิจกรรมพิจารณาสนับสนุนโครงการ
นวัตกรรม  

 C C R R R R R R R  R     

 
  5.5.4 กิจกรรมพัฒนาระบบฐานข้อมูลวิสาหกิจเริ่มต้นและพัฒนาระบบฐานข้อมูลผู้ประกอบการที่ได้รับการสนับสนุนจากสนช. 

กิจกรรมการด าเนินงาน VS SS PKR AS 

1. จัดจ้างหน่วยงานเพื่อท าระบบฐานข้อมูล C C A R 

2. กิจกรรมศึกษาข้อมูล เก็บข้อมูล และพัฒนาระบบ C C A R 

3. กิจกรรมน าเสนอการใช้งานระบบฐานข้อมูล  C C A R 
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6. รายละเอียดตัวชี้วัด ของแผนงาน/โครงการ  

6.1 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจเริ่มต้นสู่การลงทุน (Growth Program) 

 6.1.1 ตัวชี้วัดที่ 1: แผนธุรกจิ/ข้อมูลเงื่อนไขการลงทุน (Term sheet) ที่พร้อมยื่นเข้าสูแ่หล่งทุน 

  หน่วยนับ:  ฉบับ 

  6.1.1.1 ประเภทตัวชี้วัด 

  สงป.  ยุทธศาสตร์ วท.  ข้อตกลง ก.พ.ร.  แผนปฏิบัติการ สนช.   สนับสนุนการเกิด
ผลผลิต   

  6.1.1.2 ค าอธิบายตัวชี้วัด  

  แผนธุรกิจ/ข้อมูลเงื่อนไขการลงทุน (Term sheet) หมายถึง เอกสารแสดงข้อมูลผลประกอบการ
โดยเฉพาะด้านการเงินของวิสาหกิจเริ่มต้น (startup) อาทิ ข้อมูลกระแสเงินสด (cash flow) งบการเงิน (financial 
statement) และประมาณการงบการเงิน (financial forecast) ภายใต้สมมติฐานการด าเนินงานของบริษัท ซึ่งข้อมูล
เหล่านี้ถูกใช้ในการน าเสนอและเจรจากับนักลงทุน 

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด      

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
รวม 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
          10  10 

6.1.1.3 ร้อยละความก้าวหน้าของงานในแต่ละเดือน   

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 รวม 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.  
  10.0 28.0 40.5 51.0 61.5 72.0 82.5 93.0 100.0 100.0 100% 

 

6.2 กิจกรรมศึกษาแนวทางการพัฒนานวัตกรรมในอุตสาหกรรมการเกษตรของไทย โดยความร่วมมือกับ
หน่วยงานต่างประเทศ 

 6.2.1 ตัวชี้วัดที่ 1: ผลการศึกษาเพื่อหาแนวทางการพัฒนานวัตกรรมในอุตสาหกรรมการเกษตรของ
ไทย 

  หน่วยนับ: รายงาน 
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  6.2.1.1 ประเภทตัวชี้วัด 

  สงป.  ยุทธศาสตร์ วท.  ข้อตกลง ก.พ.ร.  แผนปฏิบัติการ สนช.   สนับสนุนการเกิด
ผลผลิต   

  6.2.1.2 ค าอธิบายตัวชี้วัด  

  ผลการศึกษาเพื่อหาแนวทางการพัฒนานวัตกรรมในอุตสาหกรรมการเกษตรของไทย หมายถึง 
เอกสารรายงานแผนนโยบายและแนวทางการพัฒนานวัตกรรมในอุตสาหกรรมการเกษตรของไทย (Final Report) อัน
ประกอบด้วย การระบุปัญหาในห่วงโซ่อุปทานของผลิตผลทางการเกษตร ที่ประเทศไทยควรสนับสนุนในการพัฒนา
นวัตกรรม การวิเคราะห์นโยบายการพัฒนานวัตกรรมในต่างประเทศ เพ่ือเป็นแนวทางในการก าหนดแผนนโยบายและ
การพัฒนานวัตกรรมด้าน Smart logistics และ Supply chain management ในอุตสาหกรรมการเกษตร ตัวอย่าง
โครงการน าร่องเพ่ือการพัฒนานวัตกรรมตามแผนนโยบายและแนวทางการพัฒนาที่ได้จัดท าขึ้น เป็นต้น 

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด      
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

รวม 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
          1  1 

6.2.1.3 ร้อยละความก้าวหน้าของงานในแต่ละเดือน   

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 รวม 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.  
   0.5 1.0 2.5 10.0 42.0 50.0 58.0 66.0 95.0 100.0 100.0 100% 

 

6.3 กิจกรรมส่งเสริมการเกิดความร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศ 

 6.3.1 ตัวชี้วัดที่ 1: กิจกรรมส่งเสริมความร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศ   

   หน่วยนับ:  กิจกรรม 

  6.3.1.1 ประเภทตัวชี้วัด 

   สงป.  ยุทธศาสตร์ วท.  ข้อตกลง ก.พ.ร.  แผนปฏิบัติการ สนช.   สนับสนุนการเกิด
ผลผลิต   
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  6.3.1.2 ค าอธิบายตัวชี้วัด  

  กิจกรรม หมายถึง กิจกรรมหรือโครงการนวัตกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการความร่วมมือแบบทวิภาคี 
(bilateral collaboration) กับหน่วยงานนวัตกรรมต่างประเทศ โดยกิจกรรมต้องส่งเสริมการด าเนินโครงการ
นวัตกรรม หรือโครงการนวัตกรรมที่เกิดขึ้นจากผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรม ( Innovation-based enterprise) 
และ/หรือวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) นั้นต้องมาจากการพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่ว่า
จะเป็นลักษณะของกระบวนการใหม่ ผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือรูปแบบธุรกิจใหม่ที่เป็นที่มีเป้าหมายเพ่ือก่อให้เกิด
ผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจและสังคม ทั้งนี้ การอนุมัติการสนับสนุนโครงการนวัตกรรมดังกล่าวนั้น จะพิจารณาโดย
คณะอนุกรรมการ/คณะท างาน ที่คณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ (กนช.) ได้แต่งตั้งขึ้น  

  การสนับสนุนโครงการนวัตกรรม  หมายถึง โครงการที่ผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการฯ/
คณะท างาน ที่ สนช. แต่งตั้งขึ้น และสนับสนุนเงินทุนตามกลไกการสนับสนุนของส านักงานฯ ที่ผ่านความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ 

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด      

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
รวม 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
         1 1 1 1 

6.1.1.3 ร้อยละความก้าวหน้าของงานในแต่ละเดือน   

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
รวม 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
  3.0 6.0 12.0 22.0 32.0 46.0 54.0 62.0 85.0 100.0 100% 
 

6.4 กิจกรรมพัฒนาระบบฐานข้อมูลวิสาหกิจเริ่มต้นและพัฒนาระบบฐานข้อมูลผู้ประกอบการที่ได้รับการ
สนับสนุนจากสนช. 

 6.4.1 ตัวชี้วัดที่ 1: ระบบฐานข้อมูลเชิงลึกของวิสาหกิจเริ่มต้นและระบบนิเวศ 

  หน่วยนับ:  ระบบ 

  6.3.1.1 ประเภทตัวชี้วัด 

   สงป.  ยุทธศาสตร์ วท.  ข้อตกลง ก.พ.ร.  แผนปฏิบัติการ สนช.   สนับสนุนการเกิด
ผลผลิต   
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  6.4.1.2 ค าอธิบายตัวชี้วัด  

  ระบบ หมายถึง ระบบฐานข้อมูลที่ประกอบไปด้วย ข้อมูลของ Startup ที่ผ่านการคัดกรอง รายงาน
ข้อมูลระบบนิเวศของ Startup (Startup Ecosystem Mapping) ในด้าน Food Tech, Health Tech, Industrial 
Tech รวมถึงรายงานประจ าปีเกี่ยวกับข้อมูลระบบนิเวศ Startup (Annual Report)  และข้อมูลเชิงวิเคราะห์ต่างๆ 
เช่น แนวโน้มการลงทุน เป็นต้น และบทความเกี่ยวกับแนวโน้มของเทคโนโลยีในสาขาดังกล่าว พร้อมแผนการดูแล
และบ ารุงรักษาภายหลังสิ้นสุดสัญญา 

  ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด      
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

รวม 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

          1  1 

6.1.1.3 ร้อยละความก้าวหน้าของงานในแต่ละเดือน   

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 รวม 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.  
  0.5 1.0 2.5 10.0 42.0 50.0 58.0 70.0 82.0 95.0 100.0 100% 

 

7. ผลผลิตส าคัญจากโครงการ: 

  
ไตรมาส 4 : 1) จ านวนแผนธุรกิจ/ลงทุน (Term sheet) ที่พร้อมน าเสนอต่อแหล่งทุน จ านวน 10 แผน 
 2) ผลการศึกษาเพ่ือหาแนวทางการพัฒนานวัตกรรมในอุตสาหกรรมการเกษตรของไทย จ านวน 1 
รายงาน 
  3) กิจกรรมส่งเสริมความร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศ จ านวน 1 กิจกรรม 
  4) ระบบฐานข้อมูลเชิงลึกของวิสาหกิจเริ่มต้นและระบบนิเวศ จ านวน 1 ระบบ 
  5) ข้อเสนอแนะการด าเนินโครงการฯ ที่มีเครื่องมือสนับสนุนใหม่ๆของ สนช. ที่ผ่านการเห็นชอบของ
กนช. จ านวน 1 แผน 
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8. ผลประโยชน์ที่คิดว่าจะได้รับ: 

8.1 ผลประโยชน์: 
 

ประโยชน์ทางตรง 1)  วิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) ไทยได้มีองค์ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนการเงิน และได้
แผนธุรกิจ/ข้อมูลเงื่อนไขการลงทุน (Term sheet) ที่พร้อมน าเสนอต่อแหล่งทุน 
จ านวน 10 แผน 

 2) เกิด เครือข่ ายความร่วมมือในการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรม 
(Innovation-based enterprise) และวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) ระหว่างภาครัฐ 
เอกชน และแหล่งทุน ทั้งในและนอกประเทศ 

 3) เกิดกิจกรรมการสร้างศักยภาพเพ่ือให้ผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรม (Innovation-
based enterprise) และวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) เกิดความสามารถในการแข่งขัน
เชิงพาณิชย์ 

 4) เพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการสนับสนุนนวัตกรรมของผู้ประกอบการ 
SMEs ทั่วประเทศ ในรูปแบบของเงินให้เปล่าเนื่องจากการพัฒนานวัตกรรมมีความ
เสี่ยงสูง ท าให้ผู้ประกอบการที่จะคิดสิ่งใหม่ท าของใหม่ไม่สามารถหาแหล่งเงินทุนและ
สินเชื่อจากสถาบันการเงินได้ 

5) เสริมสร้างศักยภาพในการน าสินค้านวัตกรรมจากผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรม 
(Innovation-based enterprise) และวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) ออกแพร่กระจายสู่
ตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ  เตรียมความพร้อม วิเคราะห์และประเมิน
ศักยภาพ ผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรม ( Innovation-based enterprise) และ
วิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) เพ่ือเข้าถึงแหล่งทุนผ่านธุรกิจเงินร่วมลงทุน (Venture 
Capital : VC ) บริษัทขนาดใหญ่ที่มาร่วมลงทุนกับบริษัทต่างๆ (Corporate Venture 
Capital : CVC) หรือ ธนาคารพาณิชย์ไทยผ่านกลไกนวัตกรรมดี...ไม่มีดอกเบี้ย  

8) เชื่อมโยงให้ผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรม ( Innovation-based enterprise) และ
วิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) ผ่านงานความร่วมมือด้านนวัตกรรมกับหน่วยงานพันธมิตร
ระหว่างประเทศ 

ผู้ได้รับประโยชน์ คือ  ผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรม (Innovation-based enterprise) และวิสาหกิจเริ่มต้น 
(Startup) 

ประโยชน์ทางอ้อม  1)  ตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาลในการสร้างความมั่นคง และสร้างศักยภาพในการ
แข่งขันของผู้ประกอบการ 

  2) ตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ Startups 
ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ให้แก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น 
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  3) ส่งเสริมให้เกิดการน างานวิจัยและเทคโนโลยีทั้งในและต่างประเทศมาใช้ในการ
ผลักดันนวัตกรรมในเชิงพาณิชย์ รวมทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้บุคลากรด้านวิชาการให้
ความส าคัญในการพัฒนางานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด น ามาซึ่ง
การวิจัยและพัฒนาแบบบูรณาการและมุ่งเป้าภายในประเทศ 

  4)  จะก่อให้เกิดผู้ประกอบการนวัตกรรมและวิสาหกิจเริ่มต้นที่มีศักยภาพ เพ่ือ
ยกระดับความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจของประเทศ 

 

9. ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงของโครงการ: 

9.1 ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง  
ประเภทของความเสี่ยง ความเสี่ยงทีเ่กิดขึ้น /คาดว่าจะเกิดขึ้น แนวทางแก้ไข/ ป้องกัน 

ความเสี่ยงของโครงการ จ านวนโครงการที่ได้รับอนุมัติไม่ครบ
ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

ด าเนินการหาพันธมิตรและเครือข่าย
เพ่ือแสวงหาและพัฒนาโครงการอย่าง
ต่อเนื่อง 

10. งบประมาณ 

10.1  งบประมาณ ปี 2562 รวมทั้งหมด   4,500,000.-             บาท  
 10.1.1 รายละเอียดการใช้จ่าย จ าแนกตามกิจกรรม  

ค่าใช้จ่ายกิจกรรม/ การ
ด าเนินงาน 

หน่วยนับ 
จ านวน
หน่วย 

ราคาต่อ
หน่วย 

จ านวนครั้ง 
(ถ้ามี) 

รวมจ านวนเงิน 

1. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ
วิสาหกิจเริ่มต้นสู่การลงทุน 

   
 

 

1.1 แสวงหาและจัดจ้างที่ปรึกษา
เพ่ือพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจ
เริ่มต้นสู่การลงทุน 

คน 1 0.8400  0.8400 

1.2 จัดจ้างลูกจ้างโครงการเพื่อ
ประสานงานภายในและภายนอก 

คน 1 0.2400  0.2400 

1.3 ประเมินศักยภาพและคัดเลือก
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

ครั้ง 1    

1.4 พัฒนาธุรกิจและเงื่อนไข
สัญญา (term sheet) ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการและสนับสนุนให้
เข้าถึงแหล่งทุน 

หลักสูตร 1 0.17 15 0.17 
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ค่าใช้จ่ายกิจกรรม/ การ
ด าเนินงาน 

หน่วยนับ 
จ านวน
หน่วย 

ราคาต่อ
หน่วย 

จ านวนครั้ง 
(ถ้ามี) 

รวมจ านวนเงิน 

2. กิจกรรมศึกษาแนวทางการ
พัฒนานวัตกรรมในอุตสาหกรรม
การเกษตรของไทย โดยความ
ร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศ 

     

2.1 จัดจ้างหน่วยงานเพื่อ
ท าการศึกษาตามหัวข้อ 

หน่วยงาน 1      

2.2 กิจกรรมศึกษาและเก็บข้อมูล
ตามหัวข้อ 

การศึกษา     

2.3 กิจกรรมน าเสนอผลการศึกษา รายงาน 1      
3. กิจกรรมส่งเสริมการเกิดความ
ร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศ 

     

3.1 กิจกรรมส่งเสริมและแสวงหา
โครงการ 

ครั้ง/
เครือข่าย 

5 0.4000  0.5000 

3.2 กิจกรรมพัฒนาโครงการ
นวัตกรรม 

ครั้ง/
เครือข่าย 

5    

3.3 กิจกรรมสนับสนุนโครงการ
นวัตกรรม 

ครั้ง/
เครือข่าย 

1 0.7500  0.7500 

4. กิจกรรมพัฒนาระบบฐานข้อมูล
วิสาหกิจเริ่มต้นและพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลผู้ประกอบการที่ได้รับ
การสนับสนุนจากสนช. 

     

4.1 จัดจ้างหน่วยงานเพื่อท าระบบ
ฐานข้อมูล 

ครั้ง 1       

4.2 กิจกรรมศึกษาข้อมูล เก็บ
ข้อมูล และพัฒนาระบบ 

ระบบ 1 2.0000  2.0000 

4.3 กิจกรรมน าเสนอการใช้งาน
ระบบฐานข้อมูล 

ครั้ง 1    

รวม 4.5000 
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 9.1.2 รายละเอียดการใช้จ่าย จ าแนกตามแผนยุทธศาสตร์  
แผนยุทธศาสตร์ กิจกรรม รวมจ านวนเงิน 

สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเปลี่ยนแปลงทางนวัตกรรม 
 2. แสวงหาและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในพ้ืนที่

เพ่ือแสวงหาและพัฒนาโครงการร่วมกับผู้ประกอบการ 
0.5000 

 2. จัดจ้างที่ปรึกษาโครงการเพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการ 

0.8400 

 3. จัดจ้างลูกจ้างประสานงานโครงการ 0.2400 
 4. จัดจ้างหน่วยงานเพ่ือท าการศึกษาตามหัวข้อ  
 5. จัดจ้างหน่วยงานพัฒนาระบบฐานข้อมูล 2.0000 
สร้างคุณค่าใหม่ทางนวัตกรรม 
 4. พัฒนาธุรกิจและเงื่อนไขสัญญา (term sheet) ของ

ผู้เข้าร่วมโครงการและสนับสนุนให้เข้าถึงแหล่งทุน 
0.1700 

 2. การพัฒนาความร่วมมือด้านนวัตกรรมกับหน่วยงาน
พันธมิตรระหว่างประเทศ 

0.7500 
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10.1 แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายเดือน   

กิจกรรมการด าเนินงาน 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

จ านวนเงินเบิกจ่าย (สะสม) 
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.  ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
โครงการพัฒนาศักยภาพและธุรกจินวัตกรรมเพื่อยกระดับ
ความสามารถในการแข่งขันเชิงพาณิชย์ 

4.5000 0.6000 0.0000 0.0000 2.8400 0.0000 0.0000 0.2400 0.0000 0.0000 0.8200 0.0000 0.0000 

1. โครงการพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจเริ่มต้นสู่การลงทุน (Growth) 1.2500 0.0000 0.0000 0.0000 0.8400 0.0000 0.0000 0.2400 0.0000 0.0000 0.1700 0.0000 0.0000 
2. กิจกรรมส่งเสริมการเกิดความร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศ 3.2500 0.6000 0.0000 0.0000 2.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.6500 0.0000 0.0000 

(ถัวเฉลี่ยทุกรายการ) 

10.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (ถ้ามี)   

เร่ือง / โครงการ 
จ านวนเงิน

รวม 
(ล้านบาท) 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

รวมงบประมาณ  - - - - - - - - - - - - 

1. จัดจ้างที่ปรึกษาเพ่ือพัฒนา
วิสาหกิจเริ่มต้นสู่การลงทุน 0.8400     0.8400        

2. จัดจ้างลูกจ้างโครงการเพ่ือ
ประสานงานภายในและภายนอก 0.2400      0.2400        

3. จัดจ้างหน่วยงานเพ่ือ
ท าการศึกษาตามหัวข้อ 

             

4. จัดจ้างหน่วยงานเพ่ือ 
ท าระบบฐานข้อมูล 

2.0000     2.0000        
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S2-6: นวัตกรรมเพื่อสังคมแบบเปิด 
 

1. ความสอดคล้องกับนโยบาย 

1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี:  
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ:  
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 

1.3 แผนปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ ด้านที่ 1: การเพิ่มความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ 
หัวข้อที่ 1: การปฏิรูปด้านความสามารถในการแข่งขัน 
 หัวข้อย่อยที่ 1.1: ผลิตภาพ (Productivity)  
 หัวข้อย่อยที่ 1.2: การรวมกลุ่มในภูมิภาค (Regional Integration)  
 หัวข้อย่อยที่ 1.3: ระบบนิเวศด้านวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม (R&D Innovation Ecosystem)   

1.4 แผนงบประมาณ 
 แผนงานพ้ืนฐาน: ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
 แผนงานยุทธศาสตร์: การพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม  
 แผนงานบูรณาการ: พัฒนาผู้ประกอบการ เศรษฐกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล   
 แผนงานบูรณาการ: พัฒนาพ้ืนที่ระดับภาค (ภาคใต้ชายแดน)  

1.5 ยุทธศาสตร์: กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
 ยุทธศาสตร์ที่ 1: บ่มเพาะนวัตกรเพ่ืออนาคต และพัฒนาก าลังคน วทน.  
 ยุทธศาสตร์ที่ 2: บริหารจัดการงานวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมในสาขาเป้าหมาย  
 ยุทธศาสตร์ที่ 3: ขับเคลื่อนโครงการ วทน. ขนาดใหญ่ และโครงสร้างพ้ืนฐาน   
 ยุทธศาสตร์ที่ 4: พัฒนาพ้ืนที่เพ่ือนวัตกรรม  
 ยุทธศาสตร์ที่ 5: ผลักดันเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

1.6 ยุทธศาสตร์: ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1: สร้างความเข้มแข็งระบบนวัตกรรม (Strong Innovation System) 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2: สร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเปลี่ยนแปลงทางนวัตกรรม (Catalyst for Changes) 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3: สร้างคุณค่าใหม่ทางนวัตกรรม (Nurturing Future Value) 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4: พัฒนาสู่องค์กรแห่งนวัตกรรม (Innovative Organization) 
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1.7 ประเด็นการพัฒนาเพื่อยกระดับนวัตกรรม: ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
 ประเด็นที่ 1: สถาปัตยกรรมการเงินนวัตกรรม  
 ประเด็นที่ 2: นวัตกรรมเพ่ือสังคม 
 ประเด็นที่ 3: งานแห่งนวัตกรรม 
 ประเด็นที่ 4: ตลาดนวัตกรรมภาครัฐ 
 ประเด็นที่ 5: นวัตกรรมที่จ าเป็นต่อการพัฒนาประเทศ 
 ประเด็นที่ 6: นวัตกรรมเชิงพ้ืนที่ 
 ประเด็นที่ 7: สร้างนวัตกรและวิสาหกิจฐานนวัตกรรม 
 

2. ฝ่ายงานและผู้รับผิดชอบ  

ฝ่าย/งาน: นวัตกรรมเพ่ือสังคม 

ที่ปรึกษาโครงการ: นายวิเชียร สุขสร้อย  ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการด้านเศรษฐกิจและสังคม 

ผู้จัดการโครงการ: นายคุณาวุฒิ บุญญานพคุณ ต าแหน่ง รักษาการผู้อ านวยการฝ่าย 

ผู้ร่วมท างาน:  

1. นายเฉลิมพงษ์ กล้าขยัน  ต าแหน่ง นักพัฒนานวัตกรรมอาวุโส 
2. นางสาวสุวรรษา ทองหยู  ต าแหน่ง นักพัฒนานวัตกรรม 
3. นายธีรวัฒน์ เหล่าสมบัติ  ต าแหน่ง นักพัฒนานวัตกรรม 

3. หลักการและเหตุผล  
 

ในการด าเนินงานของ สนช. ด้านนวัตกรรมเพ่ือสังคมแบบเปิด จะให้ความส าคัญต่อประเด็นการพัฒนาสาขา
ธุรกิจเพ่ือสังคม (social business sectors) ที่สร้างความสามารถทางนวัตกรรมของสังคม ลดความเหลื่อมล้ า ซึ่งจะ
ครอบคลุมทั้งการสร้างธุรกิจนวัตกรรม และการสร้างเครือข่ายนวัตกรรมเชิงสังคม โดยมุ่งส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิด
การให้ประโยชน์หรือสาธิตน าร่องผลิตภัณฑ์ หรือกระบวนการที่เพ่ิมมูลค่า เพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถในการ
แข่งขันของชุมชน และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความทั่วถึงและเท่าเทียมกันมากขึ้นในประเด็น
นวัตกรรมเชิงสังคม 9 ด้าน คือ 1) ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 2) ด้านความเชื่อมโยงระหว่าง อาหาร น้ า และพลังงาน 
3) ด้านภาครัฐและการศึกษา 4) ด้านการเงิน การจ้างงาน และสวัสดิการสังคม 5) ด้านเกษตรกรรมยั่งยืน 6) ด้าน
ความเป็นเมือง 7) ด้านสุขภาพ 8) ด้านการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม และ 9) ด้านการจัดการภัยพิบัติ ผ่านกลไกการ
สนับสนุนของ สนช. ที่พัฒนาขึ้นร่วมกับเครือข่ายในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ (1) ทุนเครือข่ายวิสาหกิจนวัตกรรม (2) แปลง
เทคโนโลยีเป็นทุน (3) นวัตกรรมดี...ไม่มีดอกเบี้ย (4) คูปองวิทย์เพ่ือ OTOP (5) การประกวดแผนธุรกิจนวัตกรรมเพ่ือ
สังคม (6) Social Innovation Driving Unit (7) Research and Innovation fund for Small scale Enterprise 
(RISE) นอกจากนี้ ยังเป็นการสร้างและขยายเครือข่ายความร่วมมือด้านนวัตกรรมเพ่ือสังคม รวมถึงแสดงออกถึงความ
รับผิดชอบต่อสังคมร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ระหว่างชุมชน ผู้ประกอบการธุรกิจเพ่ือสังคม หน่วยงานวิจัยทั้งภาครัฐและ
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เอกชน หน่วยงานสนับสนุนเงินทุนทั้งภาครัฐและเอกชน และผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง อันจะมีส่วน
ผลักดันธุรกิจเพ่ือสังคมในประเทศไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป 

เพ่ือให้เกิดการขับเคลื่อนโครงการนวัตกรรมเพ่ือสังคมแบบเปิด ในปี 2562 ฝ่ายงานนวัตกรรมเพ่ือสังคม จึง
ก าหนดแผนงานหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม (Social Innovation Driving Unit - SID) เพ่ือเป็นการ
สร้าง นวัตกรด้านสังคมและกิจการเพ่ือสังคมร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัย มูลนิธิ และสมาคมต่างๆ โดยมุ่งเสริม
สมรรถนะ ยกระดับและพัฒนาขีดความสามารถ โดยให้การสนับสนุนด้านการให้ค าปรึกษาทั้งด้านนวัตกรรม 
เทคโนโลยี และการจัดการ เชื่อมโยงองค์ความรู้ พร้อมทั้งกิจกรรมเสริมความเข้มแข็ง รวมถึงพัฒนาแนวคิดสู่ต้นแบบ
หรือโครงการน าร่องเพ่ือทดลองและปรับปรุง ตลอดจนพัฒนาแนวคิด จนเกิดความมั่นใจ สามารถจัดตั้งกิจการเพ่ือ
สังคม และยืนหยัดอยู่ได้ด้วยตนเองอย่างมั่นคงและยั่งยืน  

อีกหนึ่งเครือข่ายส าคัญในการพัฒนาโครงการนวัตกรรมเพ่ือสังคมแบบเปิด คือการด าเนินโครงการ “ทุนวิจัย
และนวัตกรรมเพ่ือกิจการขนาดเล็กและขนาดย่อม (Research & Innovation fund for Small scale Enterprise, 
RISE)” ภายใต้โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพ่ืออุตสาหกรรม (พวอ.) ซึ่งเป็นเงินสนับสนุนภายใต้ “บันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมกิจการขนาดเล็กและขนาดย่อม กิจการเพ่ือสังคม วิสาหกิจเริ่มต้น และนักวิจัย  เพ่ือ
พัฒนาศักยภาพการเชื่อมโยงผลงานวิจัยสู่การสร้างนวัตกรรม” ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 ระหว่างส านักงาน
นวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สนช.) และส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 

นอกจากนี้ ยังมีการด าเนินการร่วมกับเครือข่ายเพ่ือขับเคลื่อนการมอบรางวัลนวัตกรรมเพ่ือสังคม (Social 
Innovation Award) เพ่ือเป็นการมอบรางวัลเพื่อเชิดชูเกียรติ และสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาโครงการนวัตกรรม
เพ่ือสังคม โดยเริ่มตั้งแต่กลุ่มเป้าหมายในระดับเยาวชน วิสาหกิจเริ่มต้น และกลุ่มผู้ประกอบการเพ่ือสังคม ซึ่งผู้ชนะการ
ประกวดสามารถเข้าสู่กระบวนการพิจารณาสนับสนุนโครงการนวัตกรรมเพ่ือสังคมได้ต่อไป 

 

4. วัตถุประสงค์ของโครงการ   

1. เพ่ือสนับสนุนโครงการนวัตกรรมเพ่ือสังคมแบบเปิดในประเด็นนวัตกรรมเชิงสังคม 9 ด้าน 
2. เพ่ือสร้างเครือข่ายนวัตกรรมเพ่ือสังคม ให้สามารถท างานเชิงบูรณาการ และสร้างผลกระทบเชิงสังคมได้อย่างเป็น
รูปธรรม ตลอดจนสร้างแรงจูงใจโดยการสนับสนุนเครือข่ายด้านรางวัลนวัตกรรมเพ่ือสังคม 

5. รายละเอียดการด าเนินงาน  

5.1 พื้นที่ด าเนินการ: ทั่วประเทศ 
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5.2 แนวทางการด าเนินงาน:  

 

   
 

5.3 ปฏิทินกิจกรรม/ระยะเวลาด าเนินการ : 

รายการกิจกรรม 

น้ าหนั
ก (%) 

น้ าหนั
กย่อย 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 งบประมาณ/ 
ตัวชี้วัด 

100%  ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค
. 

ก.พ
. 

มี.ค. เม.
ย. 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 30.0 ลบ. 

1. หน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรม
เพ่ือสังคม 
1.1 สร้างเครือข่ายเพื่อจัดตั้ง
หน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรม 
เพื่อสังคมระดับภูมิภาค 
1.2 ด าเนินกิจกรรมร่วมกับ
เครือข่าย 
1.3 น าเสนอโครงการเพื่อ
พิจารณาอนุมัติเงินสนับสนุน 

70%  
 

20% 
 
 

30% 
50% 

            22.5 ลบ. 
 

7.5 ลบ. 
 
 
- 

15.0 ลบ. 
 

2. เครือข่ายนวัตกรรมเพ่ือ
สังคม  
2.1 สนับสนุนโครงการ RISE 
2.2 สนับสนุนเครือข่ายด้าน
รางวัลนวัตกรรมเพื่อสังคม 

30%  
50% 
50% 

 

            7.5 ลบ. 
5.0 ลบ. 
2.5 ลบ. 
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5.4 วิธีและขั้นตอนการด าเนินงาน (Work Breakdown Structure) 

 
5.4 รายชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ 

 

ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย) ต าแหน่ง หน้าที่ ความ
รับผิดชอบ 

(%) 
นายวิเชียร สุขสร้อย 
(VS) 

รองผู้อ านวยการ ให้ค าแนะน า และควบคุมการ
ด าเนินโครงการ 

- 

นายคุณาวุฒิ บุญญานพคุณ 
(KB) 

รักษาการผู้อ านวยการฝ่าย สร้าง platform กลไก การอนุมัติ 30% 

นายเฉลิมพงษ์ กล้าขยัน 
(CK) 

นักพัฒนานวัตกรรมอาวุโส การสนับสนุนโครงการนวัตกรรม
เพ่ือสังคมแบบเปิด 

30% 

นายธีรวัฒน์ เหล่าสมบัติ 
(TL) 

นักพัฒนานวัตกรรม การสนับสนุนโครงการนวัตกรรม
เพ่ือสังคมแบบเปิด 

20% 

นางสาวสุวรรษา ทองหยู 
(STH) 

นักพัฒนานวัตกรรม การสนับสนุนโครงการนวัตกรรม
เพ่ือสังคมแบบเปิด 

20% 

 
5.5 ผู้รับผิดชอบโครงการ ( Responsibility Assignment Matrix)   

ล าดั
บที่ 

กิจกรรมการด าเนินงาน 
ผู้ด าเนินการ/หน้าที่ความรับผิดชอบ 

VS
 

KB
 

CK
 

TL
 

ST
H   

1. หน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพ่ือสังคม        
2. เครือข่ายนวัตกรรมเพ่ือสังคม        

นวัตกรรมเพื่อสังคมแบบเปิด

งาน 100%; เงิน 30.00 ลบ.

Advisor: VS

PM/PC: KB, CK, TL, STH

1. หน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรม
เพื่อ

สังคม

งาน 70%; เงิน 22.50 ลบ.

PM/PC: KB, CK, TL, STH

1.1 สร้างเครือข่ายเพื่อจัดตั้งหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรม
เพื่อสังคมระดับภูมิภาค

งาน 20%; เงิน 7.50 ลบ.

PM/PC: KB, CK, TL, STH

1.2 ด าเนินกิจกรรมร่วมกับเครือข่าย

งาน 30%; เงิน 0.0 ลบ.

PM/PC: KB, CK, TL, STH

1.3 น าเสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติเงินสนับสนุน

งาน 50%; เงิน 15.00 ลบ.

PM/PC: KB, CK, TL, STH

2. เครือข่ายนวัตกรรมเพื่อสังคม

งาน 30%; เงิน 7.50 ลบ.

PM/PC: KB, CK, TL, STH

2.1 สนบัสนนุโครงการ RISE

งาน 50%; เงิน 5.0 ลบ.

PM/PC: KB, CK, TL, STH

2.2 สนบัสนนุเครือข่ายด้านรางวัลนวตักรรมเพื่อสงัคม

งาน 50%; เงิน 2.50 ลบ.

PM/PC: KB, CK, TL, STH
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6. รายละเอียดตัวชี้วัด ของแผนงาน/โครงการ  

6.1  ตัวชี้วัดที่ 1: จ านวนโครงการนวัตกรรมเพื่อสังคมแบบเปิดที่ได้รับการสนับสนุน 
 หน่วยนับ: โครงการ 

 6.1.1  ประเภทตัวชี้วัด 

  สงป.  ยุทธศาสตร์ วท.  ข้อตกลง ก.พ.ร.  แผนปฏิบัติการ สนช.   สนับสนุนการเกิดผลผลิต   

6.1.2  ค าอธิบายตัวชี้วัด  

โครงการนวัตกรรมเพ่ือสังคมแบบเปิดที่ได้รับการสนับสนุน หมายถึง โครงการนวัตกรรมที่ได้รับการอนุมัติจาก
คณะอนุกรรมการพิจารณาและกลั่นกรองโครงการนวัตกรรม ด้านสังคม หรือคณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ 
หรือโครงการที่เกิดจากกิจกรรมตามมติของคณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ 

6.1.3  ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด      

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
รวม 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
 3   3 3  3 3    15 

6.1.4  ร้อยละความก้าวหน้าของงานในแต่ละเดือน   

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
รวม 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
0% 20% 20% 20% 40% 60% 60% 80% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

6.2   ตัวชี้วัดที่ 2: จ านวนเครือข่ายนวัตกรรมเพื่อสังคม 
 หน่วยนับ: เครือข่าย 

 6.2.1  ประเภทตัวชี้วัด 

  สงป.  ยุทธศาสตร์ วท.  ข้อตกลง ก.พ.ร.  แผนปฏิบัติการ สนช.   สนับสนุนการเกิดผลผลิต   

6.2.2  ค าอธิบายตัวชี้วัด  

เครือข่ายนวัตกรรมเพ่ือสังคม หมายถึง เครือข่ายที่มีการด าเนินกิจกรรมด้านการพัฒนาโครงการนวัตกรรม 
เพ่ือสังคม หรือรางวัลนวัตกรรมเพ่ือสังคม ร่วมกับ สนช. 
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6.2.3  ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด      

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 รวม 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.  
 1 1      1 1 1  5 

6.2.4  ร้อยละความก้าวหน้าของงานในแต่ละเดือน   

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 รวม 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.  
0% 20% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 60% 80% 100% 100% 100% 

 

7. ผลผลิตส าคัญที่ได้จากโครงการ: 

ไตรมาส 1 : โครงการนวัตกรรมเพ่ือสังคมแบบเปิดได้รับการอนุมัติ 3 โครงการ  

ไตรมาส 2 : โครงการนวัตกรรมเพ่ือสังคมแบบเปิดได้รับการอนุมัติ 6 โครงการ 

ไตรมาส 3 : โครงการนวัตกรรมเพ่ือสังคมแบบเปิดได้รับการอนุมัติ 6 โครงการ 

ไตรมาส 4 : สามารถสร้างเครือข่ายนวัตกรรมเพ่ือสังคม 5 เครือข่าย 
 

8. ผลประโยชน์ที่คิดว่าจะได้รับ: 

8.1 ผลประโยชน์: 
ประโยชน์ทางตรง 

 ท าให้เกิดธุรกิจนวัตกรรมเพ่ือสังคมโดยใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา 
และนวัตกรรม ที่จะช่วยสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจที่มีคุณธรรมและคุณค่าเชิงสังคม และเป็นเครื่องมือ
กระตุ้นเศรษฐกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับรากหญ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ และขยายผลได ้

 เกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งจะยังผลให้เกิดการ
ยกระดับคุณภาพสินค้าหรือบริการของธุรกิจเพ่ือสังคม น าไปสู่การสร้างผลตอบแทนทางสังคมและ
สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน 

ผู้ได้รับประโยชน์ คือ วิสาหกิจเพ่ือสังคม วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ และมูลนิธิ 

ประโยชน์ทางอ้อม  

 ช่วยแก้ไขปัญหาและพัฒนาสังคม สุขภาวะ และสิ่งแวดล้อมในระดับรากหญ้า ด้วยธุรกิจนวัตกรรมเพ่ือ

สังคมที่มุ่งเน้นการกระจายผลประโยชน์สู่ชุมชนในท้องถิ่นเอง น าไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืน และ

สังคมที่มีความเท่าเทียมและยุติธรรม 
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 ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตทั้งทางตรงและทางอ้อมให้กับประชาชนในชุมชน และสามารถลดความเหลื่อม
ล้ าในสังคมได ้

 

9. ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงของโครงการ: 

9.1 ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง  

ประเภทของความเสี่ยง ความเสี่ยงทีเ่กิดขึ้น /คาดว่าจะเกิดขึ้น แนวทางแก้ไข/ ป้องกัน 
ความเสี่ยงของโครงการ 1. งบประมาณไม่เพียงพอต่อการด าเนินงาน ขออนุมัติเงินสะสม 
 2. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในพ้ืนที่เป้าหมายไม่ให้

ความร่วมมือ 
ใช้เครือข่าย SID ด าเนินงานสร้างความมี
ส่วนร่วมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในพ้ืนที่ 

 3. การด าเนินงานของเครือข่ายต่างๆ ไม่
เชื่อมต่อกันในรูปแบบของห่วงโซ่ในการ
ส่งเสริมกิจการเพ่ือสังคม 

สร้างระบบการผลักดันกิจการเพ่ือสังคม
ร่วมกับเครือข่ายการวิจัย บริษัทขนาดใหญ่ 
หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

10. งบประมาณ 
 

10.1 งบประมาณ ปี 2562 รวมทั้งหมด 30.00 ล้านบาท 

10.1.1 รายละเอียดการใช้จ่าย จ าแนกตามกิจกรรม  

ค่าใช้จ่ายกิจกรรม/ การด าเนินงาน หน่วยนับ 
จ านวน
หน่วย 

ราคาต่อ
หน่วย 

จ านวนครั้ง 
(ถ้ามี) 

รวมจ านวนเงิน 

1. เงินสนับสนุนโครงการ โครงการ 15 1,000,000 - 15,000,000 
2. การจัดตั้ง SID แห่ง 5 1,500,000 - 7,500,000 
3. เงินสนับสนุนกิจกรรมของเครือข่าย      

   3.1 สนับสนุนเครือข่าย RISE เครือข่าย 1 5,000,000 - 5,000,000 
   3.2 สนับสนุนเครือข่ายรางวัล เครือข่าย 3 500,000 - 1,500,000 
   3.3 สนับสนุนเครือข่าย SE เครือข่าย 1 1,000,000 - 1,000,000 

10.1.2  รายละเอียดการใช้จ่าย จ าแนกตามแผนยุทธศาสตร์  
แผนยุทธศาสตร์ กิจกรรม รวมจ านวนเงิน 

สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเปลี่ยนแปลงทางนวัตกรรม 
 1. เงินสนับสนุนโครงการ 15,000,000 
 2. การจัดตั้ง SID 7,500,000 
 3. เงินสนับสนุนกิจกรรมของเครือข่าย 7,500,000 
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10.2 แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายเดือน  

กิจกรรม 
จ านวนเงิน

รวม 
(ล้านบาท) 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

รวมงบประมาณ 30.0000 4.5000 4.5000 2.0000 5.0000 3.0000 3.0000 - 3.0000 3.5000 0.5000 1.0000 - 
1. เงินสนับสนุนโครงการ 22.5000 4.5000 4.5000 1.5000  3.0000 3.0000  3.0000 3.0000    
2. เงินสนับสนุนกิจกรรม
ของเครือข่าย 

7.5000   0.5000 5.0000     0.5000 0.5000 1.0000  

       (ถัวเฉลี่ยทุกรายการ) 

 
10.3 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (ถ้ามี)   

เร่ือง / โครงการ 
จ านวนเงิน

รวม 
(ล้านบาท) 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

รวมงบประมาณ 7.5000 4.5000 1.5000 1.5000 - - - - - - - - - 
1. การจัดตั้ง SID 7.5000 4.5000 1.5000 1.5000          
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S2-7: นวัตกรรมเพื่อสังคมแบบมุ่งเป้า 
 

1. ความสอดคล้องกับนโยบาย 

1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี:  
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ:  
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 

1.3 แผนปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ ด้านที่ 1: การเพิ่มความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ 
หัวข้อที่ 1: การปฏิรูปด้านความสามารถในการแข่งขัน 
 หัวข้อย่อยที่ 1.1: ผลิตภาพ (Productivity)  
 หัวข้อย่อยที่ 1.2: การรวมกลุ่มในภูมิภาค (Regional Integration)  
 หัวข้อย่อยที่ 1.3: ระบบนิเวศด้านวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม (R&D Innovation Ecosystem)   

1.4 แผนงบประมาณ 
 แผนงานพ้ืนฐาน: ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
 แผนงานยุทธศาสตร์: การพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม  
 แผนงานบูรณาการ: พัฒนาผู้ประกอบการ เศรษฐกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล   
 แผนงานบูรณาการ: พัฒนาพ้ืนที่ระดับภาค (ภาคใต้ชายแดน)  

1.5 ยุทธศาสตร์: กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
 ยุทธศาสตร์ที่ 1: บ่มเพาะนวัตกรเพ่ืออนาคต และพัฒนาก าลังคน วทน.  
 ยุทธศาสตร์ที่ 2: บริหารจัดการงานวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมในสาขาเป้าหมาย  
 ยุทธศาสตร์ที่ 3: ขับเคลื่อนโครงการ วทน. ขนาดใหญ่ และโครงสร้างพ้ืนฐาน   
 ยุทธศาสตร์ที่ 4: พัฒนาพ้ืนที่เพ่ือนวัตกรรม  
 ยุทธศาสตร์ที่ 5: ผลักดันเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

1.6 ยุทธศาสตร์: ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1: สร้างความเข้มแข็งระบบนวัตกรรม (Strong Innovation System) 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2: สร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเปลี่ยนแปลงทางนวัตกรรม (Catalyst for Changes) 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3: สร้างคุณค่าใหม่ทางนวัตกรรม (Nurturing Future Value) 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4: พัฒนาสู่องค์กรแห่งนวัตกรรม (Innovative Organization) 
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1.7 ประเด็นการพัฒนาเพื่อยกระดับนวัตกรรม: ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
 ประเด็นที่ 1: สถาปัตยกรรมการเงินนวัตกรรม  
 ประเด็นที่ 2: นวัตกรรมเพ่ือสังคม 
 ประเด็นที่ 3: งานแห่งนวัตกรรม 
 ประเด็นที่ 4: ตลาดนวัตกรรมภาครัฐ 
 ประเด็นที่ 5: นวัตกรรมที่จ าเป็นต่อการพัฒนาประเทศ 
 ประเด็นที่ 6: นวัตกรรมเชิงพ้ืนที่ 
 ประเด็นที่ 7: สร้างนวัตกรและวิสาหกิจฐานนวัตกรรม 

2. ฝ่ายงานและผู้รับผิดชอบ  

ฝ่าย/งาน: นวัตกรรมเพ่ือสังคม 

ที่ปรึกษาโครงการ: นายวิเชียร สุขสร้อย  ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการด้านเศรษฐกิจและสังคม 

ผู้จัดการโครงการ: นายคุณาวุฒิ บุญญานพคุณ ต าแหน่ง รักษาการผู้อ านวยการฝ่าย 

ผู้ร่วมท างาน:  

1. นายอ าพล อาภาธนากร  ต าแหน่ง ผู้จัดการพัฒนานวัตกรรม 

2. นางสาววรรณิตา ทองพัด  ต าแหน่ง นักพัฒนานวัตกรรม 

3. นางสาววรรนิภา พงษ์ไทยสงค์ ต าแหน่ง นักพัฒนานวัตกรรม 

 

3. หลักการและเหตุผล  

นวัตกรรมเพื่อสังคม (Social Innovation) หมายถึง กิจกรรม ผลิตภัณฑ์ หรือบริการใหม่ ที่มุ่งตอบสนองความ
ต้องการของสังคมเป็นหลัก โดยมีการพัฒนาและเผยแพร่ผ่านองค์กรเพ่ือสังคม” (Mulgan, 2007) ซึ่งมีส่วนช่วยในการพัฒนา
สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เพ่ือเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต หรือเป็นกลไกส าคัญที่
ช่วยเสริมสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าที่เกิดขึ้นในสังคม มีผลกระทบในระดับชุมชน หรือส่งผลกระทบเป็นวง
กว้าง ดังนั้นนวัตกรรมสังคม จึงเป็นกลยุทธ์ใหม่ที่ทั่วโลกให้ความส าคัญ ในการน านวัตกรรมเพ่ือการแก้ปัญหาสังคม โดยเป็น
กระบวนการ เครื่องมือ การด าเนินงาน หรือสิ่งต่างๆ ที่จะท าให้สังคมดีขึ้น และตอบโจทย์ความต้องการของสังคม โดยไม่
จ ากัดขอบเขต หรือความหมายในการด าเนินงาน เพ่ือให้เกิดการคิดสร้างสรรค์อย่างเป็นระบบ  

 ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์มหาชน) (สนช.) ได้ด าเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านนวัตกรรมเพ่ือสังคม 
พร้อมกลไกสนับสนุนที่มุ่งสร้างและพัฒนายกระดับธุรกิจนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม สิ่งแวดล้อม ประชาชน และ
สนับสนุนชุมชนท้องถิ่น โดยใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม โดยมีเครือข่าย
พันธมิตรในการด าเนินโครงการร่วมกว่า 10 เครือข่าย เพ่ือให้เกิดการสนับสนุนและขยายผลการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมในเชิง
สังคมอย่างเป็นรูปธรรม สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ของรัฐบาล นอกจากนี้ สนช. ยังได้ก าหนดเป้าหมาย
ของการพัฒนา platform โครงการนวัตกรรมเพ่ือสังคม ดังนี้ 
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“การสร้าง Social Economy ด้วย Social Innovation” 
ปี 2560: ปีแห่งการสร้าง Social Innovation Platform 

ปี 2561: ปีแห่งการสนับสนุนนวัตกรรมตาม Social Issue-based 
ปี 2562: ปีแห่งการยกระดับการขยายผลนวัตกรรมเพื่อสังคม 

ปี 2563: ปีแห่งการเป็นผู้น านวัตกรรมด้านสังคม 
เพ่ือให้เกิดการขับเคลื่อนโครงการที่มีผลกระทบเชิงสังคมสูง ในปี 2562 ฝ่ายงานนวัตกรรมเพ่ือสังคม จึงริเริ่มการ

พัฒนาโครงการนวัตกรรมเชิงยุทธศาสตร์ที่มีผลกระทบสูง (Thematic Social Innovation) โดยอาศัยรูปแบบกลไกการ
ขยายผลนวัตกรรมเพ่ือสังคม (Social Innovation Diffusion) ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาด้านสังคมปัญหาใดปัญหาหนึ่ง ด้วย
นวัตกรรมรูปแบบต่างๆ ที่มีการพัฒนาต้นแบบหรือโมเดลที่ส าเร็จแล้ว ให้สามารถกระจายสู่ชุมชน หรือองค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่น โดยมุ่งเน้นให้เกิดการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ าใน 10 จังหวัดยากจนของประเทศ หรือพ้ืนที่เป้าหมายน าร่อง 

นอกจากนี้ ยังมีการด าเนินการการเปิดรับข้อเสนอโครงการนวัตกรรมส าหรับเมืองและชุมชน ประจ าปี 2562 
(City & Community Innovation Challenge 2019) ที่สามารถผลักดันไปสู่การใช้งานจริง เพ่ือแก้ไขปัญหาในประเด็น
ท้าทายที่เกิดขึ้นในสังคมเมืองและชุมชน โดยเปิดรับข้อเสนอแนวคิดการพัฒนาในหลากหลายมิติ จากนั้นจะมีการตัดสิน
แนวคิดที่ดีและมีโอกาสในการขยายผล ซึ่งองค์กรที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับเงินสนับสนุนเพ่ือน าไปด าเนินการจริงในพื้นที่ 
เพ่ือให้ได้ข้อสรุปและข้อเสนอแนะในการขยายผลแนวคิด เทคโนโลยี โอกาสทางสังคมและธุรกิจไปยังพื้นท่ีอ่ืนๆ ต่อไป 

 

4. วัตถุประสงค์ของโครงการ   

1. เพ่ือสนับสนุนโครงการนวัตกรรมเชิงยุทธศาสตร์ที่มีผลกระทบเชิงสังคมสูง 
2. เพ่ือสร้างต้นแบบการแก้ปัญหาสังคมในระดับพ้ืนที่ทั้งในเขตเมืองและชุมชน 

5. รายละเอียดการด าเนินงาน  

5.1 พื้นที่ด าเนินการ: 10 จังหวัดยากจนของประเทศ หรือ พ้ืนที่ที่ผ่านการคัดเลือกให้เป็นโครงการน าร่อง 
5.2 แนวทางการด าเนินงาน:  
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5.3 ปฏิทินกิจกรรม/ระยะเวลาด าเนินการ : 

รายการกิจกรรม 

น้ าหนัก 
(%) 

น้ าหนัก
ย่อย 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 งบประมาณ
/ ตัวชี้วัด 

100%  ต.ค. พ.ย
. 

ธ.ค. ม.ค
. 

ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 30.0 ลบ. 

1. โครงการนวัตกรรมเชิง
ยุทธศาสตร์ที่มีผลกระทบสูง 
1.1 ส ารวจความต้องการจาก
พื้นที่ และก าหนดโจทย์ในการ
แก้ปัญหาสังคม 
1.2 น าเสนอโครงการเพื่อ
พิจารณาอนุมัติเงินสนับสนุน 
1.3 ติดตามการด าเนินโครงการ
นวัตกรรมพร้อมประเมินผล
กระทบเชิงสังคม 

60%  
 

20% 
 
 

60% 
 

20% 

            20.0 ลบ. 
 

0.0 ลบ. 
 
 

20.0 ลบ. 
 

0.0 ลบ. 
 

2. โครงการนวัตกรรมส าหรับ
เมืองและชุมชน 
2.1 ก าหนดธีมการประกาศรับ
ข้อเสนอโครงการ และคัดเลือก
ข้อเสนอโครงการ 
2.2 น าเสนอโครงการเพื่อ
พิจารณาอนุมัติเงินสนับสนุน 

40%  
 

50% 
 
 

50% 
 

            10.0 ลบ. 
 
- 
 
 

10.0 ลบ. 

 

 
5.4 วิธีและขั้นตอนการด าเนินงาน (Work Breakdown Structure) 

 
 

นวัตกรรมเพื่อสังคมแบบมุ่งเป้า

งาน 100%; เงิน 30.00 ลบ.

Advisor: VS

PM/PC: KB, AA, WTP, WPS

1. โครงการนวัตกรรมเชิงยุทธศาสตร์
ที่มีผลกระทบสูง

งาน 60%; เงิน 20.00 ลบ.

PM/PC: KB, AA, WTP, WPS

1.1 ส ารวจความต้องการจากพื้นที่ และก าหนดโจทย์ใน
การแก้ปัญหาสังคม

งาน 20%; เงิน 0.00 ลบ.

PM/PC: KB, AA, WTP, WPS

1.2 น าเสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติเงินสนับสนุน

งาน 60%; เงิน 20.00 ลบ.

PM/PC: KB, AA, WTP, WPS

1.3 ติดตามการด าเนินโครงการนวัตกรรมพร้อม
ประเมินผลกระทบเชิงสังคม

งาน 20%; เงิน 0.00 ลบ.

PM/PC: KB, AA, WTP, WPS

2. โครงการนวัตกรรมส าหรับเมือง
และชุมชน

งาน 40%; เงิน 10.00 ลบ.

PM/PC: KB, AA, WTP, WPS

2.1 ก าหนดธีมการประกาศรับข้อเสนอโครงการ และ
คัดเลือกข้อเสนอโครงการ

งาน 50%; เงิน 0.0 ลบ.

PM/PC: KB, AA, WTP, WPS

2.2 น าเสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติเงินสนับสนุน

งาน 50%; เงิน 10.00 ลบ.

PM/PC: KB, AA, WTP, WPS
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5.5 รายชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ 
 

ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย) ต าแหน่ง หน้าที่ ความ
รับผิดชอบ (%) 

นายวิเชียร สุขสร้อย 
(VS) 

รองผู้อ านวยการ ให้ค าแนะน า และควบคุมการ
ด าเนินโครงการ 

- 

นายคุณาวุฒิ บุญญานพคุณ 
(KB) 

รักษาการผู้อ านวยการฝ่าย สร้าง platform กลไกการ
อนุมัติ 

         30% 

นายอ าพล อาภาธนากร 
(AA) 

ผู้จัดการพัฒนานวัตกรรม การสนับสนุนโครงการ
นวัตกรรมเพ่ือสังคมแบบมุ่งเป้า 

30% 

นางสาววรรณิตา ทองพัด 
(WTP) 

นักพัฒนานวัตกรรม การสนับสนุนโครงการ
นวัตกรรมเพ่ือสังคมแบบมุ่งเป้า 

20% 

นางสาววรรนิภา พงษ์ไทย
สงค ์(WPS) 

นักพัฒนานวัตกรรม การสนับสนุนโครงการ
นวัตกรรมเพ่ือสังคมแบบมุ่งเป้า 

20% 

 
5.6  ผู้รับผิดชอบโครงการ ( Responsibility Assignment Matrix)    

ล าดั
บที่ 

กิจกรรมการด าเนินงาน 
ผู้ด าเนินการ/หน้าที่ความรับผิดชอบ 

VS
 

KB
 

AA
 

W
TP

 

W
PS

 

    

1. โครงการนวัตกรรมเชิงยุทธศาสตร์ที่มี
ผลกระทบสูง 

         

2. โครงการนวัตกรรมส าหรับเมืองและ
ชุมชน 
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6. รายละเอียดตัวชี้วัด ของแผนงาน/โครงการ  

6.1  ตัวชี้วัดที่ 1: จ านวนโครงการนวัตกรรมเพื่อสังคมแบบมุ่งเป้าที่ด าเนินการในพื้นที่เป้าหมาย 
 หน่วยนับ: โครงการ 

 6.1.1  ประเภทตัวชี้วัด 

  สงป.  ยุทธศาสตร์ วท.  ข้อตกลง ก.พ.ร.  แผนปฏิบัติการ สนช.   สนับสนุนการเกิดผลผลิต   

6.1.2  ค าอธิบายตัวชี้วัด  

โครงการนวัตกรรมเพ่ือสังคมแบบมุ่งเป้าทีด่ าเนินการในพ้ืนที่เป้าหมาย หมายถึง โครงการนวัตกรรมที่ได้รับการ
อนุมัติจากคณะอนุกรรมการพิจารณาและกลั่นกรองโครงการนวัตกรรม ด้านสังคม หรือคณะกรรมการ
นวัตกรรมแห่งชาติ หรือโครงการที่เกิดจากกิจกรรมตามมติของคณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ หรือโครงการ
ที่เกดิจากกิจกรรมร่วมกับเครือข่ายที่ลงไปด าเนินการในพ้ืนที่เป้าหมาย 

6.1.3  ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด      

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
รวม 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
   2 2 2 2 2 3 2   15 

6.1.4  ร้อยละความก้าวหน้าของงานในแต่ละเดือน   

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 รวม 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.  
3% 6% 12% 22% 32% 42% 52% 66% 80% 90% 95% 100% 100% 

 
 

7. ผลผลิตส าคัญที่ได้จากโครงการ: 

ไตรมาส 1 : ผลส ารวจความต้องการจากพ้ืนที่ และสามารถก าหนดโจทย์ในการแก้ปัญหาสังคม 

ไตรมาส 2 : โครงการนวัตกรรมเพ่ือสังคมแบบมุ่งเป้าทีด่ าเนินการในพ้ืนที่เป้าหมาย 6 โครงการ 

ไตรมาส 3 : โครงการนวัตกรรมเพ่ือสังคมแบบมุ่งเป้าทีด่ าเนินการในพ้ืนที่เป้าหมาย 7 โครงการ 

ไตรมาส 4 : โครงการนวัตกรรมเพ่ือสังคมแบบมุ่งเป้าทีด่ าเนินการในพ้ืนที่เป้าหมาย 2 โครงการ 
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8. ผลประโยชน์ที่คิดว่าจะได้รับ: 

8.1 ผลประโยชน์: 
ประโยชน์ทางตรง 

 ท าให้เกิดธุรกิจนวัตกรรมเพ่ือสังคมโดยใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา 
และนวัตกรรม ที่จะช่วยสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจที่มีคุณธรรมและคุณค่าเชิงสังคม และเป็นเครื่องมือ
กระตุ้นเศรษฐกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับรากหญ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ และขยายผลได้ 

 เกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งจะยังผลให้เกิดการ
ยกระดับคุณภาพสินค้าหรือบริการของธุรกิจเพ่ือสังคม น าไปสู่การสร้างผลตอบแทนทางสังคมและ
สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน 

 ลดความเหลื่อมล้ าในพ้ืนที่ 10 จังหวัดยากจนของประเทศ 

 

ผู้ได้รับประโยชน์ คือ ชุมชนใน 10 จังหวัดยากจนของประเทศ หรือชุมชนในพ้ืนที่น าร่อง 

ประโยชน์ทางอ้อม  

 ช่วยแก้ไขปัญหาและพัฒนาสังคม สุขภาวะ และสิ่งแวดล้อมในระดับรากหญ้า ด้วยธุรกิจนวัตกรรมเพ่ือ

สังคมที่มุ่งเน้นการกระจายผลประโยชน์สู่ชุมชนในท้องถิ่นเอง น าไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืน และ

สังคมที่มีความเท่าเทียมและยุติธรรม 

 ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตทั้งทางตรงและทางอ้อมให้กับประชาชนในชุมชน และสามารถลดความเหลื่อม
ล้ าในสังคมได ้
 

 

9. ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงของโครงการ: 

 

9.1 ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง  

ประเภทของความเสี่ยง ความเสี่ยงทีเ่กิดขึ้น /คาดว่าจะเกิดขึ้น แนวทางแก้ไข/ ป้องกัน 

ความเสี่ยงของโครงการ 1. งบประมาณไม่เพียงพอต่อการด าเนินงาน ขออนุมัติเงินสะสม 

 2. ชุมชนในพ้ืนที่เป้าหมายไม่ให้ความร่วมมือ สร้างเครือข่ายความร่วมมือในระดับ
พ้ืนที่ 

 3. ไม่สามารถประเมินผลกระทบภายใน
ปีงบประมาณได้ 

วางแผนการประเมินผลกระทบ
แบบต่อเนื่อง 
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10. งบประมาณ 
 

10.1 งบประมาณ ปี 2562 รวมทั้งหมด 30 ล้านบาท 

10.1.1 รายละเอียดการใช้จ่าย จ าแนกตามกิจกรรม  
ค่าใช้จ่ายกิจกรรม/ การ

ด าเนินงาน 
หน่วยนับ 

จ านวน
หน่วย 

ราคาต่อ
หน่วย 

จ านวนครั้ง 
(ถ้ามี) 

รวมจ านวนเงิน 

1. เงินสนับสนุนโครงการ โครงการ 15 2,000,000 - 30,000,000 
 

10.1.2  รายละเอียดการใช้จ่าย จ าแนกตามแผนยุทธศาสตร์  
แผนยุทธศาสตร์ กิจกรรม รวมจ านวนเงิน 

สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเปลี่ยนแปลงทางนวัตกรรม 
 1. เงินสนับสนุนโครงการ 30,000,000 
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10.2 แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายเดือน  

กิจกรรม 
จ านวนเงิน

รวม 
(ล้านบาท) 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

รวมงบประมาณ 30.0000 0.0000 0.0000 0.0000 4.0000 4.0000 4.0000 4.0000 4.0000 6.0000 4.0000 0.0000 0.0000 
1. เงินสนับสนุนโครงการ
นวัตกรรมเชิงยุทธศาสตร์ที่
มีผลกระทบสูง 

20.0000    4.0000 4.0000 4.0000 4.0000 4.0000     

2. เงินสนับสนุนโครงการ
นวัตกรรมส าหรับเมืองและ
ชุมชน 

10.0000         6.0000 4.0000   

         (ถัวเฉลี่ยทุกรายการ) 

10.3 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (ถ้ามี)   

เร่ือง / โครงการ 
จ านวนเงินรวม 

(ล้านบาท) 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

รวมงบประมาณ  - - - - - - - - - - - - 
-              
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S2-8: ตลาดนวัตกรรม 
 

1. ความสอดคล้องกับนโยบาย 

1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี:  
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ:  
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 

1.3 แผนปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ ด้านที่ 1: การเพิ่มความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ 
หัวข้อที่ 1: การปฏิรูปด้านความสามารถในการแข่งขัน 
 หัวข้อย่อยที่ 1.1: ผลิตภาพ (Productivity)  
 หัวข้อย่อยที่ 1.2: การรวมกลุ่มในภูมิภาค (Regional Integration)  
 หัวข้อย่อยที่ 1.3: ระบบนิเวศด้านวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม (R&D Innovation Ecosystem)   

1.4 แผนงบประมาณ 
 แผนงานพ้ืนฐาน: ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
 แผนงานยุทธศาสตร์: การพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม  
 แผนงานบูรณาการ: พัฒนาผู้ประกอบการ เศรษฐกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล   
 แผนงานบูรณาการ: พัฒนาพ้ืนที่ระดับภาค (ภาคใต้ชายแดน)  

1.5 ยุทธศาสตร์: กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
 ยุทธศาสตร์ที่ 1: บ่มเพาะนวัตกรเพ่ืออนาคต และพัฒนาก าลังคน วทน.  
 ยุทธศาสตร์ที่ 2: บริหารจัดการงานวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมในสาขาเป้าหมาย  
 ยุทธศาสตร์ที่ 3: ขับเคลื่อนโครงการ วทน. ขนาดใหญ่ และโครงสร้างพ้ืนฐาน   
 ยุทธศาสตร์ที่ 4: พัฒนาพ้ืนที่เพ่ือนวัตกรรม  
 ยุทธศาสตร์ที่ 5: ผลักดันเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

1.6 ยุทธศาสตร์: ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1: สร้างความเข้มแข็งระบบนวัตกรรม (Strong Innovation System) 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2: สร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเปลี่ยนแปลงทางนวัตกรรม (Catalyst for Changes) 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3: สร้างคุณค่าใหม่ทางนวัตกรรม (Nurturing Future Value) 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4: พัฒนาสู่องค์กรแห่งนวัตกรรม (Innovative Organization) 
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1.7 ประเด็นการพัฒนาเพื่อยกระดับนวัตกรรม: ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
 ประเด็นที่ 1: สถาปัตยกรรมการเงินนวัตกรรม 
 ประเด็นที ่2: นวัตกรรมเพ่ือสังคม 
 ประเด็นที่ 3: งานแห่งนวัตกรรม 
 ประเด็นที่ 4: ตลาดนวัตกรรมภาครัฐ 
 ประเด็นที่ 5: นวัตกรรมที่จ าเป็นต่อการพัฒนาประเทศ 
 ประเด็นที่ 6: นวัตกรรมเชิงพ้ืนที่ 
 ประเด็นที่ 7: สร้างนวัตกรและวิสาหกิจฐานนวัตกรรม 

2. ฝ่ายงานและผู้รับผิดชอบ   

ฝ่าย/งาน: …ตลาดนวัตกรรม…………………………………………………………………………………………………… 

ผู้จัดการโครงการ: …นายธีระ ด ารงค์กิจการ………………………………………………………………………………. 

ผู้ร่วมท างาน:  นางสาวพรรณกาญจน์ นิธิธนเวช…………………………………................................................. 

3. หลักการและเหตุผล   

  เพ่ือให้เกิดการขยายผลธุรกิจนวัตกรรม (Scale up) และการแพร่กระจายตัวของนวัตกรรม (innovation 
expansion) อันเป็นการพัฒนาให้ธุรกิจนวัตกรรมมีศักยภาพในการไต่ระดับพัฒนาการด้านนวัตกรรม (Innovation 
Ladder) อย่างเป็นระบบและสามารถเข้าสู่ตลาดในประเทศและต่างประเทศ (Domestic and Global market) 
ได้อย่างยั่งยืน 

4. วัตถุประสงค์ของโครงการ   

1. เพ่ือสร้างการขยายตัวของการรับรู้ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมไปสู่ตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศ 

ด้วยกลไกการสนับสนุนที่เหมาะสม 

2. เพ่ือสร้างความตระหนักระดับสากลให้รับรู้เรื่องแบรนด์ของประเทศไทยด้านนวัตกรรม 

3. เพ่ือด าเนินการพัฒนาผู้ประกอบการไทยให้มีความสามารถในการแข่งขันในระดับสากล 

5. รายละเอียดการด าเนินงาน  

5.1 พื้นที่ด าเนินการ: ทั่วประเทศ 
5.2 แนวทางการด าเนินงาน:  

Market Behavior 

1. Innovation promotion mark หรือ ตราส่งเสริมผลิตภัณฑ์นวัตกรรม เป็นการคัดกรองสินค้า

นวัตกรรมที่มีความโดดเด่นและให้เครื่องหมายยืนยันว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีและมีมาตรฐาน ซึ่งไม่

เกี่ยวข้องกับการรับรองประสิทธิภาพและผลกระทบจากการใช้งาน 
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2. Innovation catalog เป็นการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์สินค้าในรูปแบบที่ทันสมัยเน้นที่ภาษาอังกฤษ 

เพ่ือการขยายผลไปยังตลาดต่างประเทศ โดยจะกระจายสื่อนี้ไปยังหน่วยงานไทยในต่างประเทศ รวม

ไปถึงบริษัทที่น าเข้าส่งออกสินค้าด้วย 

3. Innovation mart หรือ “I -mart” สนับสนุนในด้านช่องทางการขาย การออกสู่ตลาดทั้งในและ

ต่างประเทศ 

- International market เป็นการขยายผลนวัตกรรมให้เติบโตไปสู่ตลาดต่างประเทศ 

เน้นการด าเนินการแบบ B2B กับคู่ค้าต่างประเทศโดยการออกงานแสดงนิทรรศการ

ทางการค้าและการจับคู่ธุรกิจ   

- Domestic Market เป็นการแสวงหาช่องทางเพ่ือสื่อสารให้เห็นถึงผลิตภัณฑ์นวัตกรรม

ที่มีอยู่หลากหลายให้ผู้บริโภคได้รับทราบผ่านช่องทาง modern trade หรือ พันธมิตร

ของ สนช. เช่น Central หรือ Eventต่างๆ 

Market Capability 

4. Market Coaching เป็นการเตรียมความพร้อมให้ผู้ประกอบการนวัตกรรมให้มีความสามารถที่จะ

เติบโตและสามารถเข้าสู่ช่องทางทางการตลาดรูปแบบใหม่ 

Market Efficiency 

5. Market insight เป็นการจัดท าข้อมูลวิเคราะห์โอกาสของสินค้านวัตกรรม ปัจจัยความส าเร็จและ

วิเคราะห์ช่องว่างของตลาดสินค้านวัตกรรม และศักยภาพของผู้ประกอบการนวัตกรรม  

5.3 ปฏิทินกิจกรรม/ระยะเวลาด าเนินการ : 

รายการกิจกรรม 

น้ าห
นัก 
(%) 

น้ า 
หนัก
ย่อย 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
งบประมาณ 

  ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 10,000,000 

1. Innovation 
promotion 
mark 

10 10      25 30 50 75 80 100 100 0.50 

2. Innovation 
catalog 

15 10   10 10 20 25 50 60 75 80 100 100 1.00 

3. I-Mart: 
Domestic  

25 20   10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 2.50 
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รายการกิจกรรม 

น้ าห
นัก 
(%) 

น้ า 
หนัก
ย่อย 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
งบประมาณ 

  ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 10,000,000 

4. I-Mart: 
International 

20 20   10 10 15 25 50 60 75 85 100 100 5.00 

5. Market 
Coaching 

20 20  10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 100 0.50 

6. Market 
insight 

10 10        20 40 60 80 100 0.50 

 

5.4 วิธีและขั้นตอนการด าเนินงาน (Work Breakdown Structure) 

 

ตลาดนวัตกรรม 

เงิน 10.00 ลบ.

PM/PC: TRD,PNT

Market Behavior

เงิน 9.00 ลบ.

PM/PC: TRD, PNT

Innovation Promotion Mark 

เงิน 0.50 ลบ. 

PM/PC: TRD, PNT

innovation catalog 

เงิน 1.00ลบ. 

PM/PC: TRD, PNT
i Mart: Domestic

เงิน 2.50ลบ.

PM/PC: TRD, PNT

i Mart: International

เงิน 5.00 ลบ. 

PM/PC: TRD, PNT

Market Capability

เงิน 0.50 ลบ.

PM/PC: TRD, PNT

Market Coaching

เงิน 0.50 ลบ. 

PM/PC: TRD, PNT

Market Efficiency

เงิน 0.50 ลบ. 

PM/PC: TRD, PNT

Market Insight

เงิน 0.50 ลบ. 

PM/PC: TRD, PNT
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5.5 รายชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ 

ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย) ต าแหน่ง หน้าที่ ความรับผิดชอบ 
(%) 

นายธีระ ด ารงค์กิจการ  ผู้จัดการส่งเสริมนวัตกรรม งานนวัตกรรมตลาด 60 

นางสาวพรรณกาญจน์ นิธิธนเวช นักส่งเสริมนวัตกรรม งานนวัตกรรมตลาด 20 

พนักงาน (อยู่ระหว่างการสรรหา) ผู้ประสานงาน งานนวัตกรรมตลาด 20 

 
5.6 ผู้รับผิดชอบโครงการ (Responsibility Assignment Matrix)    

ล าดับ
ที ่

กิจกรรมการด าเนินงาน 
ผู้ด าเนินการ/หน้าที่ความรับผิดชอบ 

TD
R 

PN
T 

St
af

f       

1 Innovation promotion mark x x x       
2 Innovation catalog x x x       
3 I-Mart: Domestic  x x x       
4 I-Mart: International x x x       
5 Market Coaching x x x       
6 Market insight x x x       
 
 

          

6. รายละเอียดตัวชี้วัด ของแผนงาน/โครงการ  

6.1  ตัวชี้วัดที่ 1: สินค้านวัตกรรมได้รับการเผยแพร่ออกไปสู่ตลาดต่างประเทศ (International) 
 หน่วยนับ: จ านวนสินค้านวัตกรรมทีส่ามารถออกสู่ตลาดต่างประเทศ 

 6.1.1  ประเภทตัวชี้วัด 

  สงป.  ยุทธศาสตร์ วท.  ข้อตกลง ก.พ.ร.  แผนปฏิบัติการ สนช.   สนับสนุนการเกิดผลผลิต   

6.1.2  ค าอธิบายตัวชี้วัด  
เพ่ือเป็นการผลักดันให้สินค้าไทยขยายธุรกิจไปยังการส่งออกในต่างประเทศ สร้างรายได้ให้กับประเทศไทย 
และเติบโตสู่ตลาดสากล ผ่านกิจกรรมการจับคู่ กิจกรรมจัดงานนิทรรศการ หรือสื่อประเภทต่างๆ ท าให้เกิด
การสั่งซื้อไปจ าหน่ายยังต่างประเทศ   
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6.1.3  ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด      

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
รวม 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
       2    2 4 

6.1.4  ร้อยละความก้าวหน้าของงานในแต่ละเดือน   

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
รวม 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
       50    100 100% 
 

6.2  ตัวชี้วัดที่ 2: กิจกรรมส่งเสริมตลาดนวัตกรรม (Domestic) 
 หน่วยนับ: จ านวนกิจกรรม 

 6.2.1  ประเภทตัวชี้วัด 

  สงป.  ยุทธศาสตร์ วท.  ข้อตกลง ก.พ.ร.  แผนปฏิบัติการ สนช.   สนับสนุนการเกิดผลผลิต   

6.2.2  ค าอธิบายตัวชี้วัด  
กิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดการขยายผลนวัตกรรมที่มีอยู่ ทั้งส าหรับตลาด B2B B2C และ B2G ที่เกิดจากการ
กิจกรรมพัฒนาตลาด (Market development) การจับคู่ธุรกิจ (Business matching) โปรแกรม
เตรียมพร้อมออกสู่ตลาดสากล อันจะเป็นการท าให้นวัตกรรมเกิดการแพร่ขยาย เป็นตัวอย่างการสร้าง
นวัตกรรมได้ของผู้ประกอบการไทย  

6.2.3  ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด  

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 รวม 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.  
         1  1 2 

6.2.4  ร้อยละความก้าวหน้าของงานในแต่ละเดือน     

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
รวม 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
         50%  100% 100% 
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7. ผลผลิตส าคัญที่ได้จากโครงการ:  

ไตรมาส 1 : ด าเนินการเตรียมจัดกิจกรรมส่งเสริมตลาดนวัตกรรม และหารือความร่วมมือกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 
ไตรมาส 2 : ได้จัดกิจกรรมเพ่ือเตรียมความพร้อมให้กับผู้ประกอบการนวัตกรรม พร้อมที่จะน าเสอนสินค้า
นวัตกรรมให้ออกสู่ Modern trade  
ไตรมาส 3 : .ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมตลาดนวัตกรรม ครั้งที่ 1 
ไตรมาส 4 : ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมตลาดนวัตกรรม ครั้งที่ 2 
 

8. ผลประโยชน์ที่คิดว่าจะได้รับ: 

8.1 ผลประโยชน์: 
ประโยชน์ทางตรง ผู้ประกอบการนวัตกรรมมีรายได้เพ่ิมมากขึ้น 
 ผู้ได้รับประโยชน์ คือ ผู้ประกอบการนวัตกรรม ผู้ใช้สินค้า/บริการนวัตกรรม และภาครัฐ 
 ประโยชน์ทางอ้อม เกิดการกระตุ้นให้ตลาดยอมรับสินค้านวัตกรรมเป็นการเปลี่ยนแนวคิดยอมรับสินค้าไทย 

 

9. ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงของโครงการ: 

9.1 ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง  

ประเภทของความเสี่ยง ความเสี่ยงทีเ่กิดขึ้น /คาดว่าจะเกิดขึ้น แนวทางแก้ไข/ ป้องกัน 
การด าเนินงาน 1. สินค้าบางตัวอาจยังไม่มีมาตรฐาน

รองรับท าให้ผู้ใช้งานมีปัญหาต่อเนื่อง 
พัฒนาสินค้าให้ได้มาตรฐานการผลิต
และมาตรฐานเฉพาะทางก่อน 

 2. การส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศอาจ
ติดขัดกระบวนการส่งออก 

ท าความร่วมมือกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องให้ช่วยเตรียมความพร้อม 

10. งบประมาณ 

10.1  งบประมาณ ปี 2562 รวมทั้งหมด   10,000,000  บาท  

10.1.1 รายละเอียดการใช้จ่าย จ าแนกตามกิจกรรม  
ค่าใช้จ่ายกิจกรรม/ การ

ด าเนินงาน 
หน่วยนับ 

จ านวน
หน่วย 

ราคาต่อ
หน่วย 

จ านวนครั้ง 
(ถ้ามี) 

รวมจ านวนเงิน 

Innovation promotion mark ครั้ง 1 0.50  0.50 

Innovation catalog เล่ม 2 0.50  1.00 

I-Mart: Domestic  ครั้ง 2 1.25  2.50 

I-Mart: International ครั้ง 2 2.50  5.00 

Market Coaching ครั้ง 1 0.50  0.50 

Market insight การศึกษา 1 0.50  0.50 
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10.1.2  รายละเอียดการใช้จ่าย จ าแนกตามแผนยุทธศาสตร์  
แผนยุทธศาสตร์ กิจกรรม รวมจ านวนเงิน 

สร้างความเข้มแข็งระบบนวัตกรรม   
- - - 
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเปลี่ยนแปลงทางนวัตกรรม 
- - - 
สร้างคุณค่าใหม่ทางนวัตกรรม   
- - - 

พัฒนาสู่องค์กรแห่งนวัตกรรม   
- - - 
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10.2 แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายเดือน  

กิจกรรม 
จ านวนเงินรวม 

(ล้านบาท) 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

รวมงบประมาณ  - - - - - - - - - - - - 

1. Innovation promotion mark 0.50           1.0000  
2. Innovation catalog 1.00    0.5000     0.5000    
3. I-Mart: Domestic  2.50     0.1000   1.1500   1.2500  
4. I-Mart: International 5.00       2.5000     2.5000 
5. Market Coaching 0.50      0.5000       
6. Market insight 0.50      0.5000       

(ถัวเฉลี่ยทุกรายการ) 

10.3 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (ถ้ามี)   
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (ถ้ามี)  เร่ือง / 

โครงการ 
จ านวนเงินรวม 

(ล้านบาท) 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

รวมงบประมาณ  - - - - - - - - - - - - 

1. Innovation promotion mark 0.50           1.0000  
2. Innovation catalog 1.00    0.5000     0.5000    
3. I-Mart: Domestic  2.50     0.1000   1.1500   1.2500  
4. I-Mart: International 5.00       2.5000     2.5000 
5. Market Coaching 0.50      0.5000       
6. Market insight 0.50      0.5000       

 



(ร่าง) ข้อเสนอโครงการประเมิน ผสนช. ป ี2562 ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
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S2-9:  แผนแม่บทแห่งชาติด้านนวัตกรรมเชิงพื้นที่  
(NATIONAL MASTER PLAN ON AREA – BASED INNOVATION) 

 

1. ความสอดคล้องกับนโยบาย 

1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี:  
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ:  
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 

1.3 แผนปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ ด้านที่ 1: การเพิ่มความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ 
หัวข้อที่ 1: การปฏิรูปด้านความสามารถในการแข่งขัน 
 หัวข้อย่อยที่ 1.1: ผลิตภาพ (Productivity)  
  หัวข้อย่อยที่ 1.2: การรวมกลุ่มในภูมิภาค (Regional Integration)  
 หัวข้อย่อยที่ 1.3: ระบบนิเวศด้านวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม (R&D Innovation Ecosystem)   

1.4 แผนงบประมาณ 
 แผนงานพ้ืนฐาน: ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
 แผนงานยุทธศาสตร์: การพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม  
 แผนงานบูรณาการ: พัฒนาผู้ประกอบการ เศรษฐกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล   
 แผนงานบูรณาการ: พัฒนาพ้ืนที่ระดับภาค (ภาคใต้ชายแดน)  

1.5 ยุทธศาสตร์: กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
 ยุทธศาสตร์ที่ 1: บ่มเพาะนวัตกรเพ่ืออนาคต และพัฒนาก าลังคน วทน.  
 ยุทธศาสตร์ที่ 2: บริหารจัดการงานวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมในสาขาเป้าหมาย  
 ยุทธศาสตร์ที่ 3: ขับเคลื่อนโครงการ วทน. ขนาดใหญ่ และโครงสร้างพ้ืนฐาน   
 ยุทธศาสตร์ที่ 4: พัฒนาพ้ืนที่เพ่ือนวัตกรรม  
 ยุทธศาสตร์ที่ 5: ผลักดันเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

1.6 ยุทธศาสตร์: ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1: สร้างความเข้มแข็งระบบนวัตกรรม (Strong Innovation System) 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2: สร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเปลี่ยนแปลงทางนวัตกรรม (Catalyst for Changes) 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3: สร้างคุณค่าใหม่ทางนวัตกรรม (Nurturing Future Value) 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4: พัฒนาสู่องค์กรแห่งนวัตกรรม (Innovative Organization) 
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1.7 ประเด็นการพัฒนาเพื่อยกระดับนวัตกรรม: ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
 ประเด็นที่ 1: สถาปัตยกรรมการเงินนวัตกรรม  
 ประเด็นที่ 2: นวัตกรรมเพ่ือสังคม 
 ประเด็นที่ 3: งานแห่งนวัตกรรม 
 ประเด็นที่ 4: ตลาดนวัตกรรมภาครัฐ 
 ประเด็นที่ 5: นวัตกรรมที่จ าเป็นต่อการพัฒนาประเทศ 
 ประเด็นที่ 6: นวัตกรรมเชิงพ้ืนที่ 
 ประเด็นที่ 7: สร้างนวัตกรและวิสาหกิจฐานนวัตกรรม 
 

2. ฝ่ายงานและผู้รับผิดชอบ  

ฝ่าย/งาน: นวัตกรรมเชิงพ้ืนที่ 
ผู้จัดการโครงการ: อัจฉราพรรณ ยอดรัก 
ผู้ร่วมท างาน:  เยาวรัตน์ เกกินะ พลพินิจ พินิจชอบ เธียรวนันต์ จอมสืบ  

3. หลักการและเหตุผล  

การพัฒนานวัตกรรมเชิงพ้ืนที่ (Area-based innovation) ซึ่งเป็นการพัฒนาเชิงพ้ืนที่บนพ้ืนฐานของปัจจัยการ

พัฒนาในทุกมิติ โดยการน าทรัพยากรธรรมชาติและศักยภาพทางภูมิศาสตร์ของพ้ืนที่นั้น  ๆ มาใช้ให้เกิดประโยชน์

สูงสุดต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของพ้ืนที่นั้น ๆ และเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ส าคัญในการเชื่อมโยง

ความร่วมมือการพัฒนาระหว่างหน่วยงานหรือกลุ่ม องค์กรที่เกี่ยวข้อง ให้เกิดความสอดคล้องสามารถสนับสนุนและ

ส่งเสริมแนวทางการพัฒนาซึ่งกันและกันซึ่งจะช่วยทวีความเจริญเติบโตทั้งด้านการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม การมี

คุณภาพชีวิตที่ดีหรือรูปแบบการด าเนินชีวิตที่ทันสมัย และการลงทุนที่เอ้ือต่อการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคม

โดยรวมของพ้ืนที่ยิ่งๆ ขึ้น เพ่ือตอบสนองการพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพในการแข่งขันของประเทศทั้ง 10 

กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ ในการแข่งขัน (S Curve) อุตสาหกรรมกลุ่มเดิมที่มีศักยภาพ (First S-Curve) 

ประกอบไปด้วย ยานยนต์สมัยใหม่ อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ การท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 

เกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ และการแปรรูปอาหาร  อุตสาหกรรมอนาคต (New S-Curve) ประกอบไปด้วย 

หุ่นยนต์ การบินและโลจิสติกส์ เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ ดิจิทัล และการแพทย์ครบวงจร สนช. จึงได้เล็งเห็น

ถึงความส าคัญและประโยชน์จากการพัฒนาดังกล่าว จึงก าหนดขอบเขตการศึกษาใน 3 ระดับ ได้แก่ ระเบียง

นวัตกรรม (Innovation Corridor)  เมืองนวัตกรรม (City Innovation) และย่านนวัตกรรม (Innovation District) 
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การพัฒนานวัตกรรมเชิงพ้ืนที่ จะท าให้เกิดการท างานร่วมกันในทุกๆภาคส่วนและเกิดกลไกในการท างานร่วมกันที่

สามารถต่อยอดได้ และท าให้เกิดระบบนวัตกรรมที่เติบโตและแข็มแข็งอย่างเป็นธรรมชาติ ดังตัวอย่างผลส าเร็จของการ

พัฒนานวัตกรรมเชิงพ้ืนที่ในทวีปหรือประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่นทวีปยุโรป โครงการ Smart Specialization ของ 

European Commission 

4. วัตถุประสงค์ของโครงการ   

จัดท าแผนแม่บทแห่งชาติด้านการพัฒนานวัตกรรมเชิงพ้ืนที่ เพ่ือสร้างการรับรู้ และสร้างกลไกในการท างานร่วมกัน 
ท าให้เกิดการยอมรับในระบบนวัตกรรม ลดความเหลื่อมล้ า เกิดการกระจายตัวและการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทาง
นวัตกรรมและเกิดการน านวัตกรรมในหลากหลายด้านไปพัฒนาต่อยอดให้เกิดประโยชน์ในระดับภูมิภาคตลอดจน
ระดับประเทศ มุ่งเน้นการสร้างให้เกิดนวัตกรรมได้ด้วยการพัฒนาทางกายภาพ เช่น โครงสร้างพ้ืนฐานขนาดใหญ่ (Mega 
Infrastructure) การพัฒนาเมือง  (Urban Development) และการเชื่อมโยงไปยังท้องถิ่น (People Engagement) 
เพ่ือผลักดันและสนับสนุนให้ชุมชนและท้องถิ่นเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบนวัตกรรมเชิงนิเวศในรูปแบบ 
“ระบบเกลียว 4 เส้น” (quadruple helix) ซึ่งประกอบด้วยภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และภาคประชาชน  

5. รายละเอียดการด าเนินงาน  

5.1 พื้นที่ด าเนินการ: ……ประเทศไทย……….  
5.2 แนวทางการด าเนินงาน:  

8.2.1. จัดให้มีการศึกษาที่จ าเป็น รวมถึงการสร้างกลไกความร่วมมือ (platform)  

8.2.2. จัดท าร่างแผนแม่บท ตามกระบวนการ และน าเสนอเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายแก่หน่วยงานทางด้าน

นโยบาย เพ่ือให้แผนได้ถูกน าไปใช้ในการส่งเสริมและผลักดันนโยบาย 

- การพัฒนาพ้ืนที่ด้วยนวัตกรรมในระดับภูมิภาค ระดับเมือง และระดับย่าน  

- ด าเนินการผลักดันให้เกิดการลงทุนของอุตสาหกรรมและธุรกิจด้านนวัตกรรมให้เกิดการร่วมกลุ่มเป็นคลัส

เตอร์ทั้งในระดับภูมิภาค ระดับเมือง ระดับย่าน 

- พัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ขับเคลื่อนนวัตกรรมเชิงพ้ืนที่ในประเทศไทย  

5.3 ปฏิทินกิจกรรม/ระยะเวลาด าเนินการ : 

รายการกิจกรรม 

น้ าหนั
ก (%) 

น้ าหนั
กย่อย 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 งบประมาณ/ 
ตัวชี้วัด 

  ต.ค
. 

พ.ย. ธ.ค. ม.ค
. 

ก.พ
. 

มี.ค. เม.
ย. 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.  

จัดจ้างที่ปรึกษาในการจัดท า
รายงานสมดุปกขาว (White 
paper) ด้านนวัตกรรมเชิงพื้นที่ 

       25 50 75 10
0 

   3.0 ลบ. 
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5.3 รายชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ 
 

ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย) ต าแหน่ง หน้าที่ ความรับผิดชอบ (%) 

นางธีรีสา มัทวพันธุ์ รองผู้อ านวยการ ที่ปรึกษาโครงการ 5 
นางสาวอัจฉราพรรณ ยอดรัก นักส่งเสริมนวัตกรรม หัวหน้าโครงการ 35 
นางสาวเยาวรัตน์ เกกินะ นักส่งเสริมนวัตกรรม วางแผนและก ากับแนวทาง 

การด าเนินงาน 
20 

นายพลพินิจ พินิจชอบ นักส่งเสริมนวัตกรรม วางแผนและก ากับแนวทาง 
การด าเนินงาน 

20 

นางสาวเธียรวนันต์ จอมสืบ นักส่งเสริมนวัตกรรม วางแผนและก ากับแนวทาง 
การด าเนินงาน 

20 

 

6. เกณฑ์การวัดผลการด าเนินงาน 

ตัวชี้วัด (เป้าหมายการด าเนินงาน)   แผนแม่บทแห่งชาติด้านนวัตกรรมเชิงพื้นที่ 
รายละเอียดตัวชี้วัด  

จัดท าแผนแม่บทแห่งชาติด้านการพัฒนานวัตกรรมเชิงพ้ืนที่ เพ่ือสร้างการรับรู้ การยอมรับในระบบนวัตกรรม ลด
ความเหลื่อมล้ า เกิดการกระจายตัวและการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางนวัตกรรมและเกิดการน านวัตกรรมใน
หลากหลายด้านไปพัฒนาต่อยอดให้เกิดประโยชน์ในระดับภูมิภาคตลอดจนระดับประเทศ มุ่งเน้นการสร้างให้เกิด
นวัตกรรมได้ด้วยการพัฒนาทางกายภาพ เช่น โครงสร้างพ้ืนฐานขนาดใหญ่ (Mega Infrastructure) การพัฒนาเมือง  
(Urban Development) และการเชื่อมโยงไปยังท้องถิ่น (People Engagement) เพ่ือผลักดันและสนับสนุนให้ชุมชน
และท้องถิ่นเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบนวัตกรรมเชิงนิเวศในรูปแบบ “ระบบเกลียว 4 เส้น” (quadruple 
helix) ซึ่งประกอบด้วยภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และภาคประชาชน  

เกณฑ์การให้คะแนน : ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ..... หน่วย ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์ ดังนี้ 
 

รายละเอียด เกณฑ์การให้คะแนน 

แนวคิด (Concept paper) การจัดท าแผนแม่บทแห่งชาติด้านนวัตกรรมเชิงพื้นที่ เท่ากับ 1 คะแนน 

ข้อเสนอโครงการด้านแผนแม่บทแห่งชาติด้านนวัตกรรมเชิงพื้นที่ เท่ากับ 2 คะแนน 

น าเสนอร่างรายงานสมุดปกขาว (White paper) ด้านนวัตกรรมเชิงพื้นทีต่่อคณะกรรมการนวัตกรรม
แห่งชาติ 

เท่ากับ 3 คะแนน 

รายงานสมุดปกขาว (White paper) ด้านนวัตกรรมเชิงพื้นที่ฉบับสมบูรณ ์ เท่ากับ 4 คะแนน 

น าเสนอรายงานสมุดปกขาว (White paper) ด้านนวัตกรรมเชิงพื้นที่ ต่อหน่วยงานทางด้านนโยบาย
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อน าไปผลักดันต่อไป 

เท่ากับ 5 คะแนน 
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7. ผลผลิตส าคัญที่ได้จากโครงการ: 

ไตรมาส  4 : สมุดปกขาว (White paper) ด้านนวัตกรรมเชิงพ้ืนที่ 

8.  ผลประโยชน์ที่คิดว่าจะได้รับ: 

8.1 ผลประโยชน์ 
ประโยชน์ทางตรง  

  1. ท าให้เกิดการรับรู้ การยอมรับในระบบนวัตกรรม ลดความเหลื่อมล้ า เกิดการกระจายตัว และการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานทางนวัตกรรมในระดับภูมิภาคตลอดจนระดับประเทศ  

  

9.  ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงของโครงการ: 

9.1 ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง  

ประเภทของความเสี่ยง ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น /คาดว่าจะเกิดขึ้น แนวทางแก้ไข/ ป้องกัน 
 1. การพัฒนานวัตกรรมเชิงพ้ืนที่เป็นโครงการ

เฉพาะ และมีขนาดโครงการที่คลอบคลุมทั้ง
ประเทศ 

การสรรหาเพ่ือให้ได้ผู้เชี่ยวขาญที่
สามารถด าเนินการได้ตรงตามเป้าหมาย 

 

10. งบประมาณ 

10.1  งบประมาณ ปี 2562 รวมทั้งหมด   3,000,000       บาท  

     10.1.1 รายละเอียดการใช้จ่าย จ าแนกตามกิจกรรม  
ค่าใช้จ่ายกิจกรรม/ การ

ด าเนินงาน 
หน่วยนับ 

จ านวน
หน่วย 

ราคาต่อหน่วย 
จ านวนครั้ง 

(ถ้ามี) 
รวมจ านวน
เงิน 

- - - - - - 
 

     10.1.2  รายละเอียดการใช้จ่าย จ าแนกตามแผนยุทธศาสตร์  
แผนยุทธศาสตร์ กิจกรรม รวมจ านวนเงิน 

สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเปลี่ยนแปลงทางนวัตกรรม 
 1. จัดท ารายงานสมุดปกขาว (White paper)  

ด้านนวัตกรรมเชิงพ้ืนที่  
3,000,000 บาท 
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       10.1  การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายเดือน  
 

กิจกรรม 
จ านวนเงินรวม 

(ล้านบาท) 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

รวมงบประมาณ  - - - - - - - - - - - - 

1. จัดท ารายงานสมุด
ปกขาว (White 
paper) ด้าน
นวัตกรรมเชิงพ้ืนที่  

3.0000      3.0000            

 
     10.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (ถ้ามี)   

เร่ือง / โครงการ 
จ านวนเงินรวม 

(ล้านบาท) 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

รวมงบประมาณ  - - - - - - - - - - - - 

              

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 

สร้างคุณค่าใหม่ทางนวัตกรรม 
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S3-1-2: นวัตกรรมสื่อ (Media Innovation) 
 

1. ความสอดคล้องกับนโยบาย 

1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี:  
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ:  
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 

1.3 แผนปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ ด้านที่ 1: การเพิ่มความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ 
หัวข้อที่ 1: การปฏิรูปด้านความสามารถในการแข่งขัน 
 หัวข้อย่อยที่ 1.1: ผลิตภาพ (Productivity)  
 หัวข้อย่อยที่ 1.2: การรวมกลุ่มในภูมิภาค (Regional Integration)  
 หัวข้อย่อยที่ 1.3: ระบบนิเวศด้านวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม (R&D Innovation Ecosystem)   

1.4 แผนงบประมาณ 
 แผนงานพ้ืนฐาน: ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
 แผนงานยุทธศาสตร์: การพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม  
 แผนงานบูรณาการ: พัฒนาผู้ประกอบการ เศรษฐกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล   
 แผนงานบูรณาการ: พัฒนาพ้ืนที่ระดับภาค (ภาคใต้ชายแดน)  

1.5 ยุทธศาสตร์: กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
 ยุทธศาสตร์ที่ 1: บ่มเพาะนวัตกรเพ่ืออนาคต และพัฒนาก าลังคน วทน.  
 ยุทธศาสตร์ที่ 2: บริหารจัดการงานวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมในสาขาเป้าหมาย  
 ยุทธศาสตร์ที่ 3: ขับเคลื่อนโครงการ วทน. ขนาดใหญ่ และโครงสร้างพ้ืนฐาน   
 ยุทธศาสตร์ที่ 4: พัฒนาพ้ืนที่เพ่ือนวัตกรรม  
 ยุทธศาสตร์ที่ 5: ผลักดันเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

1.6 ยุทธศาสตร์: ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1: สร้างความเข้มแข็งระบบนวัตกรรม (Strong Innovation System) 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2: สร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเปลี่ยนแปลงทางนวัตกรรม (Catalyst for Changes) 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3: สร้างคุณค่าใหม่ทางนวัตกรรม (Nurturing Future Value) 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4: พัฒนาสู่องค์กรแห่งนวัตกรรม (Innovative Organization) 
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1.7 ประเด็นการพัฒนาเพื่อยกระดับนวัตกรรม: ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
 ประเด็นที่ 1: สถาปัตยกรรมการเงินนวัตกรรม  
 ประเด็นที่ 2: นวัตกรรมเพ่ือสังคม 
 ประเด็นที่ 3: งานแห่งนวัตกรรม 
 ประเด็นที่ 4: ตลาดนวัตกรรมภาครัฐ 
 ประเด็นที่ 5: นวัตกรรมที่จ าเป็นต่อการพัฒนาประเทศ 
 ประเด็นที่ 6: นวัตกรรมเชิงพ้ืนที่ 
 ประเด็นที่ 7: สร้างนวัตกรและวิสาหกิจฐานนวัตกรรม 
 

2. ฝ่ายงานและผู้รับผิดชอบ  

ฝ่าย/งาน: ฝ่ายโครงสร้างพ้ืนฐานนวัตกรรม/งานสื่อสารนวัตกรรม 

ผู้จัดการโครงการ: นายกฤษกร รอดช้างเผื่อน  
ผู้ร่วมท างาน:  นายกนช รัติวานิช 
 นายอมรเทพ สุริยันต์ 

 

3. หลักการและเหตุผล  

“นวัตกรรม" เป็นเครื่องมือส าคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน และเพ่ือเป็นการ
สร้างความตระหนักในความส าคัญของ “นวัตกรรม” และก่อให้เกิดความเข้าใจในบทบาท และการด าเนินงานของ 
สนช. จึงได้จัดท าโครงการผลิตเนื้อหานวัตกรรมเพ่ือรวบรวม เรียบเรียง วิเคราะห์ข้อมูล ข่าวสาร องค์ความรู้ด้าน
นวัตกรรม และน าเสนอเนื้อหาด้านนวัตกรรมผ่านนวัตกรรมสื่อทั้งในรูปแบบสื่อเก่า (traditional media) และ 
สื่อใหม่ (new media) ตลอดจนการส่งเสริมให้เกดิบรรยากาศด้านนวัตกรรมขึ้นภายในประเทศ โดยการจัดการประกวด
รางวัลนวัตกรรมให้สาขาต่างๆ 

4. วัตถุประสงค์ของโครงการ   

4.1 เพ่ือจัดท านวัตกรรมสื่อเก่า อาทิ สื่อสิ่งพิมพ์ 
4.2 เพ่ือจัดท านวัตกรรมสื่อใหม่ อาทิ สื่อออนไลน์ อินโฟกราฟิค วิดีโอคลิป แอนนิเมชั่น AR และ VR  
4.3 เพ่ือจัดประกวดรางวัลนวัตกรรมในสาขาต่างๆ อาทิ Media Innovation Award, Design Innovation Contest, 

Innovation Thailand Photo Contest 

5. รายละเอียดการด าเนินงาน  

5.1 พื้นที่ด าเนินการ: อุทยานนวัตกรรม ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพฯ 
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5.2 แนวทางการด าเนินงาน:  
แผนงานที่ 1  

การผลิตเนื้อหาด้านนวัตกรรมที่มีความหลากหลาย โดยการรวบรวม เรียบเรียง และวิเคราะห์ข้อมูล 
ข่าวสาร องค์ความรู้ด้านนวัตกรรม ส าหรับด าเนินการออกแบบและจัดท านวัตกรรมสื่อที่เหมาะสมกับเนื้อหาดังกล่าว
ในรูปแบบต่างๆ ทั้งในรูปแบบสิ่งพิมพ์ ได้แก่ หนังสือ โปสเตอร์ แผ่นพับ และใบปลิว ตลอดจนการผลิตนวัตกรรมสื่อ
โดยการสร้างสรรค์สื่อและเนื้อหาด้วยการใช้วิธีการใหม่ ส่งผลท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านความรู้ ทัศนคติ และ
พฤติกรรมของผู้ส่งและรับสารทั้งในระดับบุคคลและสังคม โดยใช้เทคโนโลยีการสื่อสารใหม่หรือต่อยอดจากเทคโนโลยี
การสื่อสารที่มีอยู่เดิม ได้แก่ สื่ออนไลน์ อินโฟกราฟิค วิดีโอคลิป แอนนิเมชั่น AR และ VR 
แผนงานที่ 2  

การส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศด้านนวัตกรรมข้ึนภายในประเทศ โดยการจัดการประกวดรางวัลนวัตกรรมให้
สาขาต่างๆ เพ่ือประกาศเกียรติคุณและมอบรางวัลเชิดชูเกียรติให้แก่ผู้ค้นคิดและพัฒนานวัตกรรมขึ้นจนประสบผลส าเร็จ  
อาทิ Media Innovation Award, Design Innovation Contest, Innovation Thailand Photo Contest  

 
5.3 ปฏิทินกิจกรรม/ระยะเวลาด าเนินการ :  

รายการกิจกรรม 

น้ าหนัก 
(%) 

น้ าหนักย่อย พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
งบประมาณ 

100% 100% ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย
. 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.  

1. การผลิตสื่อเก่า
และสื่อใหม ่
1.1 โครงการ
นวัตกรรมของ
ส านักงานฯ 
1.2 กิจกรรมของ
ส านักงานฯ 
1.3 Smart 
Content 

70%  
 

40% 
 

40% 
 

20% 

            6.0 

2. การประกวด
รางวัลนวัตกรรม 
1.1 จัดประกวด
รางวัลนวัตกรรม 
1.2 สนับสนุนการจัด
ประกวดรางวัล
นวัตกรรม 
 
 

30%  
 

80% 
 

20% 
 

            8.0 
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5.4 วิธีและขั้นตอนการด าเนินงาน (Work Breakdown Structure) 

 
5.5 รายชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ 

ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย) ต าแหน่ง หน้าที่ ความรับผิดชอบ 
(%) 

งานหลัก    
นายกฤษกร รอดช้างเผื่อน (KRC) ผู้จัดการส่งเสริม

นวัตกรรม 
รวบรวม เรียบเรียง จัดท าเนื้อหาด้าน
นวัตกรรม 
และบริหารจัดการโครงการผลิตนวัตกรรม
สื่อ 

40% 

นายกนช รัติวานิช (KR) ผู้จัดการส่งเสริม
นวัตกรรม 

จัดประกวดรางวัลนวัตกรรม 25% 

นายอมรเทพ สุริยันต์ (ASU) นักส่งเสริมนวัตกรรม
อาวุโส 

ออกแบบและจัดท านวัตกรรมสื่อ 25% 

งานสนับสนุน    
นางสาวอาศยา ศิริเอาทารย ์(AS) ผู้จัดการส่งเสริม

นวัตกรรม 
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ 5% 

นางสาวปัทมาวดี พัวพรหมยอด (PPP) ผู้จัดการส่งเสริม
นวัตกรรม 

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านเครือข่าย
นวัตกรรม 

5% 

    
 
 
 
 
 

โครงการนวัตกรรมสื่อ
เงิน 14.0 ลบ.

KRC, KR , ASU

1. การผลิตสื่อเก่าและสื่อใหม่
งาน 70%; เงิน 6.0 ลบ.

KRC, ASU, 

1.1 โครงการนวัตกรรมของส านักงานฯ
งาน 40%; เงิน 2.4 ลบ.

1.2 กิจกรรมของส านักงานฯ
งาน 40%; เงิน 2.4 ลบ.

1.3 Smart Content
งาน 20%; เงิน 1.2 ลบ.

KRC, ASU

2 การประกวดรางวัลนวัตกรรม

งาน 30%; เงิน 8.0 ลบ.

KR, KRC

2.1 จัดประกวดรางวัลนวัตกรรม
งาน 80%; เงิน 6.4 ลบ.

2.2 สนับสนันการจัดประกวดรางวัลนวัตกรรม
งาน 20%; เงิน 3.6 ลบ.

KR, KRC
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5.6 ผู้รับผิดชอบโครงการ (Responsibility Assignment Matrix) 

ล าดับที่ กิจกรรมการด าเนินงาน 

ผู้ด าเนินการ/หน้าที่ความ
รับผิดชอบ 

KR
C 

KR
 

AS
U 

AS
 

PP
P 

 งานหลัก      
1 การผลิตสื่อเก่าและสื่อใหม่ 

- ก าหนดแนวทางการรวบรววม เรยีบเรียง และบูรณาการจัดท าเนื้อหานวัตกรรม  
ที่เหมาะสมกับนวัตกรรมสื่อในรูปแบบต่างๆ ทั้งในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์  
- จัดหา/จัดจ้างผู้รับจ้างผลิตเนื้อหา ประสานงาน ตรวจสอบ ประเมินผล และรับ
มอบผลงานเนื้อหาด้านนวัตกรรม 
- ประสานงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อเดิมและสื่อใหม่กับงานประชาสัมพันธ์
และงานเครือข่าย 
 

     

2 การประกวดรางวัลนวัตกรรม 
- จัดประกวดรางวัลนวัตกรรม อาทิ รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ รางวัลการออกแบบ
เชิงนวัตกรรม รางวัล Media Innovation รางวัล UAV Startup รางวัลแผนธุรกิจ
นวัตกรรมเพื่อสังคม รางวัล Total Innovation Management รางวัลประกวด
ภาพถ่ายนวัตกรรม 
- สนับสนุนการจัดประกวดรางวลันวัตกรรม อาทิ รางวัลนวัตกรรมข้าวไทย รางวัล 
Thailand Innovation 

     

 งานสนับสนุน      
3 การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในวงกว้าง 

- ก าหนดรูปแบบ ความเหมาะสม และตรวจสอบความถูกต้องก่อนเผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆ  
     

       

6. รายละเอียดตัวชี้วัด ของแผนงาน/โครงการ  

6.1  ตัวชี้วัดที่ 1: การผลิตเนื้อหานวัตกรรมและนวัตกรรมสื่อ 
 หน่วยนับ: ผลงาน 

 6.1.1  ประเภทตัวชี้วัด 

  สงป.  ยุทธศาสตร์ วท.  ข้อตกลง ก.พ.ร.  แผนปฏิบัติการ สนช.   สนับสนุนการเกิดผลผลิต   

6.1.2  ค าอธิบายตัวชี้วัด  
เป็นการจัดท าเนื้อหาด้านนวัตกรรมที่มีความหลากหลาย และการออกแบบจัดท านวัตกรรมสื่อในหลากหลาย
รูปแบบ  
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6.1.3  ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด      
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 รวม 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.  
5 5 5 5 5 5 5 5 5 10 10 10 75 

6.1.4  ร้อยละความก้าวหน้าของงานในแต่ละเดือน   
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

รวม 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
6.7 13.4 20.1 26.8 33.5 40.2 46.9 53.6 60.3 73.6 86.9 100 100 
             

6.2  ตัวชี้วัดที่ 2: การประกวดรางวัลนวัตกรรม 
 หน่วยนับ: รางวัลนวัตกรรม 

 6.2.1  ประเภทตัวชี้วัด 
  สงป.  ยุทธศาสตร์ วท.  ข้อตกลง ก.พ.ร.  แผนปฏิบัติการ สนช.   สนับสนุนการเกิดผลผลิต   

6.2.2  ค าอธิบายตัวชี้วัด  
เป็นการจัดประกวดรางวัลนวัตกรรมเพ่ือสร้างความตื่นตัวด้านนวัตกรรม  
6.2.3  ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด      
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

รวม 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
           10 10 

6.1.4  ร้อยละความก้าวหน้าของงานในแต่ละเดือน   
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

รวม 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
     25   50   100 100 

7. ผลผลิตส าคัญที่ได้จากโครงการ: 

ไตรมาส 1 : แผนปฏิบัติการโครงการนวัตกรรมสื่อได้รับการอนุมัติ 
ผลิตเนื้อหานวัตกรรมและนวัตกรรมสื่อ จ านวน 15 ผลงาน 

ไตรมาส 2 : ผลิตเนื้อหานวัตกรรมและนวัตกรรมสื่อ จ านวน 15 ผลงาน 
 ประชาสัมพันธ์การประกวดรางวัลนวัตกรรม 
ไตรมาส 3 : ผลิตเนื้อหานวัตกรรมและนวัตกรรมสื่อ จ านวน 15 ผลงาน 
 พิจารณาและคัดเลือกผลงานการประกวดรางวัลนวัตกรรม 
ไตรมาส 4 : ผลิตเนื้อหานวัตกรรมและนวัตกรรมสื่อ จ านวน 30 ผลงาน 
 สรุปผลการตัดสินการประกวดรางวัลนวัตกรรม 10 รางวัล 
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8. ผลประโยชน์ที่คิดว่าจะได้รับ: 

8.1 ผลประโยชน์: 

ประโยชน์ทางตรง 
- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสาธารณชนสามารถเข้าใจและเข้าถึงองค์ความรู้ด้านนวัตกรรม 

- ผู้ประกอบการไทยเกิดความตระหนักถึงความส าคัญของนวัตกรรมและสนใจที่จะพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม 

ผู้ได้รับประโยชน์ คือ  ผู้ประกอบการ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนคนไทยทั่วไป  
 ประโยชน์ทางอ้อม  
- ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างความได้เปรียบของประเทศไทยอย่างยั่งยืน 
 

9. ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงของโครงการ: 

9.1 ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง  

ประเภทของความเสี่ยง ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น /คาดว่าจะเกิดขึ้น แนวทางแก้ไข/ ป้องกัน 
ความเสี่ยงโครงการ 1. ความล่าช้าในการเข้าถึง/ได้รับข้อมูล จัดตั้งคณะท างานในการติดตาม 

10. งบประมาณ 

10.1  งบประมาณ ปี 2562 รวมทั้งหมด  14,000,000 บาท (สิบส่ีล้านบาทถ้วน) 

10.1.1 รายละเอียดการใช้จ่าย จ าแนกตามกิจกรรม  

ค่าใช้จ่ายกิจกรรม/ การด าเนินงาน หน่วยนับ 
จ านวน
หน่วย 

ราคาต่อ
หน่วย 

จ านวนครั้ง 
(ถ้ามี) 

รวมจ านวนเงิน 

1. หนังสือ ผลงาน 5   2,000,000.- 
2. แผ่นพับ ผลงาน 10   500,000.- 
3. โปสเตอร์/นิทรรศการ ผลงาน 20   500,000.- 
4. สื่อออนไลน์ ผลงาน 40   3,000,000.- 
5. ประกวดรางวัลนวัตกรรม รางวัล 10   8,000,000.- 

รวม 14,000,000.- 

10.1.2  รายละเอียดการใชจ้่าย จ าแนกตามแผนยุทธศาสตร์  
แผนยุทธศาสตร์ กิจกรรม รวมจ านวนเงิน 

สร้างคุณค่าใหม่ทางนวัตกรรม   
 1. Media Innovation 14,000,000.- 
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10.2 แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายเดือน   

กิจกรรม 
จ านวนเงินรวม 

(ล้านบาท) 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

รวมงบประมาณ 14.0000 0.050 0.050 0.050 0.050 5.000 1.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 7.200 

1. หนังสือ 2.000     1.900       0.100 
2. แผ่นพับ 0.500 0.025 0.025 0.025 0.025 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 
3. โปสเตอร์/นิทรรศการ 0.500 0.025 0.025 0.025 0.025 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 
4. สื่ออนไลน์ 3.000     3.000        
5. ประกวดรางวัลนวัตกรรม 8.000      1.000      7.000 

 

10.3 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (ถ้ามี)   

เร่ือง / โครงการ 
จ านวนเงินรวม 

(ล้านบาท) 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

รวมงบประมาณ 8.000 0.100 -   6.800 1.000- - - - - - 0.100 

1.  หนังสือรายงานประจ าปี  0.300     0.300        

2. หนังสือภาพถ่ายนวัตกรรม 0.100            0.100 
3. หนังสือร้อยคนไทยหัวใจ

นวัตกรรม 
1.500     1.500        

4. หนังสือ The Founder 1.500     1.500        
5. จ้างเหมาประกวดตัดสินรางวัล

นวัตกรรม 
1.000      1.000       

6. ประกวดภาพถ่ายนวัตกรรม 0.500     0.500        
7. จ้างเหมาบริการสื่อออนไลน์ 3.000     3.000        
8. นามบัตร สนช. 0.100 0.100            
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S3-1-3: การประชาสัมพันธ์และการสร้างแบรนด์ 
 

1. ความสอดคล้องกับนโยบาย 

1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี:  
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ:  
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 

1.3 แผนปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ ด้านที่ 1: การเพิ่มความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ 
หัวข้อที่ 1: การปฏิรูปด้านความสามารถในการแข่งขัน 
 หัวข้อย่อยที่ 1.1: ผลิตภาพ (Productivity)  
 หัวข้อย่อยที่ 1.2: การรวมกลุ่มในภูมิภาค (Regional Integration)  
  หัวข้อย่อยที่ 1.3: ระบบนิเวศด้านวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม (R&D Innovation Ecosystem)   

1.4 แผนงบประมาณ 
 แผนงานพ้ืนฐาน: ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
 แผนงานยุทธศาสตร์: การพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม  
 แผนงานบูรณาการ: พัฒนาผู้ประกอบการ เศรษฐกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล   
 แผนงานบูรณาการ: พัฒนาพ้ืนที่ระดับภาค (ภาคใต้ชายแดน)  

1.5 ยุทธศาสตร์: กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
 ยุทธศาสตร์ที่ 1: บ่มเพาะนวัตกรเพ่ืออนาคต และพัฒนาก าลังคน วทน.  
 ยุทธศาสตร์ที่ 2: บริหารจัดการงานวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมในสาขาเป้าหมาย  
 ยุทธศาสตร์ที่ 3: ขับเคลื่อนโครงการ วทน. ขนาดใหญ่ และโครงสร้างพ้ืนฐาน   
 ยุทธศาสตร์ที่ 4: พัฒนาพ้ืนที่เพ่ือนวัตกรรม  
ยุทธศาสตร์ที่ 5: ผลักดันเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

1.6 ยุทธศาสตร์: ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1: สร้างความเข้มแข็งระบบนวัตกรรม (Strong Innovation System) 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2: สร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเปลี่ยนแปลงทางนวัตกรรม (Catalyst for Changes) 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3: สร้างคุณค่าใหม่ทางนวัตกรรม (Nurturing Future Value) 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4: พัฒนาสู่องค์กรแห่งนวัตกรรม (Innovative Organization) 
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1.7 ประเด็นการพัฒนาเพื่อยกระดับนวัตกรรม: ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
 ประเด็นที่ 1: สถาปัตยกรรมการเงินนวัตกรรม  
 ประเด็นที่ 2: นวัตกรรมเพ่ือสังคม 
 ประเด็นที่ 3: งานแห่งนวัตกรรม 
 ประเด็นที่ 4: ตลาดนวัตกรรมภาครัฐ 
 ประเด็นที่ 5: นวัตกรรมที่จ าเป็นต่อการพัฒนาประเทศ 
 ประเด็นที่ 6: นวัตกรรมเชิงพ้ืนที่ 
 ประเด็นที่ 7: สร้างนวัตกรและวิสาหกิจฐานนวัตกรรม 
 

2. ฝ่ายงานและผู้รับผิดชอบ  

ฝ่าย/งาน: ฝ่ายโครงสร้างพ้ืนฐานนวัตกรรม/งานสร้างความตระหนักด้านนวัตกรรม 

ผู้จัดการโครงการ: นางสาวอาศยา ศิริเอาทารย์  

ผู้ร่วมท างาน: นายกนช รัติวานิช นายกฤษกร รอดช้างเผื่อน  

3. หลักการและเหตุผล  

“นวัตกรรม" เป็นเครื่องมือส าคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจเพ่ือสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน  ดังนั้น การ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมขึ้นอย่างต่อเนื่องในประเทศจะช่วยสร้างโอกาสให้ประเทศไทยก้าวสู่
ประเทศไทย 4.0 ได้อย่างมั่นคง ดังนั้น สนช. จึงต้องเร่งท ากิจกรรมเผยแพร่และประชาสัมพันธ์บทบาท ภารกิจ ผลการ
ด าเนินงาน และตัวอย่างความส าเร็จด้านนวัตกรรม เพ่ือกระตุ้นให้เกิดความตื่นตัวด้านนวัตกรรมในวงกว้างผ่านกิจกรรม
การแถลงข่าว การสัมภาษณ์พิเศษ การน าสื่อมวลชนเยี่ยมชมตัวอย่างโครงการนวัตกรรม การส่งข่าวประชาสัมพันธ์ ฯลฯ 
รวมถึงการน าเสนอองค์ความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร ไปยังกลุ่มเป้าหมายเพ่ือให้เกิดการรับรู้และความเข้าใจที่ถูกต้อง ซึ่งจะ
ส่งผลให้เกิดการยอมรับ ความเชื่อมั่น การมีส่วนร่วม หรือการน าข้อมูลดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ต่อไป ดังนั้น การเผยแพร่
เนื้อหาด้านนวัตกรรมผ่านสื่อหลากหลายประเภททั้งสื่อ จึงเป็นสิ่งที่จ าเป็นโดยจะต้องเลือกเนื้อหา/ข้อมูล และช่องทางการ
เผยแพร่ให้สอดคล้องกับแต่ละกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดของการเผยแพร่ 

4. วัตถุประสงค์ของโครงการ   

ระดับองค์กร 
1. เพ่ือเผยแพร่ความรู้และความเข้าใจด้านนวัตกรรมแก่กลุ่มเป้าหมาย และสังคมไทยในวงกว้าง 
2. เพ่ือเผยแพร่บทบาท ภารกิจ และตัวอย่างผลส าเร็จด้านนวัตกรรมที่ส านักงานฯ ให้การสนับสนุน 
3. เพ่ือสร้างการรับรู้และจดจ าภาพลักษณ์องค์กร ในฐานะหน่วยงานหลักที่ส่งเสริมและสนับสนุนนวัตกรรมของ

ประเทศไทย ผ่านแผนงานสร้างแบรนด์นวัตกรรมประเทศไทยในโครงการ 10 Anniversary NIA Brand Campaign 
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ระดับนานาชาติ 
1. เพ่ือสร้างความตระหนักด้านนวัตกรรมในระดับนานาชาติ ให้เกิดการรับรู้ศักยภาพด้านนวัตกรรมของประเทศไทย 

เกิดการสร้างภาพลักษณ์ของประเทศไทยด้านนวัตกรรม ผ่านแผนงานสร้างแบรนด์นวัตกรรมประเทศไทย            
ในโครงการ Innovation Thailand Brand Campaign 

5. รายละเอียดการด าเนินงาน  

5.1 พื้นที่ด าเนินการ: อุทยานนวัตกรรม  
5.2 แนวทางการด าเนินงาน:  

1. แผนงานสร้างภาพลักษณ์องค์กร ผ่านกิจกรรมการแถลงข่าว การสัมภาษณ์พิเศษผู้บริหารหรือผู้ประกอบการ

นวัตกรรมที่พัฒนาผลงานนวัตกรรมที่โดดเด่น ในประเด็นที่ได้รับความสนใจจากสังคมและสื่อในแต่ละ

สถานการณ์ รวมถึงการจัดท าสกู๊ปองค์ความรู้ด้านนวัตกรรม และส่งข่าวประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง 

ภายใต้แคมเปญ “10 Anniversary NIA Brand Campaign” 

2. แผนงานสร้างการจดจ าแบรนด์นวัตกรรมประเทศไทย ด้วยการจัดกิจกรรมสื่อสารสร้างให้เกิดการรับรู้

และจดจ าภาพลักษณ์ของประเทศไทยด้านนวัตกรรม ผ่านแคมเปญ “นวัตกรรมประเทศไทย” 

(Innovation Thailand)  

5.3 ปฏิทินกิจกรรม/ระยะเวลาด าเนินการ : 

รายการกิจกรรม 

น้ าหนั
ก (%) 

น้ าห
นัก
ย่อย 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
งบประมาณ/ 

ตัวชี้วัด 

  ต.ค
. 

พ.ย. ธ.ค. ม.ค
. 

ก.พ
. 

มี.ค. เม.
ย. 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.  

1. โครงการกิจกรรม

ประชาสัมพันธ์ ภายใต้

แคมเปญ “10 

Anniversary NIA  

Brand Campaign” 

70 -             8.0 

1.1 การจัดท าแผนการ
ประชาสัมพันธ์ 

 10              

1.2 การจัดกิจกรรม
ประชาสัมพันธ์ 

- 50              

1.3 การประชาสัมพันธ์
ผ่านสื่อ 

- 30              

1.4 การจัดท าประเมินผล
การประชาสัมพันธ ์ 

- 10              
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รายการกิจกรรม 

น้ าหนั
ก (%) 

น้ าห
นัก
ย่อย 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
งบประมาณ/ 

ตัวชี้วัด 

  ต.ค
. 

พ.ย. ธ.ค. ม.ค
. 

ก.พ
. 

มี.ค. เม.
ย. 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.  

2. โครงการ Innovation 

Thailand  

Brand Campaign 

30              20.0 

 5.4 วิธีและขั้นตอนการด าเนินงาน (Work Breakdown Structure) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนงานการประชาสัมพันธ์

และการสร้างแบรนด์
เงิน 28.0 ลบ.

AS

1. โครงการกิจกรรมประชาสัมพันธ์และการ
สร้างแบรนด์ 

10 Anniversary NIA Brand Campaign

งาน 70% เงิน 8 ลบ.

AS; KR

1.1 การจ้างเหมาประชาสัมพันธ์เชิงรุก

1.2 การจัดท าแผนการประชาสัมพันธ์เชิง
รุก

1.3 การจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์

1.4 การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ

1.5 การจัดท าประเมินผลการประชาสัมพันธ์

จัดจ้างด าเนินการประเมินผลการ
ประชาสัมพันธ์

เก็บข้อมูลและวิเคราะห์ผลการประเมิน

2. โครงการ Innovation Thailand Brand 
Campaign

งาน 30% เงิน 20.0 ลบ.

KR; AS

4.1 จัดจ้างที่ปรึกษาวางแผนการสื่อสาร

4.2 ด าเนินการสื่อสารผ่านรูปแบบต่างๆ
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5.5 รายชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ 

 

ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย) ต าแหน่ง หน้าที่ ความ
รับผิดชอบ 

(%) 
งานหลัก    

นางสาวอาศยา ศิริเอาทารย์ (AS) ผู้จัดการส่งเสริมนวัตกรรม จัดท าแผนและด าเนิน
กิจกรรม 

85% 

งานสนับสนุน    

นายกนช รัติวานิช (KR) ผู้จัดการส่งเสริมนวัตกรรม ให้ค าปรึกษาการท าแผน
ประชาสัมพันธ์เชิงรุก และ
การประเมินผลการ
ประชาสัมพันธ์ 

5% 

นายกฤษกร รอดช้างเผื่อน (KRC) ผู้จัดการส่งเสริมนวัตกรรม ร่วมผลิตเนื้อหาและ
นวัตกรรมสื่อในการเผยแพร่
นวัตกรรมสู่สาธารณะ 

5% 

นางสาวพิมพ์ตะวนั โสภาแปง (PS) เจ้าหน้าที่องค์กรนวัตกรรม ด าเนินงานส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดซื้อจัดจ้าง 

5% 

 
5.6 ผู้รับผิดชอบโครงการ ( Responsibility Assignment Matrix)  

ล าดับที่ กิจกรรมการด าเนินงาน 
ผู้ด าเนินการ/หน้าที่ความรับผิดชอบ 

AS
 

KR
 

KR
C PS
  

 งานหลัก      
1 โครงการกิจกรรมประชาสัมพันธ์และการสร้างแบรนด์ 10 

Anniversary NIA Brand Campaign 
     

2 โครงการ Innovation Thailand Brand Campaign      
 งานสนับสนุน      
1 ให้ค าปรึกษาการท าแผนประชาสัมพันธ์เชิงรุก และการ

ประเมินผลการประชาสัมพันธ์ 
     

2 การพัฒนาสื่อในการเผยแพร่นวัตกรรมสู่สาธารณะ      
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6. รายละเอียดตัวชี้วัด ของแผนงาน/โครงการ  

6.1  ตัวชี้วัดที่ 1: ....กิจกรรมประชาสัมพันธ์และการสร้างแบรนด์ 10 Anniversary NIA Brand Campaign......... 
 หน่วยนับ: ……กิจกรรม………………………………………………………… 

 6.1.1  ประเภทตัวชี้วัด 

  สงป.  ยุทธศาสตร์ วท.  ข้อตกลง ก.พ.ร.  แผนปฏิบัติการ สนช.   สนับสนุนการเกิดผลผลิต   

6.1.2  ค าอธิบายตัวชี้วัด  
แผนการด าเนินงานประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพ่ือก าหนดกรอบและทิศทางการด าเนินงานประชาสัมพันธ์ให้เกิด

ประสิทธิภาพสูงสุด 

6.1.3  ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด      
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 รวม 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.  
4 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 40 

6.1.4  ร้อยละความก้าวหน้าของงานในแต่ละเดือน     
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 รวม 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.  
10 17.5 27.5 35 45 52.5 60 70 77.5 85 92.5 100 100 
 

6.2  ตัวชี้วัดที่ 2: ....โครงการ Innovation Thailand Brand Campaign................................................................ 
 หน่วยนับ: ………กิจกรรม………………………………………. 

 6.2.1  ประเภทตัวชี้วัด 

  สงป.  ยุทธศาสตร์ วท.  ข้อตกลง ก.พ.ร.  แผนปฏิบัติการ สนช.   สนับสนุนการเกิดผลผลิต   

6.2.2  ค าอธิบายตัวชี้วัด  
กิจกรรมเพ่ือสร้างให้เกิดความเข้าใจในบทบาท ภารกิจ และผลการด าเนินงานของส านักงานฯ ซึ่งจะส่งผลต่อการ

รับรู้ในวงกว้างและส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของส านักงานฯ เช่น การแถลงข่าว การสัมภาษณ์พิเศษผู้บริหาร การน าสื่อมวลชน
เยี่ยมชมโครงการนวัตกรรม และการส่งข่าวประชาสัมพันธ์ 

6.2.3  ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด  
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

รวม 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

- - - - - 1 - - - - - 1 2 
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6.2.4  ร้อยละความก้าวหน้าของงานในแต่ละเดือน      

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
รวม 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
5 10 20 25 30 40 45 50 60 70 90 100 100 

7. ผลผลิตส าคัญที่ได้จากโครงการ: 

ไตรมาส 1 :  แผนการประชาสัมพันธ์เชิงรุก จ านวน 1 แผน 
  กิจกรรมประชาสัมพันธ์และการสร้างแบรนด์ 10 Anniversary NIA Brand Campaign จ านวน 11 ครั้ง 

ไตรมาส 2 :  กิจกรรมประชาสัมพันธ์และการสร้างแบรนด์ 10 Anniversary NIA Brand Campaign จ านวน 10 ครั้ง 
  แผนและกิจกรรมสื่อสาร Innovation Thailand Brand Campaign จ านวน 1 กิจกรรม  

ไตรมาส 3 : กิจกรรมประชาสัมพันธ์และการสร้างแบรนด์ 10 Anniversary NIA Brand Campaign จ านวน 10 ครั้ง 

ไตรมาส 4 : กิจกรรมประชาสัมพันธ์และการสร้างแบรนด์ 10 Anniversary NIA Brand Campaign จ านวน 9 ครั้ง 
  กิจกรรมสื่อสาร Innovation Thailand Brand Campaign จ านวน 1 กิจกรรม 
 

8. ผลประโยชน์ที่คิดว่าจะได้รับ: 

8.1 ผลประโยชน์: 
ประโยชน์ทางตรง 
1. เกิดการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านนวัตกรรม และประชาสัมพันธ์บทบาทของส านักงานฯ พร้อมทั้งข้อมูล

ข่าวสาร และตัวอย่างความส าเร็จด้านนวัตกรรมไปสู่กลุ่มเป้าหมายทั้งเยาวชน วิสาหกิจใหม่ ผู้ประกอบการ

ไทย และสาธารณชนในวงกว้าง 

2. ส านักงานฯ เป็นที่รู้จัก รับรู้ และจดจ า เกิดทัศนคติและมุมมองใหม่ที่ดีจากสาธารณชน อันจะส่งผลต่อความ

ราบรื่นในการด าเนินงานระยะยาวขององค์กร 

3. สร้างให้เกิดการรับรู้และจดจ าภาพลักษณ์ของประเทศไทยทางด้านนวัตกรรมในระดับนานาชาต ิ

ผู้ได้รับประโยชน์ คือ ส านักงานฯ 

 ประโยชน์ทางอ้อม 

1. สังคมไทยเกิดความตื่นตัวและเห็นความส าคัญของนวัตกรรม 

2. เกิดการรับรู้ศักยภาพด้านนวัตกรรมของประเทศไทยทั้งในประเทศและระดับนานาชาติ ซึ่งช่วยสร้างความ

เชื่อมั่นต่อการน านวัตกรรมของประเทศไทยไปใช้ประโยชน์ทั้งในกลุ่มลูกค้าในประเทศและต่างประเทศ 
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9. ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงของโครงการ: 

9.1 ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง  

ประเภทของความเสี่ยง ความเสี่ยงทีเ่กิดขึ้น /คาดว่าจะเกิดขึ้น แนวทางแก้ไข/ ป้องกัน 
ความเสี่ยงโครงการ 1. การจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ซ้อนทับกัน จัดท าตารางกิจกรรมส่วนกลาง 
 2. สื่อมวลชนในสายงานประจ าค่อนข้างจ ากัด ขยายช่องทางการเผยแพร่ในสื่อที่

เกี่ยวข้อง 

10. งบประมาณ 

10.1  งบประมาณ ปี 2562 รวมทั้งหมด   28.0          ล้านบาท  

10.1.1 รายละเอียดการใช้จ่าย จ าแนกตามกิจกรรม  

ค่าใช้จ่ายกิจกรรม/ การด าเนินงาน หน่วยนับ 
จ านวน
หน่วย 

ราคาต่อหน่วย 
จ านวนครั้ง 

(ถ้ามี) 
รวมจ านวนเงิน 

1. ค่าด าเนินกิจกรรมประชาสัมพันธ์
และการสร้างแบรนด์ 10 
Anniversary NIA Brand Campaign 

     

1.1 ค่าจ้างเหมาประชาสัมพันธ์ เดือน 12   2,500,000 
1.2 ค่าจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ครั้ง 40   2,500,000 
1.3 ค่าประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ โครงการ 3   3,000,000 
2. ค่าด าเนินกิจกรรมสื่อสารโครงการ 
Innovation Thailand Brand 
Campaign 

กิจกรรม 2   20,000,000 

 

10.1.2  รายละเอียดการใช้จ่าย จ าแนกตามแผนยุทธศาสตร์ 
แผนยุทธศาสตร์ กิจกรรม รวมจ านวนเงิน 

สร้างคุณค่าใหม่ทางนวัตกรรม   
 1. ค่าประชาสัมพันธ์และการสร้างแบรนด์ 28 ล้านบาท 
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10.2 แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายเดือน 

กิจกรรม 
จ านวนเงิน

รวม 
(ล้านบาท) 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

รวมงบประมาณ 28.0000 - - - - - - - - - - - - 

1. ค่าด าเนินกิจกรรม
ประชาสัมพันธ์และการ
สร้างแบรนด์ 10 
Anniversary NIA Brand 
Campaign 

             

1.1 ค่าจ้างเหมาด าเนินการ
และเก็บข่าวประชาสัมพันธ์ 

2.5000 0.2000 0.2000 0.2000 0.2000 0.2000 0.2000 0.2000 0.2000 0.2000 0.2000 0.2000 0.3000 

1.2 ค่าจัดกิจกรรม
ประชาสัมพันธ์ 

1.5000 0.1250 0.1250 0.1250 0.1250 0.1250 0.1250 0.1250 0.1250 0.1250 0.1250 0.1250 0.1250 

1.3 ค่าประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ 3.0000 - - 1.0000 - - 1.0000 - - - 1.0000 - - 
1.4 ค่าจ้างเหมาจัดท าผล
ประเมินการประชาสัมพันธ์ 

1.0000 - - - - - - - - 1.0000 - - - 

2. ค่าด าเนินโครงการ 
Innovation Thailand 
Brand Campaign 

20.0000 - - - - - 10.0000 - - - - - 10.0000 

(ถัวเฉลี่ยทุกรายการ) 
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10.3 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (ถ้ามี)   

เร่ือง / โครงการ 
จ านวนเงินรวม 

(ล้านบาท) 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

รวมงบประมาณ  - - - - - - - - - - - - 

1. ค่าจ้างเหมาที่ปรึกษาจัดท า
แผนประชาสัมพันธ์เชิงรุก 0.5000 - - - 0.5000 - - - - - - - - 

2. ค่าจ้างเหมาประชาสัมพันธ์ 2.5000 0.2000 0.2000 0.2000 0.2000 0.2000 0.2000 0.2000 0.2000 0.2000 0.2000 0.2000 0.3000 

3. ค่าประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ 3.0000 - - 1.0000 - - 1.0000 - - - 1.0000 - - 

4. ค่าด าเนินโครงการ 
Innovation Thailand 
Brand Campaign 

20.0000 - - - - - 10.0000 - - - - - 10.0000 

5. ค่าจ้างเหมาจัดท าผล
ประเมินการประชาสัมพันธ์ 

1.0000 - - - - - - - - 1.0000 - - - 
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S3-1-1: กิจกรรมด้านนวัตกรรม (Events) 
 

1. ความสอดคล้องกับนโยบาย 

1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี:  
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ:  
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 

1.3 แผนปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ ด้านที่ 1: การเพิ่มความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ 
หัวข้อที่ 1: การปฏิรูปด้านความสามารถในการแข่งขัน 
 หัวข้อย่อยที่ 1.1: ผลิตภาพ (Productivity)  
 หัวข้อย่อยที่ 1.2: การรวมกลุ่มในภูมิภาค (Regional Integration)  
 หัวข้อย่อยที่ 1.3: ระบบนิเวศด้านวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม (R&D Innovation Ecosystem)   

1.4 แผนงบประมาณ 
 แผนงานพ้ืนฐาน: ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
 แผนงานยุทธศาสตร์: การพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม  
 แผนงานบูรณาการ: พัฒนาผู้ประกอบการ เศรษฐกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล   
 แผนงานบูรณาการ: พัฒนาพ้ืนที่ระดับภาค (ภาคใต้ชายแดน)  

1.5 ยุทธศาสตร์: กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
 ยุทธศาสตร์ที่ 1: บ่มเพาะนวัตกรเพ่ืออนาคต และพัฒนาก าลังคน วทน.  
 ยุทธศาสตร์ที่ 2: บริหารจัดการงานวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมในสาขาเป้าหมาย  
 ยุทธศาสตร์ที่ 3: ขับเคลื่อนโครงการ วทน. ขนาดใหญ่ และโครงสร้างพ้ืนฐาน   
 ยุทธศาสตร์ที่ 4: พัฒนาพ้ืนที่เพ่ือนวัตกรรม  
 ยุทธศาสตร์ที่ 5: ผลักดันเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

1.6 ยุทธศาสตร์: ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1: สร้างความเข้มแข็งระบบนวัตกรรม (Strong Innovation System) 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2: สร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเปลี่ยนแปลงทางนวัตกรรม (Catalyst for Changes) 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3: สร้างคุณค่าใหม่ทางนวัตกรรม (Nurturing Future Value) 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4: พัฒนาสู่องค์กรแห่งนวัตกรรม (Innovative Organization) 
 



แผนปฏิบตัิการ พ.ศ. 2562 ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

D4–1  สร้างความตระหนัก Event Innovation    2/8 

1.7 ประเด็นยุทธศาสตร์: ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1: พัฒนานวัตกรรมเชิงพ้ืนที่และเมือง 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2: สร้างคุณค่าและมูลค่าตลอดห่วงโซ่อุปทาน 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3: พัฒนาความสามารถทางนวัตกรรมขององค์กรและนวัตกร 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4: สร้างเครือข่ายนวัตกรรมตลอดห่วงโซ่อุปทาน 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5: ส่งเสริมและกระตุ้นตลาดนวัตกรรม ยกระดับนวัตกรรมไทยสู่สากล 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6: ขับเคลื่อนนวัตกรรมด้วยสารสนเทศและองค์ความรู้ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7: พัฒนาองค์กรนวัตกรรม 
 

2. ฝ่ายงานและผู้รับผิดชอบ  

ฝ่าย/งาน: ฝ่ายโครงสร้างพ้ืนฐานนวัตกรรม/งานสร้างความตระหนักด้านนวัตกรรม 

ผู้จัดการโครงการ: นายกนช รัติวานิช 

ผู้ร่วมท างาน:  นางสาวอาศยา ศิริเอาทารย์ นายกฤษกร รอดช้างเผื่อน นายอมรเทพ สุริยันต์  

3. หลักการและเหตุผล  

นโยบาย "ไทยแลนด ์4.0" นับเป็นเครื่องยนต์ที่เข้ามาขับเคลื่อนและสร้างการเจริญเติบโตตัวใหม่ที่จะสร้างความยั่งยืนให้กับ
ประเทศไทย โดยอาศัยการสร้างนวัตกรรมมาสร้างให้ได้เปรียบในการแข่งขันของประเทศ อย่างไรก็ดี การสร้างแบรนด์ 
ประเทศไทยด้านนวัตกรรม ยังไม่ปรากฏการรับรู้และจดจ าภาพลักษณ์ที่ชัดเจนทั้งในระดับนานาชาติและภายในประเทศ 
ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องเร่งสร้างมูลค่าเพ่ิมแก่แบรนด์ของประเทศ ให้มีความโดดเด่นควบคู่ไปกับการสร้างขีดความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศด้วยนวัตกรรม โดยเฉพาะการสร้างแบรนด ์“นวัตกรรมประเทศไทย” (Innovation Thailand) เพ่ือ       
ให้เกิดการรับรู้ศักยภาพด้านนวัตกรรมของประเทศ และเกิดการสร้างภาพลักษณ์ของประเทศด้านนวัตกรรมให้ เป็นที่
ยอมรับทั้งในระดับนานาชาติและระดับประเทศ  

4. วัตถุประสงค์ของโครงการ   

1. ระดับประเทศ : Country Awareness  

เพ่ือสร้างความตื่นตัวด้านนวัตกรรมขึ้นในประเทศไทย ให้เกิดความตื่นตัวในการสร้างสรรค์นวัตกรรมขึ้นในทุกภาค

ส่วนของประเทศ ผ่านแผนงานสร้างความตื่นตัวด้านนวัตกรรม ในโครงการจัดกิจกรรมนวัตกรรมต่างๆ ทั่วประเทศ 

2. ระดับองค์กร : Corporate Awareness  

เพ่ือสร้างการรับรู้และจดจ าภาพลักษณ์องค์กร ในฐานะหน่วยงานหลักที่ส่งเสริมและสนับสนุนนวัตกรรมของ

ประเทศไทย  
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5. รายละเอียดการด าเนินงาน  

5.1 พื้นที่ด าเนินการ: อุทยานนวัตกรรม ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพฯ 
5.2 แนวทางการด าเนินงาน:  

1. แผนงานจัดกิจกรรมด้านนวัตกรรม  
1.1 โครงการจัดงาน Innovation Thailand Expo 2019 

1.2 โครงการจัดกิจกรรมนวัตกรรม เช่น งานถนนสายวิทยาศาสตร์ / Thai Tech Expo / มหกรรมวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีแห่งชาติ ฯลฯ 

5.3 ปฏิทินกิจกรรม/ระยะเวลาด าเนินการ : 

รายการกิจกรรม 

น้ าหนั
ก (%) 

น้ าหนั
กย่อย 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 งบประมา
ณ/ ตัวชี้วัด 

  ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย
. 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.  

1. แผนงานจัด
กิจกรรมด้าน
นวัตกรรม 

50              8 

1.1 โครงการจัดงาน 
Innovation 
Thailand Expo 
2019 

 100             0 

1.2 โครงการจัด
กิจกรรมอื่นๆ เช่น 
งานถนนสาย
วิทยาศาสตร์ / Thai 
Tech Expo / 
มหกรรมวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
แห่งชาติ ฯลฯ 

 100             8 
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5.4  วิธีและขั้นตอนการด าเนินงาน (Work Breakdown Structure) 

 
5.5  รายชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ 

 

ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย) ต าแหน่ง หน้าที่ ความรับผิดชอบ 
(%) 

งานหลัก    
นายกนช รัติวานิช (KR) ผู้จัดการส่งเสริมนวัตกรรม วางแผนยุทธศาสตร์ จัดท า

รายละเอียดแผนโครงการ 
และด าเนินงานจัดโครงการ
ทั้งหมด 

80% 

งานสนับสนุน    
นางสาวอาศยา ศิริเอาทารย์ 
(AS) 

นักส่งเสริมนวัตกรรมอาวุโส  สื่อสารประชาสัมพันธ์
กิจกรรม 

5% 

นายกฤษกร รอดช้างเผื่อน 
(KRC) 

นักส่งเสริมนวัตกรรมอาวุโส ผลิตเนื้อหาและสื่อนวัตกรรม 5% 

นายอมรเทพ สุริยันต์ (ASU) นักส่งเสริมนวัตกรรม ผลิตเนื้อหาและสื่อนวัตกรรม 5% 

นางสาวพิมพ์ตะวัน โสภาแปง

(PS) 

เจ้าหน้าที่องค์กรนวัตกรรม ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 5% 

1. แผนงานจัดกิจกรรมด้าน
นวัตกรรม
งาน 100%; เงิน 8.0 ลบ.

KR

1.1 โครงการจัดงาน Innovation Thailand 
Expo 2019
งาน 100%; เงิน 0 ลบ.
KR

1.2 โครงการจัดกิจกรรมนวัตกรรมอื่นๆ

งาน 100%; เงิน 8.0 ลบ.
KR

วางแผนงาน จัดท าเกณฑ์อ้างอิง

ประกาศจ้างเหมาจัดงานและท า
สัญญา

ติดต่อประสานงานเตรียมการจัด
งานด้านต่างๆ

ด าเนินการจัดงาน และสรุปผล
งาน
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5.6  ผู้รับผิดชอบโครงการ (Responsibility Assignment Matrix) 

ล าดั
บที่ 

กิจกรรมการด าเนินงาน 
ผู้ด าเนินการ/หน้าที่ความรับผิดชอบ 

KR
 

AS
 

KR
C 

AS
U PS
 

PW
 

AB
I 

SS
 

KB
 

PP
P 

1 โครงการจัดงาน Innovation Thailand Expo 
2019  

          

 1.1 วางแผนงาน จัดท าเกณฑ์อ้างอิง            
 1.2 ประกาศจ้างเหมาจัดงานและท าสัญญา           
 1.3 ติดต่อประสานงานเตรียมการจัดงานต่างๆ           

 1.4 ด าเนินงานจัดงาน และสรุปผลการจัดงาน           
2 โครงการจัดกิจกรรมนวัตกรรม            
 1.1 วางแผนงาน จัดท าเกณฑ์อ้างอิง            
 1.2 ประกาศจ้างเหมาจัดงานและท าสัญญา           
 1.3 ติดต่อประสานงานเตรียมการจัดงานต่างๆ           

 1.4 ด าเนินงานจัดงาน และสรุปผลการจัดงาน           

 

6. รายละเอียดตัวชี้วัด ของแผนงาน/โครงการ   

6.1  ตัวชี้วัดที่ 1: โครงการจัดงาน Innovation Thailand Expo 2019 
 หน่วยนับ: กิจกรรม 

6.1.1  ประเภทตัวชี้วัด 

  สงป.  ยุทธศาสตร์ วท.  ข้อตกลง ก.พ.ร.  แผนปฏิบัติการ สนช.   สนับสนุนการเกิดผลผลิต   

6.1.2  ค าอธิบายตัวชี้วัด  
การจัดกิจกรรมด้านนวัตกรรมทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ เพ่ือสร้างให้เกิดความตื่นตัวในการสร้างสรรค์   
นวัตกรรมขึ้นในทุกภาคส่วนของประเทศ และสร้างให้เกิดการรับรู้และจดจ าภาพลักษณ์ของประเทศไทย 
ทางด้านนวัตกรรมในระดับนานาชาติ ผ่านแคมเปญ “นวัตกรรมประเทศไทย” (Innovation Thailand)   

6.1.3  ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด      

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
รวม 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
           1 1 
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6.1.4  ร้อยละความก้าวหน้าของงานในแต่ละเดือน      
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

รวม 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
  5 10 15 20 25 30 40 60 80 100 100% 

 

6.2  ตัวชี้วัดที่ 2: โครงการจัดกิจกรรมอ่ืนๆ 
 หน่วยนับ: กิจกรรม 

 6.2.1  ประเภทตัวชี้วัด 

  สงป.  ยุทธศาสตร์ วท.  ข้อตกลง ก.พ.ร.  แผนปฏิบัติการ สนช.   สนับสนุนการเกิดผลผลิต   

6.2.2  ค าอธิบายตัวชี้วัด  
การจัดกิจกรรมนวัตกรรมร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงหน่วยงานต่างๆ เช่น งานถนนสาย
วิทยาศาสตร์ / มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  / Thai Tech Expo ฯลฯ เพ่ือสร้างให้เกิดความ
ตระหนักด้านนวัตกรรมสู่สาธารณะชนในวงกว้าง และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สนช. ในฐานะหน่วยงานหลักที่
ส่งเสริมและสนับสนุนนวัตกรรมของประเทศไทย 

6.2.3  ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด  

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
รวม 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

   1      1 1 1 4 

6.2.4  ร้อยละความก้าวหน้าของงานในแต่ละเดือน    

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
รวม 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
   25 25 25 25 25 25 50 75 100 100% 

 

7. ผลผลิตส าคัญที่ได้จากโครงการ: 

ไตรมาส 2 : การเข้าร่วมจัดกิจกรรมด้านนวัตกรรม จ านวน 1 กิจกรรม 

ไตรมาส 4 : การเข้าร่วมจัดกิจกรรมด้านนวัตกรรม จ านวน 3 กิจกรรม 
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8. ผลประโยชน์ที่คิดว่าจะได้รับ: 

8.1 ผลประโยชน์: 
ประโยชน์ทางตรง  
1. สร้างให้เกิดความตื่นตัวในการสร้างสรรค์นวัตกรรมขึ้นในทุกภาคส่วนของประเทศไทย  
2. สร้างให้เกิดการรับรู้ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
ผู้ได้รับประโยชน์ คือ ประเทศไทย และส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
 ประโยชน์ทางอ้อม เกิดการรับรู้ศักยภาพด้านนวัตกรรมของประเทศไทยทั้งในประเทศและระดับนานาชาติ      
ซึ่งช่วยสร้างความเชื่อมั่นต่อการน านวัตกรรมของประเทศไทยไปใช้ประโยชน์ทั้งในกลุ่มลูกค้าในประเทศและ
ต่างประเทศ 

9. ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงของโครงการ: 

9.1 ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง  

ประเภทของความเสี่ยง ความเสี่ยงทีเ่กิดขึ้น /คาดว่าจะเกิดขึ้น แนวทางแก้ไข/ ป้องกัน 
ความเสี่ยงโครงการ 1. การปรับเปลี่ยนวันจัดงานที่หน่วยงานอ่ืน

เป็นเจ้าภาพจัดงาน 
มีการจัดประชุมวางแผนจัดงานล่วงหน้า 

10. งบประมาณ 

10.1  งบประมาณ ปี 2562 รวมทั้งหมด 8 ล้านบาท  

10.1.1 รายละเอียดการใช้จ่าย จ าแนกตามกิจกรรม  
ค่าใช้จ่ายกิจกรรม/ การ

ด าเนินงาน 
หน่วยนับ 

จ านวน
หน่วย 

ราคาต่อ
หน่วย 

จ านวนครั้ง 
(ถ้ามี) 

รวมจ านวนเงิน 

1. โครงการจัดงาน Innovation 
Thailand Expo 2019 

กิจกรรม 1 0  0 

2. โครงการจัดกิจกรรมนวัตกรรม
อ่ืนๆ 

กิจกรรม 4 2,000,000  8,000,000 

 

10.1.2  รายละเอียดการใช้จ่าย จ าแนกตามแผนยุทธศาสตร์  
แผนยุทธศาสตร์ กิจกรรม รวมจ านวนเงิน 

AWARENESS   
 1. โครงการจัดงาน Innovation Thailand Expo 

2019 

0 ล้านบาท 

 2. โครงการจัดกิจกรรมนวัตกรรม 8.0 ล้านบาท 
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10.2 แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายเดือน  

(ถัวเฉลี่ยทุกรายการ) 

 
10.3 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (ถ้ามี)    

เร่ือง / โครงการ 
จ านวนเงินรวม 

(ล้านบาท) 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

รวมงบประมาณ  - - - - - - - - - - - - 

1. โครงการจัดงาน 
Innovation Thailand 
Expo 2019 

0.0000             

 2. โครงการจัดกิจกรรม
นวัตกรรมอื่นๆ 

8.0000    2.0000      2.0000 2.0000 2.0000 

 
  

กิจกรรม 
จ านวนเงินรวม 

(ล้านบาท) 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

รวมงบประมาณ 8.0000 - - - - - - - - - - - - 

1. โครงการจัดงาน 
Innovation 
Thailand Expo 
2019 

0.0000             

2. โครงการจัดกิจกรรม
นวัตกรรมอื่นๆ 

8.0000    2.0000      2.0000 2.0000 2.0000 
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S3-2: สถาบันการมองอนาคตนวัตกรรม (IFI) 
 

1. ความสอดคล้องกับนโยบาย 

1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี:  
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ:  
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 

1.3 แผนปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ ด้านที่ 1: การเพิ่มความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ 
หัวข้อที่ 1: การปฏิรูปด้านความสามารถในการแข่งขัน 
 หัวข้อย่อยที่ 1.1: ผลิตภาพ (Productivity)  
 หัวข้อย่อยที่ 1.2: การรวมกลุ่มในภูมิภาค (Regional Integration)  
 หัวข้อย่อยที่ 1.3: ระบบนิเวศด้านวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม (R&D Innovation Ecosystem)   

1.4 แผนงบประมาณ 
 แผนงานพ้ืนฐาน: ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
 แผนงานยุทธศาสตร์: การพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม  
 แผนงานบูรณาการ: พัฒนาผู้ประกอบการ เศรษฐกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล   
 แผนงานบูรณาการ: พัฒนาพ้ืนที่ระดับภาค (ภาคใต้ชายแดน)  

1.5 ยุทธศาสตร์: กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
 ยุทธศาสตร์ที่ 1: บ่มเพาะนวัตกรเพ่ืออนาคต และพัฒนาก าลังคน วทน.  
 ยุทธศาสตร์ที่ 2: บริหารจัดการงานวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมในสาขาเป้าหมาย  
 ยุทธศาสตร์ที่ 3: ขับเคลื่อนโครงการ วทน. ขนาดใหญ่ และโครงสร้างพ้ืนฐาน   
 ยุทธศาสตร์ที่ 4: พัฒนาพ้ืนที่เพ่ือนวัตกรรม  
 ยุทธศาสตร์ที่ 5: ผลักดันเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

1.6 ยุทธศาสตร์: ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1: สร้างความเข้มแข็งระบบนวัตกรรม (Strong Innovation System) 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2: สร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเปลี่ยนแปลงทางนวัตกรรม (Catalyst for Changes) 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3: สร้างคุณค่าใหม่ทางนวัตกรรม (Nurturing Future Value) 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4: พัฒนาสู่องค์กรแห่งนวัตกรรม (Innovative Organization) 
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1.7 ประเด็นการพัฒนาเพื่อยกระดับนวัตกรรม: ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
 ประเด็นที่ 1: สถาปัตยกรรมการเงินนวัตกรรม  
 ประเด็นที่ 2: นวัตกรรมเพ่ือสังคม 
 ประเด็นที่ 3: งานแห่งนวัตกรรม 
 ประเด็นที่ 4: ตลาดนวัตกรรมภาครัฐ 
 ประเด็นที่ 5: นวัตกรรมที่จ าเป็นต่อการพัฒนาประเทศ 
 ประเด็นที่ 6: นวัตกรรมเชิงพ้ืนที่ 
 ประเด็นที่ 7: สร้างนวัตกรและวิสาหกิจฐานนวัตกรรม 
 

2. ฝ่ายงานและผู้รับผิดชอบ  

ฝ่าย/งาน: ยุทธศาสตร์นวัตกรรม / สถาบันการมองอนาคตนวัตกรรม (IFI) 

ผู้จัดการโครงการ: นายชัยธร  ลิมาภรณ์วณิชย์ (CL) 

ผู้ร่วมท างาน: นางสาวศุฑามาศ  กลิ่นหอม (SK) 

นางสาวจิลลา ณ สุวรรณ (CHI) 

นางสาวสุพัตรา เจรสาริกิจ (PAT) 

นางสาวพิมพ์ชนก เกสพานิช (PIM) 

3. หลักการและเหตุผล  

การมองอนาคต (Foresight) ได้รับการยอมรับในหลายประเทศว่าเป็นเครื่องมือในการก าหนดทิศทางการ
พัฒนาเพ่ือตอบสนองความเปลี่ยนแปลงระยะยาว และมักถูกน ามาใช้ในการก าหนดทิศทางการพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (S&T) แบบมุ่งเป้า เพ่ือการจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ  

การมองอนาคตจึงมีส่วนส าคัญส าหรับการก าหนดทิศทางการพัฒนานวัตกรรมที่ตอบรับความเปลี่ยนแปลง 
และแก้ปัญหาอนาคต รวมถึงการจัดท านโยบาย การพัฒนาข้อเสนอแนะ และการตัดสินใจในเชิงนโยบายนวัตกรรม 
ให้เป็นไปอย่างสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลง ในหลายประเทศการมองอนาคตถูกน าไปใช้อย่างแพร่หลายเพ่ือระบุ
ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คน อาทิ หน่วยงาน Innovate UK 
(UK), SITRA (Finland), Centre for Strategic Futures - CSF (Singapore) 

ด้วยเหตุนี้ สถาบันการมองอนาคตนวัตกรรม (IFI) จึงมีเป้าหมายเพ่ือเป็นสถาบันเฉพาะทางส าหรับการมอง
อนาคตทิศทางนวัตกรรมที่สร้างความเปลี่ยนแปลงต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและชีวิตความเป็นอยู่ใน
อนาคต 
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4. วัตถุประสงค์ของโครงการ   

1. ติดตามและระบุทิศทางอนาคตของความเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม

และชีวิตความเป็นอยู่ (Long-view Society) 

2. สนับสนุนและพัฒนาเครือข่ายนักอนาคตศาสตร์ เพ่ือช่วยยกระดับความสามารถด้านอนาคตศาสตร์ของ

ประเทศ (Community Advocate) 

3. ส่งเสริมการน าข้อมูลด้านอนาคตศาสตร์ไปใช้ก าหนดข้อเสนอแนะ นโยบายและกิจกรรมเพ่ือการพัฒนาที่

สอดรับความเปลี่ยนแปลง (Innovation Informatics) 

4. ส่งเสริมให้เกิดการใช้เครื่องมือด้านอนาคตศาสตร์ในการวางแผนและออกแบบกลยุทธ์ในองค์กร (Future 

Design) 

5. รายละเอียดการด าเนินงาน  

5.1 พื้นที่ด าเนินการ: ทั่วประเทศ  
5.2 แนวทางการด าเนินงาน: สถาบันฯ ได้ก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาและสร้างเครือข่ายนักอนาคตศาสตร์ (Future Force) 
Objective เครือข่ายกลุ่มนักอนาคตศาสตร์ที่เชี่ยวชาญและเข้มแข็ง 
Key Result มีเครือข่ายนักอนาคตศาสตร์ที่ช่วยขับเคลื่อนกิจกรรม และสร้าง

ความตระหนักในบุคคลทั่วไป 
Program 1-1 Futurist Network – การพัฒนาเครือข่ายนักอนาคตศาสตร์ 

1-2 Futurist Tools Box – การพัฒนาเครื่องมือด้านอนาคตศาสตร์ 
1-3 Future Talk – การสื่อสารและสร้างการรับรู้กับบุคคลทั่วไป 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การศึกษาและพัฒนาแนวโน้มอนาคต (Future Scene) 

Objective แนวโน้มอนาคตที่สร้างผลกระทบและการเปลี่ยนแปลง 
Key Results ระบุแนวโน้มอนาคตที่สะท้อนความเปลี่ยนแปลงทั้งเชิงเศรษฐกิจ

และสังคม 
Program 2-1 Future Ideas – การน าเสนอมุมมองอนาคตส าหรับประเด็น

เป้าหมาย  
2-2 Future Challenges – การศึกษาแนวโน้มอนาคต 
2-3 Future Space – การพัฒนาภาพอนาคต 

  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมการใช้เครื่องมือนวัตกรรมเพ่ือวางแผนอนาคตในภาคธุรกิจ (Future 

Enterprise) 
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Objective ธุรกิจพัฒนาศักยภาพทางนวัตกรรมด้วยเครื่องมือ 
Key Results สนับสนุนภาคธุรกิจด้วยเครื่องมือการจัดการนวัตกรรมที่มี

ประสิทธิภาพ 
Program 3-1 Innovation Index – การพัฒนาและส่งเสริมการใช้เครื่องมือ

นวัตกรรม 
3-2 Innovation Audit – การพัฒนาเครือข่ายการประเมิน
นวัตกรรม 
3-3 Innovation Solution – การให้บริการค าปรึกษาและแก้ปัญหา 
3-4 Innovation Informatics – การพัฒนาสารสนเทศนวัตกรรม 
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5.3 ปฏิทินกิจกรรม/ระยะเวลาด าเนินการ : 

รายการกิจกรรม 

น้ าหนัก 
(%) 

น้ าหนัก
ย่อย 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
งบประมาณ/ ตัวชี้วัด 

100 100 ต.ค. พ.ย
. 

ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย
. 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค
. 

ส.ค. ก.ย. 25.0 M฿ 

1-1 Futurist 
Network  

12%              1.0 M฿ 

# กิจกรรมสัมมนา
วิชาการด้านอนาคต
ศาสตร์ 

 100%           X  1.0 M฿ / 1 ครั้ง 

1-2 Futurist Tools 
Box  

6%              1.5 M฿ 

# การพัฒนา
เครื่องมือด้าน
อนาคตศาสตร์ 

 25%   X          1.0 M฿ / 1 เครื่องมือ 

# กิจกรรมเผยแพร่
เครื่องมือ 

 75%    X      X   0.5 M฿ / 2 ครั้ง 

1-3 Future Talk 12%              1.0 M฿ 
# กิจกรรมเสวนา
และสัมมนา 

 100%  X   X   X   X  1.0 M฿ / 4 ครั้ง  

2-1 Future Ideas  15%              1.0 M฿ 
# การพัฒนา
รายงานและเอกสาร
เผยแพร่ 

 100%   X      X    1.0 M฿ / 2 รายงาน 

2-2 Future 
Challenges  

15%              6.0 M฿ 

# การเปิดรับและ
พิจารณาข้อเสนอ
การศึกษาอนาคต 

 25% X X X          0.5 M฿ / 1 กิจกรรม 

# การสนับสนุน
ทุนการศึกษา
อนาคต 

 50%    X X X X X X    5.0 M฿ / 5 โครงการ 

# การติดตามการให้
ทุนการศึกษา
อนาคต 

 25%          X X X 0.5 M฿ / 1 กิจกรรม 

3-1 Innovation 
Index  

12%              3.0 M฿ 

# กิจกรรมส ารวจ
ความสามารถทาง
นวัตกรรมด้าน
เครื่องมือและดัชนี 

 50% X X X       X X X 1.0 M฿ / 1 กิจกรรม 
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รายการกิจกรรม 

น้ าหนัก 
(%) 

น้ าหนัก
ย่อย 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
งบประมาณ/ ตัวชี้วัด 

100 100 ต.ค. พ.ย
. 

ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย
. 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค
. 

ส.ค. ก.ย. 25.0 M฿ 

# การพัฒนา
เครื่องมือและดัชนี
ด้านนวัตกรรม 

 50%    X X X X X X    2.0 M฿ / 1 โครงการ 

3-2 Innovation 
Audit  

16%              3.0 M฿ 

# กิจกรรมประเมิน
และวัดระดับ
ความสามารถทาง
นวัตกรรม 

 75%    X X X X X X    2.0 M฿ / 1 กิจกรรม 

# กิจกรรมพัฒนา
เครือข่ายและ
ศักยภาพผู้ประเมิน
นวัตกรรม 

 25% X X X       X X X 1.0 M฿ / 2 ครั้ง 

3-3 Innovation 
Solution 

6%              0.5 M฿ 

# การให้บริการ
ค าปรึกษาและ
แก้ปัญหา 

 100% X X X X X X X X X X X X 0.5 M฿ / 1 โครงการ 

3-4 Innovation 
Informatics 

6%              8.0 M฿ 

# การจัดหาข้อมูล
สารสนเทศ
นวัตกรรม 

 25% X X X          3.0 M฿ / 1 โครงการ 

# การพัฒนาระบบ
สารสนเทศ
นวัตกรรม 

 75%    X X X X X X    5.0 M฿ / 1 โครงการ 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบตัิการ พ.ศ. 2562 ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

D5-1 สถาบันการมองอนาคตนวัตกรรม  7/13 

5.3 วิธีและขั้นตอนการด าเนินงาน (Work Breakdown Structure) 

 
 
 
5.4 รายชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ 

 

ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย) ต าแหน่ง หน้าที่ ความ
รับผิดชอบ 

(%) 
นายชัยธร  ลิมาภรณ์วณิชย์ 
(CL) 

ผู้จัดการกลยุทธ์
นวัตกรรม 

ดูแลและด าเนินการงานที่เกี่ยวข้อง
กับสถาบันฯ 

40% 

นางสาวศุฑามาศ  กลิ่นหอม 
(SK) 

นักกลยุทธ์
นวัตกรรม 

ประสานงานที่เกี่ยวข้องกับสถาบันฯ 25% 

นางสาวจิลลา ณ สุวรรณ 
(CHI) 

ลูกจ้างโครงการ ประสานงาน Future Enterprise 15% 

นางสาวสุพัตรา เจรสาริกิจ 
(PAT) 

ลูกจ้างโครงการ ประสานงาน Future Scene 10% 

นางสาวพิมพ์ชนก เกสพานิช 
(PIM) 

ลูกจ้างโครงการ ประสานงาน Future Force 10% 
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5.5 ผู้รับผิดชอบโครงการ ( Responsibility Assignment Matrix) 

ล าดับที่ กิจกรรมการด าเนินงาน 
ผู้ด าเนินการ/หน้าที่ความรับผิดชอบ 

CL
 

SK
 

CH
I 

PA
T 

PIM
   

1 1-1 Futurist Network X X  X X   
2 1-2 Futurist Tools Box  X X   X   
3 1-3 Future Talk  X X  X    
4 2-1 Future Ideas  X X  X    
5 2-2 Future Challenges  X X   X   
6 3-1 Innovation Index  X  X     
7 3-2 Innovation Audit  X  X     
8 3-3 Innovation Solution X  X     
9 3-4 Innovation Informatics X X      

 

6. รายละเอียดตัวชี้วัด ของแผนงาน/โครงการ  

6.1  ตัวชี้วัดที่ 1: เครือข่ายนักอนาคตศาสตร์ที่ช่วยขับเคลื่อนกิจกรรม และสร้างความตระหนักในบุคคลทั่วไป 
 หน่วยนับ: กิจกรรม 

 6.1.1  ประเภทตัวชี้วัด 

  สงป.  ยุทธศาสตร์ วท.  ข้อตกลง ก.พ.ร.  แผนปฏิบัติการ สนช.   สนับสนุนการเกิดผลผลิต   

6.1.2  ค าอธิบายตัวชี้วัด  
กิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการสร้างเครือข่ายนักอนาคตศาสตร์ 

6.1.3  ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด      

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 รวม 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.  
  1   2   1   2 6 

6.1.4  ร้อยละความก้าวหน้าของงานในแต่ละเดือน    

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 รวม 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.  
  20%   50%   70%   100% 100% 
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6.2  ตัวชี้วัดที่ 2: แนวโน้มอนาคตที่สะท้อนความเปลี่ยนแปลงทั้งเชิงเศรษฐกิจและสังคม 
 หน่วยนับ: โครงการ 

 6.2.1  ประเภทตัวชี้วัด 

  สงป.  ยุทธศาสตร์ วท.  ข้อตกลง ก.พ.ร.  แผนปฏิบัติการ สนช.   สนับสนุนการเกิดผลผลิต   

6.2.2  ค าอธิบายตัวชี้วัด  

โครงการศึกษาด้านอนาคตศาสตร์ที่ได้รับทุนสนับสนุน 

6.2.3  ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด  
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

รวม 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
   3    2     5 

6.2.4  ร้อยละความก้าวหน้าของงานในแต่ละเดือน    
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

รวม 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
   60%    100%     100% 
 

6.3  ตัวชี้วัดที่ 3: สนับสนุนภาคธุรกิจด้วยเครื่องมือการจัดการนวัตกรรม 
 หน่วยนับ: องค์กร 

 6.3.1  ประเภทตัวชี้วัด 

  สงป.  ยุทธศาสตร์ วท.  ข้อตกลง ก.พ.ร.  แผนปฏิบัติการ สนช.   สนับสนุนการเกิดผลผลิต   

6.3.2  ค าอธิบายตัวชี้วัด  

องค์กรที่ได้รับการประเมินหรือได้รับค าปรึกษา 

6.3.3  ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด  
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

รวม 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
  3   2  3  2   10 

6.3.4  ร้อยละความก้าวหน้าของงานในแต่ละเดือน   
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

รวม 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
  30%   50%  80%  100%   100% 
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7. ผลผลิตส าคัญที่ได้จากโครงการ: 

ไตรมาส 1 : 1 กิจกรรม – 0 โครงการ – 3 องค์กร 
ไตรมาส 2 : 2 กิจกรรม – 3 โครงการ – 2 องค์กร 
ไตรมาส 3 : 1 กิจกรรม – 2 โครงการ – 3 องค์กร 
ไตรมาส 4 : 2 กิจกรรม – 0 โครงการ – 2 องค์กร 

 

8. ผลประโยชน์ที่คิดว่าจะได้รับ: 

8.1 ผลประโยชน์: 
ประโยชน์ทางตรง การน าอนาคตศาสตร์ไปใช้ก าหนดข้อเสนอแนะ นโยบายและกิจกรรมเพ่ือการพัฒนา

ที่สอดรับความเปลี่ยนแปลงทั้งในระดับประเทศและในระดับองค์กร 
ผู้ได้รับประโยชน์ คือ องค์กรนวัตกรรม นักวางแผนและนโยบาย และเครือข่ายนักอนาคตศาสตร์  

 ประโยชน์ทางอ้อม สนับสนุนและพัฒนาเครือข่ายนักอนาคตศาสตร์ เพ่ือช่วยยกระดับความสามารถ
ด้านอนาคตศาสตร์ของประเทศ 
 

9. ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงของโครงการ: 

9.1 ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง  

ประเภทของความเสี่ยง ความเสี่ยงทีเ่กิดขึ้น /คาดว่าจะเกิดขึ้น แนวทางแก้ไข/ ป้องกัน 
ความเสี่ยงของโครงการ 1. การคัดเลือกและกลั่นกรองโครงการที่

ตอบโจทย์และสร้างผลกระทบสูง 
การหาช่องทางการเข้าถึงโครงการที่มี
คุณภาพและก าหนดเกณฑ์คัดเลือก 

ความเสี่ยงของโครงการ 2. การพัฒนาภาพอนาคตที่มคีุณภาพและ
เชื่อถือได้ 

การพัฒนาและถ่ายทอดการใช้
เครื่องมือด้านอนาคตศาสตร์ และการ
เข้าถึงแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ 

ความเสี่ยงของโครงการ 3. การติดตามโครงการให้เป็นไปตามแผน การติดตามและทบทวนเป็นระยะ 

10. งบประมาณ 

10.1  งบประมาณ ปี 2562 รวมทั้งหมด   25,000,000.00      บาท  
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10.1.1 รายละเอียดการใช้จ่าย จ าแนกตามกิจกรรม  

ค่าใช้จ่ายกิจกรรม/ 
การด าเนินงาน 

หน่วยนับ จ านวนหน่วย ราคาต่อหน่วย 
จ านวน
ครั้ง 

(ถ้ามี) 
รวมจ านวนเงิน 

1-1 Futurist Network กิจกรรม 1 1.0 M฿ - 1.0 M฿ 
1-2 Futurist Tools Box เครื่องมือ / กิจกรรม 1 / 2  1 M฿ / 0.25 M฿ - 1.5 M฿ 

1-3 Future Talk กิจกรรม 4 0.25 MB - 1.0 M฿ 
2-1 Future Ideas รายงาน 2 0.5 M฿ - 1.0 M฿ 
2-2 Future Challenges กิจกรรม / โครงการ 2 / 5 1 M฿ / 2 M฿ - 6.0 M฿ 
3-1 Innovation Index กิจกรรม / โครงการ 1 / 1 3 M฿ / 3 M฿ - 3.0 M฿ 
3-2 Innovation Audit กิจกรรม / ครั้ง 1 / 2 5 M฿ / 0.5 M฿ - 3.0 M฿ 
3-3 Innovation Solution โครงการ 1 0.5 M฿ - 0.5 M฿ 
3-4 Innovation 
Informatics 

โครงการ 3 3 M฿ / 5 M฿ - 8.0 M฿ 

10.1.2  รายละเอียดการใช้จ่าย จ าแนกตามแผนยุทธศาสตร์  
แผนยุทธศาสตร์ กิจกรรม รวมจ านวนเงิน 

สร้างคุณค่าใหม่ทางนวัตกรรม  25.0 M฿ 
 1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 Future Force 3.5 M฿ 

 2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 Future Scene 7.0 M฿ 

 3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 Future Enterprise 14.5 M฿ 
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10.2 แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายเดือน 

กิจกรรม 
จ านวนเงินรวม 

(ล้านบาท) 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

รวมงบประมาณ 25.0 M฿ 2.0 M฿ 0.25 M฿ 1.25 M฿ 6.5 M฿ 4.25 M฿ 0.0 M฿ 0.0 M฿ 8.75 M฿ 0.25 M฿ 0.5 M฿ 1.25 M฿ 0.0 M฿ 
1-1 Futurist Network 1.0 M฿           1.0 M฿  
1-2 Futurist Tools Box 1.5 M฿   0.5 M฿ 0.5 M฿      0.5 M฿   
1-3 Future Talk 1.0 M฿  0.25 M฿   0.25 M฿   0.25 M฿   0.25 M฿  
2-1 Future Ideas 1.0 M฿   0.5 M฿     0.5 M฿     
2-2 Future Challenges 6.0 M฿     4.0 M฿   2.0 M฿     
3-1 Innovation Index 3.0 M฿    1.0 M฿    2.0 M฿     
3-2 Innovation Audit 3.0 M฿    2.0 M฿    1.0 M฿     
3-3 Innovation 
Solution 

0.5 M฿   0.25 M฿      0.25 M฿    

3-4 Innovation 
Informatics 

8.0 M฿ 2.0 M฿   3.0 M฿    3.0 M฿     

 (ถัวเฉลี่ยทุกรายการ) 

 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบตัิการ พ.ศ. 2562 ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาต ิ(องค์การมหาชน) 

D5-1 สถาบันการมองอนาคตนวัตกรรม  13/13 

 
10.3 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (ถ้ามี)   

เร่ือง / โครงการ 
จ านวนเงินรวม 

(ล้านบาท) 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

รวมงบประมาณ 16.0 M฿ 2.0 M฿ 0.25 M฿ 0.0 M฿ 6.0 M฿ 0.25 M฿ 0.0 M฿ 0.0 M฿ 6.25 M฿ 0.0 M฿ 0.0 M฿ 1.25 M฿ 0.0 M฿ 
1-1 Futurist Network 1.0 M฿           1.0 M฿  
1-2 Futurist Tools Box -             
1-3 Future Talk -             
2-1 Future Ideas 1.0 M฿  0.25 M฿   0.25 M฿   0.25 M฿   0.25 M฿  
2-2 Future Challenges -             
3-1 Innovation Index 3.0 M฿    1.0 M฿    2.0 M฿     
3-2 Innovation Audit 3.0 M฿    2.0 M฿    1.0 M฿     
3-3 Innovation 
Solution 

- 
            

3-4 Innovation 
Informatics 

8.0 M฿ 2.0 M฿   3.0 M฿    3.0 M฿     
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S3-3: งานวิเทศนวัตกรรม (Innovation Diplomacy) 
 

1. ความสอดคล้องกับนโยบาย 

1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี:  
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ:  
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 

1.3 แผนปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ ด้านที่ 1: การเพิ่มความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ 
หัวข้อที่ 1: การปฏิรูปด้านความสามารถในการแข่งขัน 
 หัวข้อย่อยที่ 1.1: ผลิตภาพ (Productivity)  
 หัวข้อย่อยที่ 1.2: การรวมกลุ่มในภูมิภาค (Regional Integration)  
 หัวข้อย่อยที่ 1.3: ระบบนิเวศด้านวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม (R&D Innovation Ecosystem)   

1.4 แผนงบประมาณ 
 แผนงานพ้ืนฐาน: ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
 แผนงานยุทธศาสตร์: การพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม  
 แผนงานบูรณาการ: พัฒนาผู้ประกอบการ เศรษฐกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล   
 แผนงานบูรณาการ: พัฒนาพ้ืนที่ระดับภาค (ภาคใต้ชายแดน)  

1.5 ยุทธศาสตร์: กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
 ยุทธศาสตร์ที่ 1: บ่มเพาะนวัตกรเพ่ืออนาคต และพัฒนาก าลังคน วทน.  
 ยุทธศาสตร์ที่ 2: บริหารจัดการงานวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมในสาขาเป้าหมาย  
 ยุทธศาสตร์ที่ 3: ขับเคลื่อนโครงการ วทน. ขนาดใหญ่ และโครงสร้างพ้ืนฐาน   
 ยุทธศาสตร์ที่ 4: พัฒนาพ้ืนที่เพ่ือนวัตกรรม  
 ยุทธศาสตร์ที่ 5: ผลักดันเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

1.6 ยุทธศาสตร์: ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1: สร้างความเข้มแข็งระบบนวัตกรรม (Strong Innovation System) 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2: สร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเปลี่ยนแปลงทางนวัตกรรม (Catalyst for Changes) 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3: สร้างคุณค่าใหม่ทางนวัตกรรม (Nurturing Future Value) 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4: พัฒนาสู่องค์กรแห่งนวัตกรรม (Innovative Organization) 
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1.7 ประเด็นยุทธศาสตร์: ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1: พัฒนานวัตกรรมเชิงพ้ืนที่และเมือง 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2: สร้างคุณค่าและมูลค่าตลอดห่วงโซ่อุปทาน 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3: พัฒนาความสามารถทางนวัตกรรมขององค์กรและนวัตกร 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4: สร้างเครือข่ายนวัตกรรมตลอดห่วงโซ่อุปทาน 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5: ส่งเสริมและกระตุ้นตลาดนวัตกรรม ยกระดับนวัตกรรมไทยสู่สากล 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6: ขับเคลื่อนนวัตกรรมด้วยสารสนเทศและองค์ความรู้ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7: พัฒนาองค์กรนวัตกรรม 
 

2. ฝ่ายงานและผู้รับผิดชอบ  

ฝ่าย/งาน: ยุทธศาสตร์นวัตกรรม / วิเทศนวัตกรรม (Innovation Diplomacy) 

ผู้จัดการโครงการ: นายชัยธร  ลิมาภรณ์วณิชย์ (CL) 

ผู้ร่วมท างาน: นางสาววลัยรัชต  โมกขะเวส (WM)   

3. หลักการและเหตุผล  

“การทูตนวัตกรรม” (Innovation Diplomacy) มุ่งเน้นการพัฒนาความร่วมมือกับหน่วยงานและพันธมิตร
ต่างประเทศ เพ่ือให้เกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้และการขยายผลและระหว่างหน่วยงานและผู้ประกอบการทั้งไทยและ
ต่างประเทศ ด้วยส านักงานมีความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ที่หลากหลายกับหน่วยงานต่างประเทศ ทั้งในระดับชาติและใน
ระดับองค์กร เพ่ือให้เกิดการใช้ประโยชน์ความร่วมมือดังกล่าว การพัฒนาความสัมพนธ์และความร่วมมือระหว่างประเทศ
ภายใต้โครงการ Innovation Diplomacy จึงเน้นการต่อยอดเครือข่ายต่างประเทศ และการสร้างเครือข่ายใหม่กับประเทศ
ต่างๆ 

4. วัตถุประสงค์ของโครงการ   

1. สร้างและพัฒนาเครือข่ายความสัมพันธ์กับหน่วยงานพันธมิตรในต่างประเทศ 
2. สร้างและพัฒนาเครือข่ายความสัมพันธ์กับหน่วยงานผู้แทนประจ าประเทศไทย 
3. เชื่อมโยงและใช้ประโยชน์เครือข่ายต่างประเทศเพ่ือให้เกิดการขยายผลและต่อยอดธุรกิจนวัตกรรม 

5. รายละเอียดการด าเนินงาน  

5.1 พื้นที่ด าเนินการ: ทั่วโลก  
5.2 แนวทางการด าเนินงาน: งานวิเทศนวัตกรรมได้ก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาความสัมพันธ์กับหน่วยงานพันธมิตรในต่างประเทศ (Inside-Out) 
Objective การเข้าถึงเครือข่ายในต่างประเทศและภาพลักษณ์ทางนวัตกรรมของ

ประเทศไทย 
Key Result มีเครือข่ายพันธมิตรต่างประเทศที่ช่วยขับเคลื่อนกิจกรรม และสร้างความ

ตระหนักในบุคคลทั่วไป 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาความสัมพันธ์กับหน่วยงานผู้แทนประจ าประเทศไทย (Outside-In) 
Objective การรับรู้ในฐานะหน่วยงานนวัตกรรมของประเทศ 
Key Results กิจกรรมและความร่วมมือกับหน่วยงานผู้แทนประจ าประเทศไทย 
  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 เชื่อมโยงและใช้ประโยชน์เครือข่ายต่างประเทศ (Business Reach-out) 
Objective ธุรกิจนวัตกรรมได้รับการต่อยอดผ่านเครือข่าย 
Key Results สนับสนุนภาคธุรกิจในการขยายผลและต่อยอดไปยังต่างประเทศ 

 
5.3 ปฏิทินกิจกรรม/ระยะเวลาด าเนินการ : 

รายการกิจกรรม 

น้ าหนั
ก (%) 

น้ าหนั
กย่อย 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 งบประมาณ/ 
ตัวชี้วัด 

100 100 ต.ค
. 

พ.ย. ธ.ค. ม.ค
. 

ก.พ
. 

มี.ค
. 

เม.
ย. 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 6.5 M฿ 

1. Inside-Out 40%              4.0 M฿ 
# การพัฒนาเครือข่ายพันธมิตร
ต่างประเทศ 

 30%   X      X    2.0 M฿ / 2 ครั้ง  

# การเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อพัฒนา
ความร่วมมือ 

 70%  X      X     2.0 M฿ / 2 ครั้ง 

2. Outside-In  40%              1.5 M฿ 
# กิจกรรมเสริมสร้างความร่วมมือ  30%       X      0.5 M฿ / 1 ครั้ง  
# กิจกรรมถ่ายทอดความรู้  70%      X    X   1.0 M฿ / 2 ครั้ง 
3 Business Reach-out  20%              1.0 M฿ 
# กิจกรรมดูงานและเจรจาธุรกิจ  100%    X       X  1.0 M฿ / 2 ครั้ง 

 
 5.4  วิธีและขั้นตอนการด าเนินงาน (Work Breakdown Structure) 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

3. Outside-In 

เงิน 1.5 ลา้นบาท 
PM/PC: CL, WM 

Innovation Diplomacy 
เงิน 6.5 ลา้นบาท 
PM/PC: CL, WM 

1. Inside-Out 

เงิน 4.0 ลา้นบาท 
PM/PC: CL, WM 

2. Business Reach-out 

เงิน 1.0 ลา้นบาท 
PM/PC: CL, WM 
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5.4 รายชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ 
 

ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย) ต าแหน่ง หน้าที่ ความ
รับผิดชอบ 

(%) 
นางสาววลัยรัชต  โมกขะเวส 
(WM) 

นักส่งเสริมนวัตกรรม ดูแลประสานงานและด านินการด้าน
งานวิเทศนวัตกรรม 

60% 

นายชัยธร  ลิมาภรณ์วณิชย์ 
(CL) 

ผู้จัดการกลยุทธ์
นวัตกรรม 

ให้ค าปรึกษาด้านงานวิเทศนวัตกรรม 40% 

 

5.5 ผู้รับผิดชอบโครงการ ( Responsibility Assignment Matrix)  

ล าดับ
ที ่

กิจกรรมการด าเนินงาน 
ผู้ด าเนินการ/หน้าที่ความรับผิดชอบ 

W
M

 

CL
      

1 Inside-Out X X      
2 Outside-In X X      
3 Business Reach X X      

6. รายละเอียดตัวชี้วัด ของแผนงาน/โครงการ  

6.1  ตัวชี้วัดที่ 1: ความร่วมมือกับเครือข่ายหน่วยงานพันธมิตร 
 หน่วยนับ: ความร่วมมือ 

 6.1.1  ประเภทตัวชี้วัด 

  สงป.  ยุทธศาสตร์ วท.  ข้อตกลง ก.พ.ร.  แผนปฏิบัติการ สนช.   สนับสนุนการเกิดผลผลิต   

6.1.2  ค าอธิบายตัวชี้วัด  
กิจกรรมหรือการศึกษาดูงานเพ่ือส่งเสริมการสร้างเครือข่ายหรือพัฒนาความสัมพันธ์อันดีกับหน่วยงานพันธมิตร
ต่างประเทศ 

6.1.3  ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด      
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 รวม 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.  
1   1     1    3 
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6.1.4  ร้อยละความก้าวหน้าของงานในแต่ละเดือน    

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
รวม 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 95% 100% 100% 100% 100% 

 

6.2  ตัวชี้วัดที่ 2: กิจกรรมเสริมสร้างความร่วมมือ / ถ่ายทอดความรู้ / ดูงานและเจรจาธุรกิจ 
 หน่วยนับ: กิจกรรม 

 6.2.1  ประเภทตัวชี้วัด 
  สงป.  ยุทธศาสตร์ วท.  ข้อตกลง ก.พ.ร.  แผนปฏิบัติการ สนช.   สนับสนุนการเกิดผลผลิต   

6.2.2  ค าอธิบายตัวชี้วัด  
กิจกรรมร่วมกับหน่วยงานต่างประเทศเพ่ือการถ่ายทอดความรู้หรือสนับสนุนให้เกิดการเจรจาธุรกิจ 

6.2.3  ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด  
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

รวม 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
  1   1    1   3 

6.2.4  ร้อยละความก้าวหน้าของงานในแต่ละเดือน    
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

รวม 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 100% 100% 100% 
 

7. ผลผลิตส าคัญที่ได้จากโครงการ: 

ไตรมาส 1 : 1 ความร่วมมือ – 1 กิจกรรม 
ไตรมาส 2 : 1 ความร่วมมือ – 1 กิจกรรม 
ไตรมาส 3 : 2 ความร่วมมือ – 2 กิจกรรม 
ไตรมาส 4 : 3 ความร่วมมือ – 3 กิจกรรม 

8. ผลประโยชน์ที่คิดว่าจะได้รับ: 

8.1 ผลประโยชน์: 

ประโยชน์ทางตรง สร้างการรับรู้ถึงบทบาทของ สนช. และต่อยอดธุรกิจนวัตกรรมผ่านเครือข่ายต่างประเทศ 
ผู้ได้รับประโยชน์ คือ สนช. ผู้ประกอบการนวัตกรรม 

 ประโยชน์ทางอ้อม เป็นเครือข่ายสนับสนุนส าหรับเชื่อมโยงในกิจกรรมต่างๆ 



แผนปฏิบตัิการ พ.ศ. 2562 ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

D5-3 วเิทศนวัตกรรมDiplomacy  6/7 

9. ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงของโครงการ: 

9.1 ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง  

ประเภทของความเสี่ยง ความเสี่ยงทีเ่กิดขึ้น /คาดว่าจะเกิดขึ้น แนวทางแก้ไข/ ป้องกัน 
ความเสี่ยงของโครงการ 1. การแสวงหาและเข้าถึงเครือข่ายเป้าหมาย การเชื่อมโยงผ่านเครือข่ายความร่วมมือ

อ่ืนๆ ทั้งในและต่างประเทศ อาทิ 
สถานทูต 

ความเสี่ยงของโครงการ 2. งบประมาณไม่เพียงพอส าหรับกิจกรรม
ความร่วมมือเฉพาะกิจที่ได้รับมอบหมาย 

ขอปรับแผนงบประมาณกลางปี 

10. งบประมาณ 

10.1  งบประมาณ ปี 2562 รวมทั้งหมด   6,500,000.00      บาท  

   10.1.1 รายละเอียดการใช้จ่าย จ าแนกตามกิจกรรม  
ค่าใช้จ่ายกิจกรรม/ การ

ด าเนินงาน 
หน่วยนับ 

จ านวน
หน่วย 

ราคาต่อ
หน่วย 

จ านวนครั้ง 
(ถ้ามี) 

รวมจ านวนเงิน 

1. Inside-Out ครั้ง 4 1.0 MB - 4.0 M฿ 
2. Outside-In ครั้ง 3  0.5 M฿ - 1.5 M฿ 
3. Business Reach-out ครั้ง 2 0.5 M฿ - 1.0 M฿ 

 

10.1.2  รายละเอียดการใช้จ่าย จ าแนกตามแผนยุทธศาสตร์  
แผนยุทธศาสตร์ กิจกรรม รวมจ านวนเงิน 

ENABLERs  6.5 M฿ 
 1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 Inside-Out 4.0 M฿ 

 2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 Outside-In 1.5 M฿ 

 3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 Business Reach-out 1.0 M฿ 
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10.2 แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายเดือน  

กิจกรรม 
จ านวนเงินรวม 

(ล้านบาท) 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

รวมงบประมาณ  - 1.0 M฿ 1.0 M฿ 0.5 M฿ 0.5 M฿ - 0.5 M฿ 1.0 M฿ 1.0 M฿ 0.5 M฿ 0.5 M฿ - 

1. Inside-Out 4.0 M฿  1.0 M฿ 1.0 M฿     1.0 M฿ 1.0 M฿    
2. Outside-In 1.5 M฿    0.5 M฿   0.5 M฿   0.5 M฿   
3. Business Reach-out 1.0 M฿     0.5 M฿      0.5 M฿  

     (ถัวเฉลี่ยทุกรายการ) 

 
10.3 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (ถ้ามี)   

เร่ือง / โครงการ 
จ านวนเงินรวม 

(ล้านบาท) 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

รวมงบประมาณ  - - - - - - - - - - - - 

1. Inside-Out -             
2. Outside-In -             
3. Business Reach-out -             

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 

พัฒนาสู่องค์กรนวัตกรรม 
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S4-2: บริหารความต่อเนื่องและจัดการคุณภาพ 

1. ความสอดคล้องกับนโยบาย 

1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี:  
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ:  
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 

1.3 แผนปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ ด้านที่ 1: การเพิ่มความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ 
หัวข้อที่ 1: การปฏิรูปด้านความสามารถในการแข่งขัน 
 หัวข้อย่อยที่ 1.1: ผลิตภาพ (Productivity)  
 หัวข้อย่อยที่ 1.2: การรวมกลุ่มในภูมิภาค (Regional Integration)  
 หัวข้อย่อยที่ 1.3: ระบบนิเวศด้านวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม (R&D Innovation Ecosystem)   

1.4 แผนงบประมาณ 
 แผนงานพ้ืนฐาน: ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
 แผนงานยุทธศาสตร์: การพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม  
 แผนงานบูรณาการ: พัฒนาผู้ประกอบการ เศรษฐกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล   
 แผนงานบูรณาการ: พัฒนาพ้ืนที่ระดับภาค (ภาคใต้ชายแดน)  

1.5 ยุทธศาสตร์: กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
 ยุทธศาสตร์ที่ 1: บ่มเพาะนวัตกรเพ่ืออนาคต และพัฒนาก าลังคน วทน.  
 ยุทธศาสตร์ที่ 2: บริหารจัดการงานวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมในสาขาเป้าหมาย  
 ยุทธศาสตร์ที่ 3: ขับเคลื่อนโครงการ วทน. ขนาดใหญ่ และโครงสร้างพ้ืนฐาน   
 ยุทธศาสตร์ที่ 4: พัฒนาพ้ืนที่เพ่ือนวัตกรรม  
 ยุทธศาสตร์ที่ 5: ผลักดันเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

1.6 ยุทธศาสตร์: ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1: : สร้างความเข้มแข็งระบบนวัตกรรม (Strong Innovation System) 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2: สร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเปลี่ยนแปลงทางนวัตกรรม (Catalyst for Changes) 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3: สร้างคุณค่าใหม่ทางนวัตกรรม (Nurturing Future Value) 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4: พัฒนาสู่องค์กรแห่งนวัตกรรม (Innovative Organization) 
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1.7 ประเด็นยุทธศาสตร์: ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1: พัฒนานวัตกรรมเชิงพ้ืนที่และเมือง 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2: สร้างคุณค่าและมูลค่าตลอดห่วงโซ่อุปทาน 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3: พัฒนาความสามารถทางนวัตกรรมขององค์กรและนวัตกร 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4: สร้างเครือข่ายนวัตกรรมตลอดห่วงโซ่อุปทาน 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5: ส่งเสริมและกระตุ้นตลาดนวัตกรรม ยกระดับนวัตกรรมไทยสู่สากล 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6: ขับเคลื่อนนวัตกรรมด้วยสารสนเทศและองค์ความรู้ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7: พัฒนาองค์กรนวัตกรรม 

2. ฝ่ายงานและผู้รับผิดชอบ  

ฝ่าย/งาน:  ฝายยุทธศาสตร์นวัตกรรม/งานบริหารความต่อเนื่อง 

ผู้จัดการโครงการ: นายชัยธร  ลิมาภรณ์วณิชย ์

ผู้ร่วมท างาน: นางสาวกัญญาณัฐ  เทกมล และนายธาวิน อริยะเมธากุล 

3. หลักการและเหตุผล  

ด้วยนโยบายของคณะกรรมการและผู้บริหารส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สนช. ประสงค์ให้
มีการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในทั่วทั้งองค์กรแบบบูรณาการ โดยมีการจัดการต่อเนื่องและเป็นระบบ และมุ่ง
ให้การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการด าเนินงานตามปกติ มิใช่เป็นเพียงการบริหาร
จัดการเพ่ือให้มีความสอดคล้องตามหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานขององค์การมหาชนเท่านั้น แต่ยังมุ่งให้เกิดการปฏิบัติเป็น
วัฒนธรรมขององค์กร โดยได้น าองค์ประกอบการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรตามมาตรฐานสากลของ Committee of 
Sponsoring Organization of the Tread way Commission: COSO และกรอบแนวทางประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ส านักงาน ก.พ.ร.) ที่เป็นหน่วยงานก ากับดูแลองค์การมหาชน และแนวทาง
การจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายในที่ส านักงานตรวจการแผ่นดินก าหนด มาใช้เป็น
แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมหรือยอมรับได้ เพ่ือให้สามารถ
บรรลุภารกิจและพันธกิจ วิสัยทัศน์ และเป้าประสงค์การด าเนินงานตามผนยุทธศาสตร์ตามที่ สนช. ก าหนด  
   

4. วัตถุประสงค์ของโครงการ   

1. เพ่ือให้การด าเนินงานของส านักงานเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ     
2. เพ่ือป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นซึ่งส่งผลด าเนินงานของส านักงาน      
3. เพ่ือให้การด าเนินงานของส านักงานเป็นไปอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้      

5. รายละเอียดการด าเนินงาน  

5.1 พื้นที่ด าเนินการ: ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  
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5.2 แนวทางการด าเนินงาน:  
รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการด าเนินงานของส านักงาน จากรระบบ Project Based 
Management รวมถึงแนวทางและวิสัยทัศน์ของผู้บริหารต่อความเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับองค์กร วิเคราะห์ข้อมูลและ
แบ่งประเภทของความเสี่ยงที่เกิดขึ้น เพ่ือแบ่งเป็นข้อมูลส าหรับแผนการควบคุมภายในและแผนบริหารความ
เสี่ยงองค์กร ติตตามการด าเนินงานตามแผนที่ได้วางไว้และน าเสนอต่อคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง ทบทวนและ
วิเคราะห์ปัจจัยให้เป็นปัจจุบันเพ่ือสอดคล้องต่อการด าเนินงานของส านักงาน     

5.3 ปฏิทินกิจกรรม/ระยะเวลาด าเนินการ : 

รายการกิจกรรม 

น้ าห
นัก 
(%) 

น้ าห
นัก
ย่อย 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 งบประ
มาณ/ 
ตัวชี้วัด 

  ต.ค
. 

พ.ย. ธ.ค
. 

ม.
ค. 

ก.พ
. 

มี.ค
. 

เม.
ย. 

พ.ค
. 

มิ.ย
. 

ก.ค
. 

ส.ค. ก.ย.  

แผนงานที่ 1 จัดท าแผนบริหาร
ความเสี่ยงองค์กรและควบคุม
ภายใน 

50%  
 

            1.575 
ล้าน
บาท 

กิ จกรรมที่  1 .1  เสริ มสร้ าง
ความรู้ด้านบริหารความเสี่ยง
และควบคุมภายในแก่คนใน
องค์กร และรวบรวมข้อมูลเพื่อ
วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
ด าเนินงานของส านักงาน จาก
ร ะ บ บ  Project Based 
Management แ ล ะ แ บ่ ง
ประเภทข้อมูล 

 40% 2
0 

2
0 

          1.2 ล้าน
บาท 

กิจกรรมที่ 1.2 จัดท าแผน
บริหารความเสี่ยงองค์กรและ
ควบคุมภายใน 

 60%  2
5 

3
5 

         0.375 
ล้าน
บาท 

แผนงานที่  2 รายงานผลการ
บริหารความเสี่ยงขององค์กร
และควบคุมภายใน 

50%              1.925 
ล้าน
บาท 

กิจกรรมที่  2.1 ติดตามการ
ด าเนินการตามแผนการแผน
บริหารความเสี่ยงองค์กรและ
ควบคุมภายใน 

 50%    1
2.
5 

  1
2.
5 

  1
2.
5 

 1
2.
5 

1.125 
ล้าน
บาท 
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รายการกิจกรรม 

น้ าห
นัก 
(%) 

น้ าห
นัก
ย่อย 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 งบประ
มาณ/ 
ตัวชี้วัด 

  ต.ค
. 

พ.ย. ธ.ค
. 

ม.
ค. 

ก.พ
. 

มี.ค
. 

เม.
ย. 

พ.ค
. 

มิ.ย
. 

ก.ค
. 

ส.ค. ก.ย.  

กิจกรรมที่ 2.2 รายงานผลการ
ติดตามแผนบริหารความเสี่ยง
องค์กรและควบคุมภายในต่อ
คณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง 

 50%    1
2.
5 

  1
2.
5 

  1
2.
5 

 1
2.
5 

0.8 ล้าน
บาท 

  5.3 วิธีและขั้นตอนการด าเนินงาน (Work Breakdown Structure) 
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5.4 รายชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ 
 

ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย) ต าแหน่ง หน้าที่ ความ
รับผิดชอบ 

(%) 
นายชัยธร ลิมาภรณ์วณิชย์ ผู้จัดการกลยุทธ์นวัตกรรม 1.ให้ค าปรึกษาและแนะน า

การด าเนินงาน 
2.ก ากับดูแล 

20% 

นางสาวกัญญาณัฐ เทกมล นักกลยุทธ์นวัตกรรม ปฎิบัติตามกิจกรรมตามแผน 60% 

นายธาวิน อริยะเมธากุล เจ้าหน้าที่กฏหมาย 1.ให้ค าปรึกษาและแนะน า
การด าเนินงาน 

20% 

 
5.5 ผู้รับผิดชอบโครงการ ( Responsibility Assignment Matrix) 
 

 
ล าดั
บที่ 

กิจกรรมการด าเนินงาน 

ผู้ด าเนินการ/หน้าที่ความรับผิดชอบ 

CL
 

KT
K 

TA
R   

1 เสริมสร้างความรู้ด้านบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในแก่
คนในองค์กร และรวบรวมข้อมูลเพ่ือวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
การด าเนินงานของส านักงาน จากระบบ Project Based 
Management และแบ่งประเภทข้อมูล 

     

2 จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงองค์กรและควบคุมภายใน      
3 ติดตามการด าเนินการตามแผนการแผนบริหารความเสี่ยง

องค์กรและควบคุมภายใน 
     

4 รายงานผลการติดตามแผนบริหารความเสี่ยงองค์กรและ
ควบคุมภายในต่อคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง 
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6. รายละเอียดตัวชี้วัด ของแผนงาน/โครงการ  

6.1  ตัวชี้วัดที่ 1: รายงานการบริหารความเสี่ยงองค์กรรายไตรมาส 
 หน่วยนับ: รายงานบริหารความเสี่ยงองค์กรรายไตรมาส 4 รายงาน 

 6.1.1  ประเภทตัวชี้วัด 

  สงป.  ยุทธศาสตร์ วท.  ข้อตกลง ก.พ.ร.  แผนปฏิบัติการ สนช.   สนับสนุนการเกิดผลผลิต   

6.1.2  ค าอธิบายตัวชี้วัด  

รายงานผลการบริหารความเสี่ยงองค์กร ตามแผนบริหารความเสี่ยงขององค์กร โดยต้องน าเสนอรายงานดังกล่าว 
ต่อคณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ 

6.1.3  ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด      

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 รวม 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.  
   1   1   1  1 4 

6.1.4  ร้อยละความก้าวหน้าของงานในแต่ละเดือน   

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
รวม 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
   25%   50%   75%  100% 100% 

7. ผลผลิตส าคัญที่ได้จากโครงการ: 

ไตรมาส 1 :  แผนบริหารความเสี่ยงองค์กรและควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ 2562 รายงานการผลการติดตาม
แผนบริหารความเสี่ยงองค์กรและควบคุมภายใน ไตรมาส 1 

ไตรมาส 2 : .รายงานการผลการติดตามแผนบริหารความเสี่ยงองค์กรและควบคุมภายใน ไตรมาส 2 

ไตรมาส 3 :  รายงานการผลการติดตามแผนบริหารความเสี่ยงองค์กรและควบคุมภายใน ไตรมาส 3 

ไตรมาส 4 :  รายงานการผลการติดตามแผนบริหารความเสี่ยงองค์กรและควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ 2562 
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8. ผลประโยชน์ที่คิดว่าจะได้รับ: 

8.1 ผลประโยชน์: 
 

ประโยชน์ทางตรง. สนช. มีแผนการบริหารความเสี่ยงองค์กรและควบคุมภายใน ท าให้สามารถรับมือกับ
ความเสี่ยงและเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ผู้ได้รับประโยชน์ คือ ทุกฝ่าย/งาน ใน สนช.  

ประโยชน์ทางอ้อม  ทุกฝ่าย/งาน ใน สนช.ท างานภายใต้แบบและน าไปสู่การท างานบนมาตรฐานสากล 

 

9. ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงของโครงการ: 

9.1 ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง  

ประเภทของความ
เสี่ยง 

ความเสี่ยงทีเ่กิดขึ้น /คาดว่าจะ
เกิดขึ้น 

แนวทางแก้ไข/ ป้องกัน 

Operational Risk 
(ความเสี่ยงของงาน) 

1. การติดตามการด าเนินการ
ต าม แผ น ก ารแ ผ น บ ริ ห าร 
ความเสี่ยงองค์กรและควบคุม
ภายในล่าช้ากว่าก าหนด 

ผู้ติดตาม 
1.วางแผนการติดตามล่วงหน้าก่อนท าสรุปอย่างน้อย 
4 สัปดาห์ 
2. แจ้งต่อผู้จัดการความเสี่ยงและงานควบคุมภายใน
ก่อนสรุปผลอย่างน้อย 15 วัน โดยต้องติดตามอย่าง
ใกล้ชิดและให้ผู้จัดการความเสี่ยงและงานควบคุม
ภายในส่งข้อมูลมาให้ภายใน  
3 วันก่อนที่จะสรุปผลสิ้นไตรมาส 
3.สรุปผลภายหลังจากสิ้นไตรมาสภายใน 7 วัน 

10. งบประมาณ 

 

10.1  งบประมาณ ปี 2562 รวมทั้งหมด   3,500,000            บาท  

10.1.1 รายละเอียดการใช้จ่าย จ าแนกตามกิจกรรม  
ค่าใช้จ่ายกิจกรรม/  

การด าเนินงาน 
หน่วยนับ 

จ านวน
หน่วย 

ราคาต่อหน่วย 
จ านวนครั้ง 

(ถ้ามี) 
รวม 

         จ านวนเงิน 
1.เสริมสร้างความรู้ด้านบริหาร
ความเสี่ยงควบคุมภายในแก่
คนในองค์กร 

หัวข้อ 2 0.5 ล้านบาท 4 1 ล้านบาท 
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ค่าใช้จ่ายกิจกรรม/  
การด าเนินงาน 

หน่วยนับ 
จ านวน
หน่วย 

ราคาต่อหน่วย 
จ านวนครั้ง 

(ถ้ามี) 
รวม 

         จ านวนเงิน 
2. และรวบรวมข้อมูลเพ่ือ
วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
ด าเนินงานของส านักงาน จาก
ระบบ Project Based 
Management และแบ่ง
ประเภทข้อมูล 

ชุดข้อมูล 1 0.2 ลบ  0.2 ล้านบาท 

3. จัดท าแผนบริหารความเสี่ยง
องค์กรและควบคุมภายใน 

แผน 1 0.375  
ล้านบาท 

 0.375 ล้าน
บาท 

4. ติดตามการด าเนินการตาม
แผนการแผนบริหารความเสี่ยง
องค์กรและควบคุมภายใน 

ชุดข้อมูล 4 0.28125 
ล้านบาท 

 1.125 ล้าน
บาท 

5. รายงานผลการติดตามแผน
บริหารความเสี่ยงองค์กรและ
ควบคุมภายในต่อ
คณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง 

รายงาน 4 0.2 
ล้านบาท 

 0.8 ล้านบาท 

10.1.2  รายละเอียดการใช้จ่าย จ าแนกตามแผนยุทธศาสตร์  
แผนยุทธศาสตร์ กิจกรรม รวมจ านวนเงิน 

พัฒนาสู่องค์กรแห่งนวัตกรรม 
 1.เสริมสร้างความรู้ด้านบริหารความเสี่ยงควบคุม

ภายในแก่คนในองค์กร 
1 ล้านบาท 

 2. และรวบรวมข้อมูลเพ่ือวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
การด าเนินงานของส านักงาน จากระบบ Project 
Based Management และแบ่งประเภทข้อมูล 

0.2 ล้านบาท 

 3. จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงองค์กรและควบคุม
ภายใน 

0.375 ล้านบาท 

 4. ติดตามการด าเนินการตามแผนการแผนบริหาร
ความเสี่ยงองค์กรและควบคุมภายใน 

1.125 ล้านบาท 

 5. รายงานผลการติดตามแผนบริหารความเสี่ยง
องค์กรและควบคุมภายในต่อคณะอนุกรรมการที่
เกี่ยวข้อง 

0.8 ล้านบาท 
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10.2 แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายเดือน  

กิจกรรม 
จ านวนเงินรวม 

(ล้านบาท) 
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
รวมงบประมาณ  - - - - - - - - - - - - 
1. จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงองค์กร
และควบคุมภายใน 1.575    0.375 0.2  0.5  0.5    

2. การบริหารความต่อเนื่องแผนการ
แผนบริห ารความ เสี่ ย งองค์ กรและ
ควบคุมภายใน 

1.925    0.2   0.575   0.575  0.575 

    (ถัวเฉลี่ยทุกรายการ) 

 
10.3 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (ถ้ามี)   

เรื่อง / โครงการ 
จ านวนเงิน

รวม 
(ล้านบาท) 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

รวมงบประมาณ  - - - - - - - - - - - - 
1. จัดจ้างที่ปรึกษาระบบการ

บริหารความเสี่ยงองค์กร 
1.5    0.375   0.375   0.375  0.375 
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S2-9:  แผนแม่บทแห่งชาติด้านนวัตกรรมเชิงพื้นที่  
(NATIONAL MASTER PLAN ON AREA – BASED INNOVATION) 

 

1. ความสอดคล้องกับนโยบาย 

1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี:  
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ:  
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 

1.3 แผนปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ ด้านที่ 1: การเพิ่มความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ 
หัวข้อที่ 1: การปฏิรูปด้านความสามารถในการแข่งขัน 
 หัวข้อย่อยที่ 1.1: ผลิตภาพ (Productivity)  
  หัวข้อย่อยที่ 1.2: การรวมกลุ่มในภูมิภาค (Regional Integration)  
 หัวข้อย่อยที่ 1.3: ระบบนิเวศด้านวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม (R&D Innovation Ecosystem)   

1.4 แผนงบประมาณ 
 แผนงานพ้ืนฐาน: ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
 แผนงานยุทธศาสตร์: การพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม  
 แผนงานบูรณาการ: พัฒนาผู้ประกอบการ เศรษฐกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล   
 แผนงานบูรณาการ: พัฒนาพ้ืนที่ระดับภาค (ภาคใต้ชายแดน)  

1.5 ยุทธศาสตร์: กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
 ยุทธศาสตร์ที่ 1: บ่มเพาะนวัตกรเพ่ืออนาคต และพัฒนาก าลังคน วทน.  
 ยุทธศาสตร์ที่ 2: บริหารจัดการงานวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมในสาขาเป้าหมาย  
 ยุทธศาสตร์ที่ 3: ขับเคลื่อนโครงการ วทน. ขนาดใหญ่ และโครงสร้างพ้ืนฐาน   
 ยุทธศาสตร์ที่ 4: พัฒนาพ้ืนที่เพ่ือนวัตกรรม  
 ยุทธศาสตร์ที่ 5: ผลักดันเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

1.6 ยุทธศาสตร์: ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1: สร้างความเข้มแข็งระบบนวัตกรรม (Strong Innovation System) 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2: สร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเปลี่ยนแปลงทางนวัตกรรม (Catalyst for Changes) 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3: สร้างคุณค่าใหม่ทางนวัตกรรม (Nurturing Future Value) 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4: พัฒนาสู่องค์กรแห่งนวัตกรรม (Innovative Organization) 
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1.7 ประเด็นการพัฒนาเพื่อยกระดับนวัตกรรม: ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
 ประเด็นที่ 1: สถาปัตยกรรมการเงินนวัตกรรม  
 ประเด็นที่ 2: นวัตกรรมเพ่ือสังคม 
 ประเด็นที่ 3: งานแห่งนวัตกรรม 
 ประเด็นที่ 4: ตลาดนวัตกรรมภาครัฐ 
 ประเด็นที่ 5: นวัตกรรมที่จ าเป็นต่อการพัฒนาประเทศ 
 ประเด็นที่ 6: นวัตกรรมเชิงพ้ืนที่ 
 ประเด็นที่ 7: สร้างนวัตกรและวิสาหกิจฐานนวัตกรรม 
 

2. ฝ่ายงานและผู้รับผิดชอบ  

ฝ่าย/งาน: นวัตกรรมเชิงพ้ืนที่ 
ผู้จัดการโครงการ: อัจฉราพรรณ ยอดรัก 
ผู้ร่วมท างาน:  เยาวรัตน์ เกกินะ พลพินิจ พินิจชอบ เธียรวนันต์ จอมสืบ  

3. หลักการและเหตุผล  

การพัฒนานวัตกรรมเชิงพ้ืนที่ (Area-based innovation) ซึ่งเป็นการพัฒนาเชิงพ้ืนที่บนพ้ืนฐานของปัจจัยการ

พัฒนาในทุกมิติ โดยการน าทรัพยากรธรรมชาติและศักยภาพทางภูมิศาสตร์ของพ้ืนที่นั้น  ๆ มาใช้ให้เกิดประโยชน์

สูงสุดต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของพ้ืนที่นั้น ๆ และเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ส าคัญในการเชื่อมโยง

ความร่วมมือการพัฒนาระหว่างหน่วยงานหรือกลุ่ม องค์กรที่เกี่ยวข้อง ให้เกิดความสอดคล้องสามารถสนับสนุนและ

ส่งเสริมแนวทางการพัฒนาซึ่งกันและกันซึ่งจะช่วยทวีความเจริญเติบโตทั้งด้านการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม การมี

คุณภาพชีวิตที่ดีหรือรูปแบบการด าเนินชีวิตที่ทันสมัย และการลงทุนที่เอ้ือต่อการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคม

โดยรวมของพ้ืนที่ยิ่งๆ ขึ้น เพ่ือตอบสนองการพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพในการแข่งขันของประเทศทั้ง 10 

กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ ในการแข่งขัน (S Curve) อุตสาหกรรมกลุ่มเดิมที่มีศักยภาพ (First S-Curve) 

ประกอบไปด้วย ยานยนต์สมัยใหม่ อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ การท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 

เกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ และการแปรรูปอาหาร  อุตสาหกรรมอนาคต (New S-Curve) ประกอบไปด้วย 

หุ่นยนต์ การบินและโลจิสติกส์ เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ ดิจิทัล และการแพทย์ครบวงจร สนช. จึงได้เล็งเห็น

ถึงความส าคัญและประโยชน์จากการพัฒนาดังกล่าว จึงก าหนดขอบเขตการศึกษาใน 3 ระดับ ได้แก่ ระเบียง

นวัตกรรม (Innovation Corridor)  เมืองนวัตกรรม (City Innovation) และย่านนวัตกรรม (Innovation District) 
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การพัฒนานวัตกรรมเชิงพ้ืนที่ จะท าให้เกิดการท างานร่วมกันในทุกๆภาคส่วนและเกิดกลไกในการท างานร่วมกันที่

สามารถต่อยอดได้ และท าให้เกิดระบบนวัตกรรมที่เติบโตและแข็มแข็งอย่างเป็นธรรมชาติ ดังตัวอย่างผลส าเร็จของการ

พัฒนานวัตกรรมเชิงพ้ืนที่ในทวีปหรือประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่นทวีปยุโรป โครงการ Smart Specialization ของ 

European Commission 

4. วัตถุประสงค์ของโครงการ   

จัดท าแผนแม่บทแห่งชาติด้านการพัฒนานวัตกรรมเชิงพ้ืนที่ เพ่ือสร้างการรับรู้ และสร้างกลไกในการท างานร่วมกัน 
ท าให้เกิดการยอมรับในระบบนวัตกรรม ลดความเหลื่อมล้ า เกิดการกระจายตัวและการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทาง
นวัตกรรมและเกิดการน านวัตกรรมในหลากหลายด้านไปพัฒนาต่อยอดให้เกิดประโยชน์ในระดับภูมิภาคตลอดจน
ระดับประเทศ มุ่งเน้นการสร้างให้เกิดนวัตกรรมได้ด้วยการพัฒนาทางกายภาพ เช่น โครงสร้างพ้ืนฐานขนาดใหญ่ (Mega 
Infrastructure) การพัฒนาเมือง  (Urban Development) และการเชื่อมโยงไปยังท้องถิ่น (People Engagement) 
เพ่ือผลักดันและสนับสนุนให้ชุมชนและท้องถิ่นเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบนวัตกรรมเชิงนิเวศในรูปแบบ 
“ระบบเกลียว 4 เส้น” (quadruple helix) ซึ่งประกอบด้วยภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และภาคประชาชน  

5. รายละเอียดการด าเนินงาน  

5.1 พื้นที่ด าเนินการ: ……ประเทศไทย……….  
5.2 แนวทางการด าเนินงาน:  

8.2.1. จัดให้มีการศึกษาที่จ าเป็น รวมถึงการสร้างกลไกความร่วมมือ (platform)  

8.2.2. จัดท าร่างแผนแม่บท ตามกระบวนการ และน าเสนอเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายแก่หน่วยงานทางด้าน

นโยบาย เพ่ือให้แผนได้ถูกน าไปใช้ในการส่งเสริมและผลักดันนโยบาย 

- การพัฒนาพ้ืนที่ด้วยนวัตกรรมในระดับภูมิภาค ระดับเมือง และระดับย่าน  

- ด าเนินการผลักดันให้เกิดการลงทุนของอุตสาหกรรมและธุรกิจด้านนวัตกรรมให้เกิดการร่วมกลุ่มเป็นคลัส

เตอร์ทั้งในระดับภูมิภาค ระดับเมือง ระดับย่าน 

- พัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ขับเคลื่อนนวัตกรรมเชิงพ้ืนที่ในประเทศไทย  

5.3 ปฏิทินกิจกรรม/ระยะเวลาด าเนินการ : 

รายการกิจกรรม 

น้ าหนั
ก (%) 

น้ าหนั
กย่อย 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 งบประมาณ/ 
ตัวชี้วัด 

  ต.ค
. 

พ.ย. ธ.ค. ม.ค
. 

ก.พ
. 

มี.ค. เม.
ย. 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.  

จัดจ้างที่ปรึกษาในการจัดท า
รายงานสมดุปกขาว (White 
paper) ด้านนวัตกรรมเชิงพื้นที่ 

       25 50 75 10
0 

   3.0 ลบ. 
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5.3 รายชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ 
 

ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย) ต าแหน่ง หน้าที่ ความรับผิดชอบ (%) 

นางธีรีสา มัทวพันธุ์ รองผู้อ านวยการ ที่ปรึกษาโครงการ 5 
นางสาวอัจฉราพรรณ ยอดรัก นักส่งเสริมนวัตกรรม หัวหน้าโครงการ 35 
นางสาวเยาวรัตน์ เกกินะ นักส่งเสริมนวัตกรรม วางแผนและก ากับแนวทาง 

การด าเนินงาน 
20 

นายพลพินิจ พินิจชอบ นักส่งเสริมนวัตกรรม วางแผนและก ากับแนวทาง 
การด าเนินงาน 

20 

นางสาวเธียรวนันต์ จอมสืบ นักส่งเสริมนวัตกรรม วางแผนและก ากับแนวทาง 
การด าเนินงาน 

20 

 

6. เกณฑ์การวัดผลการด าเนินงาน 

ตัวชี้วัด (เป้าหมายการด าเนินงาน)   แผนแม่บทแห่งชาติด้านนวัตกรรมเชิงพื้นที่ 
รายละเอียดตัวชี้วัด  

จัดท าแผนแม่บทแห่งชาติด้านการพัฒนานวัตกรรมเชิงพ้ืนที่ เพ่ือสร้างการรับรู้ การยอมรับในระบบนวัตกรรม ลด
ความเหลื่อมล้ า เกิดการกระจายตัวและการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางนวัตกรรมและเกิดการน านวัตกรรมใน
หลากหลายด้านไปพัฒนาต่อยอดให้เกิดประโยชน์ในระดับภูมิภาคตลอดจนระดับประเทศ มุ่งเน้นการสร้างให้เกิด
นวัตกรรมได้ด้วยการพัฒนาทางกายภาพ เช่น โครงสร้างพ้ืนฐานขนาดใหญ่ (Mega Infrastructure) การพัฒนาเมือง  
(Urban Development) และการเชื่อมโยงไปยังท้องถิ่น (People Engagement) เพ่ือผลักดันและสนับสนุนให้ชุมชน
และท้องถิ่นเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบนวัตกรรมเชิงนิเวศในรูปแบบ “ระบบเกลียว 4 เส้น” (quadruple 
helix) ซึ่งประกอบด้วยภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และภาคประชาชน  

เกณฑ์การให้คะแนน : ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ..... หน่วย ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์ ดังนี้ 
 

รายละเอียด เกณฑ์การให้คะแนน 

แนวคิด (Concept paper) การจัดท าแผนแม่บทแห่งชาติด้านนวัตกรรมเชิงพื้นที่ เท่ากับ 1 คะแนน 

ข้อเสนอโครงการด้านแผนแม่บทแห่งชาติด้านนวัตกรรมเชิงพื้นที่ เท่ากับ 2 คะแนน 

น าเสนอร่างรายงานสมุดปกขาว (White paper) ด้านนวัตกรรมเชิงพื้นทีต่่อคณะกรรมการนวัตกรรม
แห่งชาติ 

เท่ากับ 3 คะแนน 

รายงานสมุดปกขาว (White paper) ด้านนวัตกรรมเชิงพื้นที่ฉบับสมบูรณ ์ เท่ากับ 4 คะแนน 

น าเสนอรายงานสมุดปกขาว (White paper) ด้านนวัตกรรมเชิงพื้นที่ ต่อหน่วยงานทางด้านนโยบาย
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อน าไปผลักดันต่อไป 

เท่ากับ 5 คะแนน 
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7. ผลผลิตส าคัญที่ได้จากโครงการ: 

ไตรมาส  4 : สมุดปกขาว (White paper) ด้านนวัตกรรมเชิงพ้ืนที่ 

8.  ผลประโยชน์ที่คิดว่าจะได้รับ: 

8.1 ผลประโยชน์ 
ประโยชน์ทางตรง  

  1. ท าให้เกิดการรับรู้ การยอมรับในระบบนวัตกรรม ลดความเหลื่อมล้ า เกิดการกระจายตัว และการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานทางนวัตกรรมในระดับภูมิภาคตลอดจนระดับประเทศ  

  

9.  ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงของโครงการ: 

9.1 ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง  

ประเภทของความเสี่ยง ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น /คาดว่าจะเกิดขึ้น แนวทางแก้ไข/ ป้องกัน 
 1. การพัฒนานวัตกรรมเชิงพ้ืนที่เป็นโครงการ

เฉพาะ และมีขนาดโครงการที่คลอบคลุมทั้ง
ประเทศ 

การสรรหาเพ่ือให้ได้ผู้เชี่ยวขาญที่
สามารถด าเนินการได้ตรงตามเป้าหมาย 

 

10. งบประมาณ 

10.1  งบประมาณ ปี 2562 รวมทั้งหมด   3,000,000       บาท  

     10.1.1 รายละเอียดการใช้จ่าย จ าแนกตามกิจกรรม  
ค่าใช้จ่ายกิจกรรม/ การ

ด าเนินงาน 
หน่วยนับ 

จ านวน
หน่วย 

ราคาต่อหน่วย 
จ านวนครั้ง 

(ถ้ามี) 
รวมจ านวน
เงิน 

- - - - - - 
 

     10.1.2  รายละเอียดการใช้จ่าย จ าแนกตามแผนยุทธศาสตร์  
แผนยุทธศาสตร์ กิจกรรม รวมจ านวนเงิน 

สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเปลี่ยนแปลงทางนวัตกรรม 
 1. จัดท ารายงานสมุดปกขาว (White paper)  

ด้านนวัตกรรมเชิงพ้ืนที่  
3,000,000 บาท 
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       10.1  การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายเดือน  
 

กิจกรรม 
จ านวนเงินรวม 

(ล้านบาท) 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

รวมงบประมาณ  - - - - - - - - - - - - 

1. จัดท ารายงานสมุด
ปกขาว (White 
paper) ด้าน
นวัตกรรมเชิงพ้ืนที่  

3.0000      3.0000            

 
     10.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (ถ้ามี)   

เร่ือง / โครงการ 
จ านวนเงินรวม 

(ล้านบาท) 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

รวมงบประมาณ  - - - - - - - - - - - - 
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S4-3:  เส้นทางเพื่อการพัฒนาและฝึกอบรม  (Training Road map) 
 

1. ความสอดคล้องกับนโยบาย 

1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี:  
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ:  
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 

1.3 แผนปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ ด้านที่ 1: การเพิ่มความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ 
หัวข้อที่ 1: การปฏิรูปด้านความสามารถในการแข่งขัน 
 หัวข้อย่อยที่ 1.1: ผลิตภาพ (Productivity)  
 หัวข้อย่อยที่ 1.2: การรวมกลุ่มในภูมิภาค (Regional Integration)  
 หัวข้อย่อยที่ 1.3: ระบบนิเวศด้านวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม (R&D Innovation Ecosystem)   

1.4 แผนงบประมาณ 
 แผนงานพ้ืนฐาน: ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
 แผนงานยุทธศาสตร์: การพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม  
 แผนงานบูรณาการ: พัฒนาผู้ประกอบการ เศรษฐกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล   
 แผนงานบูรณาการ: พัฒนาพ้ืนที่ระดับภาค (ภาคใต้ชายแดน)  

1.5 ยุทธศาสตร์: กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
 ยุทธศาสตร์ที่ 1: บ่มเพาะนวัตกรเพ่ืออนาคต และพัฒนาก าลังคน วทน.  
 ยุทธศาสตร์ที่ 2: บริหารจัดการงานวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมในสาขาเป้าหมาย  
 ยุทธศาสตร์ที่ 3: ขับเคลื่อนโครงการ วทน. ขนาดใหญ่ และโครงสร้างพ้ืนฐาน   
 ยุทธศาสตร์ที่ 4: พัฒนาพ้ืนที่เพ่ือนวัตกรรม  
 ยุทธศาสตร์ที่ 5: ผลักดันเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

1.6 ยุทธศาสตร์: ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
 ยุทธศาสตร์ที ่1: สร้างความเข้มแข็งระบบนวัตกรรม (Strong Innovation System) 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2: สร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเปลี่ยนแปลงทางนวัตกรรม (Catalyst for Changes) 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3: สร้างคุณค่าใหม่ทางนวัตกรรม (Nurturing Future Value) 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4: พัฒนาสู่องค์กรแห่งนวัตกรรม (Innovative Organization) 
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1.7 ประเด็นการพัฒนาเพื่อยกระดับนวัตกรรม: ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
 ประเด็นที่ 1: สถาปัตยกรรมการเงินนวัตกรรม  
 ประเด็นที่ 2: นวัตกรรมเพ่ือสังคม 
 ประเด็นที่ 3: งานแห่งนวัตกรรม 
 ประเด็นที่ 4: ตลาดนวัตกรรมภาครัฐ 
 ประเด็นที่ 5: นวัตกรรมที่จ าเป็นต่อการพัฒนาประเทศ 
 ประเด็นที่ 6: นวัตกรรมเชิงพ้ืนที่ 
 ประเด็นที่ 7: สร้างนวัตกรและวิสาหกิจฐานนวัตกรรม 
 

2. ฝ่ายงานและผู้รับผิดชอบ  

ฝ่าย/งาน:  ฝ่ายบริหารองค์กร / งานบุคคลและพัฒนาองค์กร 

ผู้จัดการโครงการ:  นางสาวดารกา  ศิวปราชญ์ 

ผู้ร่วมท างาน:  นางสาวณัฐรดา  รักบุญ 

3. หลักการและเหตุผล  

ทรัพยากรบุคคลนับเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ามากที่สุดของส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ  เนื่องจากบุคลากรจะเป็น 
ผู้ผลักดันให้ภารกิจต่าง ๆ ของส านักงานส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค ์

ดังนั้น การส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถ มีสมรรถนะสอดคล้องตามเป้าหมายและยุทธศาสตร์ของส านักงาน
ตลอดจนมีคุณลักษณะที่ดีพึงประสงค์ และมีทัศนคติที่ดีต่อส านักงาน   นอกจากนี้ ยังเป็นการเตรียมความพร้อมเข้ารับ
ต าแหน่งที่สูงขึ้น  ทั้งยังสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึน้ทั้งปัจจุบันและอนาคตด้วย 

 

4. วัตถุประสงค์ของโครงการ   

1.  เพ่ือสร้างกรอบการด าเนินงานการพัฒนาและฝึกอบรมแก่เจ้าหน้าที่ของส านักงานในแต่ละระดับ 
2.  เพ่ือน าไปต่อยอดการจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล ( Individual Development Plan; IDP) ให้เจ้าหน้าที่ 
 มีแผนพัฒนาตนเอง 
3.  เพื่อเตรียมความพร้อมด้านความรู้ ทักษะ ให้เจ้าหน้าที่มีโอกาสเติบโตสูงขึ้น 
 

5. รายละเอียดการด าเนินงาน  

5.1 พื้นที่ด าเนินการ:  ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
5.2 แนวทางการด าเนินงาน:   เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนเป้าหมายยุทธศาสตร์ที่ 4: พัฒนาสู่องค์กรแห่งนวัตกรรม 

(Innovative Organization)  โดยให้บุคลากรพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพสูงขึ้น โดยการไปเพ่ิมพูนความรู้และ
ประสบการณ์ในรูปแบบต่าง ๆ  เช่น  การไปศึกษา  ฝึกอบรม  ดูงาน  การไปเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ   
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การไปปฏิบัติงานอ่ืนใดที่จ าเป็นและเหมาะสมเพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาบุคลากร  การไปประชุม  สัมมนา
หลักสูตรต่าง ๆ ที่องค์กรภายนอกจัด ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ  รวมถึงการปฐมนิเทศ  การสอนงาน 
การแนะน างาน  ที่จะให้ความรู้ใหม ่ๆ เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน  โดยสรุปแนวทางด าเนินงาน ดังนี้ 
1) หาความจ าเป็นในการฝึกอบรม   

1.1 ศึกษาจากการประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ปี 2559 และปี 2560 
1.2 ศึกษาจาก  Job Description  ของแต่ละระดับต าแหน่ง 
1.3 หารือร่วมกับผู้อ านวยการฝ่าย 

2) ก าหนดหลักสูตรการอบรมจัดตามระดับต าแหน่งของเจ้าหน้าที่  เป็น  4  ลักษณะ ได้แก่ 
 2.1 หลักสูตรพ้ืนฐาน (ทุกระดับต าแหน่งต้องผ่านการอบรม)  เช่น  หลักสูตรเสริมสร้างคุณลักษณะนวัตกร

 ของส านักงาน  (5I:  Inspiration  Imagination  Ideation  Integration  Implementation)   
 การเขียนหนังสือราชการ  ภาษาอังกฤษ 

 2.2 หลักสูตรตามต าแหน่งงาน  เพ่ือให้มีความรู้และทักษะในการท างานในแต่ละระดับต าแหน่ง และ 
 ความสามารถให้ท างานได้ดีขึ้น 

 2.3 หลักสูตรเพ่ือพัฒนางานตามสายอาชีพ  เพ่ือให้มีความรู้ และสร้างโอกาสความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
2.4 หลักสูตรตามความสนใจ  เพ่ือการพัฒนาศักยภาพและการพัฒนาตนเอง  เป็นการพัฒนาตนเอง เพ่ือให้

มีศักยภาพในการปฏิบัติงานให้สูงขึ้น  รวมทั้งการพัฒนาการท างานร่วมกับผู้อ่ืน (ทีมงาน)  ท าให้เกิด
การท างานแบบมีส่วนร่วม และสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข ตลอดจนเกิดประสิทธิภาพของ
งานทีป่ฏิบัติ และเพ่ือเปิดโอกาสให้มีการพัฒนาในด้านอ่ืน ๆ  เช่น  ทักษะการแกปัญหาและการ 
ตัดสินใจ (Problem Solving)  การท างานเป็นทีม  (Team Building) 
 

5.3 ปฏิทินกิจกรรม/ระยะเวลาด าเนินการ : 

รายการกิจกรรม 

น้ าหนัก 
(%) 

น้ าหนัก
ย่อย 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 งบประมาณ/ 
ตัวชี้วัด 

  ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.  

1. หาความจ าเป็นใน
การฝึกอบรม 

5              --- 

 1.1 ศึกษาจากการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าท่ี ปี 2559 และ
ปี 2560 

1  100             

 1.2 ศึกษาจาก  Job 
Description  ของแต่ละ
ระดับต าแหน่ง 

1  50 100            
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รายการกิจกรรม 

น้ าหนัก 
(%) 

น้ าหนัก
ย่อย 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 งบประมาณ/ 
ตัวชี้วัด 

  ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.  

 1.3 หารือร่วมกับ
ผู้อ านวยการฝ่าย 

3    100           

2. ก าหนดหลักสูตร 
และหัวข้อฝึกอบรม 

20              --- 

 2.1 จัดท ากรอบการ
พัฒนาและฝึกอบรม 
(Training Road map) 
ของเจ้าหน้าท่ีแต่ละ
ระดับต าแหน่ง เสนอ
ผู้บริหารพิจารณาให้
ความเห็นชอบ 

20   50 80 10
0 

         

3. ติดต่อ ประสานงาน
หาวิทยากร 

8              --- 

 3.1 แสวงหา 
รวบรวมรายชื่อ
ผู้เชี่ยวชาญ / 
ผู้ทรงคุณวุฒิ  หน่วยงาน
ที่มีอาชีพจัดฝึกอบรม 

2  10 20 30 50 70 80 100       

 3.2 ติดต่อ
ผู้เชี่ยวชาญ / 
ผู้ทรงคุณวุฒิ  มาเป็น
วิทยากร   

2  10 20 30 50 70 80 100       

 3.3 ติดต่อ หน่วยงาน
ที่มีอาชีพ จัดฝึกอบรม 
มาน าเสนองาน 

4        100       

4. จัดจ้างที่ปรึกษา 2              .3000  ลบ. 

 4.1 จัดท าขอบเขต
งาน (TOR) 

1    100           

 4.2 เสนอผู้บริหาร
พิจารณาให้ความ
เห็นชอบ 

.5    100           

 4.3 ส่งเรื่องให้
ด าเนินการจัดจ้าง 

.5     100          
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รายการกิจกรรม 

น้ าหนัก 
(%) 

น้ าหนัก
ย่อย 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 งบประมาณ/ 
ตัวชี้วัด 

  ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.  

5. จัดอบรมตาม
หลักสูตร 

60              4.7000  
ลบ. 

 5.1 หลักสตูรพื้นฐาน 20  5 10 15 20 30 40 50 60 70 80 90 100 1.7500  
ลบ. 

 5.2 หลักสตูรตาม
ต าแหน่งงาน   

10     10 20 30 50 60 70 80 90 100   .7500  
ลบ. 

 5.3 หลักสตูรเพื่อ
พัฒนางานตามสาย
อาชีพ   

10     10 20 30 50 60 70 80 90 100   .6000  
ลบ. 

 5.4 หลักสตูรตาม
ความสนใจ   

20  5 10 15 20 30 40 50 60 70 80 90 100 1.6000  
ลบ. 

6. สรุปผลการ
ด าเนินงาน 

5        50     100 --- 
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5.4 วิธีและขั้นตอนการด าเนินงาน (Work Breakdown Structure) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 โครงการเส้นทางเพื่อ

การพัฒนาและ
ฝึกอบรม  (Training 

Road map) 
เงิน  4.7000  ลบ. 

6. สรุปผลการด าเนินงาน 
งาน  5%   เงิน  --- 
ดารกา 

1.1  ศึกษาจากการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าท่ี ปี 2559 และปี 2560 
งาน  1%   ผู้รับผิดชอบ: ดารกา 

1.2  ศึกษาจาก  Job Description ของแต่ละระดับ
ต าแหน่ง 

1. หาความจ าเป็นในการ
ฝึกอบรม 
งาน  5%   เงิน  --- 1.3  หารือร่วมกับผู้อ านวยการฝ่าย 

งาน  3%   ผู้รับผิดชอบ: สุรอรรถ  คุณาวุฒิ    
ปริวรรต วศวรรณ   ดารกา   

2. ก าหนดหลักสูตร และหัวข้อ
ฝึกอบรม 
งาน  20%   เงิน  --- 

2.1  จัดท ากรอบการพัฒนาและฝึกอบรม 
(Training Road map) ของเจ้าหน้าที่แต่ละระดับ
ต าแหน่ง เสนอผู้บริหารพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
งาน  20%   ผู้รับผิดชอบ: รองธีรีสา ดารกา  

3.1  แสวงหา รวบรวมรายช่ือผู้เช่ียวชาญ / 
ผู้ทรงคุณวุฒิ  หน่วยงานที่มีอาชีพจัดฝึกอบรม 
งาน  2%   ผู้รับผิดชอบ: ดารกา 

3.2  ติดต่อผู้เช่ียวชาญ / ผู้ทรงคุณวุฒิ  มาเป็น
วิทยากร   
งาน  2%   ผู้รับผิดชอบ: ดารกา 

3. ติดต่อ ประสานงานหาวิทยากร 
งาน  8%   เงิน  --- 

3.3  ติดต่อ หน่วยงานท่ีมีอาชีพจัดฝึกอบรม มา
น าเสนองาน ก่อนพิจารณาการจ้าง 
งาน  4%   ผู้รับผิดชอบ:  ดารกา  

4.1  จัดท าขอบเขตงาน (TOR) 
งาน  1%   ผู้รับผิดชอบ: ดารกา 

4.2  เสนอผู้บริหารพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
งาน  .5%   ผู้รับผิดชอบ: ดารกา 

4. จัดจ้างที่ปรึกษา 
งาน  2%   เงิน  .3000  ลบ. 

4.3  ส่งเรื่องให้ด าเนินการจัดจ้าง 
งาน  .5%  เงิน  .3000  ลบ. 
ผู้รับผิดชอบ: พิมพ์ตะวัน  นพพร  สุธาทิพย์  ดารกา 

5. จัดอบรมตามหลักสูตร 
งาน  60%   เงิน  4.7000  ลบ. 

5.1  หลักสูตรพ้ืนฐาน 
งาน  20%   เงิน  1.7500  ลบ. 
ผู้รับผิดชอบ: ดารกา 

5.2  หลักสูตรตามต าแหน่งงาน 
งาน  10%   เงิน  .7500  ลบ. 
ผู้รับผิดชอบ: ดารกา 

5.4  หลักสูตรตามความสนใจ   
งาน  10%   เงิน  1.6000  ลบ. 
ผู้รับผิดชอบ: สุรอรรถ  คุณาวุฒ ิ   ปริวรรต วศว
รรณ  ดารกา 

5.3  หลักสูตรเพ่ือพัฒนางานตามสายอาชีพ   
งาน  10%   เงิน  .6000  ลบ. 
ผู้รับผิดชอบ: ดารกา 
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5.5 รายชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ 
ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย) ต าแหน่ง หน้าที่ ความ

รับผิดชอ
บ (%) 

นายพันธุ์อาจ  ชัยรัตน์ ผู้อ านวยการ อนุมัติโครงการ 5 
นางธีรีสา  มัทวพันธุ์ รองผู้อ านวยการ พิจารณา ให้ความเห็นชอบขั้นต้น 10 
นางสาวดารกา  ศิวปราชญ์ ผู้จัดการองค์กรนวัตกรรม ด าเนินโครงการ 85 

 5.5 ผู้รับผิดชอบโครงการ ( Responsibility Assignment Matrix)    

ล า 
ดับ
ที ่

กิจกรรมการด าเนินงาน 
 ผู้ด าเนินการ/หน้าที่ความรับผิดชอบ 

ผอ
. 

รอ
ง ผ

อ. 

ดา
รก

า 

สุร
อร

รถ
 

คุณ
าว

ุฒิ
 

ปร
ิวร

รต
 

วศ
วร

รณ
 

พิม
พ์

ตะ
วัน

 
นพ

พร
 

สุธ
าท

ิพย
์ 

1 ศึกษาความจ าเป็นการฝึกอบรมจากการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ปี 
2559 และปี 2560 

          

2 ศึกษาความจ าเป็นการฝึกอบรมจาก  Job 
Description ของแต่ละระดับต าแหนง่ 

          

3 หาความจ าเป็นการฝึกอบรมหารอืร่วมกับ
ผู้อ านวยการฝ่าย 

          

4 จัดท ากรอบการพัฒนาและฝึกอบรม (Training 
Road map) ของเจ้าหน้าที่แต่ละระดับต าแหน่ง 

อนุมัต ิ พิจารณา 
ให้ความ
เห็นชอบ
ขั้นต้น 

        

5 แสวงหา รวบรวมรายชื่อผู้เชี่ยวชาญ / 
ผู้ทรงคุณวุฒิ  หนว่ยงานที่มีอาชพีจัดฝึกอบรม 

          

6 ติดต่อผู้เชี่ยวชาญ / ผู้ทรงคุณวุฒิ   
มาเป็นวิทยากร   

          

7 ติดต่อ หน่วยงานที่มีอาชีพจัดฝึกอบรม มา
น าเสนองานก่อนพิจารณาการจ้าง 

          

8 จัดท าขอบเขตงาน (TOR)           

9 เสนอผู้บรหิารพิจารณาให้ความเห็นชอบ อนุมัติ พิจารณา 
ให้ความ
เห็นชอบ
ขั้นต้น 

        

10 ส่งเรื่องให้ด าเนินการจัดจ้าง           

11 จัดอบรมตามหลักสูตร           

12 สรุปผลการด าเนินงาน           
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6. รายละเอียดตัวชี้วัด ของแผนงาน/โครงการ  

6.1  ตัวชี้วัดที่ 1: ได้แผนเส้นทางเพื่อการพัฒนาและฝึกอบรม  (Training Road map) 
 หน่วยนับ: ระดับความส าเร็จของการจัดท าแผนเส้นทางเพื่อการพัฒนาและฝึกอบรม  (Training Road map) 

 6.1.1  ประเภทตัวชี้วัด 

  สงป.  ยุทธศาสตร์ วท.  ข้อตกลง ก.พ.ร.  แผนปฏิบัติการ สนช.   สนับสนุนการเกิดผลผลิต   

6.1.2  ค าอธิบายตัวชี้วัด  
ความส าเร็จของการจัดท าแผนเส้นทางเพ่ือการพัฒนาและฝึกอบรม  (Training Road map)  ได้แก่ 
1) หาความจ าเป็นในการฝึกอบรม 

- ศึกษาจากการประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ปี 2559 และปี 2560 
- ศึกษาจาก  Job Description ของแต่ละระดับต าแหน่ง 
- หารือร่วมกับผู้อ านวยการฝ่าย 

2) ก าหนดหลักสูตรและหัวข้อฝึกอบรม 
- หลักสูตรพื้นฐาน 
- หลักสูตรตามต าแหน่งงาน   
- หลักสูตรเพื่อพัฒนางานตามสายอาชีพ   
- หลักสูตรตามความสนใจ   

3) ได้แผนเส้นทางเพ่ือการพัฒนาและฝึกอบรม  (Training Road map) 
4) รายงานผลการด าเนินงานตามแผน 

ระดับคะแนน                          ผลด าเนนิงาน 
1 หาความจ าเป็นในการฝึกอบรม 
2 ก าหนดหลักสูตรและหัวข้อฝึกอบรม 
3 ได้แผนเส้นทางเพ่ือการพัฒนาและฝึกอบรม  (Training Road map) 
4 มีการจัดฝึกอบรมตามแผนและรายงานผลการด าเนินงานตามแผน 
5 รายงานผลการด าเนินงานตามแผน 

6.1.3  ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด      
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 รวม 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.  
   ระดับ 3         75% 
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6.1.4  ร้อยละความก้าวหน้าของงานในแต่ละเดือน  

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
รวม 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
10 20 30 35 45 50 60 65 70 80 90 100 100% 

 

6.2  ตัวชี้วัดที่ 2: ร้อยละ  80  ของบุคลากรทั้งหมดได้รับการฝึกอบรม 
 หน่วยนับ: ร้อยละ 

 6.2.1  ประเภทตัวชี้วัด 

  สงป.  ยุทธศาสตร์ วท.  ข้อตกลง ก.พ.ร.  แผนปฏิบัติการ สนช.   สนับสนุนการเกิดผลผลิต   

6.2.2  ค าอธิบายตัวชี้วัด  
  ค่าเฉลี่ยร้อยละของเจ้าหน้าที่ที่เข้าอบรมทุกหลักสูตร 

  สูตรการค านวณ   

 

6.2.3  ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด  

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 รวม 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.  
           ร้อยละ 80 100% 

6.2.4  ร้อยละความก้าวหน้าของงานในแต่ละเดือน      

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
รวม 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
10 20 25 30 35 40 50 55 65 70 75 80 100% 

 

7. ผลผลิตส าคัญที่ได้จากโครงการ: 

ไตรมาส 1 : ได้หัวข้อเรื่องที่น ามาใช้จัดท าหลักสูตรตามระดับต าแหน่ง และได้แผนเส้นทางเพ่ือการพัฒนาและฝึกอบรม   
           (Training Road map) 

ไตรมาส 2 : ได ้(ร่าง)  ปฏิทินการจัดอบรม 

ไตรมาส 3 : เจ้าหน้าที่ได้รับการอบรมตามหลักสูตร 

ไตรมาส 4 : เจ้าหน้าที่เข้าร่วมการฝึกอบรม เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ  ร้อยละ  80  ของบุคลากรทั้งหมดของส านักงาน 

จ านวนเจ้าหน้าที่ที่เข้าอบรมทุกหลักสูตร  x  100 

เจ้าหน้าทีท่ั้งหมดของส านักงาน 
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8. ผลประโยชน์ที่คิดว่าจะได้รับ: 

8.1 ผลประโยชน์: 
ประโยชน์ทางตรง 
ผู้ได้รับประโยชน์ คือ 1. เจ้าหน้าที่ เป็นแผนที่ช่วยให้เจ้าหน้าที่น ามาเตรียมความพร้อมต่อการเพ่ิมโอกาส 

     ในความก้าวหน้า 
   2. ผู้บังคบับัญชา ช่วยให้มีแนวทางในการพัฒนาเจ้าหน้าที่โดยวิธีอ่ืน ๆ นอกจากวิธี 

     ฝึกอบรม  เช่น  การสอนงาน (Mentor)  การแนะน างาน (Coaching)   
     การมอบหมายโครงการ (Project Assignment) 
   3. ส านักงาน เห็นภาพที่ชัดเจนอย่างเป็นระบบของการจัดหลักสูตรทุกระดับ 

     ต าแหน่ง และทุกฝ่าย  ตามความต้องการที่สอดคล้องกับภาระงาน 
     ของกลุ่มงาน ฝ่ายต่าง ๆ  ทั้งท าให้มีแนวทางการพัฒนาเจ้าหน้าที่ได้ 
     อย่างต่อเนื่อง 

  

ประโยชน์ทางอ้อม 1. น าไปใช้เชื่อมโยงการประเมินประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (Performance) 

   2. น าความรู้ที่ได้ไปฝึกฝนทักษะที่มีอยู่แล้ว ให้เพิ่มข้ึน ได้ผลงานที่มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 

9. ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงของโครงการ: 

9.1 ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง  

ประเภทของความเสี่ยง ความเสี่ยงทีเ่กิดขึ้น /คาดว่าจะ
เกิดขึ้น 

แนวทางแก้ไข/ ป้องกัน 

ด้านการปฏิบัติการ  1. หาวิทยากรในบางหลักสูตรไม่ได้ 1.1 จัดท าปฏิทินการฝึกอบรม  เพ่ือให้เห็นภาพ
ของกรอบระยะเวลาให้ชัดขึ้น เพื่อน าไปวาง
ช่วงเวลาในขั้นตอนต่าง ๆ 
1.2 ปรับหัวข้อ หรือเนื้อหาหลักสูตรให้
เหมาะสมตามสถานการณ์ แต่ยังคงไว้ซ่ึง
เป้าหมายที่ต้องการในการจัดหลักสูตร 

 2. เจ้าหน้าทีไ่ม่เข้าอบรมตามแผน 2.1 จัดท าปฏิทินการฝึกอบรม เพื่อให้เจ้าหน้าที่
ได้มีโอกาสจัดตารางเวลาอบรมของตนเอง 
2.2 ก าหนดให้การผ่านการอบรมเป็นเกณฑ์
ก าหนดในการเลื่อนขั้น เลื่อนต าแหน่ง 

 3. ความล้าสมัยของหลักสูตร 3.1 จัดท าแผนเส้นทางเพ่ือการพัฒนาและ
ฝึกอบรม  (Training Road map) เป็น rolling 
plan 



แผนปฏิบตัิการ พ.ศ. 2562 ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

D6-1 เส้นทางเพื่อการพัฒนาฝึกอบรม  11/12 

10. งบประมาณ 

10.1 งบประมาณ ปี 2562 รวมทั้งหมด    5.000  ล้านบาท  

      10.1.1 รายละเอียดการใช้จ่าย จ าแนกตามกิจกรรม  

ค่าใช้จ่ายกิจกรรม/ การด าเนินงาน หน่วยนับ 
จ านวน
หน่วย 

ราคาต่อ
หน่วย 

จ านวนครั้ง 
(ถ้ามี) 

รวมจ านวนเงิน 

1. จัดจ้างที่ปรึกษา ครั้ง  50,000 6 300,000 
2. จัดอบรม-หลักสูตรพ้ืนฐาน ครั้ง    1,750,000 
3. จัดอบรม-หลักสูตรตามต าแหน่งงาน ครั้ง    750,000 
4. จัดอบรม-หลักสูตรเพ่ือพัฒนางาน 
    ตามสายอาชีพ   

ครั้ง    600,000 

5. จัดอบรม-หลักสูตรตามความสนใจ ครั้ง    1,600,000 
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10.2 แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายเดือน  

กิจกรรม 
จ านวนเงินรวม 

(ล้านบาท) 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

รวมงบประมาณ  - - - - - - - - - - - - 

5. จัดอบรมตามหลักสูตร 4.7000 0.2600 0.3525 0.3525 0.4025 0.4325 0.4325 0.4725 0.4795 0.4495 0.3570 0.3570 0.3520 
5.1 จัดอบรม-หลักสูตร
พื้นฐาน 

1.7500  .1450 .1450 .1450 .1600 .1600 .1600 .1670 .1670 .1670 .1670 .1670 

5.2 จัดอบรม-หลักสูตรตาม
ต าแหน่งงาน 

.7500   
0.1800 0.0525 0.0525 0.0525 0.0525 0.1425 0.0525 0.0525 0.1425 0.0500 0.0500 0.0500 

5.3 จัดอบรม-หลักสูตรเพือ่
พัฒนางานตามสายอาชีพ   

.6000    .0550 .0550 .0550 .0700 .0700 .0700 .0700 .0400 .0400 .0400 .0350 

5.4 จัดอบรม-หลักสูตรตาม
ความสนใจ 

1.6000   .0800 .1000 .1000 .1500 .1900 .1900 .1900 .1900 .1900 .1000 .1000 .1000 

(ถัวเฉลี่ยทุกรายการ) 
 

10.3 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (ถ้ามี)   

เร่ือง / โครงการ 
จ านวนเงินรวม 

(ล้านบาท) 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

รวมงบประมาณ  - - - - - - - - - - - - 

1. จัดจ้างที่ปรึกษา .30000    .0500 .0500  .0500 .0500  .0500 .0500  

 


