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รายงานผลการด าเนินงาน ไตรมาสที ่1-2/2563 (ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563) 
 
 

ยุทธศาสตร์ที ่1: สร้างความเข้มแข็งระบบนวัตกรรม (Strong Innovation System)  

 

โครงการ: สร้างความเข้มแข็งด้านนวัตกรรมเพื่อสังคมและชุมชน 

 
วัตถุประสงค์ของโครงการ  

1. เพ่ือสนับสนุนโครงการนวัตกรรมแบบมุ่งเป้าที่มีผลกระทบเชิงสังคมสูง โดยเฉพาะการแก้ปัญความยากจน 
2. เพ่ือสร้างต้นแบบการแก้ปัญหาสังคมในระดับพ้ืนที่ทั้งในเขตเมืองและชุมชน 

 
แผนงานเทียบผลงาน จากระบบ Project Based Management  

 
 
ค าชี้แจงการด าเนินงาน 
ไตรมาส 1/63 
1. โครงการหมู่บ้านนวัตกรรมเพื่อสังคม 

ผลส ารวจความต้องการจากพ้ืนที่หมู่บ้านนวัตกรรมเพ่ือสังคม และก าหนดโจทย์ในการแก้ปัญหาสังคมจากพ้ืนที่
เป้าหมายกลุ่มจังหวัดยากจนเพ่ิมเติม เช่น จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดนครพนม และจังหวัดสระแก้ว 
เป็นต้น ซึ่งเบื้องต้นได้มีการลงส ารวจพื้นที่เป้าหมาย ดังนี้ 

1. ต าบลบัวบาน อ าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 
2. ต าบลนาเชือก อ าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 
3. ต าบลภูสิงห์ อ าเภอภูสิงห์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
4. ต าบลนามน อ าเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ 
5. ต าบลแสลงพัน อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 
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6. ต าบลบุโพธิ์ อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 
7. ต าบลแคนดง อ าเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ 
8. ต าบลโคกปี่ฆ้อง อ าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 
9. ต าบลท่าแยก อ าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 
10. ต าบลหนองตะคียนบอน อ าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 

 

2. โครงการนวัตกรรมส าหรับเมืองและชุมชน 

หัวข้อที่เปิดรับ 
1. นวัตกรรมการจัดการขยะพลาสติก (Plastic Waste Management Innovation)  

• การจัดเก็บขยะพลาสติก  
• การคัดแยกขยะพลาสติก 
• การใช้ประโยชน์จากขยะพลาสติก 
• การก าจัดขยะพลาสติก  
• การสร้างความมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะพลาสติก 

2. นวัตกรรมส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Innovation for Local Government Organization)  
• การใช้เทคโนโลยีพลเมืองในการมีส่วนร่วมของประชาชน  
• การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน  
• การจัดท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อภาครัฐ  
• ความโปร่งใสในการด าเนินงาน  
• การเข้าถึงบริการสาธารณะ  
• การแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดจากการขยายตัวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
• การแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติ 

3. นวัตกรรมส าหรับผู้สูงอายุ (Elderly Innovation)  
• การดูแลรักษาสุขภาพของผู้สูงอายุ  
• การเข้าถึงการบริการด้านต่างๆ ของผู้สูงอายุ  
• การสร้างการยอมรับในสังคมส าหรับผู้สูงอายุ  
• การสร้างคุณค่าให้กับผู้สูงอายุ  
• การจ้างงานผู้สูงอายุ  
• กิจกรรมส าหรับผู้สูงอายุ  
• นวัตกรรมสินค้าและบริการส าหรับผู้สูงอายุ 
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ไตรมาส 2/63 
1. โครงการหมู่บ้านนวัตกรรมเพื่อสังคม (กลุ่มจังหวัดยากจน) 

- ได้ผลส ารวจความต้องการจากพ้ืนที่หมู่บ้านนวัตกรรมเพ่ือสังคม 
- เปิดรับผลงานนวัตกรรม “หมู่บ้านนวัตกรรมเพ่ือสังคม ปี 2563” (3 ม.ค. - 14 ก.พ. 63) จ านวน 3 พ้ืนที่ 

ดังนี้ 1) ชุมชนแคนดง อ าเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ 2) ชุมชนท่าเรือ อ าเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม และ           
3) ชุมชนหนองตะเคียนบอน อ าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 

- ภายหลังปิดรับสมัคร พบว่ามีผู้ที่สนใจและขอรับการสนับสนุนโครงการหมู่บ้านนวัตกรรมเพ่ือสังคม ปี 2563 
รวมทั้งสิ้น 78 ผลงาน โดยแบ่งออกเป็นพื้นที่เป้าหมาย ดังนี้ 1) ชุมชนแคนดง จ านวน 21 ผลงาน 2) ชุมชนท่าเรือ 
จ านวน 38 ผลงาน และ 3) ชุมชนหนองตะเคียนบอน จ านวน 19 ผลงาน 

 
2. โครงการหมู่บ้านนัตกรรมเพื่อสังคม (PMU) 

-จัดจ้างหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคมเชิงพ้ืนที่ จ านวน 4 หน่วย 
1) มหาวิทยาลัยพะเยา สนับสนุนผลงานนวัตกรรม จ านวน 15 ผลงาน 
2) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สนับสนุนผลงานนวัตกรรม จ านวน 13 ผลงาน 
3) มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ สนับสนุนผลงานนวัตกรรม จ านวน 5 ผลงาน 
4) มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเลตพัทลุง สนับสนุนผลงานนวัตกรรม จ านวน 19 ผลงาน 
-จัดจ้างหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคมเชิงพ้ืนที่ เพ่ิมเติม จ านวน 4 หน่วย 
 

3. โครงการนวัตกรรมส าหรับเมืองและชุมชน (PMU) 
เปิดรับข้อเสนอโครงการนวัตกรรมส าหรับเมืองและชุมชน ปี 2563 (City & Community Innovation 

Challenge 2020) ใน 3 หัวข้อหลัก ตั้งแต่วันที่ 1 – 28 กุมภาพันธ์ 2563 
ภายหลังปิดรับสมัคร พบว่า มีผู้ที่สนใจและยื่นใบสมัครขอรับการสนับสนุนโครงการนวัตกรรมเมืองและชุมชน 

ปี 2563 รวมทั้งสิ้น 412 ราย โดยแบ่งออกเป็นด้านต่างๆ ดังนี้ 
1. นวัตกรรมการจัดการขยะพลาสติก (Plastic Waste Management Innovation) จ านวน 83 ราย 
2. นวัตกรรมส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( Innovation for Local Government Organization) 

จ านวน 117 ราย 
3. นวัตกรรมส าหรับผู้สูงอายุ (Elderly Innovation) จ านวน 212 ราย 
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ตัวช้ีวัดที่เกี่ยวข้อง 
ตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2563 

No. ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
รวม 

แผน 63 
รวมผล
Q.2/63 

ร้อยละ Q.2 
(เทียบปี) 

ไตรมาส 1/63 ไตรมาส 2/63 ไตรมาส 3/63 ไตรมาส 4/63 
แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

1 
ผลงานนวัตกรรมทีส่ามารถขยายผลสู่พื้นที่หมู่บ้าน
นวัตกรรมเพื่อสังคม 

ผลงาน 70 52 72.86% 0 0 0 52 35 0 35 0 

2 
โครงการนวัตกรรมเพื่อสังคมแบบมุ่งเป้าที่
ด าเนินการในพื้นที่เป้าหมาย   

โครงการ 15 0* 20.00% 0 0 0 0 5 0 10 0 

*อยู่ระหวา่งกระบวนการคัดเลือก 
 

ตัวช้ีวัด PMU – Flagship Project พ.ศ. 2563 

No. ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
รวม 

แผน 63 

รวมผล
Q.2/63 

ร้อยละ Q.2 
(เทียบปี) 

ไตรมาส 1/63 ไตรมาส 2/63 ไตรมาส 3/63 ไตรมาส 4/63 

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

1 ผลงานนวัตกรรมทีส่ามารถขยายผล 
สู่พื้นที่หมู่บ้านนวัตกรรมเพื่อสังคม 

ผลงาน 100 61    61.00% 0 3 0 58 50 0 50 0 

 

ตัวช้ีวัดในยุทธศาสตร์ กระทรวง อว. พ.ศ. 2563 
No. ตัวชี้วัด หน่วยนับ แผน 63 

(เป้าปี) 
รวมผล 
Q.2/63 

ร้อยละ Q.2 
(เทียบปี) 

ไตรมาส 1/63 ไตรมาส 2/63 ไตรมาส 3/63 ไตรมาส 4/63 
แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

1 จ านวนผลงานนวัตกรรมท่ีเกิดขึ้นในเขต
พื้นที่นวัตกรรม (30 ผลงาน) 

ผลงาน 10 0 0.00 % 0 0 0 34 5 0 5 0 
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ตัวช้ีวัดในแบบประเมินของ ก.พ.ร. พ.ศ. 2563 

No. ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
รวม 

แผน 63 

รวมผล
Q.2/63 

ร้อยละ Q.2 
(เทียบปี) 

ไตรมาส 1/63 ไตรมาส 2/63 ไตรมาส 3/63 ไตรมาส 4/63 

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

1 ร้อยละการน าเสนอผลงานนวัตกรรม
ด้านสังคมไปใช้งานในชุมชนหรือพ้ืนท่ี
เป้าหมาย 

ร้อยละ 100 96.72    96.72% 0 0 0 96.72 0 0 100 0 

  
นายอ าพล  อาภาธนากร  ผู้รายงาน 

 วันที่ 25 มีนาคม 2563 
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รายงานผลการด าเนินงาน ไตรมาสที ่1-2/2563 (ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563) 
 

ยุทธศาสตร์ที ่1: สร้างความเข้มแข็งระบบนวัตกรรม (Strong Innovation System) 
 

โครงการ: ขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม 

 
วัตถุประสงค์ของโครงการ  
1. เพื่อสนับสนุนโครงการนวัตกรรมเพ่ือสังคมแบบเปิดในประเด็นนวัตกรรมเชิงสังคม 9 ด้าน 
2. เพื่อสร้างเครือข่ายนวัตกรรมเพ่ือสังคม ให้สามารถท างานเชิงบูรณาการ และสร้างผลกระทบเชิงสังคมได้
อย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนสร้างแรงจูงใจโดยการสนับสนุนเครือข่ายด้านรางวัลนวัตกรรมเพ่ือสังคม 

 

แผนงานเทียบผลงาน จากระบบ Project Based Management  

 
 
ค าชี้แจงการด าเนินงาน 
ไตรมาส 1/63 

 เครือข่ายนวัตกรรมเพ่ือสังคม 5 เครือข่าย 
ได้แก่ United Nations Development Programme; UNDP สมาคมพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่ง
ประเทศไทย บริษัท ช.การช่าง จ ากัด (มหาชน) บริษัท อินี่เครือข่ายนวัตกรรมสากล จ ากัด และ 
Social Value Thailand 

 โครงการขับเคลื่อนนวัตกรรมเพ่ือสังคมได้รับการอนุมัติ 3 โครงการ 
ล าดับ โครงการ มูลค่าการสนับสนนุ (บาท) มูลค่าการลงทุน (บาท) 

1 โครงการ Food4Res: ระบบออกแบบพ้ืนท่ีการเกษตร 
และค้นหาพาร์ทเนอร์ (PS0205-01-62-11-0207) 

1,165,000 2,600,000 

2 โครงการผลติภณัฑ์ปุ๋ยโพแทสเซยีมจากเถ้าชีวมวล 
(PS0201-01-62-11-0208) 

421,100 3,000,000 

3 โครงการ S&Y: อิฐมวลเบา Sponge Clay (PS0204-
01-62-11-0209) 

925,000 7,560,000 

รวม 2,511,100 13,160,000 
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ไตรมาส 2/63 

 เครือข่ายนวัตกรรมเพ่ือสังคม 3 เครือข่าย 
ได้แก่ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากัด  วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยนเรศวร และ Phoenixict Co., Ltd. – Sinwattana Crowdfunding 

 โครงการขับเคลื่อนนวัตกรรมเพ่ือสังคมได้รับการอนุมัติ 6 โครงการ 
ล าดับ โครงการ มูลค่าการสนับสนนุ (บาท) มูลค่าการลงทุน (บาท) 

1 โครงการ ปลีกล้วยสกัดบ ารุงนมแม่สาหรับมารดาให้
นมบุตรชนิดเม็ดเคลือบ ระยะที่ 2 (PS0202-01-63-
01-0009) 

2,400,000 25,200,000 

2 โครงการ Smart GHG: แอปพลิเคชันส าหรับค านวณ
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกส าหรับชุมชน (PS0201-
01-63-01-0011) 

950,000 1,800,000 

3 โครงการ แพลตฟอร์มการเตรียมขอ้มูลเสียงเพื่อ
สังเคราะห์เสียงจากข้อความโดยผูพ้ิการทางสายตา 
(PS0204-01-63-01-0010) 

1,245,000 3,500,000 

4 โครงการ Go green Booking แพลตฟอร์มเพื่อการ
ท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ (PS0208-01-63-03-0092) 

1,050,000 4,950,000 

5 โครงการ เตาแก๊สพลังงานหมุนเวยีนส าหรับชุมชน 
(PS0201-01-63-03-0084) 

365,000 1,050,000 

6 โครงการ Tasket แพลตฟอร์มส าหรับช่วยพัฒนา
ทักษะระหว่างเรยีนให้แก่นักศึกษา (PS0204-01-63-
03-0090) 

637,500 2,550,000 

รวม 6,647,500 39,050,000 
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ตัวช้ีวัดที่เกี่ยวข้อง 
ตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2563 

No. ตัวชี้วัด หน่วย
นับ 

แผน 63 
(เป้าปี) 

รวมผล
Q.2/63 

ร้อยละ Q.2 
(เทียบปี) 

ไตรมาส 1/63 ไตรมาส 2/63 ไตรมาส 3/63 ไตรมาส 4/63 
แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

1 จ านวนโครงการนวตักรรมเพื่อสังคม 
ที่ได้รับการสนับสนุน 

โครงการ 15 9  60.00% 3 3 7 6 2 - 3 - 

2 จ านวนเครือข่ายความร่วมมือในการ
พัฒนานวัตกรรมเพื่อสังคม 

เครือข่าย 10 8  80.00% 3 5 4 3 1 - 2 - 

 
 ตัวช้ีวัด PMU – Flagship Project พ.ศ. 2563 

No. ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
รวม 

แผน 63 

รวมผล
Q.2/63 

ร้อยละ Q.2 
(เทียบปี) 

ไตรมาส 1/63 ไตรมาส 2/63 ไตรมาส 3/63 ไตรมาส 4/63 

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

1 หน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม  หน่วย 10 4    40.00% 0 4 0 0 5 - 5 - 

ตัวช้ีวัดจากการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563 
No. ตัวชี้วัด หน่วยนับ แผน 63 

(เป้าปี) 
รวมผล 
Q.2/63 

ร้อยละ Q.2 
(เทียบปี) 

ไตรมาส 1/63 ไตรมาส 2/63 ไตรมาส 3/63 ไตรมาส 4/63 
แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

1 จ านวนผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้ และเรียนรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (6,000) 

ราย 200 170 85.00% 0 160 50 10 100 - 50 - 
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ตัวช้ีวัดในแบบประเมินของ ก.พ.ร.   
No. ตัวชี้วัด หน่วย

นับ 
แผน 63 
(เป้าปี) 

รวมผล 
Q.2/63 

ร้อยละ Q.2 
(เทียบปี) 

ไตรมาส 1/63 ไตรมาส 2/63 ไตรมาส 3/63 ไตรมาส 4/63 

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 
1 ร้อยละการน าผลงานนวัตกรรมด้านสังคมไปใช้

งานในชุมชนหรือพ้ืนท่ีเป้าหมาย 
 ร้อยละ  80  96.72  96.72% 0 0 0 96.72 0 0 80 - 

 
ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนนิงาน   

เนื่องด้วยสถานการณ์ COVID 19 ส่งผลให้ต้องเลื่อนกิจกรรมออกไปจากแผนเดิม 
  

 
นายเฉลิมพงษ์ กล้าขยัน   ผู้รายงาน 

วันที่ 25 มีนาคม 2563 
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รายงานผลการด าเนินงาน ไตรมาสที ่1-2/2563 (ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563)  

 

ยุทธศาสตร์ที ่1: สร้างความเข้มแข็งระบบนวัตกรรม (Strong Innovation System) 
 
 

โครงการ :  ยกระดับการพัฒนานวัตกรรมในระดับภูมิภาค (Innovation Regional Program) 

 
วัตถุประสงค์ของโครงการ (สั้นๆ กระชับ) 
1. เพิม่จ านวนนวัตกร เพิ่มจ านวนบริษัทและองค์กรนวตักรรม เพื่อให้เกิดการจ้างงานในพ้ืนท่ี (Create the dots) 
2. ค้นหาและพัฒนา Sectoral Champion ให้เกิดเป็นคลสัเตอร์และมีการลงทุนในคลสัเตอร์เป้าหมาย (Connect the dots) 
3. ก าหนดทิศทางการขยายผลธุรกิจนวัตกรรมที่มีคณุลักษณะเฉพาะของแต่ละพื้นท่ี เพื่อให้เกิดการยอมรับและเป็นท่ีรู้จัก (Value 
Creation) 
 

แผนงานเทียบผลงาน จากระบบ Project Based Management  

 
  

ค าชี้แจงการด าเนินงาน 
 

ไตรมาส 1/63 
กิจกรรมสร้างความสามารถด้านนวัตกรรมในพื้นที่ 

1. กิจกรรม “ค่ายนวัตกรรมส าหรับผู้บริหาร” (CEO CAMP) วันที่ 16-18 ตุลาคม 2562  จ านวน 50 ราย 

2. ประชุมแนวทางการด าเนินงานการพัฒนาขับเคลื่อนนวัตกรรมในพ้ืนที่ภาคเหนือและชี้แจงกิจกรรมที่จะ

ด าเนินการในปีงบประมาณ 2563 ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย เครือข่ายนักธุรกิจรุ่นใหม่ 

(YEC) และเครือข่าย Young Smart Farmer ณ จังหวัดเชียงราย วันที่ 31 ตุลาคม 2562 -  1  พฤศจิกายน 

2562  จ านวนผู้เข้าร่วม 25 ราย 

3. ประชุมการพัฒนาความร่วมมือภาคีเครือข่ายและสร้างระบบนิเวศนวัตกรรมในพ้ืนที่ภาคใต้ ร่วมกับ

อุทย านวิ ท ย าศ าส ตร์  อุ ทย านวิ ท ย าศ าสตร์ มห า วิ ท ย าลั ยทั กษิณ  อุทย านวิ ท ย าศ าสตร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เครือข่ายธุรกิจของ
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ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (YEC)  เครือข่าย Biz Club และสมาคมกีฬา วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 จังหวัด

พัทลุงและจังหวัดสงขลา จ านวนผู้เข้าร่วม 15 ราย  

4. ประชุมหารือแนวทางการด าเนินงานการพัฒนาแผนการด าเนินงานการขับเคลื่อนนวัตกรรมในพ้ืนที่ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายในพ้ืนที่ร่วมกับอุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เครือข่ายธุ รกิจ

ของผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (YEC) เครือข่ายการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม (คพอ.) เครือข่าย

ธุรกิจ Biz Club จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอ านาจเจริญ และจังหวัดยโสธร วันที่ 25 - 26 พฤศจิกายน 

2562 จ านวน 40 ราย 

5. กิจกรรมสานสัมพันธ์และเปลี่ยนเรียนรู้ธุรกิจ SPARK Alumni Sharing ณ จังหวัดอุบลราชธานี เพ่ือ

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมสร้างเครือข่ายนวัตกรรุ่นใหม่และผู้สนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมในส่วนภูมิภาค 

(Pioneering Innovator Network) และประชุมความคืบหน้าแผนการด าเนินงานกิจกรรมในปี 2563 

วันที่ 24-25 ธันวาคม 2562 จ านวน 18 ราย 

6. ประชุมการพัฒนาความร่วมมือภาคีเครือข่ายและสร้างระบบนิเวศนวัตกรรมในพ้ืนที่ภาคใต้ ร่วมกับ

อุทยานวิทยาศาสตร์อุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยทักษิณ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย จังหวัด

พัทลุง วันที่ 23 ธันวาคม 2562 จังหวัดพัทลุง จ านวนผู้เข้าร่วม 4 ราย 

7. ประชุมการพัฒนาความร่วมมือภาคีเครือข่ายและสร้างระบบนิเวศนวัตกรรมในพ้ืนที่ภาคใต้  ร่วมกับ

อุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เครือข่ายธุรกิจของ

ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (YEC) สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย เครือข่าย Biz Club และผู้ร่วมเครือข่ายกิจกรรมสร้าง

เครือข่ายนวัตกรรุ่นใหม่และผู้สนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมในส่วนภูมิภาค (REGIONAL INNOVATION 

JOURNEY ACTIVITY)  รุ่นที่ 1 วันที่ 26 ธันวาคม 2562 จังหวัดสงขลา จ านวนผู้เข้าร่วม 10 ราย 

กิจกรรมพัฒนาคลัสเตอร์เป้าหมายและสร้างโอกาสการเข้าถึงโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1. ประชุม workshop แผนเชียงใหม่เมืองนวัตกรรม ณ จังหวัดเชียงใหม่ 10 ตุลาคม 2562 จ านวนผู้เข้าร่วม 

10 คน 

2. ประชุมแนวทางการน าระบบ QueQ ไปใช้ในเทศบาลเมืองเชียงใหม่  ณ จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 14 

พฤศจิกายน 2562 จ านวนผู้เข้าร่วม 12 คน 

3. ประชุมแนวทางการพัฒนาย่านนวัตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ณ จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 21 

ธันวาคม 2562 จ านวนผู้เข้าร่วม 2 คน 

 

ไตรมาส 2/62 
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กิจกรรมสร้างความสามารถด้านนวัตกรรมในพื้นที่ 
1.  กิจกรรมสร้างเครือข่ายนวัตกรรุ่นใหม่และผู้สนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมในส่วนภูมิภาคในพ้ืนที่ภาคใต ้

ณ จังหวัดสงขลา วันที่ 21-22 มกราคม 2563 มีจ านวนผู้เข้าร่วม 123 คน 
2. กิจกรรมสร้างเครือข่ายนวัตกรรุ่นใหม่และผู้สนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมในส่วนภูมิภาคในพ้ืนที่

ภาคเหนือ ณ จังหวัดเชียงราย วันที่ 30-31 มกราคม 2563 มีจ านวนผู้เข้าร่วม 95 คน 
3. กิจกรรมสร้างเครือข่ายนวัตกรรุ่นใหม่และผู้สนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมในส่วนภูมิภาคในพ้ืนที่ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2563 มีจ านวนผู้เข้าร่วม 106 คน 
กิจกรรมพัฒนาคลัสเตอร์เป้าหมายและสร้างโอกาสการเข้าถึงโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1. ประชุมพัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรมเกษตรร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ณ จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 21 

มกราคม 2563 จ านวนผู้เข้าร่วม 20 คน 

2. ประชุมรูปแบบการให้บริการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารในพ้ืนที่เศรษฐกิจนวัตกรรมอาหารภาคเหนือ

ร่วมกับศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 4 

กุมภาพันธ์ 2563 มีจ านวนผู้เข้าร่วม 3 คน 

3. ประชุมการพัฒนาฐานข้อมูลเกษตรอินทรีย์ร่วมกับเชียงใหม่ออร์กานิควิสาหกิจเพ่ือสังคม ฝ่ายนวัตกรรม

เพ่ือเศรษฐกิจ (D1) ฝ่ายนวัตกรรมเพ่ือสังคม (D2) และฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม (D3) ณ 

จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 มีจ านวนผู้เข้าร่วม 6 คน 

4. ประชุมพัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรมในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวภาคเหนือร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยพายัพ มหาวิทยาลัยพะเยาและสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ ณ จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 

26 กุมภาพันธ์ 2563 มีจ านวนผู้เข้าร่วม 6 คน 

 
ไตรมาส 1/63 
จ านวนผู้ประกอบการที่มาใช้ประโยชน์ในเขตนวัตกรรม  

1. วิสาหกิจชุมชนสมายบี 
2. บริษัท ฉลาด อินโนเวชั่น จ ากัด 
3. บริษัท ตี๋น้อย 1999 จ ากัด 
4. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กินไหม ฟู้ด โปรดักส์ 

5. บีแอนด์บีเบเกอรี่ 

6. บริษัท วีซี มีท  โปรเซสซิ่ง จ ากัด 

7. บริษัท แอลพีเอชพี มาร์เก็ตติ้ง จ ากัด 

8. บริษัท บีญ่า อินเตอร์เนชั่นเนล โปรดักส์ จ ากัด 

9. บริษัท เออีซีคอนซัลติ้งกรุ๊ป จ ากัด 
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10. หจก. มานา (2019) จ ากัด 

ไตรมาส 2/63 
จ านวนผู้ประกอบการที่มาใช้ประโยชน์ในเขตนวัตกรรม  

1. บริษัท อัสนันท์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
2. บริษัท วนิดา โปรดักส์ จ ากัด 
3. บริษัท ล าเเต้ อินฟินิตี้ จ ากัด 

4. ออนใต้ฟาร์ม (OnTai Farm) 

5. บริษัท เวิร์ทตี้แล็ป จ ากัด  

6. บริษัท ไรซ์แฟคทอรี่ จ ากัด 

7. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กินไหม ฟู้ด โปรดักส์ 

8. บริษัท โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอรีส์ จ ากัด 

9. บริษัท คาชา รีโวลูชัน จ ากัด 

10. วิสาหกิจชุมชนต้นน้ าวัง (Ton Nam Wang) 



หน้า 5/6 

 

    ตัวช้ีวัดที่เกี่ยวข้อง  (กรอกผลตัวชี้วัดที่ได้ โดยไม่เป็นตัวเลขสะสม) 

    ตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2563 
No. ตัวชี้วัด หน่วยนับ แผน 

63 
รวมผล 
Q.2/63 

ร้อยละ Q.2 
(เทียบปี) 

ไตรมาส 1/63 ไตรมาส 2/63 ไตรมาส 3/63 ไตรมาส 4/63 
แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

1 จ านวนกิจกรรมการพัฒนา
ระบบนิเวศนวตักรรมในภูมภิาค    

กิจกรรม 19 17 89.47 % 1  10 6 7 6 0 6 0 

2 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาระบบ
นิเวศนวัตกรรมในภูมิภาครวม 

ราย 1,000 545 54.50 % 100 186 300 359 300 0 300 0 

   ตัวช้ีวัดจากการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563 
No. ตัวชี้วัด หน่วยนับ แผน 63 รวมผล 

Q.2/63 
ร้อยละ Q.2 
(เทียบปี) 

ไตรมาส 1/63 ไตรมาส 2/63 ไตรมาส 3/63 ไตรมาส 4/63 
แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

1* จ านวนผู้ประกอบการที่มาใช้
ประโยชน์ในเขตนวตักรรม 

ราย 30 20 66.67 % 0 10 0 10 0 0 30 0 

2 จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนา
นวัตกรรมในส่วนภูมภิาค 

ราย 100 59 59.00 % 10 24 25 35 40 0 25 0 

3 จ านวนผู้เข้ารับการถ่ายทอด
ความรู้ และเรยีนรู้ดา้น
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม (6,000) 

ราย 240 374 155.83% 0 50 100 324 100 0 40 0 

  
2=กิจกรรมพัฒนาคลัสเตอร์เป้าหมายและสร้างโอกาสการเข้าถึงโครงสร้างพ้ืนฐาน (Q.1 24 ราย และ Q.2 35 ราย) 
3=กิจกรรมสร้างความสามารถด้านนวัตกรรมในพื้นที่ (Q.1 ข้อ 1 รวม 50 ราย และ Q.2 ข้อ 1-3 รวม 324 ราย) 
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     ตัวชี้วัดในยุทธศาสตร์ กระทรวง อว. พ.ศ. 2563 
No. ตัวชี้วัด หน่วยนับ แผน 63 รวมผล 

Q.2/63 
ร้อยละ Q.2 
(เทียบปี) 

ไตรมาส 1/63 ไตรมาส 2/63 ไตรมาส 3/63 ไตรมาส 4/63 
แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

1* จ านวนผู้ประกอบการที่มาใช้
ประโยชน์ในเขตนวตักรรม 

ราย 30 20 66.67 % 0 10 0 10 0 0 30 0 

2 จ านวนผู้เข้ารับการถ่ายทอด
ความรู้ และเรยีนรู้ดา้น
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม (6,000) 

ราย 240 545 227.00% 0 186 100 359 100 0 40 0 

 

    
 จิดาภา รื่นนารีนารถ ผู้รายงาน 

วันที่ 17 มีนาคม 2563 
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รายงานผลการด าเนินงาน ไตรมาสที่ 2/2563 (ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563) 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  : สร้างความเข้มแข็งระบบนวัตกรรม (Strong Innovation System) 
 

โครงการ :  นวัตกรรมเชิงพื้นที่ (Area Based Innovation) 

 
วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1. ส่งเสริมและผลักดันนโยบายการพัฒนาพ้ืนที่ด้วยนวัตกรรมในระดับภูมิภาค ระดับเมือง และระดับย่าน 
2. ด าเนินการผลักดันให้เกิดการลงทุนของอุตสาหกรรมและธุรกิจด้านนวัตกรรมให้เกิดการร่วมกลุ่มเป็น 
คลัสเตอร์ทั้งในระดับภูมิภาค ระดับเมือง ระดับย่าน 
3. พัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ขับเคลื่อนนวัตกรรมเชิงพ้ืนที่ในประเทศไทย  

 

แผนงานเทียบผลงาน จากระบบ Project Based Management  

 
  

ค าชี้แจงการด าเนินงาน 
ไตรมาส 1/63 

 

1. การพัฒนาย่านนวัตกรรมประเทศไทย NIA ด าเนินการกับเครือข่ายภาคเอกชนด้านการพัฒนาเมือง ได้แก่ 

MQDC   เข้าร่วมงาน  Smart City Expo World Congress 2019 ก่อเกิดความร่วมมือระหว่าง สนช.กบั 

Government of Catalonia ภายใต้กรอบการทูตนวัตกรรม (Innovation Diplomacy) ในการส่งเสริม

การพัฒนาเครือข่ายพันธมิตรระหว่างภาครัฐบาลไทยและรัฐบาลสเปน (Government to Government 

หรือ G2G) ในสาขาต่าง ๆ ได้แก่ Bio and Circular Economy, Sustainable and Innovation City, 

Digitalization, Commercialization of Starts-ups, Improving the competencies of domestic 

enterprise สามารถสร้างเครือข่ายการพัฒนาเมืองกับนานาประเทศไม่ต่ ากว่า 10 องค์กร   บริษัทพัฒนา 

เทคโนโลยีและนวัตกรรมภายในเมืองไม่ต่ ากว่า 60 บริษัท  สามารถน าองค์ความรู้ด้านการจัดการ  

การพัฒนาเมืองและรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาลเมืองบาร์เซโลน่า มาประยุกต์ใช้เป็นแนวทาง

ในการพัฒนาโครงการย่านนวัตกรรม ในประเทศไทย เช่น การพัฒนาเมืองโดยใช้กระบวนการ  

Co-creation และแนวคิด Inclusive City รวมถึงการสร้างฐานข้อมูลเมือง 
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2. หลักสูตรผู้บริการเมืองนวัตกรรม CCIO ด าเนินการต่อเนื่องในรุ่นที่ 2 จากปีงบประมาณ 2562 มีผู้ 

เข้าเรียน 30 ท่านจากภาคราชการ ท้องถิ่น มหาวิทยาลัย และเอกชนทางด้านการพัฒนาเมือง และจะเปิด

รุ่นที่ 3 ปี 2563 ในช่วงเดือนเมษายน 

3. จัดท าร่างเกณฑ์อ้างอิงการประเมินดัชนีเมืองนวัตกรรมแล้วเสร็จ 

 

ไตรมาส 2/62 
1. การพัฒนาย่านนวัตกรรมประเทศไทย ด าเนินการหารือขอบเขตการพัฒนาย่านนวัตกรรมบ้านฉาง 

จัดท าเกณฑ์อ้างอิง และอยู่ระหว่างด าเนินการจัดจ้างมหาวิทยาลัยเพ่ือมาด าเนินการตามรูปแบบ

ความร่วมมือกับท้องถิ่น ได้แก่เทศบาลบ้านฉาง  

2. ย่านนวัตกรรมการแพทย์สวนดอก ก าหนดขอบเขตการท างานของย่านนวัตกรรมการแพทย์สวนดอก

ตามความร่วมมือในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาย่านนวัตกรรมการแพทย์สวนดอกระหว่าง 

NIA และ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด าเนินการโดยคณะแพทยศาสตร์ และกลุ่มคณะวิทยาศาสตร์

สุขภาพ มีการประชุมคณะท างานที่จัดตั้งโดย NIA รวมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่เพ่ือการท างาน

ร่วมกัน 

3. หลักสูตรผู้บริการเมืองนวัตกรรม CCIO จัดท าเกณฑ์อ้างอิง (TOR) ก าหนดขอบเขตการด าเนินการ

และเข้าระบบจัดซื้อจัดจ้างเพื่อด าเนินการหาผู้รับบริหารจัดการหลักสูตรต่อไป 

4. จัดท าร่างเกณฑ์อ้างอิงการประเมินดัชนีเมืองนวัตกรรมแล้วเสร็จ และเข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 
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ตัวช้ีวัดที่เกี่ยวข้อง  (กรอกผลตัวช้ีวัดที่ได้ โดยไม่เป็นตัวเลขสะสม) 
 
ตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2563 
No. ตัวชี้วัด หน่วยนับ แผน 63 

(เป้าปี) 
รวมผล 
Q.2/63 

ร้อยละ Q.2 
(เทียบปี) 

ไตรมาส 1/63 ไตรมาส 2/63 ไตรมาส 3/63 ไตรมาส 4/63 
แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

1 การพัฒนาย่านนวัตกรรม ย่าน 3 0 0.00% 0 0 0 0 1 0 2 0 
2 การพัฒนาทักษะบุคลากรผู้พัฒนาเมืองนวัตกรรม หลักสตูร 1 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 1 0 
3 การพัฒนานโยบาย และแพลตฟอร์มกลางเพื่อให้ภาครัฐ 

ภาคเอกชน และท้องถิ่นไดเ้ข้าถึงข้อมูลการพัฒนา
นวัตกรรมเชิงพื้นที่ 

โครงการ 1 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 1 0 

ตัวช้ีวัด กระทรวง อว. 
No. ตัวชี้วัด หน่วยนับ แผน 63 

(เป้าปี) 
รวมผล 
Q.2/63 

ร้อยละ Q.2 
(เทียบปี) 

ไตรมาส 1/63 ไตรมาส 2/63 ไตรมาส 3/63 ไตรมาส 4/63 
แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

1 จ านวนเขตพื้นท่ีนวัตกรรมที่เกิดใหม ่ เขตพื้นท่ี 1 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 1 0 

 

ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนนิงาน  ขอให้ระบุปัญหา อุปสรรค หรือแนวทางแก้ไขที่ได้ด าเนินการแล้ว รวมถึงเหตุผลที่ไม่สามารถควบคุมได้ และท าให้ได้ผลลัพธ์ล่าช้ากว่าแผนที่ก าหนด   
จากการด าเนินงานส่วนการวางขอบเขตงานพัฒนาแพลตฟอร์มกลางมีความล่าช้า ด้วยรอผลการพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพ่ือให้เป็นไปตามแผนด าเนินการที่ได้ก าหนดไว้ และ
ภาพรวมการวางแผน/ รูปแบบการด าเนินกิจกรรมที่เหมาะสมในช่วงของสถานการณ์โรคติดต่อโควิด19 (หลีกเลี่ยงการประชุมที่มีการรวมกลุ่มคน)  ซ่ึงอาจจะไม่สอดคล้องกับรูปแบบ
กิจกรรมสร้างเครือข่ายการพัฒนาเชิงพ้ืนที่  

  นางสาวอัจฉราพรรณ ยอดรัก  ผู้รายงาน 
วันที่ 25 มีนาคม 2563      
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รายงานผลการด าเนินงาน ไตรมาสที่ 2/2563 (ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563) 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  : สร้างความเข้มแข็งระบบนวัตกรรม (Strong Innovation System) 
 

โครงการ :  ย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี 

 
วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1. เพ่ือพัฒนาพ้ืนที่และระบบนิเวศ (Ecosystem) ที่เอ้ือต่อการศึกษา วิจัย พัฒนา และทดลองนวัตกรรม
ด้านการแพทย์ภายในย่านให้ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ 

2. พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และสร้างนโยบาย
การพัฒนาใหม่ๆร่วมกันระหว่างหน่วยงานในพ้ืนที ่

3. พัฒนาแพลตฟอร์มและกลไกเพ่ือยกระดับนวัตกรรม ลดและขจัดข้อจ ากัด และผลักดันโครงการ
นวัตกรรมด้านการแพทย์และสุขภาพของหน่วยงานภายในพ้ืนที่ ให้เกิดประสิทธิภาพ 

 

แผนงานเทียบผลงาน จากระบบ Project Based Management   

 

 

 
ค าชี้แจงการด าเนินงาน 
ไตรมาส 1/63 
1. การพัฒนาแผนการบริหารพ้ืนที่นวัตกรรมภายในย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี ด าเนินการจัดท า  ออกแบบแนวคิดการ

ภูมิทัศน์และการพัฒนากายภาพร่วมกับกรุงเทมหานคร เพ่ือเป็นแผนในการจัดท างบประมาณการก่อสร้างต่อไป 

2. วางแผนการจัดท าหลักสูตรเพ่ือพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ให้เข้าถึงนวัตกรรม และน าไปใช้ประโยชน์ให้เกิด

มูลค่าร่วมกับเครือโรงพยาบาลพญาไท 

3. ด าเนินการปรับปรุงเว็บไซต์ และข้อมูลต่อเนื่องจากปี 2562  

ไตรมาส 2/62 
1. จัดท าเกณฑ์อ้างอิง (TOR) ในการด าเนินการจัดท าแผนการสัญจรภายในย่านและจัดท าแผนด้านสิทธิประโยชน์ BOI 

ส าหรับย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี 

2. ร่วมหารือ และจดัท าร่าง MOU เพื่อพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมการแพทย์ระหวา่ง สนช.  เครือโรงพยาบาลพญาไท-

เปาโล ศูนย์ความเป็นเลศิด้านชีววทิยาศาสตร ์
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3. เปิดการใช้งานเว็บไซต์ www.ymid.or.th ศูนย์กลางข้อมลูการให้บรกิารของหน่วยงานภายในย่าน ข้อมูลงานวิจัย 

พื้นที่ห้องทดลอง และผู้เชี่ยวชาญ 

4. จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันท่ี 6 มีนาคม 2563 

ณ สถาบันวิจัยแพทย์ทหาร 

5. จัดท าสื่อออนไลน์ท้ัง Facebook และ website เพื่อเป็นศูนย์กลางข้อมูลที่น่าเชื่อถือจากสถานการณโ์รคตดิต่อ 

COVID19  

 

http://www.ymid.or.th/
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ตัวช้ีวัดที่เกี่ยวข้อง (กรอกผลตัวช้ีวัดที่ได้ โดยไม่เป็นตัวเลขสะสม) 
ตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2563 
No. ตัวชี้วัด หน่วยนับ แผน 63 

(เป้าปี) 
รวมผล 
Q.2/63 

ร้อยละ Q.2 
(เทียบปี) 

ไตรมาส 1/63 ไตรมาส 2/63 ไตรมาส 3/63 ไตรมาส 4/63 
แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

1 แผนการบริหารพื้นที่นวัตกรรมภายในย่านนวัตกรรม
การแพทย์โยธี 

โครงการ 2 0 0.00% 0 0 0 0 1 0 1 0 

2 กิจกรรมพัฒนาบุคลากรผู้ที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมและ
พัฒนาย่านนวัตกรรม 

กิจกรรม 2 0 0.00% 0 0 1 0 1 0 1 0 

3 พัฒนาแพลตฟอร์มกลางเพื่อให้บริการข้อมูลย่านนวัตกรรม โครงการ 2 0 0.00% 0 0 0 0 1 0 1 0 

 
ตัวช้ีวัดจากการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563 
No. ตัวชี้วัด หน่วยนับ แผน 63 รวมผล 

Q.2/63 
ร้อยละ Q.2 
(เทียบปี) 

ไตรมาส 1/63 ไตรมาส 2/63 ไตรมาส 3/63 ไตรมาส 4/63 
แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

1 ผู้รับบริการและใช้งานพ้ืนท่ีด้านนวัตกรรมภายในย่าน
นวัตกรรมการแพทย์โยธี (ผ่านแพลตฟอร์ม) 

ราย 6,000 911 15.18 % 0 0 2,000 911 2,000 0 2,000 0 

 

ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนนิงาน  ขอให้ระบุปัญหา อุปสรรค หรือแนวทางแก้ไขที่ได้ด าเนินการแล้ว รวมถึงเหตุผลที่ไม่สามารถควบคุมได้ และท าให้ได้ผลลัพธ์ล่าช้ากว่าแผนที่ก าหนด  
เนื่องด้วยสถานการณ์โรคติดต่อ COVID19 ท าให้การด าเนินกิจกรรมที่ต้องมีผู้เข้าร่วมมากกว่า 30 คนเป็นไปได้อยาก ตัวชี้วัดในเชิงปริมาณจึงเป็นการด าเนินกิจกรรมผ่านแพลตฟอร์ม
ออนไลน์ 
  

  นางสาวอัจฉราพรรณ ยอดรัก  ผู้รายงาน 
วันที่ 25 มีนาคม  2563     
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รายงานผลการด าเนินงาน ไตรมาสที ่1-2/2563 (ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563) 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2: สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเปลี่ยนแปลงทางนวัตกรรม (Catalyst for Changes)  
 

โครงการ: พัฒนานวัตกรรมที่จ าเป็นต่อการพัฒนาประเทศ 

 
วัตถุประสงค์ของโครงการ  
นวัตกรรมที่จ าเป็นต่อการพัฒนาประเทศ หรือ Mandatory innovation ขึ้น โดยมุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการ
พัฒนาประเทศและยกระดับความสามารถทางนวัตกรรมในระดับสาขาและประเด็นทีม่ีผลกระทบต่ออนาคตของประเทศใน
ระดับสูง และน าไปสู่การปรบัเปลีย่นอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ ผ่านการแสวงหาโจทย์ปญัหาที่แท้จริงร่วมกันของ
ภาคเอกชน สังคม และภาควิชาการ เพื่อให้สอดรับกับนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนา และสนับสนนุเศรษฐกิจฐานรากของ
ประเทศ โดยในช่วงปีท่ีผ่านมา สนช. ได้เริม่ศึกษาอุตสาหกรรมและบริการที่มีโอกาสขยายผลให้เกิดนวตักรรมแบบท่ีจ าเป็นต่อ
การพัฒนาประเทศ ในหลายส่วน ซึ่งจะน าไปสู่การปรับเปลี่ยนอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ โดยการด าเนินโครงการ
นวัตกรรมต้นแบบส าหรับช่วยแกป้ัญหาและยกระดับการพัฒนาประเทศให้ก้าวไปสู่ประเทศฐานนวัตกรรม 

 

แผนงานเทียบผลงาน จากระบบ Project Based Management   

 
 
ค าชี้แจงการด าเนินงาน 

 

อยู่ในขั้นตอนการแสวงหาและพัฒนาโครงการ โดยมีผลการด าเนินงานดังนี้ 

 ตุลาคม 2562   
o น าเสนอแนวทางด าเนินงานและธุรกิจนวัตกรรมเป้าหมายที่จะด าเนินการในปีงบประมาณ 

2562 ให้แก่คณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ 

 พฤศจิกายน 2562   
o วางแผนงานและก าหนดโจทย์และรายละเอียดการด าเนินงานนวัตกรรมการแพทย์โยธี 
o ประชุมหารือเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนานวัตกรรมการแพทย์โยธี ร่วมกับ คณะ

วิทยาศาสตร์มหิดล และคณะทันตแพทยศาสตร์ มหิดล  
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o ประชุมหารือเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนานวัตกรรมการแพทย์โยธี ร่วมกับ สภา
อุตสาหกรรมกลุ่มผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์ และรพ.ราชวิธี  

 ธันวาคม 2562     
o วางแผนงานและก าหนดโจทย์และรายละเอียดการด าเนินงานนวัตกรรมด้านการเกษตร 
o ประชุมหารือเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนานวัตกรรมด้านการเกษตรกับ ม.สุรนารี  
o จัดเตรียมข้อมูลโครงการเพ่ือประชาสัมพันธ์และเปิดตัวโครงการ 

 มกราคม 2563     
o น าเสนอแผนการด าเนินงานนวัตกรรมด้านการเกษตรกับคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง

โครงการนวัตกรรมด้านเศษรฐกิจ 
o ประชุมหารือเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนานวัตกรรมการแพทย์ย่านโยธีร่วมกับ

หน่วยงานวิจัยต่างๆภายในย่าน   
o น าเสนอแผนการด าเนินงานนวัตกรรมการแพทย์ย่านโยธีกับคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง

โครงการนวัตกรรมด้านเศษรฐกิจ 
o จัดเตรียมข้อมูลโครงการเพ่ือประชาสัมพันธ์ เปิดตัวโครงการ และระบบลงทะเบียน 

 

 

 
 

 กุมภาพันธ์ 2563     
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o เปิดรับข้อเสนอโครงการเบื้องต้น (ผ่านทาง mis.nia.or.th) ตั้งแต่วันที่ 1 กพ. 2563 

 
o รายละเอียดการสนับสนุน (ผ่านทาง thematic.nia.or.th) 
o น าเสนอแผนการด าเนินงานนวัตกรมการแพทย์ย่านโยธีกับคณะอนุกรรมการย่านนวัตกรรม

การแพทย์โยธีเพ่ือประชาสัมพันธ์ 

     
 มีนาคม 2563     

o แนะน าโครงการและวิธีการขอรับการสนับสนุนโครงการนวัตกรมการแพทย์ย่านโยธีกับ
หน่วยงานต่างๆดังนี้  

หน่วยงาน วันที่ 
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาลัยมหิดล 5 มีนาคม 2563 
กลุ่มผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์สภาอุตสาหกรรม  11 มีนาคม 2563 
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาลัยมหิดล 12 มีนาคม 2563 
คณะเภสัชศาสตร์ มหาลัยมหิดล 13 มีนาคม 2563 

o จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือแนะน าโครงการนวัตกรรมด้านการเกษตรในวันที่ 19 มีนาคม 
2563  โดยมีบริษัทสนใจเข้าร่วมมากกว่า 20 บริษัท 

o ข้อมูล ณ วันที่ 23 มีนาคม 2563 มีบริษัทสนใจส่งข้อเสนอโครงการเบื้องต้นเพ่ือข้อรับการ
สนับสนุนจ านวน 39 โครงการ โดยแบ่งเป็น โครงการนวัตกรรมการแพทย์โยธี 16 โครงการ 
นวัตกรรมด้านการเกษตร 21 โครงการ   

o จัดประชุมเพ่ือพัฒนาโครงการเตรียมการรับมือการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVIE-19 โดย
อาศัยความร่วมมือจากพันธมิตรทุกภาคส่วน กว่า 50 ราย เช่น หน่วยงานวิจัยและพัฒนา
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เทคโนโลยี ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) 
ส านั ก ง านการวิ จั ยแห่ ง ชาติ  ( ว ช . )  หน่ ว ย ง าน ในสั ง กั ดกระทรวงสาธารณสุ ข
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมควบคุมโรค โรงพยาบาลและโรงเรียนแพทย์ในสังกัด อว. 
กลุ่มสมาคมภาคเอกชน ประกอบไปด้วย กลุ่มอุตสาหกรรมผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์และสุขภาพ 
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมการค้าเฮลท์เทคไทย สมาคมการค้าเพ่ือส่งเสริม
ผู้ประกอบการเทคโนโลยีรายใหม่ กลุ่มประชาสังคม ฯลฯ 

o ได้สร้างเครือข่ายเพ่ือสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 เป็น 4 กลุ่มได้แก่ 1.การ
พัฒนาระบบการติดตาม และ 2.การตรวจสอบ การใช้ระบบการแพทย์และสุขภาพทางไกล 
3.Social Distancing และ 4.Supply chain management 
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ค าชี้แจงการด าเนินงาน  (กรอกผลตัวชี้วัดที่ได้ โดยไม่เป็นตัวเลขสะสม) 
 
ตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2563 
No. ตัวชี้วัด หน่วยนับ แผน 63 

(เป้าปี) 
รวมผล 
Q.2/63 

ร้อยละ Q.2 
(เทียบปี) 

ไตรมาส 1/63 ไตรมาส 2/63 ไตรมาส 3/63 ไตรมาส 4/63 
แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

1 โครงการนวัตกรรมแบบมุ่งเป้าที่
ได้รับการสนบัสนุนจาก สนช. 

โครงการ 15 4 26.66 % 0 0 0 4 10 0 5 0 

2 กิจกรรมแสวงหาความร่วมมือ กิจกรรม 4 4 100.00 % 3 3 1 1 0 0 0 0 

 
ตัวช้ีวัดจากการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563 
No. ตัวชี้วัด หน่วยนับ แผน 63 

(เป้าปี) 
รวมผล 
Q.2/63 

ร้อยละ Q.2 
(เทียบปี) 

ไตรมาส 1/63 ไตรมาส 2/63 ไตรมาส 3/63 ไตรมาส 4/63 
แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

1 จ านวนผู้ประกอบการนวัตกรรมที่
ได้รับการสนบัสนุนโครงการ 

โครงการ 15 4 26.66 % 0  0 0 4 10 0 5 0 

ตัวช้ีวัดในยุทธศาสตร์ กระทรวง อว. พ.ศ. 2563 
No. ตัวชี้วัด หน่วยนับ แผน 63 รวมผล 

Q.2/63 
ร้อยละ Q.2 
(เทียบปี) 

ไตรมาส 1/63 ไตรมาส 2/63 ไตรมาส 3/63 ไตรมาส 4/63 
แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

1 จ านวนผลงานนวัตกรรมท่ีเกิดขึ้น
ในเขตพื้นท่ีนวัตกรรม (30 
ผลงาน) 

ผลงาน 10 0 0.00 % 0 0 0 0 5 0 5 0 
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ตัวช้ีวัดในแบบประเมินของ ก.พ.ร. 
No. ตัวชี้วัด หน่วย

นับ 
แผน 63 
(เป้าปี) 

รวมผล 
Q.2/63 

ร้อยละ Q.2 
(เทียบปี) 

ไตรมาส 1/63 ไตรมาส 2/63 ไตรมาส 3/63 ไตรมาส 4/63 
แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

1 ร้อยละของจ านวนเงินสนับสนุนทุนโครงการนวัตกรรม 
เทียบกับการพิจารณาอนุมัติเงินทุนของคณะกรรมการ 

 ร้อยละ    100  0  0.00 % 0 0 0 0 0 0 100 0 

 
ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนนิงาน  
 

 อุกฤช กิจศิริเจริญชัย ผู้รายงาน 
วันที่    23/3/63 
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รายงานผลการด าเนินงาน ไตรมาสที ่1-2/2563 (ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563) 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2: สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเปลี่ยนแปลงทางนวัตกรรม (Catalyst for Changes)  
 

โครงการ : สนับสนุนนวัตกรรมเชิงเศรษฐกิจ  

 
วัตถุประสงค์ของโครงการ  
1.  เพ่ือส่งเสริมและสร้างผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรม (Innovation-based enterprise) และวิสาหกิจเริ่มต้น 

(Startup) ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค โดยใช้นวัตกรรมเป็นตัวขับเคลื่อน  
2.  เพ่ือเชื่อมโยงเครือข่ายกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรม (Innovation-based enterprise) และวิสาหกิจ

เริ่มต้น (Startup) กับผู้ให้บริการนวัตกรรม/ผู้เชี่ยวชาญ สร้างพันธมิตรในการด าเนินงานร่วมกับสถาบันภาคเอกชน 
3. เพ่ือส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรม (Innovation-based enterprise) และวิสาหกิจเริ่มต้น 

(Startup) ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค ในการประกอบธุรกิจให้ส าเร็จผลตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ 
4.  เพ่ือพัฒนา ส่งเสริม ให้เกิดการสร้างนวัตกรรมจากฐานขององค์ความรู้ ให้เกิดผลทางปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม 
5. เพ่ือสนับสนุนการเขา้ถึงแหล่งเงินทุนสนับสนุนนวัตกรรม เพ่ือขับเคลื่อนสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
6. เพ่ือพัฒนาโครงการความร่วมมือด้านนวัตกรรมกับหน่วยงานพันธมิตรระหว่างประเทศ 

 
แผนงานเทียบผลงาน จากระบบ Project Based Management  
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ค าชี้แจงการด าเนินงาน 
ไตรมาส 1/63 
- พิจารณาอนุมัติสนับสนุนโครงการด้านเศรษฐกิจ – แบบเปิด จ านวน  32   โครงการ ดังนี้  

ไตร
มาส 

No. รายชื่อโครงการ จ านวนเงิน
สนับสนุน (บาท) 

ภาค* 

1 1 ระบบลดความชื้นข้าวเปลือกอินทรีย์ โดยใช้เทคโนโลยี Dry Air 
Generator แบบอัตโนมัติ  

        
1,450,000.00  

BKK 

1 2 โคโค่ ทัมบ์ ระบบการผลติมะพร้าวคว่ันแบบกึ่งอัตโนมัติ         1,082,647.00  C+E 
1 3 ดินปั้นแบบจ าลองเสมือนจริงส าหรับอุตสาหกรรมยานยนต์          750,000.00  BKK 
1 4 การพัฒนากระบวนการผลิตอะลูมเินียมกันกร่อนส าหรับท่อใต้ทะเล          890,000.00  C+E 
1 5 AXIL ชุด EXOSKELETON ส าหรบัอุตสาหกรรมการผลิต         1,500,000.00  BKK 
1 6 เจลป้ายปากจากแอนโทไซยานินส าหรับบรรเทาแผลอักเสบในช่องปาก           958,550.00  BKK 
1 7 ผลิตภณัฑ์ท าความสะอาดจุดซ่อนเร้นของผู้หญิงจากโพรไบโอติกและสารสกัด

สมุนไพร Centotheca laooacea L. แบบแผ่นเปียก 
       1,392,500.00  BKK 

1 8 ระบบการเพาะพันธ์ุลูกปลานลิอินทรีย์ภายใตร้ะบบการเลี้ยงแบบไบโอฟลอค        1,205,000.00  N 

1 9 เตียงส าหรับผู้ป่วยระบบ Cushion Actuator        1,390,000.00  C+E 
1 10 Hungry Hub เพิ่มยอดขายร้านอาหารด้วย App Buffet          775,000.00  BKK 
1 11 eArena : แพลตฟอร์มบริการจดัการอีสปอรต์ เพื่อยกระดับอีสปอร์ตไทย           685,500.00  BKK 
1 12 ระบบโฆษณาบนรถแท็กซี่ด้วยสมาร์ทแท็บเล็ท         1,140,000.00  BKK 
1 13 Sun Nina Chatbot: ระบบผู้ช่วยอัจฉริยะเพื่อโต้ตอบข้อความส าหรบับริการ

ลูกค้าสมัพันธ์ผ่านช่องทางออนไลน์ 
       1,345,000.00  BKK 

1 14 Oranin: ครีมเจลลดสผีิวเข้มผิดปกติจากสารที่ไดจ้ากการหมักข้าวกล้องหอมนิล
ด้วยจุลินทรีย์  

       1,424,000.00  BKK 

1 15 เครื่องดื่มจากงาเข้มข้น           802,000.00  BKK 
1 16 ชุดตรวจคัดกรองโรคไตเรื้อรังในระยะเริ่มต้น         1,425,500.00  BKK 
1 17 ซิงออกไซค์นาโนเพื่อการพาณิชย์ (การท าสังกะสไีอออนบรสิุทธ์ิจากเถ้าสังกะสี-

เถ้าลอยสังกะสี) 
       1,047,500.00  N 

1 18 เครื่องคัดคณุภาพล าไยอบแห้ง ด้วยเทคโนโลยี Predictive Machine Vision 
ส าหรับอุตสาหกรรมล าไยอบแห้ง 

       1,105,000.00  N 

1 19 เวลท์ ไทย: แพลตฟอร์มส าหรบัการบริหารจัดการกรมธรรม์ประกันชีวิตและ
ประกันสุขภาพแก่ผู้ถือครองกรมธรรม ์

         950,000.00  N 

1 20 แพลตฟอร์มไอโอทีส าหรับยกระดบัผลติภาพของอุตสาหกรรมอาหารส าหรับ
วิสาหกิจขนาดย่อม 

         990,000.00  NE 

1 21 Neetiew : แพลตฟอร์มท่องเที่ยวครบวงจร        1,050,000.00  S 

1 22 แมงโก้ชีลด์: ครมีกันแดดจากสารสกัดมาตรฐานเปลือกมะม่วงเบา          830,000.00  S 

1 23 โคฟินน์ : ผลติภณัฑ์รองเท้าโคจากยางพารา        1,010,000.00  S 
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ไตร
มาส 

No. รายชื่อโครงการ จ านวนเงิน
สนับสนุน (บาท) 

ภาค* 

1 24 เครื่องอ่านค่าเมด็เลือดแดงอัดแนน่ระบบอัตโนมัติ          824,000.00  BKK 

1 25 More Meat: โปรตีนทดแทนจากพืช           870,000.00  BKK 

1 26 สมใจพลสัแพลตฟอร์มจดัการสินเช่ือบ้านส าหรับผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์          920,000.00  BKK 
1 27 เครื่องตีฮ่อมส าหรับผลิตผงฮ่อมธรรมชาติ          770,000.00  N 

1 28 แอปพลิเคชัน Findr แพลตฟอร์มเพื่อการค้นหาสินคา้ และบริการตามต้องการ        1,215,000.00  N 
1 29 โปรแกรมบริหารจัดการทรัพยส์ินและบ ารุงรักษาอาคารแบบครบวงจร          965,000.00  N 
1 30 Online to Laos: แพล็ตฟอรม์ขายอาหารแช่แข็งในลาวแบบครบวงจร          855,000.00  NE 
1 31 ฟิน ฟินน เจลลี่: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฮาลาลจากกระชายเหลือง          970,000.00  S 
1 32 แอ๊คทีฟกุรอาน-อีเลนนิ่ง          889,500.00  DS 
   รวม 32 โครงการ  33,476,697.00  

* หมายเหตุ N = ภาคเหนือ  NE = ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
 BKK = พื้นที่กรุงเทพมหานครและ จังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม 
 C+E = ภาคกลาง และภาคตะวันออก  S = ภาคใต้  
 DS = พื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ประกอบด้วย 3 จังหวัด ได้แก่ ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส 

 
ไตรมาส 2/63 

ไตร
มาส 

No. รายชื่อโครงการ จ านวนเงิน
สนับสนุน (บาท) 

ภาค* 

2 1 Induction Rod Heater: ฮีตเตอร์แท่งระบบเหนีย่วน าสนามแม่เหลก็
ร่วมกับสนามไฟฟ้าส าหรับอุตสาหกรรมรีดฟิลม์ 

         750,000.00  BKK 

2 2 วาวาแพค มาร์เก็ตเพลส แพลตฟอร์มของบรรจภุัณฑ์           965,000.00  BKK 
2 3 แฮนดิโก           895,500.00  BKK 
2 4 ระบบเลี้ยงและเก็บเกี่ยวผ ากึ่งอัตโนมัติระดับอุตสาหกรรม           997,500.00  BKK 
2 5 บรรจภุัณฑร์ักษ์โลกจากต้นกล้วยและกะลากาแฟ          881,316.00  N 
2 6 ระบบการจัดการคลังสินค้าแบบชาญฉลาด          960,000.00  NE 
2 7 แฮปปี้ ออยล ์          835,000.00  NE 

2 8 ระบบบรหิารการจัดการขายสินค้าออนไลน์ผ่าน Facebook Live (Lalabo)          972,500.00  S 
2 9 C.racemosa Salt: เครื่องปรุงรสทดแทนเกลือจากสาหร่ายขนนก           690,000.00  S 
2 10 ฟารม์ โต๊ : เพิ่มประสิทธิภาพการ ขายสินค้าเกษตรเฉพาะบุคคลด้วยการ 

ประมวลผลเชิงวิเคราะห์ตามถิ่นอยู่ และ เสรมริายได้กษตรกรด้วยระบบแบ่งปัน 
อุปกรณ์ทางการเกษตร  

1,092,500 BKK 

2 11 ระบบดูแลและจัดจาหน่ายผักจาก โรงปลูกพืชแบบหลายสาขา  775,000 BKK 
2 12 บีม เดต้าล็อกเกอรส์่วนตัวเพื่อ แกป้ัญหาการกรอกฟอร์ม  1,050,000 BKK 

2 13 ระบบตรวจความเสียหายบน พ้ืนผิวอากาศยานพาณิยช์แบบอัตโนมตัิ ด้วย
ปัญญาประดิษฐ์  

976,000 BKK 



หน้า 4/8 

 

ไตร
มาส 

No. รายชื่อโครงการ จ านวนเงิน
สนับสนุน (บาท) 

ภาค* 

2 14 ระบบฝึกการตดิตั้ง เครื่องปรับอากาศแบบเสมือนจริง  775,000 BKK 
2 15 เอียร์ซ: หูฟังนวัตกรรมเพื่อผู้ด้วย โอกาสทางการได้ยิน  985,000 N 
2 16 Checkmate: แพลตฟอร์ม สาหรบัตรวจจบัการเป็นสัดในโคนม  1,275,000 NE 
   รวม 16 โครงการ* ข้อมูล ณ วันที่ 24 มีนาคม 2563  14,875,316.00  

 
* หมายเหตุ N = ภาคเหนือ  NE = ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
 BKK = พื้นที่กรุงเทพมหานครและ จังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม 
 C+E = ภาคกลาง และภาคตะวันออก  S = ภาคใต้  
 DS = พื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ประกอบด้วย 3 จังหวัด ได้แก่ ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส 
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ตัวช้ีวัดที่เกี่ยวข้อง 
ตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2563 * ข้อมูล ณ วันที่ 24 มีนาคม 2563 

No. ตัวชี้วัด หน่วย
นับ 

แผน 63 
(เป้าปี) 

รวมผล 
Q.2/63 

ร้อยละ Q.2 
(เทียบปี) 

ไตรมาส 1/63 ไตรมาส 2/63 ไตรมาส 3/63 ไตรมาส 4/63 
แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

1 โครงการเพื่อการพัฒนาและสนับสนุน
โครงการนวัตกรรมในภูมภิาคเหนอื 

โครงการ 18 9  50.00% 4  7 8  2 6  0 0  0 

2 โครงการเพื่อการพัฒนาและสนับสนุน
โครงการนวัตกรรมในภูมภิาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

โครงการ 10 4 40.00% 2 1 3 3 4 0 1 0 

3 โครงการเพื่อการพัฒนาและสนับสนุน
โครงการนวัตกรรมในภูมภิาคกลางและ
ตะวันออก 

โครงการ 10 3 30.00% 2 3 3 0 3 0 2 0 

3 โครงการเพื่อการพัฒนาและสนับสนุน
โครงการนวัตกรรมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
และ จังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี 
สมุทรปราการ สมุทรสาคร และ
สมุทรสงคราม 

โครงการ 45 25 55.56% 13 16 12 9 12 0 8 0 

4 โครงการเพื่อการพัฒนาและสนับสนุน
โครงการนวัตกรรมในภูมภิาคใต ้

โครงการ 7 6 85.71% 2 4 3 2 2 0 0 0 

5 โครงการเพื่อการพัฒนาและสนับสนุน
โครงการนวัตกรรมในภาคใต้ชายแดน 

โครงการ 10 1 10.00% 2 1 4 0 3 0 1 0 
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No. ตัวชี้วัด หน่วย
นับ 

แผน 63 
(เป้าปี) 

รวมผล 
Q.2/63 

ร้อยละ Q.2 
(เทียบปี) 

ไตรมาส 1/63 ไตรมาส 2/63 ไตรมาส 3/63 ไตรมาส 4/63 
แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

6 ผู้เข้าร่วมอบรมการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม 
(Smart SMEs) และ/หรือ วิสาหกจิเริ่มต้น 
(Startup) 

ราย 15 66 440.00% 0  0 15  66 0  0 0  0 

7 จ านวนการจัดประชุมพิจารณาและกลั่นกรอง
โครงการนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจ 

ครั้ง 30 15 26.67% 9  8 9 7 9 0 3 0 

 

 
 ตัวช้ีวัดจากการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563 * ข้อมูล ณ วันที่ 24 มีนาคม 2563 

No. ตัวชี้วัด หน่วยนับ แผน 63 
(เป้าปี) 

รวมผล 
Q.2/63 

ร้อยละ Q.2 
(เทียบปี) 

ไตรมาส 1/63 ไตรมาส 2/63 ไตรมาส 3/63 ไตรมาส 4/63 
แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

1 จ านวนผู้ประกอบการนวัตกรรมทีไ่ด้รับการ
สนับสนุนโครงการ 

โครงการ 10 48 480.00% 5 32 5 16 0 0 0 0 

2 จ านวนโครงการนวตักรรมที่ได้รับการพัฒนา
และสนบัสนุนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต ้

ราย 10 1 10.00% 2 1 4 0 3 0 1 0 

3 จ านวนผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้ และเรียนรู้
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
(6,000)  

ราย 240 433 180.41% 0 0 100 433 100 0 40 0 
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ตัวช้ีวัด กระทรวง อว. * ข้อมูล ณ วันที่ 24 มีนาคม 2563 
No. ตัวชี้วัด หน่วย

นับ 
แผน 63 
(เป้าปี) 

รวมผล 
Q.2/63 

ร้อยละ Q.2 
(เทียบปี) 

ไตรมาส 1/63 ไตรมาส 2/63 ไตรมาส 3/63 ไตรมาส 4/63 
แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

1 จ านวนผลงานด้านนวัตกรรมที่
เกิดขึ้นในพื้นที่เขตนวัตกรรม 

ราย 20 0 0.00 % 0 0 0 0 10 0 10 0 

2 จ านวนผู้เข้ารับการถ่ายทอด
ความรู้ และเรยีนรู้ดา้น
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม (6,000) (ภาคใต้
ชายแดน) 

ราย 200 264 132.00% 0 0 100 264 100 0 0 0 

 
ตัวช้ีวัดในแบบประเมินของ ก.พ.ร.  * ข้อมูล ณ วันที่ 24 มีนาคม 2563 

No. ตัวชี้วัด หน่วยนับ แผน 63 
(เป้าปี) 

รวมผล 
Q.2/63 

ร้อยละ Q.2 
(เทียบปี) 

ไตรมาส 1/63 ไตรมาส 2/63 ไตรมาส 3/63 ไตรมาส 4/63 

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 
1 การสนับสนุนโครงการนวัตกรรมในภูมิภาค 

(ยกเว้นกรุงเทพฯ และปริมณฑล) 
ราย 50 23  46.00 % 0 0 25 23 25 0 0 0 

2 ร้อยละของจ านวนเงินสนับสนุนทุนโครงการ
นวัตกรรม เทียบกับการพิจารณาอนุมัติเงินทุน
ของคณะกรรมการ 

 ร้อยละ   100  0  0.00 % 0 0 0 0 0 0  100 0 
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 ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินงาน  
 

  จากการด าเนินการพิจารณาร่างข้อเสนอโครงการนวัตกรรมเบื้องต้นพบว่าโครงการที่เสนอเข้ามา
หลายโครงการมีความซ้ าซ้อนกับโครงการนวัตกรรมที่ได้รับการพิจารณาในปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะโครงการจาก
ภูมิภาค ซึ่งได้มีการหารือในคณะอนุกรรมการพิจารณาและกลั่นกรองโครงการนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจแล้วใน
เบื้องต้น โดยสามารถน าเข้าพิจารณาในนการประชุมคณะอนุกรรการฯ จะพิจารณาความแตกต่างด้าน
เทคโนโลยีและบริการของโครงการในระดับภูมิภาค เพ่ือยกระดับความสามารถในการพัฒนานวัตกรรมในส่วน
ภูมิภาค และโอกาสในการเข้าถึงทุนสนับสนุนโครงการอย่างทั่วถึง อย่างไรก็ตามโครงการในระดับภูมิภาคส่วน
ใหญ่ยังมีระดับความเป็นนวัตกรรมค่อยข้างต่ าเมื่อเปรียบเทียบกับโครงการจากกรุงเทพฯ และปริมณฑล ท าให้
ไม่ผ่านการอนุมัติ  

นอกจากนี้ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 ท าให้ต้องยกเลิกแผนการท ากิจกรรม
ประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างแรงบันดาลใจและการเสริมสร้างความสามารถทางนวัตกรรมให้กับผู้ประกอบการใน
ภูมิภาค ตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคม 63 ส่งผลให้จ านวนโครงการนวัตกรรมในภูมิภาคที่ลงทะเบียนขอรับการ
สนับสนุนลดลง อย่างไรก็ตามได้มีการปรับแผนในการด าเนินงานให้เป็นรูปแบบออนไลน์ทั้งหมด เพ่ือให้
สามารถด าเนินงานได้ในภาวะวิกฤต  

 
 

 
 

นิมิต นิพัทธ์ธรรมกุล ผู้รายงาน 
วันที่  24 มีนาคม 2563 
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รายงานผลการด าเนินงาน ไตรมาสที ่1-2/2563 (ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563) 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2: สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเปลี่ยนแปลงทางนวัตกรรม (Catalyst for Changes)  
 

โครงการ : พัฒนาศักยภาพธุรกิจนวัตกรรมและต่อยอดการลงทุน  

 
วัตถุประสงค์ของโครงการ  
1.  เพื่อส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมทั้งส่วนกลางและภูมิภาค ในการประกอบธุรกิจให้ส าเร็จผล
ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
2. เพื่อสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนสนับสนุนนวัตกรรม เพื่อขับเคลื่อนสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
3. เพื่อพัฒนาโครงการความร่วมมือด้านนวัตกรรมกับหน่วยงานพันธมิตรระหว่างประเทศ 

 
แผนงานเทียบผลงาน จากระบบ Project Based Management  
 

 
 
ค าชี้แจงการด าเนินงาน 
ไตรมาส 1/63 
1. โครงการพัฒนาความร่วมมือด้านนวัตกรรมกับหน่วยงานระหว่างประเทศ (Bilateral Programs for 
Parallel Support) 

 ประเทศอิสราเอล 
  - ได้ด าเนินความร่วมมือระดับทวิภาคีกับ Israel Innovation Authority (IIA) ต่อจากปี 2562 เพ่ือ
สนับสนุนผู้ประกอบการนวัตกรรม (Innovation-driven entrepreneur: IDE) ในประเด็นที่มีจุดร่วมระหว่าง
ทั้งสองประเทศ ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาโครงการนวัตกรรมร่วมกัน โดยมุ่งเน้นโครงการในระยะพัฒนาต้นแบบ
ไปจนถึงการผลิตเพ่ือผลเชิงพาณิชย์ หากมีการขอทุนสนับสนุนเกิดขึ้น IIA จะเป็นผู้สนับสนุนบริษัทอิสราเอล 
ส่วน สนช. จะให้ทุนสนับสนุนบริษัทไทย 
  - ได้จัดท าเกณฑ์อ้างอิง (Term of Reference) โดยผ่านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เพ่ือสรรหาองคก์ร
ที่มีความรู้ในเศรษฐกิจ ธุรกิจและการค้าระหว่างประเทศ และระบบนิเวศของรัฐอิสราเอล พร้อมทั้งมีบุคลากร
หรือเครือข่ายที่สามารถให้ค าแนะน าและสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ประกอบการไทย เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการจับคู่
ธุรกิจเพ่ือพัฒนาโครงการนวัตกรรมระหว่างประเทศ  
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2. โครงการนวัตกรรมดีไม่มีดอกเบี้ย (0% Interest Loan) 
   - มีการจัดงานแถลงข่าวความร่วมมือกับธนาคารในการส่งเสริมผู้ประกอบการด้านนวัตกรรมจ านวน 
1 ครั้ง 

- มีการประชุมร่วมกับคณะผู้แทนจากธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) จ านวน 1 ครั้ง 
- รวมธนาคารที่เข้าร่วมโครงการนวัตกรรมดีไม่มีดอกเบี้ย 

1. ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 
2. ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) 
3. ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 
4. ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 
5. ธนาคารออมสิน 
6. ธนาคารเพ่ือการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย 

- มีการจัดกิจกรรมแนะน า What is Innovation? กลไกการสนับสนุนของสนช. และการให้ค าแนะน า
กับผู้ประกอบการของธนาคาร (Innovation 101) ร่วมกับธนาคารเพ่ือการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย 
จ านวน 1 ครั้ง 
 
3. โครงการพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจเริ่มต้นสู่การลงทุน (Growth Program) 

- ได้จัดท าเกณฑ์อ้างอิง (Term of Reference) เพ่ือสรรหาผู้รับจ้างเหมาบริหารจัดการโครงการแล้ว 
โดยจะมีการประกาศ e-bidding ตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป 

- ได้มีการวางรูปแบบกิจกรรม ดังนี้ 
1) การอบรมให้ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจที่วิสาหกิจเริ่มต้นควรรู้ก่อนพบนักลงทุน  
2) การปรึกษารายบริษัทกับท่ีปรึกษาโครงการ  
3) โครงการด าเนินเป็นเวลา 6 เดือน เดือนละ 2 วัน ทั้งนี้ วิสาหกิจเริ่มต้นที่เข้าร่วมโครงการ

สามารถขอค าแนะน าจากที่ปรึกษาได้ตลอดระยะเวลาโครงการ 
4) มีการหารือในการปรับเกณฑ์พิจารณาวิสาหกิจเริ่มต้นที่เข้าร่วมโครงการ ให้มีสัดส่วนจาก

ทั้งบริษัทที่เคยผ่านกิจกรรมของส านักงานฯ และบริษัทจากภายนอกด้วย  
 
4. โครงการบ่มเพาะและเร่งรัดการเติบโตทางธุรกิจด้านเทคโนโลยีอาหาร (SPACE-F) 

- ได้จัดจ้างบริษัท เอกซ์พารา(ไทยแลนด์) จ ากัด เพ่ือบริหารจัดการและด าเนินโครงการ SPACE-F (ลง
นามสัญญาจ้าง วันที่ 11 พ.ย. 62) 

- ได้คัดเลือกวิสาหกิจเริ่มต้นด้านเทคโนโลยีอาหาร (FoodTech startup) เข้าร่วมโครงการบ่มเพาะ 
(Incubator) และเร่งรัด (Accelerator) รวมทั้งสิ้นจ านวน 23 ทีม ดังนี้ 
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รายช่ือวิสาหกิจเริ่มต้นที่เข้าร่วมโครงการบ่มเพาะ (Incubator Program) จ านวน 12 ทีม 
No. Team Product / Service Category Country 
1 Anrich3D 3D-printed nutritionation-customized 

food 
Smart Manufacturing India 

2 E.I.S. Sensor for beverage Food Safety & Quality Thailand 
3 EAT Straw Edible straw from wheat Packaging Solutions Thailand 
4 Insight Fruit sensor to see inside Food Safety & Quality Thailand 
5 Jus de Mangue Drink from mango extract Health & Wellness Thailand 
6 MEMEAL Nutrition-customized delivery food 

service 
Novel Food & 

Ingredients 
Thailand 

7 Nithi Foods 
Company Limited 

Plant-based protein Alternative Proteins Thailand 

8 Phum meal Phum cultivation system Alternative Proteins Thailand 
9 Quali-Fresh Temperature sensor for cold chain Food Safety & Quality Thailand 
10 SKY-D Grass jelly-based pasta Health & Wellness Thailand 
11 Thaanthai Plant-based Thai street food as a 

service 
Health & Wellness Thailand 

12 Zenostic Hydrogel-based sensor as a replacer 
of silicon-based sensor 

Food Safety & Quality Thailand 

 
รายช่ือวิสาหกิจเริ่มต้นที่เข้าร่วมโครงการเร่งรัด (Accelerator Program) จ านวน 11 ทีม 

No. Team Product / Service Category Country 
1 Advantir Innovations Machine for softserve Restaurant Tech Singapore 
2 Alchemy Foodtech Food Additives for controlling 

blood sugar 
Novel Food & 

Ingredients 
Singapore 

3 Eden Agritech Coating materials for fresh cut fruit Biomaterials & 
Chemicals 

Thailand 

4 eX Labs Sensor Food Safety & Quality Thailand 
5 HydroNeo IoT System for shrimp farm Smart Manufacturing Germany 
6 JuiceInnov8 Sugar-reduced juice using 

fermentation of microbe 
Novel Food & 

Ingredients 
Thailand 

7 Khaisook Ready-to-eat eggwhite Health & Wellness Thailand 
8 Manna Foods Beetled-based cookies Novel Food & 

Ingredients 
USA 
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รายช่ือวิสาหกิจเริ่มต้นที่เข้าร่วมโครงการเร่งรัด (Accelerator Program) จ านวน 11 ทีม 
No. Team Product / Service Category Country 
9 Orgafeed Insect-based dog feed Novel Food & 

Ingredients 
Thailand 

10 Sixtein Cricket-based protein, Black soldier 
fly larvae-based feed 

Alternative Proteins Thailand 

11 WeOrder Restaurant management solution 
platform 

Smart Food Services Norway 

 
- ได้บ่มเพาะและเร่งการพัฒนาธุรกิจของวิสาหกิจเริ่มต้นที่เข้าร่วมโครงการ เป็นระยะเป็นเวลา 1 

เดือน (ตั้งแต่วันที่ 11 พ.ย. – 15 ธ.ค. 62) โดยกิจกรรมแบ่งเป็น 3 ประเภทหลัก ได้แก่  
1) กิจกรรมการเรียนรู้แบบห้องเรียน  
2) กิจกรรมการให้ค าปรึกษา 
3) กิจกรรมการสร้างเครือข่าย 

 
5. กิจกรรมส่งเสริมผู้ประกอบการนวัตกรรมเพื่อการเติบโตทางธุรกิจ 

 ประเทศญี่ปุ่น 
  - มีการประชุมร่วมกับ Knowledge Capital Association (เมืองโอซากา ประเทศญี่ปุ่น) ในแนวทาง
การด าเนินงานร่วมกันในปี 2563 จ านวน 1 ครั้ง 
  - แนวทางความร่วมมือกับ Knowledge Capital Association (เมืองโอซากา ประเทศญี่ปุ่น) จะ
ครอบคลุมไปถึงการสนับสนุนวิสาหกิจเริ่มต้นด้วย เนื่องจากหน่วยงานดังกล่าวจะเริ่มมีฟังก์ชั่นการให้การ
ส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจเริ่มต้นในพ้ืนที่ของหน่วยงาน 
  เป้าหมายผลสัมฤทธิ์: 

 เกิดโครงการความร่วมมือระหว่างสนช.และ Knowledge Capital Association (เมืองโอซากา 
ประเทศญี่ปุ่น) ในการศึกษาดูงานด้านนวัตกรรมของนักเรียนจากโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 
ภายใต้บันทึกความร่วมมือในการส่งเสริมนวัตกรรมลงนามเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 62 

 เข้าร่วมและพาวิสาหกิจเริ่มต้นไทย บริษัท ZipEvent เข้าร่วมงาน WARAKU Summit 2019 ซ่ึง
จัดขึ้นโดยเมืองฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น ได้บรรยายเกี่ยวกับระบบนิเวศของวิสากิจเริ่มต้นใน
ประเทศไทย และแลกเปลี่ยนข้อมูลกับผู้แทนจากต่างประเทศที่เข้าร่วมในงานดังกล่าว บริษัท 
ZipEvent ได้เข้าร่วมแข่งขันน าเสนอแผนธุรกิจและเข้าร่วมประชุมกับผู้ แทนบริษัทญี่ปุ่นและ
เกาหลีที่มีศักยภาพจะเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ 

 เข้าร่วมการประชุมติดตามความก้าวหน้าของโครงการการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตน้ าตาล
เซลลูโลสจากชานอ้อยด้วยระบบประหยัดพลังงาน ในประเทศไทย ครั้งที่ 13 (โครงการความ
ร่วมมือกับองค์กรพัฒนาพลังงานใหม่และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมของประเทศญี่ปุ่น, NEDO) 



หน้า 5/10 

 

 
ไตรมาส 2/63  อิงตามแผนปฏิบัติการฉบับปรับปรุงและน าส่งเมื่อ 8 ม.ค. 2563 

 
1. โครงการบ่มเพาะและเร่งรัดการเติบโตทางธุรกิจด้านเทคโนโลยีอาหาร (SPACE-F) 

 วิสาหกิจเริ่มต้นที่เข้าร่วมโครงการเร่งรัดการเติบโตของวิสาหกิจเริ่มต้นด้านเทคโนโลยีอาหาร 
(Accelerator Program) 

  - ได้พัฒนาศักยภาพของวิสาหกิจเริ่มต้นที่เข้าร่วมโครงการเร่งการเติบโตทางธุรกิจ (Accelerator 
Program) เป็นระยะเวลา 4 เดือน โดยกิจกรรมแบ่งเป็น 3 ประเภทหลัก ได้แก่  

  1) กิจกรรมการเรียนรู้แบบห้องเรียน  
  2) กิจกรรมการให้ค าปรึกษา 
  3) กิจกรรมการสร้างเครือข่าย 

  - ได้จัดกิจกรรม SPACE-F Batch 1 Accelerator Demo Day ขึ้นในวันที่ 5 มีนาคม 2563 เพ่ือแสดง
ศักยภาพและพัฒนาการของวิสาหกิจเริ่มต้นที่เข้าร่วมโครงการ เร่งการเติบโตทางธุรกิจ (Accelerator 
Program) จ านวน 8 บริษัท โดยมีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 157 ราย ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐ 
บริษัทเอกชนชั้นน าในอุตสาหกรรมอาหาร สถาบันการศึกษา สถานบันการเงิน และกลุ่มนักลงทุน 

- กิจกรรมของ Accelerator รุ่นที่ 1 ได้สิ้นสุดแล้ว 

 วิสาหกิจเริ่มต้นที่เข้าร่วมโครงการบ่มเพาะวิสาหกิจเริ่มต้นด้านเทคโนโลยีอาหาร (Incubator 
Program) 
- ได้พัฒนาศักยภาพของวิสาหกิจเริ่มต้นที่เข้าร่วมโครงการบ่มเพาะ (Incubator Program) จ านวน 

11 ทีม เป็นระยะเวลา 4 เดือน โดยกิจกรรมแบ่งเป็น 3 ประเภทหลัก ได้แก่  
  1) กิจกรรมการเรียนรู้แบบห้องเรียน  
  2) กิจกรรมการให้ค าปรึกษา 
  3) กิจกรรมการสร้างเครือข่าย 
- กิจกรรมของ Incubator รุ่นที่ 1 จะสิ้นสุดในเดือนกันยายน 2563 
 

2. โครงการนวัตกรรมดีไม่มีดอกเบี้ยและการต่อยอดธุรกิจสู่แหล่งทุนอ่ืน (0% Interest Loan & 
Investment Link)  

 พัฒนา/ต่อยอดความร่วมมือกับธนาคาร และแหล่งทุนอื่น ประชาสัมพันธ์โครงการ 

 - มีการประชุมร่วมกับคณะผู้แทนจากธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) จ านวน 1 

ครั้ง เพื่อหาแนวทางความร่วมมือในกลไกนวัตกรรมดี...ไม่มีดอกเบี้ย 

  - มีการประชุมร่วมกับคณะผู้แทนจากธนาคาร UOB จ านวน 1 ครั้ง เพ่ือหาแนวทางความร่วมมือใน

กลไกนวัตกรรมดี...ไม่มีดอกเบี้ย 

 กิจกรรมบ่มเพาะและพัฒนาผู้ประกอบการ 
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  - มีการประชุมกับผู้ประกอบการเพ่ือพัฒนาข้อเสนอโครงการ (proposal) เพ่ือน าเสนอต่อ
คณะอนุกรรมการภายใต้กลไกนวัตกรรมดี...ไม่มีดอกเบี้ย จ านวน 6 โครงการ  
  - มีการให้อบรมแก่ผู้ประกอบการเกี่ยวกับกลไกการให้ทุน 3 โครงการ  

 โครงการนวัตกรรมผู้ประกอบการที่ได้รับอนุมัติ   
  - ยังไม่มีโครงการที่ได้รับอนุมัติ 
 
3. โครงการพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจเริ่มต้นสู่การลงทุน (Growth Program) 

- ได้มีการหารือเพ่ือปรับปรุงรูปแบบกิจกรรมเพ่ิมเติมร่วมกับผู้อ านวยการฝ่ายนวัตกรรมเพ่ือเศรษฐกิจ
โดยพัฒนาจากกิจกรรมในปี 2562 ดังนี้ 

1) แบ่งกิจกรรมเป็น 2 ระดับ คือ Growth General ส าหรับสตาร์ทอัพในระยะต้น และ 
Growth Advance ส าหรับสตาร์ทอัพที่มีความพร้อมทั้งรายได้และฐานลูกค้าแล้วในระดับหนึ่ง และ
ต้องการระดมทุน  

2) มีการอบรมให้ข้อมูลในหัวข้อต่างๆ ที่เก่ียวกับธุรกิจที่สตาร์ทอัพควรรู้ 
3) มีการจัดเวลาให้สตาร์ทอัพได้ปรึกษากับเมนทอร์ และท่ีปรึกษาโครงการ  
4) ปรับระยะเวลาโครงการให้สั้นลง เช่น จาก 6 เดือน เป็น 3 เดือน 
5) มีการวางแนวทางท างานร่วมกับเครือข่ายอ่ืนๆ ของ สนช. เช่น มหาวิทยาลัย ธนาคาร  
6) มีการปรับเกณฑ์พิจารณาวิสาหกิจเริ่มต้นที่เข้าร่วมโครงการ ให้มีสัดส่วนจากทั้งบริษัทที่

เคยผ่านกิจกรรมของส านักงานฯ และบริษัทจากภายนอกด้วย  
ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการที่ปรับปรุง 
- จ านวนวิสาหกิจเริ่มต้นที่เข้าร่วมโครงการ 7 ราย จากเดิม 10 ราย 
- เอกสารแสดงข้อมูลธุรกิจของวิสาหกิจที่เข้าร่วมโครงการ 7 ฉบับ จากเดิม 10 ฉบับ 
 
 จัดจ้างผู้รับจ้างบริหารจัดการโครงการ 
- หลังจากได้จัดท าเกณฑ์อ้างอิง (Term of Reference) เพ่ือสรรหาผู้รับจ้างเหมาบริหารจัดการ

โครงการแล้ว ที่ประชุมโดยรองผู้อ านวยการด้านเศรษฐกิจและสังคม และผู้อ านวยการฝ่ายนวัตกรรมเพ่ือ
เศรษฐกิจได้เห็นชอบให้ชะลอการประกาศประกวดราคาตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไปก่อน เนื่องจาก
สถานการณ์ไวรัสโคโรนาหรือโรคโควิด-19  

 วิสาหกจิเริ่มต้นที่เข้าร่วมโครงการ    ยังไม่มีวิสาหกิจเข้าร่วมโครงการ 
 จัดกิจกรรมบ่มเพาะผู้ประกอบการ    ยังไม่สามารถด าเนินการได้ 
 เอกสารน าเสนอข้อมูลธุรกิจของผู้ประกอบการ   ยังไม่สามารถด าเนินการได้ 

 
4. โครงการพัฒนาความร่วมมือกับหน่วยงานระหว่างประเทศเพื่อการเติบโตของธุรกิจนวัตกรรม 
(Bilateral Programs) 

 จัดจ้างท่ีปรึกษาเพื่อให้ค าแนะน าโครงการระหว่างประเทศ 
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  - มีการจัดจ้างที่ปรึกษาอาวุโสชาวญี่ปุ่น (Mr. Yuzo Takahashi) เพ่ือให้ค าแนะน าและประสานงาน
ภายในเครือข่ายญี่ปุ่นแล้ว 

 พัฒนา / ต่อยอดความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
o ประเทศญี่ปุ่น 

 - ประชุมหารือกับ Japan International Cooperation Agency (JICA) เกี่ยวกับแนวทางความ
ร่วมมือด้านสตาร์ทอัพและ IoTs  
  - ประชุมหารือกับ NEDO เกี่ยวกับแนวทางความร่วมมือในอนาคต 

o ประเทศนิวซีแลนด์ 
 - ประชุมหารือกับ Executive Director ของ New Zealand - Thai Chamber of Commerce 
(NZTCC) เกี่ยวกับแนวทางความร่วมมือในอนาคต 
 

 กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาโครงการนวัตกรรม หรือธุรกิจนวัตกรรมของผู้ประกอบการร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
o ประเทศญี่ปุ่น 

  - ร่วมจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการกับ Tokyo SME ด้านนวัตกรรมในอุตสาหกรรมการเกษตร เมื่อ
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 

o ประเทศอิสราเอล 
  - มีการประชุมกับบริษัทผู้รับจ้าง (บริษัท Sphere8) ทั้งแบบออฟไลน์ 2 ครั้ง และออนไลน์ 1 ครั้ง 
เพ่ือการวางแผนการการท างาน “กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการฐานนวัตกรรม ( Innovation-
driven entrepreneur: IDE) สู่การด าเนินโครงการนวัตกรรมภายใต้ความร่วมมือกับ Israel Innovation 
Authority (IIA)” รวมถึงการด าเนินงานภายใต้สถานการณ์ไวรัสโคโรนาหรือโรคโควิด-19  
  - มีการประชุมกับสภาอุตสาหกรรมเพ่ือน าเสนอโครงการ และหาแนวทางความร่วมมือในการ
ประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อเชิญชวนผู้ประกอบการไทย 
  - มีการเตรียมข้อมูลโครงการและสื่อประชาสัมพันธ์ 
 

 จัดจ้างผู้รับจ้างบริหารจัดการโครงการ 
  - ได้บริษัทผู้รับจ้าง (บริษัท Sphere8) ผ่านการประกวดราคา ช่วยบริหารจัดการกิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพผู้ประกอบการฐานนวัตกรรม ( Innovation-driven entrepreneur: IDE) สู่การด าเนินโครงการ
นวัตกรรมภายใต้ความร่วมมือกับ Israel Innovation Authority (IIA)  
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ตัวช้ีวัดที่เกี่ยวข้อง (กรอกผลตัวช้ีวัดที่ได้ โดยไม่เป็นตัวเลขสะสม) 
ตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2563 

No. ตัวชี้วัด หน่วย
นับ 

แผน 63 
(เป้าปี) 

รวมผล 
Q.2/63 

ร้อยละ Q.2 
(เทียบปี) 

ไตรมาส 1/63 ไตรมาส 2/63 ไตรมาส 3/63 ไตรมาส 4/63 
แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

โครงการพัฒนาความร่วมมือกับหน่วยงานระหว่างประเทศเพ่ือการเติบโตของธุรกิจนวัตกรรม (Bilateral Programs) 
1 จัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อให้ค าแนะน าโครงการระหว่างประเทศ จัดจ้าง 1 =1+0 100.00% 1 1 0 0 1 0 0 0 
2 พัฒนา / ต่อยอดความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กิจกรรม 3 =1+3 133.33% 1 1 1 3 1  0 0  0 
3 กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาโครงการนวัตกรรม หรือธุรกิจนวัตกรรม

ของผู้ประกอบการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
กิจกรรม 3 =0+2 66.67% 0 0 1 2 1 0 1 0 

4 จัดจ้างผู้รับจ้างบริหารจัดการโครงการ จัดจ้าง 1 =0+1 100.00% 0 0 1 1 0 0 1 0 
โครงการนวัตกรรมดีไม่มีดอกเบี้ยและการต่อยอดธุรกิจสู่แหล่งทุนอื่น (0% Interest Loan & Investment Link) 
5 พัฒนา / ต่อยอดความร่วมมือกับธนาคาร และแหล่งทุนอื่น 

ประชาสัมพันธ์โครงการ 
กิจกรรม 5 =2+2 80.00% 1 2 2 2 1 0 1 0 

6 กิจกรรมบ่มเพาะและพัฒนาผู้ประกอบการ กิจกรรม 4 =1+9 250.00% 0 1 2  9 1  0 1  0 
7 โครงการนวัตกรรมผู้ประกอบการที่ได้รับอนุมตั ิ โครงการ 5 =0+0 0.00% 0 0 3 0 2 0 0 0 

โครงการพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจเร่ิมต้นสู่การลงทุน (Growth Program) 
8 จัดจ้างผูร้ับจ้างบริหารจัดการโครงการ จัดจ้าง 1 =0+0 0.00% 0 0 1 0 0 0 0 0 
9 วิสาหกิจเริ่มต้นทีเ่ข้าร่วมโครงการ  ราย 7 =0+0 0.00% 0 0 7 0 0 0 0 0 
10 จัดกิจกรรมบ่มเพาะผูป้ระกอบการ  กิจกรรม 1 =0+0 0.00% 0 0 1 0 0 0 0 0 
11 เอกสารน าเสนอข้อมลูธุรกิจของผูป้ระกอบการ  เอกสาร 7 =0+0 0.00% 0 0 0 0 10 0 7 0 
โครงการบ่มเพาะและเร่งรัดการเติบโตทางธุรกิจด้านเทคโนโลยีอาหาร (SPACE-F) 
12 จัดจ้างผูร้ับจ้างบริหารจัดการโครงการ จัดจ้าง 1 =1+0 100.00% 1 1 0 0 0 0 0 0 
13 คัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ กิจกรรม 1 =1+0 100.00% 1 1 0 0 0 0 0 0 
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No. ตัวชี้วัด หน่วย
นับ 

แผน 63 
(เป้าปี) 

รวมผล 
Q.2/63 

ร้อยละ Q.2 
(เทียบปี) 

ไตรมาส 1/63 ไตรมาส 2/63 ไตรมาส 3/63 ไตรมาส 4/63 
แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

14 วิสาหกิจเริ่มต้นทีเ่ข้าร่วมโครงการบ่มเพาะวิสาหกิจเริ่มต้นด้าน
เทคโนโลยีอาหาร (Incubator Program)  

ราย 10 =10+0 100.00% 0 10 10 0 0 0 0 0 

15 วิสาหกิจเริ่มต้นทีเ่ข้าร่วมโครงการเร่งรัดการเตบิโตของวิสาหกจิ
เริ่มต้นด้านเทคโนโลยีอาหาร (Accelerator Program)  

ราย 8 =8+0 100.00% 0 8 8 0 0 0 0 0 

 
ตัวช้ีวัดจากการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563 

No. ตัวชี้วัด หน่วยนับ แผน 63 
(เป้าปี) 

รวมผล 
Q.2/63 

ร้อยละ Q.2 
(เทียบปี) 

ไตรมาส 1/63 ไตรมาส 2/63 ไตรมาส 3/63 ไตรมาส 4/63 
แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

1 จ านวนโครงการพัฒนาความร่วมมอืด้านนวัตกรรม
กับหน่วยงานพันธมิตรระหว่างประเทศ 

โครงการ 1 =0+0 0.00% 0 0 0 0 0 0 1 0 

 

ตัวช้ีวัดในแบบประเมินของ ก.พ.ร.   
No. ตัวชี้วัด หน่วย

นับ 
แผน 63 
(เป้าปี) 

รวมผล 
Q.2/63 

ร้อยละ Q.2 
(เทียบปี) 

ไตรมาส 1/63 ไตรมาส 2/63 ไตรมาส 3/63 ไตรมาส 4/63 

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

1 จ านวนโครงการนวตักรรมที่ได้รับการสนับสนุนจากส านักงานฯ 
สามารถต่อยอดการลงทุน 

โครงการ 9 =0+0 0.00 % 0 0 0 0 0 0 9 0 
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ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนนิงาน  
1. โครงการบ่มเพาะและเร่งรัดการเติบโตทางธุรกิจด้านเทคโนโลยีอาหาร (SPACE-F) 

- เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-2019) ท าให้ต้องจัดกิจกรรม

ทุกอย่างผ่านช่องทางออนไลน์ ท าให้ประสิทธิภาพและการมีส่วนร่วมน้อยกว่าเดิม นอกจากนี้ หาก

สถานการณ์เลวร้ายยิ่งขึ้น มหาวิทยาลัยอาจสั่งปิดสถานที่ ท าให้วิสาหกิจเริ่มต้นในโครงการบ่มเพาะ 

(Incubator Program) บางรายไม่สามารถเข้าใช้ห้องปฏิบัติการที่ SPACE-F ได ้

3. โครงการพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจเริ่มต้นสู่การลงทุน (Growth Program) 
- สถานการณ ์Covid-19 ท าให้ต้องเลื่อนการประกาศจัดจ้างและด าเนินโครงการไปก่อน  

 
4. โครงการพัฒนาความร่วมมือกับหน่วยงานระหว่างประเทศเพื่อการเติบโตของธุรกิจนวัตกรรม 
(Bilateral Programs) 

- การแพร่ระบาดของ COVID-19 ท าให้การด าเนินงานความร่วมมือกับญี่ปุ่นมีความยากล าบาก ต้องมี
การยกเลิกการประชุมที่มีผู้เข้าร่วมจากประเทศญี่ปุ่น 

- สถานการณ์ Covid-19 ส่งผลกระทบถึงหลายประเทศ รวมถึงอิสราเอล ท าให้ต้องชะลอการวาง
แผนการพาผู้ประกอบการเดินทางไปอิสราเอลจากก าหนดการเดิมที่วางไว้ในเดือนมิถุนายน 

 
 
 

ปาณิศรา คะบุศย์  ผู้รายงาน 
วันที่ 31 มี.ค. 63      
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รายงานผลการด าเนินงาน ไตรมาสที่ 1-2/2563 (ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563) 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2: สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเปลี่ยนแปลงทางนวัตกรรม (Catalyst for Changes)  
 

โครงการ: นวัตกรรมตลาด 

 
วัตถุประสงค์ของโครงการ  
เพ่ือสร้างการขยายตัวของการรับรู้ผลิตภัณฑ์นวัตกรรม และด าเนินการพัฒนาผู้ประกอบการไทยให้มี
ความสามารถในการแข่งขันในระดับสากล 

 

แผนงานเทียบผลงาน จากระบบ Project Based Management  

 
 
ค าชี้แจงการด าเนินงาน 
ไตรมาส 1/63 
1. Innovation Product Catalog ด าเนินการร่วมกับ D2 (ฝ่ายนวัตกรรมเพ่ือสังคม) โดยจะท าการรวบรวมข้อมูล
โครงการที่เกี่ยวเนื่องกับ Social Innovation มารวบรวมจัดท าเป็น Innovation Product Catalog โดยจะ
ประกอบไปด้วยโครงการจ านวน 30 โครงการ 
2. I-mart Domestic ในส่วนของ Q1 นั้น ได้ด าเนินกิจกรรม Healthy Living Fair 2019 แล้วเสร็จเมื่อเดือน
พฤศจิกายน 2562 โดยสามารถจ าหน่ายและสร้างการยอมรับในผลิตภัณฑ์นวัตกรรม 
3. I-mart International อยู่ระหว่างการด าเนินการเพ่ือเข้าร่วมงาน International Green Week 2020 ร่วมกับ
สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเบอร์ลิน 
4. Market capability อยู่ระหว่างการพิจารณากรอบของการ survey เพ่ือที่จะได้น าข้อมูลมาใช้ในงาน Market 
Innovation 
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ไตรมาส 2/63 
1. Innovation Product Catalog ด าเนินการร่วมกับ D2 (ฝ่ายนวัตกรรมเพ่ือสังคม) ซึ่งมีโครงการ Social 
Innovation รวม 30 โครงการ โดยได้น าเสนอรูปแบบกับ รองผสนช. (กริชผกา) และผสนช. แล้ว ขณะนี้ก าลังอยู่
ในขั้นตอนจัดท า TOR 
2. I-mart Domestic เนื่องจากผลกระทบจากการระบาดของโรค Covid 19 นั้น ส่งผลให้มีการขยับกรอบกิจกรรม 
Healthylicious 2020 และ The Farm 2020 ของกลุ่ม CPN ทั้งนี้ก าลังอยู่ระหว่างการพิจารณาหาช่วงเวลาที่
เหมาะสม 
3. I-mart International ไดเ้ข้าร่วมงาน International Green Week 2020 ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ 
กรุงเบอร์ลิน เมื่อเดือนมกราคม 2563 โดยมีการน าผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการจ านวน 5 ราย ไปร่วมแสดงใน 
Pavilion NIA ได้แก่ 

1. เมล็ดกาแฟไบโอติก จากบริษัท Vagaso 
2. น้ าอ้อยพาสเจอร์ไรซ์ 100% จากบริษัท น้ าอ้อยไร่ไม่จน 
3. Coconut Cider Vinegar จากบริษัท Agrilife 
4. พุดดิ้งผลไม้ จากบริษัท Taste' N Time  
5. ผงโปรตีนจากจิ้งหรีด จากบริษัท SixTein Nutrition 

4. Market capability ได้มีการพิจารณาหารือร่วมกับรองผสนช. (กริชผกา)  และ ผสนช. ถึงกรอบของการจัดท า 
survey เพ่ือที่จะได้น าข้อมูลมาใช้ประโยชน์ และตรงตามวัตถุประสงค์ 
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ค าชี้แจงการด าเนินงาน  (กรอกผลตัวชี้วัดที่ได้ โดยไม่เป็นตัวเลขสะสม) 
ตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2562 
No. ตัวชี้วัด หน่วยนับ แผน 63 รวมผล 

Q.2/63 
ร้อยละ 
Q.2 

(เทียบปี) 

ไตรมาส 1/63 ไตรมาส 2/63 ไตรมาส 3/63 ไตรมาส 4/63 
แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

1 ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่ออกสู่ตลาด
ต่างประเทศ 

ตราสินค้า 4 5 125.00 % 0  0 0 5 2 0 2 0 

2 กิจกรรมส่งเสริมผลิตภัณฑ์นวัตกรรม กิจกรรม 2 1 50.00 % 1 1 0 0 0 0 1 0 
 

 
ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนนิงาน  

-  เนื่องจากผลกระทบจากการระบาดของโรค Covid 19 นั้น ส่งผลให้เลื่อนการจัด Healthylicious 2020 และ The Farm 2020 ของกลุ่ม CPN ทั้งนี้ก าลังอยู่
ระหว่างการพิจารณาหาช่วงเวลาที่เหมาะสม 

 
 
 

   ผู้รายงาน  ธัญญรัตน์  นททีอง 
วันที่   11  มีนาคม  2563    
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รายงานผลการด าเนินงาน ไตรมาสที่ 1-2/2563 (ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563) 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2: สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเปลี่ยนแปลงทางนวัตกรรม (Catalyst for Changes)  
 

โครงการ: ส่งเสริมโครงสร้างพ้ืนฐานด้านทรัพย์สินทางปัญญา (IP) 

 
วัตถุประสงค์ของโครงการ  
ส่งเสริมและสร้างความตระหนักด้านทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา การ
ประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญา ตลอดจนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการน าไปใช้ในเชิงพาณิชย์ 

 

 
แผนงานเทียบผลงาน จากระบบ Project Based Management    

 
 
ค าชี้แจงการด าเนินงาน 
ไตรมาส 1/63 

- จัดกิจกรรมฝึกอบรม IP 101 ครั้งที่ 1 หัวข้อ “สิทธิบัตรและความลับทางการค้า” ในวันอังคารที่ 17 
ธันวาคม 2562 ณ โรงแรม เอส รัชดา กรุงเทพฯ มีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมจ านวน 80 คน 

- รายงานผลการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญา 1 ฉบับ 
- ชื่อโครงการ “ระบบการเพาะพันธุ์ลูกปลานิลอินทรีย์ภายใต้ระบบการเลี้ยงแบบไบโอฟลอค” 

(PE0201-62-10-0188) มูลค่าทรัพย์สินทางปัญญา 335,524.51 บาท 

การด าเนินงานในขณะนี้อยู่ระหว่างการ  
1. เตรียมงานจัดฝึกอบรม IP 102 ครั้งที่ 1 หัวข้อ “กลยุทธ์การจดสิทธิบัตรเพ่ือเพ่ิมมูลค่าธุรกิจ

นวัตกรรม” ในวันอังคารที่ 16 มกราคม 2563 เวลา 09.30-17.00 น. ณ โรงแรม เอส 31 
กรุงเทพฯ  

2. ก าหนดขอบเขตและเตรียมด าเนินการจ้างเหมาจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาเครือข่ายด้านทรัพย์สินทาง
ปัญญา (IP Community) และเตรียมการจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิคส์ (e Bidding) 

http://main.nia.or.th/scurve/index.php/project
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3. ศึกษาข้อมูลความเป็นไปได้ในการท า IP Mapping และ IP Landscape ส าหรับอุตสาหกรรม
หรือเทคโนโลยีเป้าหมาย และศึกษาขอบเขตการจัดจ้าง รวมถึงหารือกับบริษัทที่ปรึกษาในส่วนที่
เกี่ยวข้อง 

ไตรมาส 2/63 
- จัดกิจกรรมฝึกอบรม IP 102 ครั้งที่ 1 หัวข้อ “กลยุทธ์การจดสิทธิบัตรเพื่อเพิ่มมูลค่าธุรกิจนวัตกรรม” 

ในวันอังคารที่ 16 มกราคม 2563 เวลา 09.30-17.00 น. ณ โรงแรม เอส 31 กรุงเทพฯ มีผู้เข้าร่วม
ฝึกอบรมจ านวน 100 คน 

- จัดท า TOR จ้างเหมาจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาเครือข่ายด้านทรัพย์สินทางปัญญา (IP Community) โดยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิคส์ (e Bidding) และคัดเลือกผู้ด าเนินงาน 

- จัดท า TOR จ้างเหมาด าเนินการส ารวจและวิเคราะห์ข้อมูลด้านทรัพย์สินทางปัญญา และจัดหาผู้
ด าเนินงานตาม TOR โดยวิธีคัดเลือก  

- รายงานผลการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญา 2 ฉบับ 
1. ชื่อโครงการ “ECapt: ชุดตรวจวินิจฉัยภาวะภูมิแพ้ในสุนัข" (PE0201-21-63-03-0080) มูลค่า

ทรัพย์สินทางปัญญา 560,213.31 บาท 
2. ชื่อโครงการ “น้ ายาบ้วนปากจากข้าวสีด า" (PE0201-04-63-03-0083) มูลค่าทรัพย์สินทาง

ปัญญา 411,006.73 บาท 

การด าเนินงานในขณะนี้อยู่ระหว่างการ  
1. เตรียมงานจัดฝึกอบรม IP 101 ครั้งที่ 2 หัวข้อ “สร้างแบรนด์และลิขสิทธิ์เพ่ือเพ่ิมมูลค่าธุรกิจ

นวัตกรรม” และการฝึกอบรม IP 102 ครั้งที่ 2 หัวข้อ “กลยุทธ์การใช้เครื่องหมายการค้าเพ่ือเพ่ิม
มูลค่าธุรกิจนวัตกรรม” ในไตรมาส 3/63 และ/หรือ ไตรมาส 4/63 (รอพิจารณาตามสถานการณ์ 
COVID-19) 

2. เตรียมงานจัดกิจกรรมพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายด้านทรัพย์สินทางปัญญา  
(IP Community) ในไตรมาส 3/63 และ/หรือ ไตรมาส 4/63 (รอพิจารณาตามสถานการณ์ 
COVID-19) 

3. ก าหนดแนวทางการบริหารจัดการ TOR จ้างเหมาด าเนินการส ารวจและวิเคราะห์ข้อมูลด้าน
ทรัพย์สินทางปัญญา  
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ค าชี้แจงการด าเนินงาน  (กรอกผลตัวชี้วัดที่ได้ โดยไม่เป็นตัวเลขสะสม) 
 
ตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2563 
No. ตัวชี้วัด หน่วยนับ แผน 63 รวมผล 

Q.2/63 
ร้อยละ 
Q.2 

(เทียบปี) 

ไตรมาส 1/63 ไตรมาส 2/63 ไตรมาส 3/63 ไตรมาส 4/63 
แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

1 กิจกรรมส่งเสริมและสร้างความตระหนัก
ด้านทรัพย์สินทางปัญญา 

ครั้ง 5 2 40.00 % 1  1 1 1 2 0 1 0 

2 กิจกรรมพัฒนาและสร้างความเข้มแข็ง
เครือข่ายด้านทรัพย์สินทางปัญญา 

ครั้ง 3 0 0.00 % 0 0 1 0 1 0 1 0 

3 ผลการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลทรัพย์สิน
ทางปัญญาในอุตสาหกรรมหรือ
เทคโนโลยีเป้าหมาย 

ฉบับ 1 0 0.00 % 0 0 0 0 0 0 1 0 

4 รายงานผลการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
ทางปัญญา 

ฉบับ 5 3 60.00 % 0 1 2 2 1 0 2 0 

 

ตัวช้ีวัดจากการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563 
No. ตัวชี้วัด หน่วยนับ แผน 63 

(เป้าปี) 
รวมผล 
Q.2/63 

ร้อยละ 
Q.2 

(เทียบปี) 

ไตรมาส 1/63 ไตรมาส 2/63 ไตรมาส 3/63 ไตรมาส 4/63 

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

1 จ านวนผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้ และเรียนรู้
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม๖
(6,000 ราย) 

คน 150 180 120.00% 0 80 0 100 0 0 0 0 
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ตัวช้ีวัดในยุทธศาสตร์ อว. 
No. ตัวชี้วัด หน่วยนับ แผน 63 

(เป้าปี) 
รวมผล 
Q.2/63 

ร้อยละ 
Q.2 

(เทียบปี) 

ไตรมาส 1/63 ไตรมาส 2/63 ไตรมาส 3/63 ไตรมาส 4/63 

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

1 จ านวนผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้ และเรียนรู้
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
(6,000 ราย) 

คน 150 180 120.00% 50 80 100 100 0 0 0 0 

 
ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนนิงาน  

การจัดจ้างเหมากิจกรรมเพ่ือพัฒนาเครือข่ายด้านทรัพย์สินทางปัญญา (IP Community) ใช้งบประมาณสะสมซึ่งได้รับอนุมัติ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 จึงเริ่ม
กระบวนการจัดจ้างได้ และใช้ระยะเวลาด าเนินการจัดจ้างประมาณ 1 เดือน ซึ่งช้ากว่าก าหนดการที่วางแผนไว้ 1 เดือน ด้วยเหตุนี้ท าให้ไม่สามารถด าเนินการจัดกิจกรรมได้
ตามตัวชี้วัด  
 

   ผู้รายงาน ศิรประภา คลาสเซ่น 
วันที่ 25 มีนาคม 2563   
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รายงานผลการด าเนินงาน ไตรมาสที่ 1-2/2563 (ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563) 
 

ยุยุทธศาสตร์ที่ 2: สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเปลี่ยนแปลงทางนวัตกรรม (Catalyst for Changes) 

 
โครงการ : พัฒนาเครือข่ายระหว่างประเทศ 

วัตถุประสงค์ของโครงการ  
เพ่ือการยกระดับความเป็นสากล (Internationalization) ของระบบนวัตกรรมแห่งชาติ (National Innovation 
System, NIS) ของประเทศไทย ตลอดจนการผลักดันการพัฒนาภาพลักษณ์ (Image) ของประเทศไทยสู่การเป็น 
“ประเทศแห่งนวัตกรรม” (Innovation Nation) 

 
แผนงานเทียบผลงาน จากระบบ Project Based Management  

 
 
ค าชี้แจงการด าเนินงาน 
ไตรมาส 1/2563 

1. สนช. ร่วมกับ สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเวียนนา และ City of Vienna จัดงานเฉลิมฉลอง
ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐออสเตรีย ครบรอบ ๑๕๐ ปี ในการนี้ สนช. 
เรียนเชิญผู้แทนจาก City of Vienna และ Urban Innovation ร่วมจัดงานเฉลิมฉลองความสัมพันธ์
ทางการทูตระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐออสเตรีย ครบรอบ ๑๕๐ ปี ภายใต้ชื่อ “150th  
Anniversary of Friendship between Thailand and Austria” และจัดนิทรรศการนวัตกรรมเมือง
อัจฉริยะกรุงเทพและกรุงเวียนนา “Bangkok - Vienna Innovation District Exhibition” ระหว่างวันที่ 
6 - 17 ตุลาคม 2562  ณ นิทรรศรัตนโกสินทร์ กรุงเทพฯ เพ่ือแลกเปลี่ยน ถ่ายทอดองค์ความรู้ ตลอดจน
ขยายเครือข่ายความร่วมมือด้านการพัฒนาเมืองอัจฉริยะระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐออสเตรีย 
(G2G) 

2. เข้าร่วมการประชุม Wolves Summit 2019 ณ กรุงวอร์ซอ ประเทศโปแลนด์ เป็นการประชุมระดับ
นานาชาติ ที่รวบรวมผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก , Venture Capital, Angels, Startup, 
ภาครัฐบาล, บริษัทเอกชน รวมถึงนักศึกษามหาวิทยาลัยจากนานาประเทศหารือแนวทางการพัฒนา 
Startup Ecosystem พร้อมเข้าร่วมหารือกับหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนที่มีพันธกิจส าคัญในการ
สนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs และผู้ประกอบการ Startup ทัง้ในระดับภายในประเทศและระดับ
นานาชาติ ระหว่างวันที่ 20 – 26 ตุลาคม 2562 (G2S) 
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3. สนช. และ Government of Catalonia ลงนาม Letter of Intent ร่วมกันภายในงาน Smart City Expo 
World Congress 2019 ณ เมืองบาร์เซโลนา ราชอาณาจักรสเปน เพ่ือเป็นการต่อยอดความร่วมมือ
ภายใต้กรอบการทูตนวัตกรรม (Innovation Diplomacy) ในการส่งเสริมการพัฒนาเครือข่ายพันธมิตร
ระหว่างภาครัฐบาลไทยและรัฐบาลสเปน (Government to Government หรือ G2G) เมื่อวันที่ 19 
พ.ย. 2562 (G2G) 

4. สนช .  ร่ วมกั บ  Renesans Consulting Ltd, Embassy of Finland, Bangkok และ Thai-Finnish 
Chamber of Commerce จัดสัมมนา FUSE-Bangkok ในหัวข้อ Building Innovative and Future-
Fit Organizations เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในหัวข้อการสร้างผู้น า
นวัตกรรมยุคใหม่ การขับเคลื่อนนวัตกรรมเพ่ือความยั่งยืน การสร้างวัฒนธรรมด้านนวัตกรรม การพัฒนา
ศักยภาพเพ่ือนวัตกรรมในอนาคต และนวัตกรรมในภาครัฐและสถาบัน เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 
ณ โรงแรมแมริออท กรุงเทพฯ สุขุมวิท (G2I) 

 
ไตรมาส 2/63 

1. เข้าร่วมการประชุมหารือกับนายธีรวัฒน์ ภูมิจิตร เอกอัครราชทูตไทยประจ ากรุงเบอร์ลินและเจ้าหน้าที่
สถานทูต เพ่ือร่วมหาแนวทางความร่วมมือในการส่งเสริมภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์จากประเทศไทยที่
ยกระดับมาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ์ด้วยนวัตกรรม ตลอดจนแนวทางการสนับสนุนผู้ประกอบการ
ไทยขยายตลาดออกสู่ระดับสากล และเข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการผลิตภัฑณ์นวัตกรรม ในงาน 
International Green Week ณ กรุงเบอร์ลิน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ระหว่างวันที่ 15 – 21 
มกราคม 2563 (G2G) 

2. จัดประชุมหารือความร่วมมือด้านการส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรม กลุ่มวิสาหกิจเริ่มต้น และการ
สนับสนุนด้านการศึกษาในระดับอาชีวศึกษาระหว่างสนช.และผู้แทนภาครัฐบาล ภาคมหาวิทยาลัย 
และภาคเอกชนจากสาธารณรัฐออสเตรีย ณ อุทยานนวัตกรรม เมื่อวันที่  24 กุมภาพันธ์ 2563 (G2I) 

3.   สนช. เข้าร่วมบรรยายในงาน “World Innovation Congress & Awards” ภายใต้หัวข้อ “Future 
Thinking for Sustainable Development: Thailand Perspective” โดยได้น าเสนอแนวความคิด
การพัฒนาระบบนวัตกรรมอย่างยั่งยืนภายใต้บริบทของประเทศไทย และบทบาทของสนช. ในฐานะ
หน่วยงานหลักด้านการส่งเสริมนวัตกรรมประเทศ รวมถึงได้ร่วมแลกเปลี่ยนแนวความคิดในการสร้าง
เครือข่ายนวัตกรรมกับนานาประเทศ พร้อมรับรางวัล “50 Fabulous Innovative Leaders” ณ 
เมืองมุมไบ สาธารณรัฐอินเดีย ซึ่งรางวัลนี้เป็นรางวัลที่มอบให้แก่ผู้น าทางนวัตกรรมในด้านต่าง ๆ ทั่ว
โลก เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ (G2I)
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ตัวช้ีวัดที่เกี่ยวข้อง  (กรอกผลตัวช้ีวัดที่ได้ โดยไม่เป็นตัวเลขสะสม) 
ตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2563  

No. ตัวชี้วัด หน่วยนับ แผน 63 
(เป้าปี) 

รวมผล 
Q.2/63 

ร้อยละ Q.2 
(เทียบปี) 

ไตรมาส 1/63 ไตรมาส 2/63 ไตรมาส 3/63 ไตรมาส 4/63 
แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

1 สร้างและพัฒนาเครือข่ายความสัมพันธ์
กับหน่วยงานพันธมิตรในกลุ่มองค์กรรัฐ
และองค์กรนานาชาต ิ

กิจกรรม 3 3 100.00 % 1 2 1 1 1 0 0 0 

2 สร้างและพัฒนาเครือข่ายความสัมพันธ์
กับนักลงทุนที่สนใจการท าธุรกิจ
นวัตกรรมกับภาคเอกชนไทย 

กิจกรรม 2 3 150.00 % 1 1 0  2 0  0 1 0  

3 เชื่อมโยงและใช้ประโยชน์เครือข่าย
ต่างประเทศเพ่ือเพ่ิมพูนศักยภาพธุรกิจ
นวัตกรรมในการแข่งขันระดับสากล 

กิจกรรม 3 1 30.00 % 1 1 1 0 0 0 1 0 

 
ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนนิงาน  

- ตามประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่องมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) 
(ฉบับที่ 2) เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ หรือ COVID-19 ก าลังทวีความรุนแรงมากขึ้นโดยพบการติด
เชื้อในหลายประเทศทั่วโลกมากกว่า 34 ประเทศ และมีการแพร่กระจายจากคนสู่คนภายในหลายประเทศ ซึ่งมีมาตรการที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของฝ่าย
ต่างประเทศ ท าให้ไม่สามารถด าเนินงานได้ตามแผนที่วางไว้ ดังนี้ 
(1.) ให้บุคคลในสังกัดกระทรวงฯ อาจารย์ และนักศึกษา หลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังประเทศและเขตบริหารพิเศษที่มีความเสี่ยงหรือมีรายงานการพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขประกาศ 
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(2.) ให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ และสถาบันอุดมศึกษาหลีกเลี่ยงกิจกรรมการเรียนการสอน การประชุม การสัมมนาใดๆที่มีการเชิญบุคลากรจากประเทศและเขตบริหาร
พิเศษท่ีมีความเสี่ยงหรือมีรายงานการพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้าร่วมออกไปก่อน รวมทั้งให้ใช้ระบบการเรียนการสอนออนไลน์และการประชุมออนไลน์แทน 

(3.) ให้หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่มีการชุมนุมนักศึกษาหรือบุคลากรในสังกัดกระทรวงฯ เป็นจ านวนมาก 
 

 น.ส. วลัยรัชต โมกขะเวส ผู้รายงาน 
 2563     
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รายงานผลการด าเนินงาน ไตรมาสที่ 1-2/2563 (ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563) 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2: สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเปลี่ยนแปลงทางนวัตกรรม (Catalyst for Changes)  
 

โครงการ: สถาบันการมองอนาคตนวัตกรรม (IFI) 

 
วัตถุประสงค์ของโครงการ  
ส่งเสริมและสร้างความตระหนักด้านทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา การ
ประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญา ตลอดจนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการน าไปใช้ในเชิงพาณิชย์ 

 

แผนงานเทียบผลงาน จากระบบ Project Based Management  

 
 

 ความล่าช้าของงบประมาณ – เนื่องจากปีงบประมาณ 2563 ได้รับงบประมาณล่าช้า ท าให้เกิดการชะลอการ
ด าเนินงานบางส่วน โดยเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง ส่งผลต่อผลการใช้จ่ายงบประมาณเมื่อ
เทียบกับแผนในช่วง 2 ไตรมาสที่ผ่านมา โดยขณะนี้ได้รับงบประมาณเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และได้เร่งด าเนินการ
ด้านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวข้องแล้ว จึงเกิดเป็นยอดผูกพันที่รอการใช้จ่ายจริง 

 
ค าชี้แจงการด าเนินงาน 
ไตรมาส 1/63 
ไตรมาส 2/63  
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ค าชี้แจงการด าเนินงาน  (กรอกผลตัวชี้วัดที่ได้ โดยไม่เป็นตัวเลขสะสม) 

ตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2563 
No. ตัวชี้วัด หน่วยนับ แผน 63 รวมผล 

Q.2/63 
ร้อยละ 
Q.2 

(เทียบปี) 

ไตรมาส 1/63 ไตรมาส 2/63 ไตรมาส 3/63 ไตรมาส 4/63 
แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

1 กิจกรรมพัฒนานักอนาคตศาสตร์  ครั้ง 7 5 71.00 % 1  2 3 3 1 0 2 0 
2 โครงการศึกษาแนวโน้มความเปลีย่นแปลง เรื่อง 3 2 66.00 % 0 1 1 1 1 0 1 0 

โครงการ 3 0 30.00 % 0 0 0 0 1 0 2 0 
3 การส่งเสริมการใช้เครื่องมือและขอ้มูลเพื่อ

งานเชิงกลยุทธ์ 
โครงการ 3 1 33.00 % 0 0 1 1 1 0 1 0 
องค์กร 10 5 50.00% 2 2 3 3 3 0 2 0 

 

1. กิจกรรมพัฒนานักอนาคตศาสตร์ 
# งานฝึกอบรม Social Foresight ที่จังหวัดกาฬสินธุ์ – 16 ธ.ค. 62 (40 คน) 
# งานฝึกอบรม Social Foresight ที่จังหวัดพัทลุง – 23 ธ.ค. 62 (40 คน) 
# งานฝึกอบรม Social Foresight ที่จังหวัดพะเยา – 24 ม.ค. 63 (40 คน) 
# งานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Urban Future Forum ร่วมกับ FutureTales Lab – 4 ก.พ. 63 (50 คน) 
# งานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Foresight Tools Demonstration ให้กับ สสส. – 27-28 ก.พ. 63 (50 คน) 
2. โครงการศึกษาแนวโน้มความเปลี่ยนแปลง 
# รายงาน ASEAN 2030 – Culture, Technology and Security in ASEAN and the Wider Asia-Pacific 
# รายงาน Reinventing Thailand Innovation System 
# การด าเนินโครงการศึกษา Social Foresight ในพ้ืนที่ พะเยา / พัทลุง / กาฬสินธุ์ ด าเนินการร่าง TOR เรียบร้อย และอยู่ระหว่างกระบวนการลงนามสัญญา 
3. การส่งเสริมการใช้เครื่องมือและข้อมูลเพื่องานเชิงกลยุทธ์ 
# ได้เริ่มด าเนินการ 3 โครงการ ในการน าเครื่องมือ IOP ไปใช้งาน ประกอบด้วย  



หน้า 3/7 

 

1) โครงการรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านองค์กรนวัตกรรมดีเด่น – น าไปใช้เป็นเครื่องมือส าหรับการประกวดปี 2563 
2) โครงการความร่วมมือกับสภาอุตสาหกรรม – จัดแถลงข่าวความร่วมมือเมื่อ 11 ก.พ. 63 
3) โครงการประเมินศักยภาพด้านนวัตกรรมองค์กรกับผู้รับทุน NIA – ด าเนินการร่วมกับทีม Portfolio ได้ผู้รับจ้างเรียบร้อย อยู่ระหว่างด าเนินการ 

# องค์กรที่ได้รับค าปรึกษาการใช้เครื่องมือ IOP  
1) บจก. บูรพา พรอสเพอร์ 
2) บจก. SCG Chemical 
3) องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
4) บจก. ไซเพรส เซมิคอนดักเตอร์ (ประเทศไทย) 
5) ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
6) การไฟฟ้านครหลวง (อยู่ระหว่างประสานงาน) 
7) ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ (อยู่ระหว่างประสานงาน) 

 

ตัวช้ีวัดจากการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563 
No. ตัวชี้วัด หน่วยนับ แผน 63 

(เป้าปี) 
รวมผล 
Q.2/63 

ร้อยละ 
Q.2 

(เทียบปี) 

ไตรมาส 1/63 ไตรมาส 2/63 ไตรมาส 3/63 ไตรมาส 4/63 

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

1 จ านวนผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้ และเรียนรู้
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
(6,000) 

คน 1,000 550 55.00% 160 160 340 390 250 0 250 0 

2 โครงการตามแผนงานด้านสารสนเทศวิเคราะห ์ โครงการ 4 1 25.00 % 0 0 1 1 1 0 2 0 

 
1. จ านวนผู้เข้ารับการถ่ายทอดฯ 
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# งานเปิดตัวโครงการ IOP – 14 พ.ย. 60 (80 คน) 
# งานฝึกอบรม Social Foresight ที่จังหวัดกาฬสินธุ์ – 16 ธ.ค. 62 (40 คน) 
# งานฝึกอบรม Social Foresight ที่จังหวัดพัทลุง – 23 ธ.ค. 62 (40 คน) 
# บรรยายหัวข้อ นวัตกรรมกับการขับเคลื่อนธุรกิจ ให้กับ สหพันธ์อุตสาหกรรมการพิมพ์ – 21 ม.ค. 63 (30 คน) 
# งานฝึกอบรม Social Foresight ที่จังหวัดพะเยา – 24 ม.ค. 63 (40 คน) 
# งานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Urban Future Forum ร่วมกับ FutureTales Lab – 4 ก.พ. 63 (50 คน) 
# บรรยายหัวข้อ การสร้างนวัตกรรมภายในองค์กร ให้กับ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย – 19 ก.พ. 63 (60 คน) 
# บรรยายหัวข้อ การมองอนาคต ให้กับ ส านักงาน ป.ป.ช. – 24 ก.พ. 63 (50 คน) 
# บรรยายหัวข้อ การพัฒนาศักยภาพด้านนวัตกรรมองค์กร ให้กับ ส านักงาน ป.ป.ช. – 26 ก.พ. 63 (50 คน) 
# งานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Foresight Tools Demonstration ให้กับ สสส. – 27-28 ก.พ. 63 (50 คน) 
# บรรยายหัวข้อ นวัตกรรมกับการท างานภาครัฐ ให้กับ ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) – 12 มี.ค. 63 (60 คน) 
2. โครงการตามแผนงานด้านสารสนเทศวิเคราะห์ 
# การพัฒนาระบบเว็บไซต์ IOP ระยะที่ 2 เพ่ือรองรับการใช้งานในลักษณะแคมเปญ และการท า Dashboard 
# อยู่ระหว่างเริ่มด าเนินการ 3 โครงการ ในการน าเครื่องมือ IOP ไปใช้งาน 

1) โครงการรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านองค์กรนวัตกรรมดีเด่น – น าไปใช้เป็นเครื่องมือส าหรับการประกวดปี 2563 
2) โครงการความร่วมมือกับสภาอุตสาหกรรม – จัดแถลงข่าวความร่วมมือเมื่อ 11 ก.พ. 63 
3) โครงการประเมินศักยภาพด้านนวัตกรรมองค์กรกับผู้รับทุน NIA – ด าเนินการร่วมกับทีม Portfolio ได้ผู้รับจ้างเรียบร้อย อยู่ระหว่างด าเนินการ 
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ตัวช้ีวัด กระทรวง อว. 
No. ตัวชี้วัด หน่วยนับ แผน 63 

(เป้าปี) 
รวมผล 
Q.2/63 

ร้อยละ Q.2 
(เทียบปี) 

ไตรมาส 1/63 ไตรมาส 2/63 ไตรมาส 3/63 ไตรมาส 4/63 

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 
1 จ านวนผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้ และเรียนรู้

ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
คน 1,000 550 16.00% 160 160 340 390 250 0 250 0 

1. จ านวนผู้เข้ารับการถ่ายทอดฯ 
# งานเปิดตัวโครงการ IOP – 14 พ.ย. 60 (80 คน) 
# งานฝึกอบรม Social Foresight ที่จังหวัดกาฬสินธุ์ – 16 ธ.ค. 62 (40 คน) 
# งานฝึกอบรม Social Foresight ที่จังหวัดพัทลุง – 23 ธ.ค. 62 (40 คน) 
# บรรยายหัวข้อ นวัตกรรมกับการขับเคลื่อนธุรกิจ ให้กับ สหพันธ์อุตสาหกรรมการพิมพ์ – 21 ม.ค. 63 (30 คน) 
# งานฝึกอบรม Social Foresight ที่จังหวัดพะเยา – 24 ม.ค. 63 (40 คน) 
# งานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Urban Future Forum ร่วมกับ FutureTales Lab – 4 ก.พ. 63 (50 คน) 
# บรรยายหัวข้อ การสร้างนวัตกรรมภายในองค์กร ให้กับ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย – 19 ก.พ. 63 (60 คน) 
# บรรยายหัวข้อ การมองอนาคต ให้กับ ส านักงาน ป.ป.ช. – 24 ก.พ. 63 (50 คน) 
# บรรยายหัวข้อ การพัฒนาศักยภาพด้านนวัตกรรมองค์กร ให้กับ ส านักงาน ป.ป.ช. – 26 ก.พ. 63 (50 คน) 
# งานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Foresight Tools Demonstration ให้กับ สสส. – 27-28 ก.พ. 63 (50 คน) 
# บรรยายหัวข้อ นวัตกรรมกับการท างานภาครัฐ ให้กับ ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) – 12 มี.ค. 63 (60 คน) 
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ตัวช้ีวัดในแบบประเมินของ ก.พ.ร. 
No. ตัวชี้วัด หน่วยนับ แผน 

63 
(เป้าปี) 

รวมผล 
Q.2/63 

ร้อยละ Q.2 
(เทียบปี) 

ไตรมาส 1/63 ไตรมาส 2/63 ไตรมาส 3/63 ไตรมาส 4/63 
แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

1 อันดับความสามารถทางการแข่งขันด้าน 
Scientific Infrastructure ของประเทศไทยตาม
การ จัดอันดับของ IMD (WCY2019) 

อันดับ 33 =0+ 0.00 0 0 0 0 0 0 อันดับ 
33 

0 

2 ข้อเสนอแนะ/มาตรการ/นโยบาย ด้าน
นวัตกรรม ท่ีเสนอผ่าน สอวช. 

เรื่อง 2 =0+  0.00 % 0 0 0 0 1 0 1 0 

3 ความส าเร็จในการจัดท าฐานข้อมูลด้านการ
สนับสนุนเงินทุน และเช่ือมโยงฐานข้อมูลกับ
หน่วยงานสนับสนุนเงินทุน (Funding Agency)  

ระบบ 1 =0+ 0.00 0 0 0 0 0 0 1 0 

4 จ านวนผู้ประกอบการที่ได้รับทุนและมีโครงการ
ขยายผลสู่เชิงพาณิชย์ เป็นผู้ประกอบการที่
ได้รับการสนับสนุนตั้งแต่ปีงบประมาณ 2560-
2562 (สนับสนุนและถ่ายองความรู้ให้งานD1) 

 ราย 60 =0+ 0.00 0 0 0 0 0 0 60 0 

 
ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนนิงาน  

 ความล่าช้าของงบประมาณ – เนื่องจากปีงบประมาณ 2563 ได้รับงบประมาณล่าช้า ท าให้เกิดการชะลอการด าเนินงานบางส่วน โดยเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดซื้อจัดจ้าง ส่งผลต่อผลการใช้จ่ายงบประมาณเมื่อเทียบกับแผนในช่วง 2 ไตรมาสที่ผ่านมา โดยขณะนี้ได้รับงบประมาณเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และได้เร่งด าเนินการด้าน
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวข้องแล้ว จึงเกิดเป็นยอดผูกพันที่รอการใช้จริง 

 ปัญหาสถานการณ์ COVID-19 – ในหลายกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมสัมมนา/ฝึกอบรม รวมถึงการประชุมเพ่ือประสานงาน ได้รับผลกระทบ ซึ่งปัจจุบัน
สถานการณ์ยังมีความไม่แน่นอน จึงอาจต้องมีการทบทวนกิจกรรมและแนวทางการด าเนินงานในอนาคต 
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 การขาดบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ – ทั้งในส่วนของงานด้านอนาคตศาสตร์และงานประเมินองค์กรนวัตกรรม จ าเป็นต้องอาศัยบุคลากรที่มีความรู้และทักษะเชี่ยวชาญเฉพาะ 
ในปัจจุบันบุคลากรของส านักงานมีอยู่จ ากัด จ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือหน่วยงานภายนอก ซึ่งเป็นข้อจ ากัดในการขยายผลการให้บริการและเป็นอุปสรรคในการ
ยกระดับ UNIT ให้เป็นหน่วยงานที่ปรึกษาส าหรับภายนอก 

 
 

    ผู้รายงาน นายชัยธร ลิมาภรณ์วณิชย์  
วันที่ 
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รายงานผลการด าเนินงาน ไตรมาสที ่1-2/2563 (ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563) 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3: สร้างคุณค่าใหม่ทางนวัตกรรม (Nurturing Future Value) 
 

โครงการ:  ศูนย์วิสาหกิจเริ่มต้นประเทศไทย (Startup) 
 

วัตถุประสงค์ของโครงการ  
1. เพ่ือเร่งสร้างวิสาหกิจเริ่มต้นให้เป็นนักรบใหม่ทางเศรษฐกิจ เพ่ือรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจไทยสู่ตลาดโลก 
2. เพ่ือพัฒนาบุคคลากรที่เป็นผู้เชี่ยวชาญให้เพียงพอต่อการเติบโตของวิสาหกิจเริ่มต้น 
3. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้นให้มีความรู้ความสามารถพร้อมที่จะด าเนินธุรกิจในระดับสากลได้ 
4. เพ่ือพัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรมเชิงพื้นที่และรายสาขาอุตสาหกรรมส าหรับสนับสนุนการพัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้น 
ตลอดจนสร้างความร่วมมือระหว่างวิสาหกิจเริ่มต้น หน่วยงานวิจัยสถาบันการศึกษา หน่วยลงทุน  
และหน่วยงานสนับสนุนทั้งภาครัฐและเอกชน ในการพัฒนาประชาคมวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup Community) 
เพ่ือให้เอ้ืออ านวยต่อการจัดตั้งและเติบโตของวิสาหกิจเริ่มต้นของประเทศไทย 
5. เพ่ือส่งเสริมให้วิสาหกิจเริ่มต้นที่มีศักยภาพสามารถขยายตลาดสู่ต่างประเทศได้ 
6. เพ่ือสร้างความความเข้าใจและตระหนักรับรู้ถึงความส าคัญของการพัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้นต่อการเติบโตทาง
เศรษฐกิจของประเทศไทยทั้งในหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาคมวิสาหกิจเริ่มต้น และประชาชนทั่วไป 

 

แผนงานเทียบผลงาน จากระบบ Project Based Management  

 

ค าชี้แจงการด าเนินงานรายกิจกรรม 
ไตรมาส 1/63 

1. Global Startup Hub 
 ได้ด าเนินกิจกรรมศูนย์กลางวิสาหกิจเริ่มต้นระดับโลก โดยร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการพัฒนาพ้ืนที่ด้านพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมของวิสาหกิจเริ่มต้น จัดตั้ง
ศูนย์บริการรองรับต่างชาติ กิจกรรมบ่มเพาะเร่งสร้างการเติบโตทางธุรกิจของวิสาหกิจเริ่มต้น และจัดตั้งศูนย์
การให้บริการภาครัฐแบบครบวงจร ณ จุดเดียวส าหรับวิสาหกิจเริ่มต้น (One-stop Service: OSS) เช่น 
SMART Visa เพ่ือดึงดูดต่างชาติให้เข้ามาด าเนินธุรกิจในไทยและเป็นการพัฒนาระบบนิเวศท่ีเอ้ือต่อการเติบโต
ของวิสาหกิจเริ่มต้นระดับโลก มุ่งหวังให้ประเทศไทยเป็นอีกหนึ่งเป้าหมายของศูนย์กลางวิสาหกิจเริ่มต้น 
ระดับโลก โดยในไตรมาสที่ 1 ได้ด าเนินการพัฒนาใน 1 พ้ืนที่ คือ Chiangmai&Co. ใน Punspace –  
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Co-working Space อ.เวียงแก้ว จ.เชียงใหม่ และได้เริ่มให้บริการ SMART Visa และด าเนินกิจกรรมเสริมสร้าง
ความรู้เพ่ือสนับสนุนการเติบโตทางธุรกิจของวิสาหกิจเริ่มต้น โดยร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตรในการ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้นแก่
กลุ่มเป้าหมายในพ้ืนที่ จ.เชียงใหม่ เพ่ือดึงดูดประชาชนและชาวต่างชาติในพ้ืนที่ จ. เชียงใหม่ ที่สนใจให้มา
ด าเนินธุรกิจในไทย และเป็นการพัฒนาระบบนิเวศที่เอ้ือต่อการเติบโตของวิสาหกิจเริ่มต้นระดับโลก ผ่าน
กิจกรรมได้แก่ 

 1. กิจกรรมสร้างเครือข่ายของกลุ่มวิสาหกิจเริ่มต้นและกลุ่มนักลงทุน (Networking) หัวข้อ Korean 
and Thai Startup Networking เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2562 

 2. กิจกรรม Chiangmai Startup Day ร่วมกับสมาคมไทยผู้ประกอบธุรกิจเงินร่วมลงทุน (Thai 
Venture Capital Association-TVCA) เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2562 

3. กิจกรรม Smart Visa ส าหรับชาวต่างชาติและการส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมดิจิทัล 
ในจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (The Board of Investment-BOI) 
ระหว่างวันที่ 3 – 4 ธันวาคม 2562 

4. กิจกรรม Chiangmai Design Week ร่วมกับส านักส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) 
ระหว่างวันที่ 7 – 14 ธันวาคม 2562 

5. กิจกรรม Urban Tech Chiangmai ร่วมกับกลุ่มผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้นใน จ.เชียงใหม่  
เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2562 
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1. Global Startup Hub 
 1.1 ได้ด าเนินกิจกรรมศูนย์กลางวิสาหกิจเริ่มต้นระดับโลก โดยร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการพัฒนาพ้ืนที่ด้านพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมของวิสาหกิจเริ่มต้น 
จัดตั้งศูนย์บริการรองรับต่างชาติ กิจกรรมบ่มเพาะเร่งสร้างการเติบโตทางธุรกิจของวิสาหกิจเริ่มต้น และจัดตั้ง
ศูนย์การให้บริการภาครัฐแบบครบวงจร ณ จุดเดียวส าหรับวิสาหกิจเริ่มต้น (One-stop Service: OSS) เช่น 
SMART Visa เพ่ือดึงดูดต่างชาติให้เข้ามาด าเนินธุรกิจในไทยและเป็นการพัฒนาระบบนิเวศท่ีเอ้ือต่อการเติบโต
ของวิสาหกิจเริ่มต้นระดับโลก มุ่งหวังให้ประเทศไทยเป็นอีกหนึ่งเป้าหมายของศูนย์กลางวิสาหกิจเริ่มต้น 
ระดับโลก โดยในไตรมาสที่ 2 ได้ด าเนินการพัฒนาใน 1 พ้ืนที่ คือ ย่านปุณณวิถี District C ใน True Digital 
Park จังหวัดกรุงเทพมหานคร และได้เริ่มให้บริการ SMART Visa และด าเนินกิจกรรมเสริมสร้างความรู้เพ่ือ
สนับสนุนการเติบโตทางธุรกิจของวิสาหกิจเริ่มต้น โดยร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตร ในการประชาสัมพันธ์
กิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้นให้แก่กลุ่มเป้าหมาย ในพ้ืนที่
ย่านปุณณวิถี จังหวัดกรุงเทพมหานคร เพ่ือดึงดูดประชาชนและชาวต่างชาติในพ้ืนที่ย่านปุณณวิถี และใน
บริเวณใกล้เคียงที่สนใจให้มาด าเนินธุรกิจในไทย ตลอดจนท าการประชาสัมพันธ์การบริการของ Global Hub 
ให้แก่กลุ่มเป้าหมายทั้งไทยและต่างชาติ โดยเป็นการพัฒนาระบบนิเวศที่เอ้ือต่อการเติบโตของวิสาหกิจเริ่มต้น
ระดับโลก ผ่านกิจกรรมได้แก่ 
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  1.  กิจกรรม The Guru Guide:  Smart visa and how to start business in Thailand  
ให้ความรู้วิสาหกิจเริ่มต้นต่างชาติและไทย ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ในหัวข้อ
เรื่อง Smart Visa ส าหรับชาวต่างชาติ และการขอรับการส่งเสริมการลงทุนส าหรับวิสาหกิจเริ่มต้นที่สนใจ  
เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 
  2. ร่วมกิจกรรมจัดแสดงนิทรรศการ SEC Fin Tech for SMEs and Startup: Innovation 
for Financial Inclusion กับส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  (ส านักงาน 
ก.ล.ต.) เพ่ือประชาสัมพันธ์การให้บริการของหน่วยงาน Global Hub ให้แก่กลุ่มเป้าหมายของงาน เมื่อวันที่ 
27 กุมภาพันธ์ 2563 
  3. แผนการร่วมกิจกรรม Tech Take Tech ร่วมกับ True Digital Park เพ่ือประชาสัมพันธ์
บริการที่มีต่อวิสาหกิจเริ่มต้นที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของงาน เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 แต่เนื่องจาก 
ความปลอดภัยจากสถานการณ์โควิด-19 ทาง True Digital Park จึงได้ท างานเลื่อนงานออกไป 
 1.2 การจัดท าระบบข้อมูลกลางของระบบนิเวศวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup Database) ได้มีการประชุม
ติดตามงานเพ่ือปรับปรุงแบบฟอร์มการลงทะเบียนของวิสาหกิจเริ่มต้น นักลงทุน และผู้ที่ เกี่ยวข้อง  
โดยวางแผนเปิดระบบให้สามารถเข้ามาลงทะเบียนได้ (public) ภายในเดือนมีนาคม 2563 ผ่านเว็บไซต์ 
www.startupthailand.org 

2. Startup Ecosystem 
 2.1 โครงการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการลงทุนระยะเริ่มต้น (Angel Investor) เพ่ือเตรียมความพร้อม
ให้กับกลุ่มนักลงทุน Angel Investor รุ่นใหม่ และเพ่ือสร้างเครือข่ายระหว่างนักลงทุนระยะเริ่มต้น ทั้งไทยและ
ต่างประเทศ จะด าเนินการอย่างน้อย 5 พ้ืนที่ ได้แก่ 1. พ้ืนที่ District C ณ True Digital Park ปุณณวิถี 
กรุงเทพฯ 2. พ้ืนที่  Chiangmai&Co. จ.เชียงใหม่ 3. พ้ืนที่ เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern 
Economic Corridor: EEC) 4. พ้ืนที่ภาคอีสาน และ 5. พ้ืนที่ภาคใต้ ซึ่งเครือข่ายที่เกิดขึ้นนั้นมีความส าคัญ
เป็นอย่างมากต่อการช่วยสนับสนุนการจัดตั้ง การเติบโตของธุรกิจ และส่งเสริมพัฒนาศักยภาพด้านนวัตกรรม
ของวิสาหกิจเริ่มต้นของประเทศไทย ทั้งนี้ ได้ด าเนินการจัดจ้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยจะได้
ผู้ด าเนินการภายในเดือนมีนาคม 2563 
 2.2 การพัฒนาระบบ One Stop Service Online เพ่ือพัฒนาการเข้าถึงระบบนิเวศวิสาหกิจเริ่มต้น
และประชาสัมพันธ์ศูนย์กลางวิสาหกิจเริ่มต้นระดับโลก (Global Startup Hub) สร้างความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับวิสาหกิจเริ่มต้นอย่างตรงเป้าหมายและกว้างขวางมากยิ่งขึ้น สื่อสารโครงการและบริการของภาครัฐ
รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งยังน าเสนอข่าวสารที่เกี่ยวกับวิสาหกิจเริ่มต้นทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือให้
ทราบถึงกิจกรรมและความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในระบบนิเวศของวิสาหกิจเริ่มต้น  ทั้งนี้ ได้ด าเนินการจัดจ้าง 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยจะได้ผู้ด าเนินการภายในเดือนมีนาคม 2563

http://www.startupthailand.org/
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ตัวช้ีวัดที่เกี่ยวข้อง  (กรอกผลตัวช้ีวัดที่ได้ โดยไม่เป็นตัวเลขสะสม) 
ตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2563 

No. ตัวชี้วัด หน่วย
นับ 

แผน 63 
(เป้าปี) 

รวมผล 
Q.2/63 

ร้อยละ Q.2 
(เทียบปี) 

ไตรมาส 1/63 ไตรมาส 2/63 ไตรมาส 3/63 ไตรมาส 4/63 
แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

1 พื้นที่ท่ีได้รับการพัฒนา พื้นที ่ 5 2 40.00% 2 1 1 1 1 0 1 0 
2 วิสาหกิจเริ่มต้นทีไ่ดร้ับการสนับสนุนออกสู่

ตลาดต่างประเทศหรือไดร้ับการลงทุน 
ราย 10 13 130.00% 5 10 5 3 5 0 0 0 

ตัวช้ีวัดจากการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563 
No. ตัวชี้วัด หน่วยนับ แผน 63 

(เป้าปี) 
รวมผล 
Q.2/63 

ร้อยละ Q.2 
(เทียบปี) 

ไตรมาส 1/63 ไตรมาส 2/63 ไตรมาส 3/63 ไตรมาส 4/63 
แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

1 พื้นที่ท่ีได้รับการพัฒนา พื้นที ่ 5 2 40.00% 0 1 0 1 0 0 5 0 
2 วิสาหกิจเริ่มต้นทีไ่ดร้ับการสนับสนุนออกสู่ตลาด

ต่างประเทศหรือได้รับการลงทุน 
ราย 10 13 130.00% 1 10 2 3 4 0 3 0 

ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนนิงาน   
 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างรุนแรงของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือ COVID-19 ที่เกิดขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ ท าให้ต้องปรับเปลี่ยนแผนการ
ด าเนินงานและเลื่อนก าหนดการจัดกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยงเรื่องการแพร่ระบาดของไวรัส ส่งผลให้ก าหนดการและระยะเวลาการจัดกิจกรรมไม่เป็นไปตามที่ได้วางแผนไว้ 
แนวทางการแก้ไขปัญหา/อุปสรรค 
ได้หารือกับหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการด าเนินโครงการเพ่ือวางแผนเลื่อนก าหนดการจัดกิจกรรม แต่ยังก าหนดระยะเวลาให้ด าเนินการได้
เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาของปีงบประมาณ 2563  

 ผู้รายงาน นางสาวนันทิกานต์ มั่นมาก (NMM)   
วันที่   25 มีนาคม 2563    
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รายงานผลการด าเนินงาน ไตรมาสที ่1-2/2563 (ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563) 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3: สร้างคุณค่าใหม่ทางนวัตกรรม (Nurturing Future Value) 
 

โครงการ:  ศูนย์วิสาหกิจเริ่มต้นประเทศไทย (Startup) 
 

วัตถุประสงค์ของโครงการ  
1. เพ่ือเร่งสร้างวิสาหกิจเริ่มต้นให้เป็นนักรบใหม่ทางเศรษฐกิจ เพ่ือรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจไทยสู่ตลาดโลก 
2. เพ่ือพัฒนาบุคคลากรที่เป็นผู้เชี่ยวชาญให้เพียงพอต่อการเติบโตของวิสาหกิจเริ่มต้น 
3. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้นให้มีความรู้ความสามารถพร้อมที่จะด าเนินธุรกิจในระดับสากลได้ 
4. เพ่ือพัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรมเชิงพื้นที่และรายสาขาอุตสาหกรรมส าหรับสนับสนุนการพัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้น 
ตลอดจนสร้างความร่วมมือระหว่างวิสาหกิจเริ่มต้น หน่วยงานวิจัยสถาบันการศึกษา หน่วยลงทุน  
และหน่วยงานสนับสนุนทั้งภาครัฐและเอกชน ในการพัฒนาประชาคมวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup Community) 
เพ่ือให้เอ้ืออ านวยต่อการจัดตั้งและเติบโตของวิสาหกิจเริ่มต้นของประเทศไทย 
5. เพ่ือส่งเสริมให้วิสาหกิจเริ่มต้นที่มีศักยภาพสามารถขยายตลาดสู่ต่างประเทศได้ 
6. เพ่ือสร้างความความเข้าใจและตระหนักรับรู้ถึงความส าคัญของการพัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้นต่อการเติบโตทาง
เศรษฐกิจของประเทศไทยทั้งในหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาคมวิสาหกิจเริ่มต้น และประชาชนทั่วไป 

 

แผนงานเทียบผลงาน จากระบบ Project Based Management  

 

ค าชี้แจงการด าเนินงานรายกิจกรรม 
ไตรมาส 1/63 

2. Startup Ecosystem 
งาน Startup Thailand x Innovation Thailand Expo 2020 
- จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการจัดงาน Startup Thailand x Innovation Thailand 

Expo 2020  
- ประสานงานหาข้อมูลและค่าใช้จ่ายของสถานที่ต่างๆ เพ่ือจัดงาน Startup Thailand x Innovation 

Thailand Expo 2020  
- จัดประชุมคณะกรรมการอ านวยการจัดงาน Startup Thailand x Innovation Thailand Expo 2020 

ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 และครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2562 เพ่ือหารือ  
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แนวทางการจัดงาน สถานที่จัดงาน และกิจกรรมภายในงาน โดยก าหนดจัดงานระหว่างวันที่ 9-12 กรกฎาคม 
2563 ณ ฮอลล์ 98-99 ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค 
 
ไตรมาส 2/63 

- เสนอที่ประชุมคณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2563 พิจารณา
แนวคิดงาน กิจกรรมภายในงาน และงบประมาณจัดงาน Startup Thailand x Innovation Thailand Expo 
2020 เพ่ือจัดงานในวันที่ 9-12 กรกฎาคม 2563 ณ ฮอลล์ 98-99 ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค โดย
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการจัดงาน โดยให้เสนอแนวทางปรับลดการใช้เงินสะสมในการประชุมครั้งถัดไป 

- เสนอที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารศูนย์วิสาหกิจเริ่มต้นประเทศไทย ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 17 
กุมภาพันธ์ 2563 พิจารณาแนวทางจัดงาน Startup Thailand x Innovation Thailand Expo 2020 โดย
คณะอนุกรรมการฯ มีมติเห็นชอบการจัดงาน โดยมีข้อเสนอแนะให้ติดต่อหาวันจัดงานในช่วงเวลาอ่ืนด้วย     
เพ่ือลดความเสี่ยงจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ที่เกิดขึ้นทั่วโลก 

- ติดต่อประสานงานศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค หาวันจัดงาน Startup Thailand x 
Innovation Thailand Expo 2020 ในช่วงเวลาอ่ืน ตามข้อเสนอแนะจากที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหาร
ศูนย์วิสาหกิจเริ่มต้นประเทศไทย โดยได้วันจัดงานใหม่เป็นวันที่ 1-4 กันยายน 2563 ณ ฮอลล์ 98-99 

- เสนอที่ประชุมคณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 
พิจารณาแนวทางการปรับลดการใช้เงินสะสม แนวทางการหาผู้สนับสนุนจัดงาน แนวทางประเมินผลจัดงานที่
ก าหนดตัวชี้วัดทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ รวมถึงแจ้งเลื่อนวันจัดงานใหม่เป็นไตรมาสที่ 4 ในวันที่ 1-4 
กันยายน 2563 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค  
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ตัวช้ีวัดที่เกี่ยวข้อง  (กรอกผลตัวช้ีวัดที่ได้ โดยไม่เป็นตัวเลขสะสม) 
ตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2563 
No. ตัวชี้วัด หน่วย

นับ 
แผน 63 
(เป้าปี) 

รวมผล 
Q.2/63 

ร้อยละ Q.2 
(เทียบปี) 

ไตรมาส 1/63 ไตรมาส 2/63 ไตรมาส 3/63 ไตรมาส 4/63 
แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

1 ผู้เข้าร่วมงาน Startup Thailand 2020 คน 30,000 =0+ 0.00% 0 0 0 0 0 0 30,000 0 

ตัวช้ีวัดจากการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563 
No. ตัวชี้วัด หน่วยนับ แผน 63 

(เป้าปี) 
รวมผล 
Q.2/63 

ร้อยละ Q.2 
(เทียบปี) 

ไตรมาส 1/63 ไตรมาส 2/63 ไตรมาส 3/63 ไตรมาส 4/63 
แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

1 ผู้เข้าร่วมงาน Startup Thailand ราย 30,000 =0+ 0.00% 0 0 0 0 0 0 30,000 0 
2 จ านวนผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้ และเรียนรู้ด้าน

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (6,000) 
ราย 1,000 =0+ 0.00% 0 0 100 0 0 0 1,000 0 

ตัวช้ีวัดในยุทธศาสตร์ กระทรวง อว. 
No. ตัวชี้วัด หน่วยนับ แผน 63 

(เป้าปี) 
รวมผล 
Q.2/63 

ร้อยละ Q.2 
(เทียบปี) 

ไตรมาส 1/63 ไตรมาส 2/63 ไตรมาส 3/63 ไตรมาส 4/63 
แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

1 จ านวนผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้ และเรียนรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (6,000) 

ราย 1,000 =0+ 0.00% 0 0 0 0 0 0 1,000 0 

 

ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนนิงาน   
  

 ผู้รายงาน นางสาวนันทิกานต์ มั่นมาก (NMM)   
วันที่   25 มีนาคม 2563    



หน้า 1/6 

 

รายงานผลการด าเนินงาน ไตรมาสที ่1-2/2563 (ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563) 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3: สร้างคุณค่าใหม่ทางนวัตกรรม (Nurturing Future Value) 
 

โครงการ:  ศูนย์วิสาหกิจเริ่มต้นประเทศไทย (Startup) 
 

วัตถุประสงค์ของโครงการ  
1. เพ่ือเร่งสร้างวิสาหกิจเริ่มต้นให้เป็นนักรบใหม่ทางเศรษฐกิจ เพ่ือรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจไทยสู่ตลาดโลก 
2. เพ่ือพัฒนาบุคคลากรที่เป็นผู้เชี่ยวชาญให้เพียงพอต่อการเติบโตของวิสาหกิจเริ่มต้น 
3. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้นให้มีความรู้ความสามารถพร้อมที่จะด าเนินธุรกิจในระดับสากลได้ 
4. เพ่ือพัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรมเชิงพื้นที่และรายสาขาอุตสาหกรรมส าหรับสนับสนุนการพัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้น 
ตลอดจนสร้างความร่วมมือระหว่างวิสาหกิจเริ่มต้น หน่วยงานวิจัยสถาบันการศึกษา หน่วยลงทุน  
และหน่วยงานสนับสนุนทั้งภาครัฐและเอกชน ในการพัฒนาประชาคมวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup Community) 
เพ่ือให้เอ้ืออ านวยต่อการจัดตั้งและเติบโตของวิสาหกิจเริ่มต้นของประเทศไทย 
5. เพ่ือส่งเสริมให้วิสาหกิจเริ่มต้นที่มีศักยภาพสามารถขยายตลาดสู่ต่างประเทศได้ 
6. เพ่ือสร้างความความเข้าใจและตระหนักรับรู้ถึงความส าคัญของการพัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้นต่อการเติบโตทาง
เศรษฐกิจของประเทศไทยทั้งในหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาคมวิสาหกิจเริ่มต้น และประชาชนทั่วไป 

 

 
แผนงานเทียบผลงาน จากระบบ Project Based Management   
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ค าชี้แจงการด าเนินงานรายกิจกรรม 
ไตรมาส 1/63 

1. Entrepreneurial University 
ได้น าเสนอแผนการด าเนินงานต่อคณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ เพ่ือขออนุมัติหลักการในการด าเนิน

กิจกรรมแล้ว ต่อมาได้จัดการประชุมชี้แจงแผนการด าเนินกิจกรรมร่วมกับมหาวิทยาลัยในเครือข่าย  
ความร่วมมือ เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 โดยมีมหาวิทยาลัยที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการชี้แจงแผนการ
ด าเนินงานจ านวนกว่า 40 มหาวิทยาลัย และมีมหาวิทยาลัยได้น าส่งข้อเสนอโครงการมายัง สนช. เพ่ือขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินกิจกรรมการแข่งขันวิสาหกิจเริ่มต้นระดับประเทศ (Startup Thailand 
League) จ านวน 39 มหาวิทยาลัยทั้งจากภาครัฐและเอกชน ได้แก่ 

1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
2. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
3. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
4. มหาวิทยาลัยบูรพา 
5. มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
6. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
7. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
8. มหาวิทยาลัยศิลปากร 
9. มหาวิทยาลัยมหิดล 
10. มหาวิทยาลัยรังสิต 
11. สถาบันเทคโนโลยีไทย – ญี่ปุ่น 
12. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง 
13. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
14. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
15. มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย 
16. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
17. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
18. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
19. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
20. มหาวิทยาลัยพะเยา 
21. มหาวิทยาลัยนเรศวร 
22. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
23. มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
24. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
25. มหาวิทยาลัยราชภัฎก าแพงเพชร 
26. มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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27. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
28. มหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
29. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
30. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
31. มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
32. มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม 
33. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
34. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
35. มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
36. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
37. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
38. มหาวิทยาลัยทักษิณ 
39. มหาวิทยาลัยสยาม 

โดยจะมีการพิจารณามหาวิทยาลัยที่สมควรได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินกิจกรรมดังกล่าว
ต่อไป 

 
ไตรมาส 2/63 

1. Entrepreneurial University 
- สนช.  ได้แต่งตั้ งคณะท างานพิจารณาโครงการ Startup Thailand League และ Certified 

Incubator ภายใต้โครงการกองทุนยุวสตาร์ทอัพ (Youth Startup Fund) และคณะกรรมการได้
พิจารณามหาวิทยาลัยที่สมควรได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินการฯ โดยผลการ
พิจารณามีมตสินับสนุนงบประมาณทั้ง 39 มหาวิทยาลัย ได้แก่ 

1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
2. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
3. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
4. มหาวิทยาลัยบูรพา 
5. มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
6. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
7. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
8. มหาวิทยาลัยศิลปากร 
9. มหาวิทยาลัยมหิดล 
10. มหาวิทยาลัยรังสิต 
11. สถาบันเทคโนโลยีไทย – ญี่ปุ่น 
12. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง 
13. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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14. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
15. มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย 
16. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
17. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
18. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
19. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
20. มหาวิทยาลัยพะเยา 
21. มหาวิทยาลัยนเรศวร 
22. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
23. มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
24. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
25. มหาวิทยาลัยราชภัฎก าแพงเพชร 
26. มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
27. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
28. มหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
29. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
30. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
31. มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
32. มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม 
33. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
34. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
35. มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
36. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
37. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
38. มหาวิทยาลัยทักษิณ 
39. มหาวิทยาลัยสยาม 

- ที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารศูนย์วิสาหกิจเริ่มต้นประเทศไทย ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันจันทร์ที่ 
17 กุมภาพันธ์ 2563 เห็นชอบการจัดจ้างมหาวิทยาลัยเพ่ือด าเนินการกิจกรรม Startup Thailand 
League จ านวน 39 แห่ง  และงบประมาณการด าเนินกิจกรรมฯ มหาวิทยาลัยละ 500,000.- บาท 
(ห้าแสนบาทถ้วน) โดยเป็นการจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

- สนช.  ได้ด าเนินการจัดจ้างมหาวิทยาลัยเพ่ือด าเนินกิจกรรม Startup Thailand League ทั้ง 39 
แห่ง เรียบร้อยแล้ว โดยสัญญาเริ่มวันที่ 6 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563
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ตัวช้ีวัดที่เกี่ยวข้อง  (กรอกผลตัวช้ีวัดที่ได้ โดยไม่เป็นตัวเลขสะสม) 
ตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2563 
No. ตัวชี้วัด หน่วย

นับ 
แผน 63 
(เป้าปี) 

รวมผล 
Q.2/63 

ร้อยละ Q.2 
(เทียบปี) 

ไตรมาส 1/63 ไตรมาส 2/63 ไตรมาส 3/63 ไตรมาส 4/63 
แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

1 วิสาหกิจเริ่มต้นทีไ่ดร้ับการสนับสนุน  ทีม 250 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 250 0 

ตัวช้ีวัดจากการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563 
No. ตัวชี้วัด หน่วยนับ แผน 63 

(เป้าปี) 
รวมผล 
Q.2/63 

ร้อยละ Q.2 
(เทียบปี) 

ไตรมาส 1/63 ไตรมาส 2/63 ไตรมาส 3/63 ไตรมาส 4/63 
แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

1 วิสาหกิจเริ่มต้นทีไ่ดร้ับการสนับสนุน ทีม 200 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 200 0 

ตัวช้ีวัด กระทรวง อว. 
No. ตัวชี้วัด หน่วยนับ แผน 63 

(เป้าปี) 
รวมผล 
Q.2/63 

ร้อยละ Q.2 
(เทียบปี) 

ไตรมาส 1/63 ไตรมาส 2/63 ไตรมาส 3/63 ไตรมาส 4/63 
แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

1 จ านวนผู้ประกอบการใหม่และผู้ประกอบการวสิาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมทีไ่ดร้ับการพัฒนาและ
ยกระดับความสามารถในการแข่งขัน 

ราย 200 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 200 0 

ตัวช้ีวัดในแบบประเมินของ ก.พ.ร. 
No. ตัวชี้วัด หน่วยนับ แผน 63 

(เป้าปี) 
รวมผล 
Q.2/63 

ร้อยละ Q.2 
(เทียบปี) 

ไตรมาส 1/63 ไตรมาส 2/63 ไตรมาส 3/63 ไตรมาส 4/63 
แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

1 จ านวนวิสาหกิจเริ่มต้นที่ไดร้ับการบ่มเพาะจาก
ส านักงาน และสามารถัดท าแผนธุรกิจเริม่ต้น 

 ทีม    250  0  0.00 % 0 0 0 0 0 0 250 0 
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ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนนิงาน   
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างรุนแรงของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือ COVID-19 ที่เกิดขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ ท าให้ต้องปรับเปลี่ยนแผนการ
ด าเนินงานและเลื่อนก าหนดการจัดกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยงเรื่องการแพร่ระบาดของไวรัส ส่งผลให้ก าหนดการและระยะเวลาการจัดกิจกรรมไม่เป็นไปตามที่ได้วางแผนไว้ 
แนวทางการแก้ไขปัญหา/อุปสรรค 
ได้หารือกับมหาวิทยาลัยเครือข่ายที่ร่วมด าเนินโครงการเพ่ือวางแผนเลื่อนก าหนดการจัดกิจกรรม แต่ยังก าหนดระยะเวลาให้ด าเนินการได้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาของ
ปีงบประมาณ 2563  

 
 

 ผู้รายงาน นางสาวนันทิกานต์ มั่นมาก (NMM)   
วันที่   25 มีนาคม 2563    
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รายงานผลการด าเนินงาน ไตรมาสที ่1-2/2563 (ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563) 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3: สร้างคุณค่าใหม่ทางนวัตกรรม (Nurturing Future Value) 
 

โครงการ: พัฒนา Startup รายสาขา (Deep Tech Startup) 
 

วัตถุประสงค์ของโครงการ  
1. เพ่ือบ่มเพาะวิสาหกิจเริ่มต้นที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง 
2. เพ่ือพัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้นรายสาขา  
3. เพ่ือพัฒนาและสร้างระบบนิเวศท่ีเหมาะสมในการเติบโตของวิสาหกิจเริ่มต้นรายสาขา 

 

แผนงานเทียบผลงาน จากระบบ Project Based Management  

 
 

กิจกรรม ร้อยละ  ม.ค ก.พ. มี.ค ผลการด าเนินงาน 

1. การพัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้นที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง 
(Deep Tech Startup) 

แผน 20 30 40 •  สรุปแนวทางการบ่มเพาะและเรง่เสร้าง
วิสาหกิจเริ่มต้นที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง 
•  สรุปแนวทางการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรด้านการสร้างวสิาหกิจเริม่ต้นท่ี
ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง 
•  สรุปแนวทางการจัดท าสมุดปกขาว 
(White Paper) ระบบนิเวศวิสาหกิจเริ่มต้น 
(Startup Ecosystem) รายสาขา 

ผล 20 25 30 •  ได้สรุปแนวทางการด าเนินงานตาม
แผนงานท่ีก าหนดไว้ครบถ้วน และ
จัดท า TOR เพื่อจัดจ้างด าเนินงานตาม
แผนงานครบเรียบร้อยทุกแผนงาน
แล้ว  

2. การสร้างตลาดรูปแบบใหมจ่ากวิสาหกิจเริ่มต้น
ด้านการเกษตรส าหรับกลุ่ม OTOP เกษตร 
อัตลักษณ์พื้นถิ่น 

แผน 0 5 7  

ผล 0 5 7 •  จัดท ากรอบแนวทางการด าเนินงานและ
ประสานแนวทางท างานกับหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง ๆ ได้แก่ กรมทรัพย์สินทางปัญญา 
กรมส่งเสรมิการเกษตร  
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ค าชี้แจงการด าเนินงานรายกิจกรรม 
ไตรมาส 2/63 

ส าหรับในปี 2563 ในส่วนของ 2 กิจกรรมการด าเนินงาน ประกอบไปด้วย 
1. การพัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้นที่ใช้เทคโนโลยีข้ันสูง (Deep Tech Startup) แบ่งเป็น 2 กิจกรรม ดังนี้  

1.1 กิจกรรมการบ่มเพาะ (Incubation) โดยจะสร้าง DeepTech Incubator โดยมุ่งเน้นด้าน
การสร้างวิสาหกิจเริ่มต้นการเกษตรโดยใช้เทคโนโลยีการประดิษฐ์ให้เกิดสังคมเครือข่าย (AgTech.AI 
Consortium) และพัฒนาศักยภาพบุคคลากรให้สามารถเป็นผู้บ่มเพาะไอเดียธุรกิจจากผลงานวิจัยที่มีการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี AI ด้านการเกษตร น าไปสู่การสร้างให้เกิดธุรกิจที่ประสบความส าเร็จได้จริง ทั้งนี้ได้จัดท า 
TOR เพื่อจ้างเหมาด าเนินงานกิจกรรมตามแผนงาน โดยจะเริ่มด าเนินงานในเดือนพฤษภาคม 2563 นี้  

ออกแบบหลักสูตรร่วมกับมหาวิทยาลัย  1) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุร
นารี และ 3) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ก าแพงแสน 

พัฒนาหลักสูตร Train the Trainer ร่วมกับ Stichting StartLife Holding (StartLife) 
ประเทศเนเธอร์แลนด์ ซึ่งได้ลงนาม MOU กับ สนช. เมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา การถ่ายทอดประสบการณ์
ของ StartLife 

1.2 กิจกรรมเร่งสร้างระยะเริ่มต้น (Pre-Acceleration) ได้พัฒนาหลักสูตรการบ่มเพาะช่วง
เร่งสร้างระยะเริ่มต้น โดยมุ่งเน้นใน 2 กลุ่มได้แก่ วิสาหกิจเริ่มต้นด้านการเกษตร และวิสาหกิจเริ่มต้นเทคโนโลยี
ขั้นสูงด้านเทคโนโลยี 5G  โดยมีการหารือกับบริษัทขนาดใหญ่เพื่อร่วมสนับสนุนการด าเนินงานพัฒนา MVP 
หรือ Minimum Viable Product ใช้เป็นเครื่องมือเชิงกลยุทธ์ที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน ซึ่งทั้งสองโครงการได้
จัดท า TOR จัดจ้างด าเนินงานเพื่อจ้างเหมาด าเนินงานกิจกรรมตามแผนงานเรียบร้อยแล้ว จะเริ่มเปิดรับสมัคร
ในเดือนเมษายนนี้ ต่อไป 

อนึ่ง เพ่ือเป็นตัวอย่างให้เห็นของการน าเทคโนโลยีขั้นสูงมาพัฒนาในธุรกิจวิสาหกิจเริ่มต้น จึงได้
จัดสัมมนา AgTech Innovation Forum @ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 และ 2) 
จัดงานสัมมนา AgTech Innovation Forum @ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ได้
น าเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาในรูปแบบใหม่ๆ ในกลุ่มของวิสาหกิจด้านการเกษตรด้านเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ผลิต ลดต้นทุน และเพ่ิมผลผลิตให้กับการเกษตร  

นอกจากนี้ ยังได้มีความร่วมมือกับ องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล (WWF ประเทศไทย) เดอะ
มอลล์ กรุ๊ป จัดกิจกรรมการประกวด “นวัตกรรมการจัดการพลาสติกเพื่อความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมและทะเล
ไทย” ได้ผู้เข้ารอบแรก 3 ทีม ได้แก่ 1) ทีม แทรชลัคกี้ ขยะรีไซเคิลลุ้นโชค 2) ทีม Won Project และ 3) ทีม 
KHORKUAD RESHOP โดย สนช. จะร่วมให้ค าปรึกษาเพ่ือพัฒนาแนวทางสามารถจัดการขยะพลาสติกได้อย่าง
เป็นรูปธรรม และมีประสิทธิภาพ โดยน าเสนอรอบสุดท้ายในวันสิ่งแวดล้อม เดือนมิถุนายน 63 ต่อไป 

อีกแผนงานที่ส าคัญและมุ่งเน้นการพัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรมรายสาขาเพ่ือสร้างความเข้มแข็ง 
Strong Sectoral Innovation System (SIS) ให้กับประเทศ โดยสาขาที่นับว่ามีความส าคัญยิ่งของประเทศคือ
ด้านการเกษตร และด้านดนตรีศิลปะนันทการ (MAR Tech) จึงได้จัดท าจัดท าสมุดปกขาว (White paper) โดยได้
ออกแบบวิธีการประเมินสถานการณ์ปัจจุบัน การทบทวนและศึกษาแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมระบบนิเวศใน 
2 ด้านดังกล่าว และจะเริ่มด าเนินการส ารวจและวิเคราะห์ข้อมูลด้านระบบนิเวศวิสาหกิจเริ่มต้นต่อไป 
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2. การสร้างตลาดรูปแบบใหม่จากวิสาหกิจเริ่มต้นด้านการเกษตรส าหรับกลุ่ม OTOP เกษตรอัต
ลักษณ์พื้นถิ่น โดยได้จัดท าแพลตฟอร์มเพื่อเป็นกรอบแนวทางการด าเนินงาน พร้อมทั้งได้ประสานความ
ร่วมมือในการสนับสนุนการด าเนินงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๆ ได้แก่ กรมทรัพย์สินทางปัญญา และกรม
ส่งเสริมการเกษตร โดยได้จัดท าแผนด าเนินงานกิจกรรม และ TOR จัดจ้างด าเนินงานเรียบร้อยแล้ว โดยจะเริ่ม
เปิดรับสมัครวิสาหกิจเริ่มต้นด้านการเกษตรเข้าร่วมโครงการในเดือนเมษายน  
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ตัวช้ีวัดที่เกี่ยวข้อง  (กรอกผลตัวช้ีวัดที่ได้ โดยไม่เป็นตัวเลขสะสม) 
ตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2563 
No. ตัวชี้วัด หน่วย

นับ 
แผน 63 
(เป้าปี) 

รวมผล 
Q.2/63 

ร้อยละ Q.2 
(เทียบปี) 

ไตรมาส 1/63 ไตรมาส 2/63 ไตรมาส 3/63 ไตรมาส 4/63 
แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

1 วิสาหกิจเริ่มต้นที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง (Deep Tech 
Startup) ที่ได้รับการบ่มเพาะ 

ราย 20 =0+ 0.00% 0 0 0 0  20 0 0 0 

2 บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการสร้าง
วิสาหกิจเริ่มต้นที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง 

ราย 40 =0+ 0.00% 0 0 0 0  40 0 0 0 

3 สมุดปกขาว (White Paper) ระบบนิเวศวิสาหกิจ
เริ่มต้น (Startup Ecosystem) 

รายงาน 2 =0+ 0.00% 0 0 0 0 0 0 2 0 

4 การสร้างตลาดรูปแบบใหม่จากวิสาหกิจเริ่มต้น
ด้านการเกษตรส าหรับกลุ่ม OTOP เกษตรอัต
ลักษณ์พ้ืนถิ่น 

ราย 40 =0+ 0.00% 0 0 0 0 40 0 0 0 

ตัวช้ีวัดจากการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563 
No. ตัวชี้วัด หน่วยนับ แผน 63 

(เป้าปี) 
รวมผล 
Q.2/63 

ร้อยละ Q.2 
(เทียบปี) 

ไตรมาส 1/63 ไตรมาส 2/63 ไตรมาส 3/63 ไตรมาส 4/63 
แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

1 วิสาหกิจเริ่มต้นที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง (Deep Tech 
Startup) ที่ได้รับการบ่มเพาะ 

ราย 20 =0+ 0.00% 0 0 0 0 20 0 0 0 
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ตัวช้ีวัดจาก งบประมาณจากส านักนายกรัฐมนตรี   
No. ตัวชี้วัด หน่วยนับ แผน 63 

(เป้าปี) 
รวมผล 
Q.2/63 

ร้อยละ Q.2 
(เทียบปี) 

ไตรมาส 1/63 ไตรมาส 2/63 ไตรมาส 3/63 ไตรมาส 4/63 
แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

1 การสร้างตลาดรูปแบบใหม่จากวิสาหกิจเริ่มต้นด้าน
การเกษตรส าหรับกลุ่ม OTOP เกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น 

ราย 40 =0+ 0.00% 0 0 0 0 40 0  0 

 
ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนนิงาน   

1. แผนการด าเนินของโครงการพัฒนา Startup รายสาขา (Deep Tech Startup) เป็นแผนการด าเนินงานใหม่ที่มุ่งเน้นไปที่รายสาขา โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ที่มีการ
ด าเนินงานเป็นปีแรก ดังนั้นจึงมีการประชุมปรึกษาหารือร่วมกับผู้บริหาร เพื่อให้เกิดความชัดเจนในปรับแผนการด าเนินงาน ในการจัดท า TOR และตอบโจทย์
นโยบายส าคัญของรัฐบาลต่อไป 

2. จ านวน Startup รายสาขาเป้าหมายที่มีการใช้เทคโนโลยีข้ันสูง มีจ านวนน้อยมาก  
 
 
 

ผู้รายงาน  มณฑา  ไก่หิรัญ 
วันที่ 25 มีนาคม 2563    
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รายงานผลการด าเนินงาน ไตรมาสที ่1-2/2563 (ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563) 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3: สร้างคุณค่าใหม่ทางนวัตกรรม (Nurturing Future Value) 
 

โครงการ: กิจกรรมนวัตกรรมประเทศไทย 
 

วัตถุประสงค์ของโครงการ  
1. เพ่ือกระตุ้นให้สังคมไทยและหน่วยงานทุกภาคส่วนของประเทศ เกิดความตื่นตัวและเกิดแรงบันดาลใจใน

การสร้างสรรค์นวัตกรรมให้แก่ประเทศ  
2. เพ่ือเผยแพร่นวัตกรรมเด่นของประเทศไทยที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่คนไทยและคนทั่วโลก ให้กลุ่มเป้าหมาย

ทั้งในประเทศและระดับนานาชาติ เกิดการรับรู้คุณค่าและเชื่อมั่นศักยภาพในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของ
ประเทศไทย 

3. เพ่ือสื่อสารภาพสร้างลักษณ์ใหม่ของประเทศไทยด้านนวัตกรรม ให้เกิดการรับรู้ถึงคุณค่าและเอกลักษณ์ 
ของนวัตกรรมที่พัฒนาจากประเทศไทย และเกิดการยอมรับประเทศไทยสู่การเป็นประเทศฐานนวัตกรรม  

 

แผนงานเทียบผลงาน จากระบบ Project Based Management  

 

ค าชี้แจงการด าเนินงานรายกิจกรรม 
ไตรมาส 1/63 
11. การประกวดรางวัลนวัตกรรม 

- เสนอที่ประชุมคณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 13/2562 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562 พิจารณา
ค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการตัดสินรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจ าปี 2563 โดยที่ประชุมเสนอแนะ
ผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ิมเติมเพ่ือให้ติดต่อเชิญเข้าร่วมเป็นคณะอนุกรรมการตัดสินรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติฯ 
2. การจัดกิจกรรมนวัตกรรม 

- เข้าร่วมจัดคูหานิทรรศการในงาน CEBIT ASEAN Thailand เมื่อวันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2562 ณ 
ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค โดยให้ค าปรึกษาแนวทางการสร้างธุรกิจนวัตกรรมและการให้บริการ
ทั้งหมดของ สนช. รวมถึงเผยแพร่ตัวอย่างผลส าเร็จของวิสาหกิจเริ่มต้นและนวัตกรรมของประเทศไทย 

- ประชุมเตรียมการประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมถนนสายวิทยาศาสตร์ประจ าปี 2563 ที่ส านักงานนวัตกรรม
แห่งชาติ (องค์การมหาชน)  
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3. การสื่อสารสร้างแบรนด์นวัตกรรมประเทศไทย  
- จัดท าฐานข้อมูลนวัตกรรมประเทศไทย 500 ผลงาน ผลิตวีดิทัศน์สื่อสารสร้างการรับรู้นวัตกรรมประเทศ

ไทย 2 เรื่อง จัดท าเว็บไซต์และเฟซบุ้คเผยแพร่นวัตกรรมประเทศไทย  
 
ไตรมาส 2/63 
1. การประกวดรางวัลนวัตกรรม 

- จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการตัดสินรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจ าปี 2563  
- จัดประชุมคณะอนุกรรมการตัดสินรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจ าปี 2563 ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 30 

มกราคม 2563 ณ โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส เพ่ือพิจารณาประเภท กรอบเงินรางวัล และหลักเกณฑ์การ
พิจารณารางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจ าปี 2563 

- จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจ าปี 2563 รวม 5 คณะ ประกอบด้วย 
คณะท างานรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์
และบริการ ด้านสื่อและการสื่อสาร ด้านองค์กรนวัตกรรมดีเด่น 

- จัดประชุมคณะท างานรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจ าปี 2563 ทั้ง 5 คณะ เพ่ือก าหนดประเภท 
รูปแบบและหลักเกณฑ์พิจารณาตัดสินรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจ าปี 2563 ดังนี้ 

1. คณะท างานรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านเศรษฐกิจ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 
2. คณะท างานรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการ ครั้งที่ 1/2563       

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 
3. คณะท างานรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านสื่อและการสื่อสาร ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 6 มกราคม 

2563 และครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 
4. คณะท างานรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 26 

กุมภาพันธ์ 2563 
5. คณะท างานรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านองค์กรนวัตกรรมดีเด่น ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 27 

กุมภาพันธ์ 2563 
- จัดประชุมคณะอนุกรรมการตัดสินรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจ าปี 2563 ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 29 

กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส เพ่ือพิจารณาประเภท กรอบเงินรางวัล และหลักเกณฑ์การ
พิจารณารางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจ าปี 2563 ที่ผ่านการทบทวนจากคณะท างานรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ
ทั้ง 5 คณะ 

- จัดประกวดคลิปวีดิโอ NIA Creative Contest 2020 หัวข้อ “Images of Futures: FUTURELAND” 
ร่วมกับอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ 
2. การจัดกิจกรรมนวัตกรรม 

- จัดกิจกรรมถนนสายวิทยาศาสตร์ประจ าปี 2563 เมื่อวันที่ 9-12 มกราคม 2563 ณ ส านักงานนวัตกรรม
แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
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3. การสื่อสารสร้างแบรนด์นวัตกรรมประเทศไทย  
- จัดประชุมรายงานสรุปผลด าเนินงานสื่อสารสร้างแบรนด์นวัตกรรมประเทศไทย ระยะที่ 1 ต่อผู้บริหาร

ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2563 
- จัดประชุมเสนอแนวทางด าเนินงานสื่อสารสร้างแบรนด์นวัตกรรมประเทศไทย ระยะที่ 2 ต่อผู้บริหาร

ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 
- จัดประชุมสรุปแนวทางด าเนินงานสื่อสารสร้างแบรนด์นวัตกรรมประเทศไทย ระยะที่ 2 ต่อผู้บริหาร

ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563 
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ตัวช้ีวัดที่เกี่ยวข้อง (กรอกผลตัวช้ีวัดที่ได้ โดยไม่เป็นตัวเลขสะสม) 

ตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2563 
No. ตัวชี้วัด หน่วย

นับ 
แผน 63 
(เป้าปี) 

รวมผล 
Q.2/63 

ร้อยละ Q.2 
(เทียบปี) 

ไตรมาส 1/63 ไตรมาส 2/63 ไตรมาส 3/63 ไตรมาส 4/63 
แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

1 การจัดประกวดรางวัลนวัตกรรม รางวัล 10 6  60.00% 0 0 0 6 0 0 10 0 

2 การจัดกิจกรรมนวัตกรรมอ่ืน  
(ถนนสายวิทย์ + มหกรรมวิทย์) 

กิจกรรม 2 1 100.00% 0 0 1 1 0 0 1 0 

3 การสื่อสารสร้างแบรนด์นวัตกรรมประเทศไทย กิจกรรม 4 1 25.00% 1 1 0 0  1 0 2 0 

ตัวช้ีวัดจากการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563 
No. ตัวชี้วัด หน่วยนับ แผน 63 

(เป้าปี) 
รวมผล 
Q.2/63 

ร้อยละ Q.2 
(เทียบปี) 

ไตรมาส 1/63 ไตรมาส 2/63 ไตรมาส 3/63 ไตรมาส 4/63 
แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

1 จ านวนกิจกรรมสร้างความตระหนัก (8) 
นิทรรศการในงาน CEBIT ASEAN Thailand + ถนนสายวิทย์ 

กิจกรรม 2 2 100.00% 0 1 1 1 0 0 1 0 

2 จ านวนผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้ และเรียนรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (6,000) 

ราย 800 1,100 137.50% 100 200 400 900 0 0 300 0 

ตัวช้ีวัด กระทรวง อว. 
No. ตัวชี้วัด หน่วยนับ แผน 63 

(เป้าปี) 
รวมผล 
Q.2/63 

ร้อยละ Q.2 
(เทียบปี) 

ไตรมาส 1/63 ไตรมาส 2/63 ไตรมาส 3/63 ไตรมาส 4/63 
แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

1 จ านวนผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้ และเรียนรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (6,000) 

ราย 800 1,100 137.50% 100 200 400 900 0 0 300 0 



หน้า 5/5 

 

 
 

ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนนิงาน  
ด้วยขณะนี้เกิดสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ที่แพร่อย่างรวดเร็วและกว้างขวางทั่วโลก รวมถึงในประเทศไทย ซึ่งมีผู้ติดเชื้อและเสียชีวิต
เพ่ิมขึ้นเป็นจ านวนมากทั่วโลก องค์กรอนามัยโลกจึงได้ประกาศให้การระบาดของโรคดังกล่าวเป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศ ( Public health emergency of 
international concern) ดังนั้น กระทรวงสาธารณสุขจึงได้ “ประกาศให้โรคโควิด 19 เป็นโรคติดต่ออันตราย ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558” เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์
2563 ประกอบกับการแพร่ระบาดดังกล่าวในประเทศไทยมีแนวโน้มที่มีผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตเพ่ิมขึ้น ซึ่งเป็นสถานการณ์อันกระทบต่อความสงบ เรียบร้อยและความปลอดภัยของ
ประชาชน รัฐบาลเห็นควรยกระดับขึ้นสู่การบังคับใช้มาตรการเข้มงวดขั้นสูงสุดและเร่งด่วน เพ่ือควบคุมมิให้โรคแพร่ระบาดออกไปในวงกว้าง และรักษาไว้ซึ่งความ ปลอดภัยของ
ประชาชน จึงได้ “ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ตามพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548” เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2563  
 

การระบาดของโรคโควิด 19 อย่างรวดเร็วและแพร่กระจายในวงกว้างทั่วประเทศไทย ส่งผลให้หน่วยงานต่างๆ ได้ยกเลิกหรือเลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปในปีหน้า เพ่ือลดความเสี่ยง
และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อการจัดกิจกรรม และสอดรับกับแนวทางการป้องกันการระบาดมากข้ึนของโรคดังกล่าวจากภาครัฐ ที่ต้องการให้ลดการจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มของคน
จ านวนมาก จึงอาจส่งผลกระทบต่อการจัดกิจกรรมต่างๆ ของส านักงานฯ หรือการเข้าไปร่วมจัดกิจกรรมกับหน่วยงานอื่นๆ ตามแผนที่วางไว้ในปีนี้ อาทิ การจัดประกวดรางวัลนวัตกรรม 
การจดักิจกรรมนวัตกรรมอ่ืน 
 
 

นายกนช รัติวานิช ผู้รายงาน   
วันที่ 27 มีนาคม 2563    
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รายงานผลการด าเนินงาน ไตรมาสที ่1-2/2563 (ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563) 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4: พัฒนาสู่องค์กรแห่งนวัตกรรม (Innovative Organization)  
 

โครงการ: การบริหารจัดการและติดตามโครงการนวัตกรรม Portfolio 

 
วัตถุประสงค์ของโครงการ  

1. เพ่ือการบริหารจัดการงานบริหารและติดตามโครงการนวัตกรรมที่ได้รับการสนับสนุนจาก สนช. ให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง และมีความโปร่งใส และสามารถขยายผลการด าเนินงานเพ่ือให้เกิดการพัฒนา
ระบบนวัตกรรมของประเทศให้ก้าวกระโดดยิ่งขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบ 

2. เพ่ือวิเคราะห์และประเมินความส าเร็จของการด าเนินโครงการ ตลอดจนผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจและสังคม
ของโครงการนวัตกรรมที่ได้รับการสนับสนุนจาก สนช. 

 
แผนงานเทียบผลงาน จากระบบ Project Based Management  
 

  

ค าชี้แจงการด าเนินงาน 
ไตรมาส 1/63 

- ด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานบริหารจัดการโครงการนวัตกรรมต่อคณะอนุกรรมการฯ ด้าน
เศรษฐกิจและสังคม ในเดือนพฤศจิกายน 62 และเดือนธันวาคม 62 

- อยู่ระหว่างการด าเนินงานรวบรวมข้อมูลการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนโครงการ การติดตามรายงาน
ความก้าวหน้ารายไตรมาส การรวบรวมข้อมูลโครงการ เพ่ือเตรียมน าเสนอต่อที่ประชุม
คณะอนุกรรมการในเดือนมกราคม 

- ด าเนินการติดตามและประเมินผลโครงการนวัตกรรม จ านวน 2 โครงการ 
- การด าเนินงานในขณะนี้อยู่ระหว่างการด าเนินการแก้ไขร่าง TOR จัดจ้างที่ปรึกษาในการวิเคราะห์มูลค่า

ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม และจะเข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภายในเดือนมกราคม 2563 
- สนับสนุนโครงการนวัตกรรมแล้วเป็นจ านวนทั้งสิ้น 35 โครงการ ประกอบด้วย 

o โครงการนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจ จ านวน 32 โครงการ 
o โครงการนวัตกรรมด้านสังคม จ านวน 3 โครงการ 
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- โครงการนวัตกรรมที่ลงนามสัญญาแล้ว  
o โครงการนวัตกรรมปี 2562 จ านวนทั้งสิ้น 184 โครงการ (โครงการอนุมัติ 195 โครงการ (ไม่

ลงนามสัญญา 3 โครงการ)) 
o โครงการนวัตกรรมปี 2563 จ านวนทั้งสิ้น 7 โครงการ 

 

ไตรมาส 2/63 
- ด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานบริหารจัดการโครงการนวัตกรรมต่อคณะอนุกรรมการฯ ด้าน

เศรษฐกิจและสังคม ในเดือนมกราคม 63 เดือนกุมภาพันธ์ 63 และเดือนมีนาคม 62 
- รายงานผลการข้อมูลการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนโครงการ การติดตามรายงานความก้าวหน้ารายไตรมาส 

การรวบรวมข้อมูลโครงการ ประจ าไตรมาสที่ 1 ที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ ในเดือนมกราคม 2563 
- อยู่ระหว่างการด าเนินงานรวบรวมรายงานผลการข้อมูลการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนโครงการ การติดตาม

รายงานความก้าวหน้ารายไตรมาส การรวบรวมข้อมูลโครงการ ประจ าไตรมาสที่ 2 เพ่ือน าเสนอต่อที่
ประชุมคณะอนุกรรมการฯ ในเดือนเมษายน 2563 

- ด าเนินการติดตามและประเมินผลโครงการนวัตกรรม จ านวน 12 โครงการ 
- ด าเนินการจัดจ้างที่ปรึกษาวิเคราะห์มูลค่าผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งขณะนี้อยู่ในกระบวนการ

เก็บข้อมูลโครงการ 
- ด าเนินการจัดท า TOR จัดจ้างเหมาในการบ ารุงรักษาระบบอิเล็กทรอนิกส์สารสนเทศเพ่ือการบริหาร

โครงการ และจ้างเหมาบริการระบบฐานข้อมูลวิสาหกิจเริ่มต้นและผู้ประกอบการที่ได้รับการสนับสนุน
จาก สนช. โดยจะเข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภายในเดือนมีนาคม 2563 

- สนับสนุนโครงการนวัตกรรมแล้วเป็นจ านวนทั้งสิ้น 54 โครงการ ประกอบด้วย 
o โครงการนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจ จ านวน 48 โครงการ 
o โครงการนวัตกรรมด้านสังคม จ านวน 6 โครงการ 

- โครงการนวัตกรรมที่ลงนามสัญญาแล้ว  
o โครงการนวัตกรรมปี 2562 จ านวนทั้งสิ้น 189 โครงการ (โครงการอนุมัติ 195 โครงการ (ไม่

ลงนามสัญญา 6 โครงการ)) 
o โครงการนวัตกรรมปี 2563 จ านวนทั้งสิ้น 31 โครงการ (โครงการอนุมัติ 54 โครงการ) 
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ตัวชีวั้ดที่เกี่ยวข้อง 

ตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2563 
No. ตัวชี้วัด หน่วยนับ แผน 63 

(เป้าปี) 
รวมผล 
Q.2/63 

ร้อยละ Q.2 
(เทียบปี) 

ไตรมาส 1/63 ไตรมาส 2/63 ไตรมาส 3/63 ไตรมาส 4/63 
แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

1 รายงานผลการควบคุมบริหารจัดการ
โครงการนวัตกรรม 

รายงาน 10 5 0.00% 2  2 3 3 2  0 3  0 

2 โครงการบ ารุงรักษาระบบอิเล็กทรอนิกส์
สารสนเทศเพ่ือการบริหารและติดตาม
โครงการนวัตกรรม 

โครงการ 1 1 0.00% 0 0 1 1 0 0 0 0 

3 รายงานผลการลงนามสัญญารับทุน
สนับสนุนโครงการ 

รายงาน 4 2 0.00% 1 1 1 1 1 0 1 0 

4 รายงานการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนโครงการ
นวัตกรรม 

รายงาน 4 1 0.00% 0 0 1 1 1 0 2 0 

5 รายงานผลติดตามรายงานรายไตรมาส
โครงการนวัตกรรม 

รายงาน 4 1 0.00% 0 0 1 1 1 0 2 0 

6 รายงานผลการเยี่ยมชมและติดตามการ
ด าเนินโครงการนวัตกรรม 

รายงาน 3 1 0.00% 0 0 1 1 1 0 1 0 

7 รายงานผลการประเมินมูลค่าผลกระทบ
ทางเศรษฐกิจและสังคม 

รายงาน 1 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 1 0 

8 รายงานผลการวิเคราะห์ปัจจัยของ
โครงการนวัตกรรมที่ไม่สามารถขยายผล 

สู่เชิงพาณิชย์ได้ 

รายงาน 1 0 0.00% 0 0 1 0 0 0 0 0 
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No. ตัวชี้วัด หน่วยนับ แผน 63 
(เป้าปี) 

รวมผล 
Q.2/63 

ร้อยละ Q.2 
(เทียบปี) 

ไตรมาส 1/63 ไตรมาส 2/63 ไตรมาส 3/63 ไตรมาส 4/63 
แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

9 ฐานข้อมูลผู้ประกอบการ ฐานข้อมูล 1 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 1 0 
 

 ตัวช้ีวัดจากการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563 
No. ตัวชี้วัด หน่วยนับ แผน 63 

(เป้าปี) 
รวมผล 
Q.2/63 

ร้อยละ Q.2 
(เทียบปี) 

ไตรมาส 1/63 ไตรมาส 2/63 ไตรมาส 3/63 ไตรมาส 4/63 
แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

1 มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจท่ีเกดิจากการน า
ผลงานวิจัยและพัฒนาไปใช้ประโยชน์ 

ล้านบาท 2,400 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 2,400 0 

2 มูลค่าผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ล้านบาท 200 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 50 0 

ตัวช้ีวัด กระทรวงอว. 
No. ตัวชี้วัด หน่วยนับ แผน 63 

(เป้าปี) 
รวมผล 
Q.2/63 

ร้อยละ Q.2 
(เทียบปี) 

ไตรมาส 1/63 ไตรมาส 2/63 ไตรมาส 3/63 ไตรมาส 4/63 
แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

1 มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจท่ีเกดิ
จากการน าผลงานวิจัยและพัฒนา
ไปใช้ประโยชน ์

ล้านบาท 1,000 0 0.00 % 0 0 0 0 0 0 2,400 0 

2 มูลค่าผลกระทบทางเศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดล้อม 

ล้านบาท 50 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 50 0 

 ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินงาน  
- เกิดความล่าช้าในการจัดจ้างที่ปรึกษาวิเคราะห์มูลค่าผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม เนื่องจากปีงบประมาณ 2563 ได้มีการขยายงานจัดจ้างการด าเนินงานในส่วนของ 

“การประเมินศักยภาพด้านนวัตกรรมองค์กร” (งานของฝ่าย D5) เพิ่มเติม จึงจ าต้องประชุมสรุปภาพรวมของการจัดจ้างงานในครั้งนี้ ส่งผลให้การจัดจ้างล่าช้าจากเดิมที่ตั้งไว้ 
อย่างไรก็ดี ขณะนี้อยู่ในกระบวนการเก็บข้อมูลโครงการ และคาดว่าจะด าเนินการเสร็จภายในสิ้นเดือนสิงหาคม 2563 

  ผู้รายงาน ภคพงศ์ พรมนุชาธิป 
วันที่ 20 มีนาคม 2563   
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รายงานผลการด าเนินงาน ไตรมาสที ่1-2/2563 (ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563) 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาสู่องค์กรแห่งนวัตกรรม (Innovative Organization) 

 

โครงการ : นวัตกรรมสื่อ 

วัตถุประสงค์ของโครงการ  
1. เพ่ือจัดท าเนื้อหาด้านนวัตกรรมที่เน้นการใช้องค์ความรู้จากหลายสาขาและมีความน่าสนใจ 
2. เพ่ือออกแบบและสร้างสรรค์สื่อในทุกประเภท โดยการก าหนดรูปแบบที่มีความน่าสนใจและดึงดูดสายตา 

สามารถสื่อสารและเข้าใจได้ง่าย รวมถึงแสดงเอกลักษณ์ของ สนช. 
3. เพ่ือเผยแพร่เนื้อหาด้านนวัตกรรมผ่านสื่อใหม่และสื่อเก่า โดยการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารใหม่หรือต่อยอดจาก

เทคโนโลยกีารสื่อสารที่มีอยู่เดิม 

 
แผนงานเทียบผลงาน จากระบบ Project Based Management  

 
 

ค าชี้แจงการด าเนินงาน 
ไตรมาส 1/2563 
1. งานพัฒนาเนื้อหาและองค์ความรู้นวัตกรรม 

ก าลังด าเนินการจัดท าหนังสือรายงานประจ าปี 2562 สนช. และหนังสือร้อยคนไทยหัวใจนวัตกรรมเล่ม 2  
2. งานออกแบบและสร้างสรรค์สื่อ จ านวน 21 ผลงาน 

No. ชื่องาน เดือน/ป ี
1 โปสเตอร์ ส าหรับผู้ประกอบการและ STARTUP กิจกรรม “ROAD SHOW: ภาคใต้ชายแดน" ตุลาคม 2562 
2 โปสเตอร์ งานสัมมนา หัวข้อ “Future of Work: How do you work in the future?”  ตุลาคม 2562 
3 โปสเตอร์ การฝึกอบรม IP 102 ครั้งท่ี 1 “กลยุทธ์การจดสิทธิบัตรเพื่อเพิ่มมูลค่าธรุกิจนวัตกรรม” ตุลาคม 2562 
4 โปสเตอร์ การฝึกอบรม IP 101 ครั้งท่ี 1 “สิทธิบัตรและความลับทางการค้า” ตุลาคม 2562 
5 โปสเตอร์ งานสัมมนา “THAILAND-JAPAN Smart Farming: Sharing Experience” ตุลาคม 2562 
6 อินโฟกราฟฟิก อาหารแห่งอนาคต (Future Food) ตุลาคม 2562 
7 หนังสือ “Bangkok Innovation Districts” หรือ “ย่านนวัตกรรม” ตุลาคม 2562 
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No. ชื่องาน เดือน/ป ี
8 โปสเตอร์ งานแถลงข่าวโครงการพฒันาศักยภาพด้านนวตักรรมองค์กร (Innovative Organization 

Program - IOP) 
พฤศจิกายน 2562 

9 อินโฟกราฟฟิก การพัฒนาเทคโนโลยีระบบโครงข่ายการบ าบดัน้ าอัจฉริยะขั้นสูง (Advanced Aqua 
Grids) 

พฤศจิกายน 2562 

10 โปสเตอร์ งานสัมมนา AgTech Innovation Forum @มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนาร ี พฤศจิกายน 2562 
11 โปสเตอร์ สมัมนาเชิงปฎิบตัิการออกแบบโครงการดา้นการบริหารจดัการขยะพลาสติก พฤศจิกายน 2562 
12 อินโฟกราฟฟิก ฟาร์มแห่งอนาคต (Future Farm) พฤศจิกายน 2562 
13 โบรชัวร์ Innovative Organization Program (IPO) พฤศจิกายน 2562 
14 โปสเตอร์ การประกวดนวตักรรมการจัดการพลาสติกเพื่อความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมและทะเลไทย พฤศจิกายน 2562 
15 โปสเตอร์ เปิดตัวโครงการ Deep South Innovation Business Coaching Program 2020 ธันวาคม 2562 
16 หนงัสือ Social Innovation Village ธันวาคม 2562 
17 โปสเตอร์ โครงการ "หมู่บ้านนวัตกรรมเพื่อสังคม" ปี 2562 ธันวาคม 2562 
18 โปสเตอร์ Social Innovation Driving Unit ธันวาคม 2562 
19 โปสเตอร์ Thailand's Social Innovation Trend ธันวาคม 2562 
20 สมุดบันทึก Time Planner 2020 ธันวาคม 2562 
21 หนังสือ Reinventing Thailand Innovation System ธันวาคม 2562 
 รวม   21 ผลงาน 

 
3. งานเผยแพร่ผ่านสื่อใหม่และสื่อเก่า 

No. ชื่องาน เดือน/ป ี
1 ประเด็นการเผยแพร่ – รางวัลนวตักรรมแห่งชาต ิ ตุลาคม 2562 
2 ประเด็นการเผยแพร่ – การจัดประชุม Southeast Asia Startup Assembly (SEASA) พฤศจิกายน 2562 
3 ประเด็นการเผยแพร่ – นวัตกรรมการท่องเที่ยว (TravelTech) ธันวาคม 2562 
 รวม   3 ประเด็น 

 
ไตรมาส 2/63 
1. งานพัฒนาเนื้อหาและองค์ความรู้นวัตกรรม 

ก าลังด าเนินการจัดท าหนังสือรายงานประจ าปี 2562 สนช. หนังสือร้อยคนไทยหัวใจนวัตกรรมเล่ม 2 และ
หนังสือรวบรวมภาพถ่ายนวัตกรรมประจ าปี 2562 
 
2. งานออกแบบและสร้างสรรค์สื่อ จ านวน 22 ผลงาน 

No. ชื่องาน เดือน/ป ี
1 อินโฟกราฟิก Biosecurity In ASEAN 2030 มกราคม 2563 
2 โปสเตอร์ งานสัมมนา “แนวโน้มและทิศทางการพัฒนานวัตกรรมการเกษตรของประเทศไทย” มกราคม 2563 
3 โปสเตอร์ การฝึกอบรม IP 102 ครั้งท่ี 1 “กลยุทธ์การจดสิทธิบัตรเพื่อเพิ่มมูลค่าธรุกิจนวัตกรรม” มกราคม 2563 
4 โปสเตอร์ กิจกรรมถนนสายวิทยาศาสตร์งานวันเด็ก "สถานี SUPER EGG ไข่เสกได้" มกราคม 2563 
5 โปสเตอร์ กิจกรรม “Road Show กองทุนยุวสตาร์ทอัพ (Youth Startup Fund)” มกราคม 2563 
6 สื่อออนไลน์ LOUVRE MUSEUM คืนชีวิต 500 ปี MONA LISA อีกมุมงานศิลป์ ด้วยเทคโนโลยี VR มกราคม 2563 
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No. ชื่องาน เดือน/ป ี
7 โปสเตอร์ AgTech Innovation Forum นวัตกรรมการผลติพืชเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน มกราคม 2563 
8 หนังสือ Startup Thailand 2019: Startup Nation  กุมภาพันธ์ 2563 
9 อินโฟกราฟิก GREATER BAY AREA กุมภาพันธ์ 2563 
10 อินโฟกราฟิก A Tale From INTERPOL กุมภาพันธ์ 2563 
11 โปสเตอร์ เสริมแกร่งผู้ประกอบการอีสานด้วยนวตักรรม ประจ าปี 2563 กุมภาพันธ์ 2563 
12 โปสเตอร์ กิจกรรม “Road Show กองทุนยุวสตาร์ทอัพ (Youth Startup Fund) ภาคกลาง” กุมภาพันธ์ 2563 
13 สื่อออนไลน์ “สิงคโปร์” จากแคฝ่นั สู่สมาร์ทซิตี้ที่ดีทีสุ่ดในโลก กุมภาพันธ์ 2563 
14 โปสเตอร์ เปิดรับข้อเสนอโครงการนวัตกรรมส าหรับเมืองและชุมชน ประจ าปี 2563 กุมภาพันธ์ 2563 
15 อินโฟกราฟิก Looking Forward Through The Lens of 3 Great Economists มีนาคม 2563 
16 หนังสือ ITE2019: Social Innovation in the City มีนาคม 2563 
17 หนังสือ Innovation Thailand (ภาษาอังกฤษ) มีนาคม 2563 
18 หนังสือ Innovation Thailand (ภาษาไทย) มีนาคม 2563 
19 โปสเตอร์ Founder Apprentice รุ่น 3 เปิดรับสมัครแล้ว Empower Entrepreneur in You มีนาคม 2563 
20 โปสเตอร์ เลื่อนจัดงาน Startup Thailand & Innovation Thailand Expo มีนาคม 2563 
21 โปสเตอร์ งานเสวนา The Rise of Female Startups & Innovators มีนาคม 2563 
22 โปสเตอร์ การฝึกอบรม IP 101 ครั้งท่ี 2 หัวข้อ “สร้างแบรนด์และลขิสิทธิ์เพ่ือเพิ่มมลูค่าธุรกิจ” มีนาคม 2563 
 รวม   22 ผลงาน 

 
3. งานเผยแพร่ผ่านสื่อใหม่และสื่อเก่า 

No. ชื่องาน เดือน/ป ี
1 ประเด็นการเผยแพร่ – ท าความรูจ้ัก MARTech (Music Art and Recreation Technology) มกราคม 2563 
2 ประเด็นการเผยแพร่ – นวัตกรรมส าหรับเมืองและชุมชน (City & Community Innovation) กุมภาพันธ์ 2563 
3 ประเด็นการเผยแพร่ – นวัตกรรมเพื่อสุภาพสตรี (FemTech) มีนาคม 2563 
 รวม   3 ประเด็น 
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ตัวช้ีวัดที่เกี่ยวข้อง  (กรอกผลตัวช้ีวัดที่ได้ โดยไม่เป็นตัวเลขสะสม) 
ตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2563  

No. ตัวชี้วัด หน่วยนับ แผน 63 
(เป้าปี) 

รวมผล 
Q.2/63 

ร้อยละ Q.2 
(เทียบปี) 

ไตรมาส 1/63 ไตรมาส 2/63 ไตรมาส 3/63 ไตรมาส 4/63 
แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

1 พัฒนาเนื้อหาและองค์ความรู้นวัตกรรม เนื้อหา 3 0 0.00 % 0 0 1 0 1 0 1 0 

2 ออกแบบและสร้างสรรค์สื่อ  ผลงาน 80 43 0.00 % 20 21 20 22 20  0 20  0 

3 เผยแพร่ผ่านสื่อใหม่และสื่อเก่า ประเด็น 12 6 0.00 % 3 3 3 3 3 0 3 0 

 
ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนนิงาน  

 - 
 
 

  ผู้รายงาน นายกฤษกร รอดช้างเผื่อน 
วันที่ 25 มีนาคม 2563     
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รายงานผลการด าเนินงาน ไตรมาสที ่1-2/2563 (ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563) 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาสู่องค์กรแห่งนวัตกรรม (Innovative Organization) 

 

โครงการ : ประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร 

วัตถุประสงค์ของโครงการ  
1. เพ่ือเผยแพร่ความรู้และความเข้าใจด้านนวัตกรรมแก่กลุ่มเป้าหมาย และสังคมไทยในวงกว้าง 

2. เพ่ือเผยแพร่บทบาท ภารกิจ และตัวอย่างผลส าเร็จด้านนวัตกรรมที่ส านักงานฯ ให้การสนับสนุน 

3. เพ่ือสร้างการรับรู้และจดจ าภาพลักษณ์องค์กร ในฐานะหน่วยงานหลักท่ีส่งเสริมและสนับสนุนนวัตกรรม

ของประเทศไทย  

แผนงานเทียบผลงาน จากระบบ Project Based Management  

 
 

ค าชี้แจงการด าเนินงาน 
ไตรมาส 1-2/2563 
- อยู่ระหว่างด าเนินกระบวนการจัดจ้างโครงการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ คาดว่าจะแล้วเสร็จเมษายน 2563 
- การจัดท าแผนการประชาสัมพันธ์เชิงรุก และด าเนินกิจกรรมประชาสัมพันธ์และการสร้างแบรนด์ จ านวน 

14 กิจกรรม และอยู่ระหว่างการหาแนวทางการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อรูปแบบใหม่ๆ เพ่ือให้เข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายในมากขึ้น 
No. ชื่องาน วัน/ เดือน/ป ี

การแถลงข่าวและการน าสื่อมวลชนลงพื้นที ่
1 การแถลงข่าวโครงการ "ปั้นสตารท์อัพการเกษตรระดับนานาชาติภายใต้โครงการ 

AGrowth" 
1 ตุลาคม 2562 

2 งาน GovInsider Live 2019 16 ตุลาคม 2562 
3 การแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ "SPACE-F" 11 พฤศจิกายน 2562 
4 การเปิดตัว "โครงการพัฒนาศักยภาพด้านนวัตกรรมองค์กร (Innovative Organization 

Program)" 
14 พฤศจิกายน 2562 

5 การจัดกิจกรรม "AGrowth Demo Day" 17 ธันวาคม 2562 
6 การจัดสัมนาเชิงปฎิบตัิการออกแบบโครงการด้านการบริหารจัดการขยะพลาสติก 26 ธันวาคม 2562 
7 การน าสื่อมวลชนเยี่ยมชมโครงการ “หมู่บ้านนวัตกรรมเพื่อสังคม” ณ จังหวัดน่าน 18-20 มกราคม 2563 
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No. ชื่องาน วัน/ เดือน/ป ี
การแถลงข่าวและการน าสื่อมวลชนลงพื้นที ่

8 งานแถลงข่าวและพิธีมอบรางวัล “สุดยอดนวัตกรรมช่างชุมชน ช.การช่าง”  28 มกราคม 2563 
9 การเปิดตัวโปรแกรมพัฒนาศักยภาพด้านนวัตกรรมองค์กร (IOP) ส าหรับสมาชิกสภา

อุตสาหกรรม 
11 กุมภาพันธ์ 2563 

10 การเสวนา The Rise of Female Startups & Innovators “สตรียคุใหม่กับบทบาท
ผู้น าด้านสตาร์ทอัพและนวัตกรรม 

5 มีนาคม 2563 

 รวม   10 กิจกรรม 

การสัมภาษณ์พิเศษ 
1 ประเด็น - สตาร์ทอัพไทยในกลุ่ม HealthTech 

ผู้ให้สัมภาษณ์ คณุวิเชียร สุขสร้อย รอง ผสนช. 
รายการ TNN Startup สถานี TNN16 

 10 ตุลาคม 2562 

2 ประเด็น -  Advanced Food 
ผู้ให้สัมภาษณ์ ดร.พันธุ์อาจ ชัยรตัน์ ผสนช. 
รายการ Smart SMEs สถานีวิทยคุรอบครัวข่าว FM 106 MHz. 

 6 ธันวาคม 2562 

3 ประเด็น – นโยบายสนับสนุนสตาร์ทอัพรับปี 2020  
ผู้ให้สัมภาษณ์ ดร.พันธุ์อาจ ชัยรตัน์ ผสนช. 
รายการ Startup Showcase สถานีโทรทัศน์ดิจิทลั MONO 29 

 6 มกราคม 2563 

4 ประเด็น – การเปิดตัวโครงการ "ยวุชนสร้างชาติ – ยุวสตาร์ทอัพ 
ผู้ให้สัมภาษณ์ ดร.พันธุ์อาจ ชัยรตัน์ ผสนช. 
รายการ Thailand Today สถานโีทรทัศน์ NBT WORLD 

24 กุมภาพันธ์ 2563 

5 ประเด็น – บทบาทสตรยีุคใหม่กับความท้าทายสูส่าย “สตาร์ทอัพ”  
ผู้ให้สัมภาษณ์ นางธีรสีา มัทวพันธุ ์รองผู้อ านวยการด้านยุทธศาสตรอ์งค์กร  
รายการ Smart SMEs สถานีวิทยคุรอบครัวข่าว FM 106 MHz. 

20 มีนาคม 2563 

6 ประเด็น – แผนน านวัตกรรมระบบสุขภาพทางไกลสู้วิกฤตโควิด-19 
ผู้ให้สัมภาษณ์ ดร.พันธุ์อาจ ชัยรตัน์ ผสนช. 
รายการ เรื่องง่ายใกล้ตัว ช่อง 9 Mcot HD 

26 มีนาคม 2563 

 รวม 6 กิจกรรม 

การเขียนบทความ/สกู๊ปพิเศษ 
1 สกู๊ปโครงการ "เส้นใยสับปะรด" หนึ่งในโครงการสามจังหวัดชายแดนใต้ 7 ตุลาคม 2562 
2 สกู๊ปเรื่อง Media Innovation และการรับมือข่าวปลอม 15 ตุลาคม 2562 
3 สกู๊ปงานสัมมนาเชิงวิชาการด้านนวัตกรรม "Fuse@Bangkok" 20 พฤศจิกายน 2562 
4 สกู๊ปเรื่องเทคโนโลยีผลิตอาหารขัน้สูง 29 พฤศจิกายน 2562 
5 สกู๊ปเรื่องนวัตกรรมพดุดิ้ง 5 หมู่ 3 ธันวาคม 2562 
6 สกู๊ปเรื่องโปรแกรมการพัฒนาศักยภาพเยาวชน 12 กุมภาพันธ์ 2563 
7 บทความเรื่องปัจจัยเสี่ยงด้านชีวอนามัยที่อาเซียนต้องจับตาในปี 2030 13 กุมภาพันธ์ 2563 
8 บทความเรื่อง 5 นวัตกรรมฝีมือคนไทยตอบโจทย์ช่วง “เวิร์คฟอร์มโฮม” 19 มีนาคม 2563 
 รวม 8 เร่ือง 



หน้า 3/3 

 

ตัวช้ีวัดที่เกี่ยวข้อง  (กรอกผลตัวช้ีวัดที่ได้ โดยไม่เป็นตัวเลขสะสม) 
ตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2563  

No. ตัวชี้วัด หน่วยนับ แผน 63 
(เป้าปี) 

รวมผล 
Q.2/63 

ร้อยละ Q.2 
(เทียบปี) 

ไตรมาส 1/63 ไตรมาส 2/63 ไตรมาส 3/63 ไตรมาส 4/63 
แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

1 กิจกรรมประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร กิจกรรม 40 24 52.00 % 11 13 10 11 10 0 9 0 

2 โครงการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ โครงการ 2 0 0 00 % 0 0 1 0  0  0 1  0 

3 รายงานผลการประเมินการด าเนินงาน
ประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร 

รายงาน 1 0 0.00 % 0 0 0 0 0 0 1 0 

 
ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนนิงาน  
-  ปัจจุบันสื่อมวลชนหลักค่อนข้างลดลงมาก จึงต้องพยายามหาช่องทางการเผยแพร่ใหม่ๆ ให้ไปถึงกลุ่มเป้าหมายให้มากข้ึน 
 
 

  ผู้รายงาน อาศยา ศิริเอาทารย์ 
วันที่  25 มีนาคม 2563    
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รายงานผลการด าเนินงาน 1-2/2563 (ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563) 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาสู่องค์กรแห่งนวัตกรรม (Innovative Organization) 

 

โครงการ : งานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ 

วัตถุประสงค์ของโครงการ  
1. เพ่ือพัฒนาบริการสารสนเทศในรูปแบบใหม่และปรับปรุงช่องทางการเข้าถึงบริการ 

2. เพ่ือเชื่อมโยงระบบข้อมูลการบริการที่มีอยู่เข้าด้วยกันในรูปแบบรวมศูนย์และสามารถน าข้อมูลมาใช้ประ

โยนช์ในการตรวจสอบและวิเคราะห์วางแผน 
3. เพ่ือยกระดับคุณภาพบริการ ยกระดับความมั่งคงปลอดภัยด้านสารสนเทศและเพ่ิมประสิทธิ์ภาพการ

ให้บริการ 
 
แผนงานเทียบผลงาน จากระบบ Project Based Management   

 
 
ค าชี้แจงการด าเนินงาน 
ไตรมาส 1/2563 

ได้ด าเนินงานพัฒนาและยกระดับคุณภาพบริการดิจิทัลและโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศภายในองค์กรให้มี
ประสิทธิภาพ ดังต่อไปนี้ 

1) จัดให้มีบริการโครงสร้างพ้ืนฐานสารสนเทศต่างๆ ดังนี้ 
- จัดหาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์เพ่ือทดแทนเครื่องเช่าที่หมดสัญญาและรองรับการขยายตัวของงาน 

ปีงบประมาณ 2563 
- ต่ออายุสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ส าหรับงานออกแบบสิ่งพิมพ์ (Adobe Creative Cloud) 

ประจ าปี 2563 
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- จัดหาบริการเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ขาวด า ประจ าปีงบประมาณ 2563 
- จัดหาบริการเครื่องถ่ายเอกสาร ประจ าปีงบประมาณ 2563 
- จัดซื้อวัสดุอปกรณ์และค่าจ้างรับเหมาบริการ เพื่อใช้ในการบ ารุงและรักษาซ่อมแซมอุปกรณ์

คอมพิวเตอร์ ตลอดจนอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นในกรณีต่างๆ ในปีงบประมาณ 2563 
- บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ส าหรับปีงบประมาณ 2563 
- เช่าใช้บริการระบบ Cloud Service ประจ าปีงบประมาณ 2563 
- เช่าใช้บริการระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ประจ าปีงบประมาณ 2563 
- จัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์เพ่ือทดแทนเครื่องเดิมที่เสื่อมสภาพ 
2) จัดหาบริการบ ารุงรักษาระบบสารสนเทศ ดังนี้ 
-  บริการบ ารุงรักษาระบบโทรศัพท์และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์อาคารอุทยานนวัตกรรม 

ประจ าปีงบประมาณ 2563 

- บริการบ ารุงรักษาและบริการช่วยเหลือการจัดการระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ประจ าปี
งบประมาณ 2563 

- บริการงานดูแลและบ ารุงรักษาด้านระบบสารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ 2563 
- บริการบ ารุงรักษาระบบจัดการกิจกรรมและฐานข้อมูลลูกค้า (Event and Directory 

Management - EDM) 
 
ไตรมาส 2/63 

ได้ด าเนินงานพัฒนาและยกระดับคุณภาพบริการดิจิทัลและโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศภายใน
องค์กรให้มปีระสิทธิภาพ ดังต่อไปนี้ 

1) จัดให้มีบริการโครงสร้างพ้ืนฐานสารสนเทศต่างๆ ดังนี้ 
- จัดหาบริการเช่าใช้ Tablet เพ่ือแสดงสถานะหน้าห้องประชุม ประจ าปีงบประมาณ 2563 

(กุมภาพันธ์ - กันยายน 2563) 
2) จัดหาบริการบ ารุงรักษาระบบสารสนเทศ ดังนี้ 
- บริการบ ารุงรักษาเว็บไซต์ของส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
3) จัดให้มีการพัฒนาและยกระดับคุณภาพบริการดิจิทัล ดังนี้ 
- การจัดหาอุปกรณ์เครือข่าย (Network Hardware)  
ได้ด าเนินงานได้ด าเนินพัฒนาบริการสารสนทศ ดังนี้ 
1) จัดจ้างที่ปรึกษาจัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Master Plan) ส าหรับระยะเวลา 5 

ปี (พ.ศ. 2564 – 2568) 
2) การจัดท าระบบบริหารจัดการความรู้ (NIA Knowledge Management) 
ได้ด าเนินงานได้ด าเนินการขับเคลื่อนนวัตกรรมด้วยข้อมูล ดังนี้ 
1) การพัฒนาแพลตฟอร์มข้อมูลนวัตกรรม (Innovation Data Platform) ระยะที่ 2 



หน้า 3/4 

 

ตัวช้ีวัดที่เกี่ยวข้อง  (กรอกผลตัวช้ีวัดที่ได้ โดยไม่เป็นตัวเลขสะสม) 
ตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2563  

No. ตัวชี้วัด หน่วยนับ แผน 63 
(เป้าปี) 

รวมผล 
Q.2/63 

ร้อยละ Q.2 
(เทียบปี) 

ไตรมาส 1/63 ไตรมาส 2/63 ไตรมาส 3/63 ไตรมาส 4/63 
แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

1 ระบบบริการสารสนเทศของส านักงาน ระบบ 2 0 0.00 % 0 0 0 0 1 0 1 0 

2 เช่ือมโยงระบบข้อมูลบริการกับข้อมูลปฏิบัติงาน
ภายในองค์กร 

โครงการ 2 0  0.00 % 0 0 0 0  1  0 1  0 

3 ผลการจัดหาโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศ จัดหา
บริการบ ารุงรักษาระบบสารสนเทศ และจัดหาอุปกรณ์
ตรวจสอบและป้องกันภัยคุกคามสารสนเทศ 

รายงาน 4 1 25.00 % 1 1 1 0 1 0 1 0 

ตัวช้ีวัดจากการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563 
No. ตัวชี้วัด หน่วยนับ แผน 63 

(เป้าปี) 
รวมผล 
Q.2/63 

ร้อยละ Q.2 
(เทียบปี) 

ไตรมาส 1/63 ไตรมาส 2/63 ไตรมาส 3/63 ไตรมาส 4/63 
แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

1 พัฒนาระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการ ระบบ 2 0 0.00% 0 0 0 0 1 0 1 0 

 
ตัวช้ีวัดในแบบประเมินของ ก.พ.ร. 

No. ตัวชี้วัด หน่วย
นับ 

แผน 63 
(เป้าปี) 

รวมผล 
Q.2/63 

ร้อยละ 
Q.2 

(เทียบปี) 

ไตรมาส 1/63 ไตรมาส 2/63 ไตรมาส 3/63 ไตรมาส 4/63 
แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

1 ความสาเร็จในการจัดทาฐานข้อมูลด้านการสนับสนุน
เงินทุน และเช่ือมโยงฐานข้อมูลกับหน่วยงานสนับสนุน
เงินทุน (Funding Agency) :  ระบบฐานข้อมูลจัดเก็บ

ระบบ 1 0 0.00 0 0 0 0 0 0 1 0 
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No. ตัวชี้วัด หน่วย
นับ 

แผน 63 
(เป้าปี) 

รวมผล 
Q.2/63 

ร้อยละ 
Q.2 

(เทียบปี) 

ไตรมาส 1/63 ไตรมาส 2/63 ไตรมาส 3/63 ไตรมาส 4/63 
แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

ข้อมูลการขอรับการสนับสนุนเงินทุนด้านนวัตกรรมที่เป็น
ของส านักงานเอง 

2.1 แผนการบริหารจัดการสารสนเทศ แผน 1 1 100.00 1 1 0 0 0 0 0 0 
2.2 รายงานผลการบริหารจัดการสารสนเทศ รายงาน 4 1 25.00 1 0 1 1 1 0 1 0 

 
ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนนิงาน  

- งานระบบบริการสารสนเทศของส านักงาน ประกอบด้วย 2 กิจกรรมดังนี้ 
1) จัดจ้างที่ปรึกษาจัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Master Plan) ส าหรับระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2564 – 2568) 

2) การจัดท าระบบบริหารจัดการความรู้ (NIA Knowledge Management) 
 มีความล่าช้าในกระบวนการจัดท าขอบเขตงาน (TOR) โดยในไตรมาสที่ 2/2563 ได้จัดท าขอบเขตงานเสร็จเรียบร้อยและประกอบกับสถานการณ์ระบาดของโรค Covid-19 

จึงส่งผลกระทบต่อกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของส านักงาน ท าให้มีความล่าช้าเกิดขึ้น จึงมีแนวทางแก้ไขโดยจัดประชุมออนไลน์ กับส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนจัดซื้อจ้างเพ่ือ
ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

- งานยกระดับความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศให้สอดคล้องตามมาตรฐานสารสนเทศ ได้ด าเนินการจัดหาอุปกรณ์เครือข่าย (Network Hardware) มีความล่าช้าใน
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเนื่องจากไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอโครงการเข้ามา จึงแนวทางแก้ไขโดยด าเนินเข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอีกครั้ง 
 

ศักดิ์ชัย จงยิ่งเจริญยศ ผู้รายงาน 
วันที่ 24/03/2563     
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รายงานผลการด าเนินงาน ไตรมาสที ่1-2/2563 (ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563) 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาสู่องค์กรแห่งนวัตกรรม (Innovative Organization) 

 

โครงการ : บริหารความต่อเนื่องและจัดการคุณภาพ 

วัตถุประสงค์ของโครงการ  
1เพ่ือให้การด าเนินงานของส านักงานเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพบนพ้ืนฐานการท างานแบบบูรณา 
2. เพ่ือสร้างให้เกิดวัฒธรรมการบริหารความต่อเนื่องภายในการท างานทุกภาคส่วนของส านักงานฯ  
3. เพ่ือให้การด าเนินงานภายในส านักงานมีการขับเคลื่อนในรูปแบบการท างานข้ามสายงาน (Cross Functional) 

 
 แผนงานเทียบผลงาน จากระบบ Project Based Management  

 
 
ค าชี้แจงการด าเนินงาน 
ไตรมาส 1/2563 

- การด าเนินงานในขณะนี้ อยู่ระหว่าง 
 
ไตรมาส 2/2563 

- ด าเนินการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงองค์กรและรายงานบริหารความเสี่ยงองค์กรไตรมาส 1 
ปีงบประมาณ 2563 

- ด าเนินการติดตามและรายงานการควบคุมภายในองค์กร ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2563 
- เข้าร่วมอบรบการประเมินคะแนน ITA และจัดท าแผนเพ่ือปรับปรุงคะแนนการประเมินปี 2563 
- ด าเนินการจัดจ้างเพื่อเข้าส ารวจความพึงพอใจ 
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ตัวช้ีวัดที่เกี่ยวข้อง  (กรอกผลตัวช้ีวัดที่ได้ โดยไม่เป็นตัวเลขสะสม) 
ตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2563  
No. ตัวชี้วัด หน่วยนับ แผน 63 

(เป้าปี) 
รวมผล 
Q.2/63 

ร้อยละ 
Q.2 

(เทียบปี) 

ไตรมาส 1/63 ไตรมาส 2/63 ไตรมาส 3/63 ไตรมาส 4/63 
แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

1 แผนและรายงานการควบคุมภายในและการบริหารความ
เสี่ยงองค์กร   

2 แผน, 
 

2 =1+ 0.00 % 1 1 1  0   0  0 0 

 - แผนการควบคุมภายใน (30 พ.ย. 2562 ครั้งที่ 12/62) แผน 1   30/11
/62 

1       

 - แผนการบริหารความเสี่ยง (28 ก.พ. 2563 ครั้งที่ 2/63) แผน 1     28/2/63 1     

  8 รายงาน 8 =0+ 0.00 % 0 0 2 2 2 0 4 0 

 - รายงานผลการควบคุมภายใน (ระบุวันที่น าเข้า กนช.) รายงาน 4     26/3/63 1 ว/ด/ป  ว/ด/ป  

 - รายงานผลการบริหารความเสี่ยง (ระบุวันที่น าเข้า กนช.) รายงาน 4     28/2/63 1 ว/ด/ป  ว/ด/ป  

              

2 แผนและรายงานผลการป้องกันการทุจริตและส่งเสริม

คุณธรรมภายในองค์กร 

2 แผน 
 

2 =2+ 0.00 % 2 2   0     0  0  0 

  8 รายงาน 8 =0+ 0.00 % 0 0 2 0 2 0 4 0 

  1 ชุด
ข้อมูล 

1 =0+ 0.00 % 0 0 0 0 1 0 0 0 

3 ผลการด าเนินงานบริหารความต่อเนื่องภายใน สนช. 1 คู่มือ   
 

1 =0+ 0.00 % 0 0   0   0 0  0 

 ช่วย Check ยอดรวมใน ActionPlan ด้วยคะ 39 
รายงาน 

39 =10+ 0.00 % 9 10 9 7 9 0 12 0 
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 ตัวช้ีวัด กระทรวง อว. 
No. ตัวชี้วัด หน่วยนับ แผน 63 

(เป้าปี) 
รวมผล 
Q.2/63 

ร้อยละ Q.2 
(เทียบปี) 

ไตรมาส 1/63 ไตรมาส 2/63 ไตรมาส 3/63 ไตรมาส 4/63 
แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

1 การประเมินคณุธรรมและความโปร่งใส ในการ
ด าเนินงาน (Integrity and Transparency 
Assessment : ITA) 

คะแนน 84 =0+ 0.00 % 0 0 0 0 0 0 84
คะแนน 

0 

 
  ตัวช้ีวัดในแบบประเมินของ ก.พ.ร. 

No. ตัวชี้วัด หน่วยนับ แผน 63 
(เป้าปี) 

รวมผล 
Q.2/63 

ร้อยละ Q.2 
(เทียบปี) 

ไตรมาส 1/63 ไตรมาส 2/63 ไตรมาส 3/63 ไตรมาส 4/63 
แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

1 ร้อยละความพึงพอใจในการให้บรกิารของ สนช.  100 0  0 0 0 0 0 0 100  

2 การประเมินคณุธรรมและความโปร่งใส ในการ
ด าเนินงาน (Integrity and Transparency 
Assessment : ITA) 

คะแนน 84 0 0.00 0 0 0 0 0 0 84
คะแนน 

0 

 
ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนนิงาน 

- มีการประชุมผู้บริหารและท่ีปรึกษาเพียงครั้งเดียว ท าให้มีการจัดท าบันทึกรายงานเพียง 1 ครั้งใน ไตรมาส ทางทีมจะมีกระบวนเพื่อนัดประชุมเป็นประจ าทุกเดือน 

- เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ส่งผลท าให้การประเมินความพึงพอใจมีโอกาสที่จะไม่สามารถเก็บจ านวนตัวอย่างได้ครบตามที่แจ้งต่อ ก.พ.ร. ซ่ึง
ทางผู้จัดต้องหารือเพ่ือหาแนวทางแก้ไขกับผู้บริหารต่อไป 

  
      นางสาวกัญญาณัฐ เทกมล ผู้รายงาน 

วันที่ 27 มีนาคม 2563 
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รายงานผลการด าเนินงาน 1-2/2563 (ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563) 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาสู่องค์กรแห่งนวัตกรรม (Innovative Organization) 

 

โครงการ : บริหารจัดการผู้มีศักยภาพสูง (Talent Management) 

วัตถุประสงค์ของโครงการ  
1. เพื่อวางแผนและจัดเตรียมความพร้อมของก าลังคนให้สอดคล้องกับนโยบาย เป้าหมายและกลยุทธ์ ขององค์กร  

2. เพื่อพัฒนาบุคลากรผู้มีศักยภาพสูงอย่างเป็นระบบและตอ่เนื่อง เพื่อให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน รวมทั้งพัฒนาให้

มีความพร้อมในการก้าวขึ้นสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น  

3. เพื่อให้บุคลากรผู้มีศักยภาพสูงได้ตระหนักถึงคุณค่าและความสามารถของตนที่มีต่อองค์กร และมีโอกาสได้สร้าง 

ผลงานที่เป็นประโยชน์ ซึ่งจะช่วยส่งผลให้บุคลากรผู้มีศักยภาพสูงเกิดแรงจูงใจในการท างานและท าให้เกิดความผูกพันต่อ

องค์กร  

4. เพื่อให้การจัดสรรทรัพยากรในการด าเนินการพัฒนบุคลากรเป็นไปอย่างเหมาะสม ตรงกลุ่มเป้าหมายและเกิด

ประโยชน์สูงสุด   

 
แผนงานเทียบผลงาน จากระบบ Project Based Management   

 
 
ค าชี้แจงการด าเนินงาน 
ไตรมาส 1/2563 

- การด าเนินงานในขณะนี้ อยู่ระหว่างการน าข้อเสนอแนะที่ได้จากที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลฯ 
มาออกแบบและวางแผนระบบบริหารจัดการผู้มีศักยภาพสูง พร้อมจัดท าร่างขอบเขตงานและจัดจ้างผู้รับจ้าง
เพ่ือด าเนินการตามแผนต่อไป  
 

ไตรมาส 2/63 
- จัดท าร่างแผนงานโครงการและเริ่มด าเนินการจัดหาผู้รับจ้างในการประเมินเพ่ือคัดเลือกผู้สมัครเข้ากลุ่ม 

Talent Pool
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ตัวช้ีวัดที่เกี่ยวข้อง  (กรอกผลตัวช้ีวัดที่ได้ โดยไม่เป็นตัวเลขสะสม) 
ตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2563  
No. ตัวชี้วัด หน่วยนับ แผน 63 

(เป้าปี) 
รวมผล 
Q.2/63 

ร้อยละ Q.2 
(เทียบปี) 

ไตรมาส 1/63 ไตรมาส 2/63 ไตรมาส 3/63 ไตรมาส 4/63 
แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

1 หลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้มีศักยภาพสูง เกณฑ ์ 1 0 0.00 % 0 0 0 0 1 0 0 0 
2 แผนการพัฒนาผู้มีศักยภาพสูง รายงาน 1 0 0.00 % 0 0 0 0 0 0 1 0 

 
ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนนิงาน  
  
 

  ผู้รายงาน นางสาวณัฐรดา  รักบุญ 
วันที่ 25 มีนาคม 2563    
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รายงานผลการด าเนินงาน 1-2/2563 (ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563) 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาสู่องค์กรแห่งนวัตกรรม (Innovative Organization) 

 
โครงการ : งานบริหารจัดการอุทยานนวัตกรรม 

วัตถุประสงค์ของโครงการ  
1.   เพ่ือด าเนินการบริหารจัดการ ให้บริการอ านวยความสะดวกในด้านต่างๆ และดูแลความเรียบร้อยของ 

 อุทยานนวัตกรรรม 
2.   เพ่ือปรับปรุง/ซ่อมแซม/แก้ไข ส่วนต่างๆ ของอุทยานนวัตกรรม ให้เป็นไปตามนโยบาย “Happy Workplace” 

 
แผนงานเทียบผลงาน จากระบบ Project Based Management   

 
 
ค าชี้แจงการด าเนินงาน 
ไตรมาส 1/2563 

- อยู่ระหว่างรอท าสัญญากับทางบริษัทผู้รับจ้าง เนื่องจากรองบประมาณปี 2563 
 
ไตรมาส 2/2563 
- การท าสัญญากับบริษัทผู้รับจ้างต่างๆ ครบถ้วนแล้ว ซึ่งบริษัทผู้รับจ้างสามารถเข้ามาด าเนินการตามรอบ

เวลาและด าเนินการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามกระบวนการที่เหมาะสม 

- รับประสานงานจากหน่วยงานภายนอกที่เข้ามาขอใช้ห้องประชุมหรือสถานที่ในการจัดงานต่างๆ 

- ด าเนินการปรับปรุง/ซ่อมแซม ตามที่บริษัทผู้ดูแลรักษางานระบบวิศวกรรมและระบบโสตทัศนูปกรณ์ 
ตรวจสอบพบหรือได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
- ซ่อมแซมท่อน้ าของระบบปรับอากาศ ห้อง 220 
- จัดซื้อ Emergency Light 67 ตัว 
- จัดซื้อแบตเตอรี่ประตู Access Control 10 ลูก (+ ก๊อกอ่างซิงค์ติดเค๊าเตอร์ VIP 2 ชุด) 
- เปลี่ยน PLUG-IN NORMAL และ CAPBANK MDB 
- ซ่อมเก้าอ้ีห้องการเงิน 1 ตัว 
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- ด าเนินการเพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ตามประกาศของส านักงาน โดย
ความร่วมมือจากบริษัทผู้รับจ้าง ดังนี้ 
- ทาง รปภ. จะท าการตรวจวัดอุณหภูมิก่อนที่จะเข้าอาคาร (จ ากัดทางเข้าออกอาคารแค่ที่ประตูชั้น 1 

ทางเดียวเท่านั้น) 
- ทาง รปภ. จะช่วยสังเกตการณ์ในการจ ากัดจ านวนคนในลิฟต์ให้ไม่แออัดจนเกินไป (เบื้องต้นจ ากัดที่ 4 

คนต่อเที่ยวโดยสาร) 
- ทาง รปภ. เฝ้าระวังผู้เข้าออกอาคาร และช่วยแจ้งขอความร่วมมือให้สวมใส่หน้ากากอนามัย 
- ทาง รปภ. จะช่วยรองรับผู้มาติดต่อควรรอในสถานที่ต้อนรับที่แยกจากพ้ืนที่ท างาน 
- ทาง รปภ. จะช่วยรักษาการณ์ผู้เข้าออกอาคารในช่วงที่ก าหนดให้บุคลากรปฏิบัติงงานที่บ้าน (Work 

from Home) และเฝ้าระวังให้เป็นไปตามความเหมาะสม 
- ทาง รปภ. จะช่วยแยกโซนจัดส่งเอกสารและพัสดุ ถ้าต้องการน าขึ้นตึกจะแจ้งให้เจ้าหน้าที่แกะบรรจุ

ภัณฑ์และท้ิงลงถังขยะก่อนน าพัสดุขึ้นตึก 
- ทางทีมเจ้าหน้าที่จากบริษัทรักษาความสะอาด จะตั้งเจลล้างมือที่จุดบริการ และคอยตรวจเช็คและ

เติมให้พร้อมอยู่เสมอ 
- ทางทีมเจ้าหน้าที่จากบริษัทรักษาความสะอาด จะใส่ถุงมือ ปากปิดจมูกเวลาท าความสะอาด และเอา

น้ ายาฆ่าเชื้อเช็ดตามจุดที่มีคนสัมผัสต่างๆ และเช็ดโต๊ะ/เก้าอ้ี/ไมค์ ในห้องประชุมหลังจากการใช้งาน
ห้องประชุมทุกครั้ง 

- ทางทีมเจ้าหน้าที่จากบริษัทรักษาความสะอาดจะเอาแอลกอฮอล์เช็ดท าความสะอาดในลิฟต์ทั้ง 3 ตัว
ทุกๆชั่วโมง รวมถึงด้ามจับประตูทางเข้าอาคารและห้องประชุม-ห้องท างานเจ้าหน้าที่ 

- ทางผู้ดูแลรักษางานระบบวิศวกรรมและระบบโสตทัศนูปกรณ์ จะด าเนินการเรื่องการใช้ไฟฟ้า ระบบ
ปรับอากาศ และระบบโสตทัศนูปกรณ์ ในช่วงที่ก าหนดให้บุคลากรปฏิบัติงงานที่บ้าน (Work from 
Home) ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม 
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ตัวช้ีวัดที่เกี่ยวข้อง  (กรอกผลตัวช้ีวัดที่ได้ โดยไม่เป็นตัวเลขสะสม) 
ตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2563  

No. ตัวชี้วัด หน่วยนับ แผน 63 
(เป้าปี) 

รวมผล 
Q.2/63 

ร้อยละ Q.3 
(เทียบปี) 

ไตรมาส 1/63 ไตรมาส 2/63 ไตรมาส 3/63 ไตรมาส 4/63 
แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

1 สัญญาจ้างเหมาบริการ  สัญญา 13 13 100.00 % 13 5 0 8 0 0 0 0 

2 โครงการปรับปรุงอาคาร โครงการ 1 0 0.00 % 0 0 0 0  0  0 1  0 

3 โครงการคัดแยกขยะ โครงการ 1 0 0.00 % 0 0 0 0 0 0 1 0 
4 ความพึงพอใจในการให้บริการอาคารอุทยาน

นวัตกรรม 
 รายงาน 1 0 0.00 % 0 0 0 0 0 0 1 0 

 
ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนนิงาน  

- เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ท าให้บริษัทผู้รับจ้างหรือฝ่ายงานต่างๆที่เก่ียวข้อง ต้องรีบด าเนินมาตรการเร่งด่วนมารองรับ 

และทางส านักงานจะชะลอการซ่อมแซม/ปรับปรุง ในส่วนที่ยังไม่เร่งด่วนออกไปก่อน  

- ขาดเจ้าหน้าที่ที่ดูแลงานบริหารจัดการอุทยานนวัตกรรมโดยตรงชั่วคราว เนื่องจากเจ้าหน้าที่คนเดิมขอลาออกซ่ึงมีผลเมื่อสิ้นเดือนมกราคมที่ผ่านมา 

 

นางสาวธัณย์สิตา  ศุภสวัสดิ์บวร   ผู้รายงาน 
วันที่ 31 มีนาคม 2563     
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รายงานผลการด าเนินงาน ไตรมาสที่ 1-2/2563 (ตุลาคม 2562– มีนาคม 2563) 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาสู่องค์กรแห่งนวัตกรรม (Innovative Organization) 

 

โครงการ : งานบริหารองค์กร 

 
วัตถุประสงค์ของโครงการ 
1.   เพ่ือด าเนินการสนับสนุนทรัพยากรในการด าเนินงานของส านักงานฯ ในทุกฝ่ายงานให้เป็นไปด้วยความ

เรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามกรอบของการเป็นองค์กรภาครัฐ 
2.   เพ่ือปรับปรุง/เปลี่ยนแปลงส านักงานฯ ไปสู่องค์กรที่ใช้ระบบดิจิทัลในการขับเคลื่อน และลดการใช้กระดาษ 

 
แผนงานเทียบผลงาน จากระบบ Project Based Management 

 
 
ค าชี้แจงการด าเนินงาน  
ไตรมาส 1-2 
- การด าเนินงานในขณะนี้ เนื่องจากงานของโครงการบริหารส านักงานฯ เป็นการด าเนินงานแบบ Routine และ

เป็นไปตามแผน โดยมีงานพัสดุและงานกฎหมาย ที่ยังมีการด าเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
- งานติดตามฯ – เสนอขออนุมติแผนปฏิบัติการฉบับทบทวน และเริ่มติดตามรายงานไตรมาส 2/63  
- งานงบประมาณ – ติดตาม พรบ.จัดสรรงบประมาณรายจ่ายปี 2563 และจัดท าค าขอจัดสรรงบประมาณปี 

2564 
- งานบัญชีและการเงิน – ประสาน สตง. ตรวจสอบบัญชีปีงบประมาณ 2561 เสร็จสิ้นแล้ว 
- งานบุคคล -  อยู่ระหว่างหาข้อมูลเพ่ือจัดท าหลักสูตรอบรมออนไลน์ 
- งานบริหารทั่วไป - คณะท างานจัดท าระเบียบฯ ของส านักงานฯ ว่าด้วยการใช้เงินจาก กองทุน ววน. 

(PMU2563) 
- งานพัสุด – จัดเตรียมกระบวนงานรองรับสถานการณ์ COVID-19 
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ตัวช้ีวัดที่เกี่ยวข้อง 
ตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2562 
No. ตัวชี้วัด หน่วยนับ แผน 63 ไตรมาส 2/62 ร้อยละ 

(เทียบปี) แผน ผล 
1 พัฒนาระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการภายในองค์กร  ระบบ 2 1 0 0.00 
2 จัดท าคู่มือการบริหารงานภายใน ฉบับ 2 1 0 0.00 

 
ตัวช้ีวัดจากการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2562 
No. ตัวชี้วัด หน่วย

นับ 
แผน 63 ไตรมาส 2/62 ร้อยละ 

(เทียบปี) แผน ผล 
1 พัฒนาระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการ ระบบ 2 1 0 0.00 

 
ตัวช้ีวัดจากแบบประเมินองค์การมหาชน ของส านักงาน ก.พ.ร. พ.ศ. 2562 
No. ตัวชี้วัด หน่วย

นับ 
แผน 63 ไตรมาส 2/62 ร้อยละ 

(เทียบปี) แผน ผล 
1 ทบทวนและจัดท าแผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2563 ฉบับ 1 1 1 100.00 
2 การรายงานภารกิจหลักต่อ กนช.  รายงาน 4 1 1 100.00 
3 การรายงานการเงินต่อ กนช.  รายงาน 4 1 1 100.00 
4 การรายงานแผนและผลการบริหารบุคคลต่อ กนช. รายงาน 4 1 1 50.00 
5 จัดท าคู่มือการบริหารงานภายใน ฉบับ 4 - - - 

      
ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนนิงาน 

- งานค าขอ งปม. ล่าช้าทั่วประเทศ ส่งผลให้แผนงานล่าช้าตามไปด้วย  
- HRD อยู่ระหว่าปรับเป็นหลักสูตรออนไลน์   
- งานพัสดุมีความล่าช้า จ าเป็นต้องปรับกระบวนการท างาน WFH จากเหตุการณ์ COVID-19 

 

วศวรรณ  รู้รักดี ผู้รายงาน 
วันที่ 31 มีนาคม 2563 


