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รายงานผลการดําเนินงานรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565)  

เร่ืองเดิม 
จากการประชุมคณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 และครั้งที่ 12/2564 

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ “แผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2565 ของส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ 
(องค์การมหาชน)” ซึ่งก าหนดแนวทางการด าเนินงาน และกรอบวงเงินส าหรับใช้จ่าย เพ่ือด าเนินงานโครงการต่างๆ ให้เป็นไป
ตามแผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2565 อย่างเคร่งครัด และสามารถรายงานผลการด าเนินงานเป็นรายเดือนและรายไตรมาสต่อไป 
ทั้งนี้ ส านักงานฯ ได้น าแผนปฏิบัติการทั้งหมดเข้าสู่กระบวนการติดตามและรายงานผลความก้าวหน้าของโครงการผ่านระบบ 
Project based Management แล้ว 

ผลการดําเนินงาน 

เพ่ือให้ส านักงานฯ มีการด าเนินงานอย่างเกิดผลสัมฤทธิ์ ส านักงานฯ จึงได้ด าเนินการติดตามผลการด าเนินงาน
ประจ าไตรมาส 2/2565 และรวบรวมผลการด าเนินงาน โดยการด าเนินงานของส านักงานฯ จะมีการติดตามตัวชี้วัดตามที่ได้
ตกลงไว้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง 4 หน่วยงาน คือ (1) ส านักงบประมาณ (2) กองทุน ววน. (3) กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และ (4) ส านักงาน ก.พ.ร.   

ทั้งนี้ สํานักงานฯ ได้จัดทําสรุปผลการดําเนินงาน ไตรมาส 2/2565 มาเพื่อพิจารณา ดังนี้ 

(1) ตัวช้ีวัด ตาม พ.ร.บ. งบประมาณ พ.ศ. 2565 (รวม 32 ตัวช้ีวัด)  

1. ตัวชี้วัดที่มีผลการด าเนินงานเกินเป้าหมายของไตรมาส 2 จ านวน 4 ตัวชี้วัด คือ  
ตัวชี้วัด ปัจจัยเกื้อหนุน 

1. จ านวนผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้และเรียนรู้ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับ อววน. 

เนื่องมาจากมีผู้สนใจเข้าร่วมการจัดกิจกรรม ดังนี้ 
1. อบบรม STEAM4INNOVATOR 
2. อบรมการเรียนรู้ออนไลน-์ออฟไลน์ กับหน่วยงานและมหาวิทยาลัย 

2. สามารถสร้างเครือข่ายและสร้างความสามารถผู้ประกอบการภูมิภาครุ่น
ใหม่ 

มีการประชาสัมพันธ์โครงการ รอบภูมิภาค ร่วมกับภาคอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม และไดจ้ัดงานแถลงข่าว ผลส าเร็จของโครงการประกวดสุดยอด
นวัตกรรมธุรกิจนวัตกรรมประเทศไทยประจ าปี 2564 ท าให้ได้ผลเกินเป้าหมาย 

3. กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านนวัตกรรม หลักสูตรของ สนช. ได้รับการยอมรับ ท าให้มีหน่วยงานเชิญไปจัดการเรียนการสอน 
นวัตกรแก่นักเรียนโรงเรียนสาธิตพัฒนา ท าให้ได้ผลเกินเป้า 

4. เป้าหมายการออกแบบและสร้างสรรค์สื่อนวัตกรรม (ผลงาน) สนช. มีนโยบายในการเผยแพร่สื่อนวัตกรรมในวงกว้าง 

 
2. ตัวชี้วัดที่มีผลการด าเนินงานล่าช้ากว่าเป้าหมายของไตรมาส 2  จ านวน 1 ตัวชีว้ัด คือ  

ตัวชี้วัด ปัญหา/อุปสรรค 
1. สนับสนุนผู้ประกอบการในพื้นที่ด าเนนิธุรกิจนวัตกรรม และการ

ขยายผลการน านวัตกรรมไปใช้ในพื้นที่ 
มีบางโครงการที่ต้องแก้ไขผลการวจิัยและต้องมีการเข้าหอ้งทดลองเพื่อท าการ
พัฒนาและวจิัยอีกครั้ง แต่เนื่องจากสถานการณ์โควิด ท าให้ห้องทดลองปิด
ชั่วคราว จึงต้องเล่ือนการน าเสนอโครงการไปในครั้งถัดไป 
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(2) ตัวช้ีวัดตามกองทุนวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กองทุน ววน.) ปี 2565 (รวม 17 ตัวช้ีวัด) 

 1. ตัวชี้วัดที่มีผลการด าเนินงานเกินเป้าหมายของไตรมาส 2 จ านวน 4 ตัวชี้วัด คือ 

ตัวชี้วัด ปัจจัยเกื้อหนุน 
1. เกิดหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคมกระจายทุกภูมิภาค (หน่วย) ด าเนินการจัดจ้างหน่วยงานในพื้นที่ให้เป็นหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม 

โดยได้รับความร่วมมือที่ดี 

2. เกิดผลงานนวัตกรรมที่สามารถแก้ปัญหาสังคม  อันเนื่องมาจากการ
ขยายตัวของเมืองและชุมชน (ผลงาน) 

มีการปรับแผนงานเพื่อให้สามารถด าเนนิงานได้ผลตามเป้าหมาย 

3. จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมสร้างระบบนิเวศนวัตกรรมเพื่อสังคม (คน) จัดโดยเครือข่ายนวัตกรรมเพื่อสังคม และเป็นการจัดกจิกรรมแบบ Hybrid  

จึงท าให้มีผู้เข้าร่วมจ านวนมาก 

4. วิสาหกิจฐานนวัตกรรม ที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพ/ประสิทธิผลหรือ
เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์หรือบริการด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ 
(AI)/วิทยาการหุ่นยนต์/ดิจิทัล เทคโนโลยี) (ราย) 

ผู้ที่มาเสนอโครงการส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการที่มีความต้องการใช้ AI และ 

Digital  รวมถึงมีการน านวัตกรรมที่พัฒนาขยายผลกับกลุ่มลูกค้าที่เป็น

ผู้ประกอบการ เพื่อปรับตัวและสรา้งความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจ จึง

ท าให้ได้วิสาหกจิฐานนวัตกรรมเกินเป้า 

 
 2. ตัวชี้วัดที่มีผลการด าเนินงานล่าช้ากว่าเป้าหมายของไตรมาส 2 จ านวน 3 ตัวชีว้ัด คือ 

ตัวชี้วัด ปัญหา/อุปสรรค 
1. สามารถน าผลงานนวัตกรรมด้านสังคมไปใช้งาน ในชุมชนหรือพื้นที่
เป้าหมาย (ผลงาน) 

เนื่องจากงบประมาณที่จัดสรรมาจากกองทุน ววน. มีความล่าช้า ท าให้

กระบวนการจัดตั้งหน่วยขับเคลื่อนล่าช้า ปัจจุบันได้ด าเนินการจัดตั้งหน่วย

ขับเคลื่อนฯ ครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างพิจารณาสนับสนุน ซ่ึงมีผู้ยื่น

ขอรับการสนับสนุนมากกว่า 500 ผลงาน โดยคาดว่าสามารถท าได้ครบตาม

ตัวชี้วัด 70 ผลงาน ภายในไตรมาสที่ 3 

2. วิสาหกิจฐานนวัตกรรมที่ได้รับทุนสนับสนุนเพื่อพัฒนานวัตกรรมฯ 
(open innovation) (ราย) 

1.จ านวนโครงการที่เสนอเข้ามานอ้ยลงกว่าปีทีแ่ล้วประมาณ 30% เนื่องจาก
ผู้ประกอบการ ได้รับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจท าให้ขาดความพรอ้มใน
การด าเนินธุรกจิ  
2. เมื่อมีโครงการที่ยื่นเสนอเข้ามาน้อย จึงท าให้มีโครงการที่ผ่านการได้รับทุน
น้อยลงไปด้วย 
แนวทางการแก้ปัญหา 
ทั้งนี้ ได้ด าเนินการปรับการด าเนินงาน โดยได้ประสานงานพันธมิตรในพื้นที่ 
รวมถึงการจัดอบรม/พัฒนาโครงการนวตักรรมให้กับผู้ประกอบการในพื้นที่
เพื่อสร้างความตระหนักในการพัฒนานวัตกรรมเพิ่มมากขึ้น 

3. วิสาหกิจฐานนวัตกรรมที่ได้รับทุนสนับสนุนเพื่อเพื่อพัฒนานวัตกรรม
เทคโนโลยีขั้นสูงที่จ าเป็นต่อการพัฒนาประเทศ ภายใต้โครงการนวัตกรรม
แบบมุ่งเป้า (Thematic innovation)  

ผู้ประกอบการ ได้รับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจ ท าใหข้าดความพร้อมใน

การด าเนินธุรกจิ จึงท าใหก้ารพัฒนาเอกสารของโครงการเกิดความล่าช้า จึง

ได้มีการปรับแผนและเร่งผู้ประกอบการเสนอโครงการต่อไป 
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(3) ตัวช้ีวัดในยุทธศาสตร์กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (รวม 5 ตัวช้ีวัด) 

 ตัวชี้วัดที่มีผลการด าเนินงานเกินเป้าหมายของไตรมาส 2 จ านวน 1 ตัวชี้วัด คือ 
ตัวชี้วัด ปัจจัยเกื้อหนุน 

จ านวนผู้เข้ารับการถา่ยทอดความรู้และเรียนรู้ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมที่
เกี่ยวขอ้งกับ อววน. 

เนื่องมาจากมีผู้สนใจเข้าร่วมการจัดกิจกรรม ดังนี้ 
1. อบรม STEAM4INNOVATOR 
2. อบรมการเรียนรู้ออนไลน-์ออฟไลน์ กับหน่วยงานและมหาวิทยาลัยต่าง   

(4) ตัวช้ีวัดตามกรอบการประเมินองค์การมหาชน ปี 2565 ของสํานักงาน ก.พ.ร.  (รวม 14 ตัวชี้วัด) 

มีการด าเนินการตามแผนงานของไตรมาส 1 ในทุกตัวชี้วัด และจะมีการวัดผลการด าเนินงานเมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ 4  
เกณฑ์คะแนน จํานวน หมายเหตุ 

ค่าขั้นสูง (ร้อยละ 100) - จะมีการวัดผลการด าเนินงานเม่ือสิ้นสุดไตรมาสที่ 4 อาจมกีารเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดมาเป็นค่าขั้นสูงได้ 

ค่ามาตรฐาน (ร้อยละ 
75) 

3 8. ความส าเร็จในการยกระดับศักยภาพนวัตกรรมของประเทศ 
11.ร้อยละค่าใช้จ่ายดา้นบุคลากรขององค์การมหาชน (ตวัชี้วัดบังคับ) 
12. การพัฒนาระบบบัญชีขอ้มูล (Data Catalog) เพื่อน าไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data) 
ประเด็นการด าเนินงาน: ข้อมูลวิสาหกิจเร่ิมต้นของประเทศไทย (Startup Ecosystem) 

ค่าขั้นต่ํา (ร้อยละ 50) 11 1. จ านวนผู้ประกอบการที่เกิดจากการสนับสนุนโครงการนวัตกรรมเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ในภูมิภาค 
2. จ านวนขอ้เสนอแนะ/มาตรการ/นโยบายด้านนวัตกรรมที่เสนอคณะกรรมการระดับชาติ 
3. ร้อยละของจ านวนเงินทุนที่ให้การสนับสนุน โครงการนวัตกรรมเทียบกับเงินทุนที่ได้รับ 
4. ความส าเร็จในการยกระดับศักยภาพนวัตกรรมองค์กร (IOP) เป้าหมายจากผลการประเมินปีที่ผ่านมา  
5. จ านวนวิสาหกิจเริ่มต้นที่ได้รับการบ่มเพาะและสามารถจัดท าแผนธุรกจิเริ่มต้น 
6 จ านวนโครงการนวัตกรรมที่ได้รับการสนับสนุนและสามารถต่อยอดการลงทุน  
7. อันดับความสามารถทางการแข่งขันด้าน Scientific Infrastructure ของประเทศไทยตามการจัด
อันดับของ IMD ในภาพรวม 
9. ความสามารถทางการหารายได้เพื่อลดภาระงบประมาณภาครัฐ  
10. การประเมินความคุ้มค่าในการด าเนนิโครงการ 
13. การประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) 
14. ร้อยละความส าเร็จของการพัฒนาดา้นการควบคุมดูแลกิจการของคณะกรรมการองค์การมหาชน 
(ตัวชี้วัดบังคับ) 

รวม 14 - 

ทั้งนี้ ในส่วนของการรายงานผลการด าเนินงาน ไตรมาส 1 ตามแผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2565 ทั้ง 2 แผนงานของ 
สนช. รวม 41 โครงการ คือ   

1. โครงการในแผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2565 ของส านักงานฯ จ านวน  29 โครงการ  
2. โครงการในแผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2565 ในฐานะ PMU (กองทุน ววน.) จ านวน 12 โครงการ  

โดยจะเป็นการน าข้อมูลที่ผู้จัดการโครงการทั้ง 41 โครงการ รายงานในระบบ Project Based Management  
มาวิเคราะห์และรายงานในระบบ โดยแบ่งตามยุทธศาสตร์ทั้ง 4 ด้านของ สนช. และ 2 โปรแกรม ของกองทุน ววน.  


