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รายงานผลการด าเนินงาน ไตรมาสที่ 1-4/2562 (ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562) 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1: สร้างความเข้มแข็งระบบนวัตกรรม (Strong Innovation System) 
 

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  

   
  

โดยสรุป:  ผลการด าเนินงานร้อยละ 100.00 ผลการใช้จ่ายร้อยละ 52.09 และมีเงินผูกพันไว้ ร้อยละ 39.46 

ค าชี้แจงการด าเนินงาน 
ไตรมาส 1/62 

1. กิจกรรมพัฒนาบุคลากรด้านส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้น 
 อยู่ระหว่างการเตรียมการด าเนินการพัฒนาบุคลากรด้านส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้น 
2. กิจกรรมเร่งสร้างและพัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้น (Acceleration Program) 
 อยู่ระหว่างการเตรียมการด าเนินการเร่งสร้างและพัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้น 
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3. กิจกรรมพัฒนาย่านนวัตกรรมวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup District)  
 อยู่ระหว่างการเตรียมการด าเนินการพัฒนาย่านนวัตกรรมวิสาหกิจเริ่มต้น 
4. กิจกรรมส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้นสู่ตลาดต่างประเทศ (Global Initiative Program) 
 อยู่ระหว่างการเตรียมการด าเนินการส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้นสู่ตลาดต่างประเทศ 

ไตรมาส 2/62 
1. กิจกรรมพัฒนาบุคลากรด้านส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้น 
 มีก าหนดจะเริ่มด าเนินการพัฒนาบุคลากรด้านส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้นในเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 

2562 ณ จ.เชียงใหม่ และภายในงาน Startup Thailand 2019 กรุงเทพฯ ตามล าดับ โดยคาดการณ์ว่าจะมี
การพัฒนาบุคลากรด้านการส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้นจ านวน 80 คน 

2. กิจกรรมเร่งสร้างและพัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้น (Acceleration Program) 
 อยู่ระหว่างการเตรียมการด าเนินการเร่งสร้างและพัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้น ในเดือนเมษายน 2562  
ใน 5 กิจกรรมย่อย ได้แก่ กิจกรรมการเร่งสร้างวิสาหกิจเริ่มต้นระยะแรก (Startup in Residence) กิจกรรม
การเร่งสร้างการเติบโตวิสาหกิจเริ่มต้นด้านการเกษตร กิจกรรม HackaTravel 2019 กิจกรรม Sprint 
Incubation Program และกิจกรรม TESA Incubation Program โดยคาดการณ์ว่าจะมีวิสาหกิจเริ่มต้น 
ที่ได้รับการบ่มเพาะและเร่งสร้างจ านวน 60 ราย 

3. กิจกรรมพัฒนาย่านนวัตกรรมวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup District)  
 ได้มีการพัฒนาย่านนวัตกรรมวิสาหกิจเริ่มต้น 5 พ้ืนที่ ได้แก่ โยธี กล้วยน้ าไท ปุณณวิถี คลองสาน  

และเชียงใหม ่
4. กิจกรรมส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้นสู่ตลาดต่างประเทศ (Global Initiative Program) 

 Take Me Tour (บริษัท พาฉันเที่ยว จ ากัด) ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ Hot DesQ ของ
รัฐควีนส์แลนด์ เครือรัฐออสเตรเลีย เป็นระยะเวลา 6 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือนเมษายน 2562 ณ รัฐควีนส์แลนด์ 
เครือรัฐออสเตรเลีย โดยจะได้รับเงินสนับสนุนจ านวน 100 ,000 ดอลลาร์ออสเตรเลีย พ้ืนที่การท างานและ 
การเข้าถึง Startup Community เพ่ือเปิดตลาดในออสเตรเลีย ซึ่งเป็นผลมาจากการสนับสนุนของ สนช.  
ในกิจกรรมการส่งเสริมความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีนวัตกรรม และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ระหว่าง
ไทย-ออสเตรเลีย ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 15 – 25 กรกฎาคม 2561 ณ เครือรัฐออสเตรเลีย 

5. กิจกรรมการแข่งขันวิสาหกิจเริ่มต้นระดับประเทศ (Startup Thailand League) 
 อยู่ระหว่างการด าเนินกิจกรรมค่ายอบรมพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น (Coaching 
Camp) และกิจกรรมการแข่งขันวิสาหกิจเริ่มต้นระดับประเทศในระดับอุดมศึกษา (U-League)  
และอาชีวศึกษา (R-League) ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – พฤษภาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยและสถานศึกษา
ทั้งในกรุงเทพฯ และระดับภูมิภาค โดยคาดการณ์ว่าจะมีจ านวนวิสาหกิจเริ่มต้นที่ได้รับการสนับสนุน จ านวน 
200 ราย 
ไตรมาส 3/62 

1. กิจกรรมพัฒนาบุคลากรด้านส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้น 
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- มีก าหนดจะด าเนินกิจกรรม Startup Bumper เริ่มด าเนินการในเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2562  
ณ กรุงเทพฯ และภายในงาน Startup Thailand 2019 กรุงเทพฯ ตามล าดับ โดยคาดการณ์ว่าจะมีการพัฒนา
บุคลากรด้านการส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้นจ านวน 80 คน 

- มีก าหนดจะด าเนินกิจกรรมพัฒนาบุคลากรด้านส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้น ในเดือนกรกฏาคม 2562 
ภายในงาน Startup Thailand 2019 กรุงเทพฯ โดยคาดการณ์ว่าจะมีการพัฒนาบุคลากรด้านการส่งเสริม
วิสาหกิจเริ่มต้นจ านวน 20 คน 

2. กิจกรรมเร่งสร้างและพัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้น (Acceleration Program) 
- กิจกรรม Huawei Cloud Thailand Startup Acceleration Program เริ่มด าเนินการตั้งแต่เดือน

มกราคม - มิถุนายน 2562 (13 ราย) 
- กิจกรรม HackaTravel 2019 เริ่มด าเนินการตั้งแต่เดือนมีนาคม - เมษายน 2562 (15 ราย) 
- กิจกรรมการเร่งสร้างวิสาหกิจเริ่มต้นระยะแรก (Startup in Residence) เริ่มด าเนินการในเดือน

พฤษภาคม 2562 (18 ราย) 
3. กิจกรรมพัฒนาย่านนวัตกรรมวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup District)  
- ไดด้ าเนินกิจกรรมพัฒนาย่านนวัตกรรมวิสาหกิจเริ่มต้นใน 5 ย่านนวัตกรรม  
ได้แก่ ย่านโยธี ย่านกล้วยน้ าไท ย่านปุณณวิถี ย่านคลองสาน และย่านเชียงใหม ่
4. กิจกรรมส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้นสู่ตลาดต่างประเทศ (Global Initiative Program) 
- Take Me Tour (บริษัท พาฉันเที่ยว จ ากัด) ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ Hot DesQ ของรัฐ 

ควีนส์แลนด์ เครือรัฐออสเตรเลีย เป็นระยะเวลา 6 เดือน เริ่มตั้งแต่ เดือนเมษายน 2562 ณ รัฐควีนส์แลนด์ 
เครือรัฐออสเตรเลีย โดยจะได้รับเงินสนับสนุนจ านวน 100,000 ดอลลาร์ออสเตรเลีย พ้ืนที่การท างานและ  
การเข้าถึง Startup Community เพ่ือเปิดตลาดในออสเตรเลีย ซึ่งเป็นผลมาจากการสนับสนุนของ สนช.  
ในกิจกรรมการส่งเสริมความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีนวัตกรรม และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ระหว่าง
ไทย-ออสเตรเลีย ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 15 – 25 กรกฎาคม 2561 ณ เครือรัฐออสเตรเลีย 

- กิจกรรม Startup Launchpad ระหว่างวันที่ 17 – 22 ตุลาคม 2562 ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่ง
สาธารณรัฐประชาชนจีน (6 ราย)  

- กิจกรรม ITB Berlin 2019 ระหว่างวันที่ 6 – 10 มีนาคม 2562 ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (3 ราย) 
- กิจกรรม SXSW 2019 ระหว่างวันที่ 9 – 16 มีนาคม 2562 ณ สหรัฐอเมริกา (4 ราย) 
- กิจกรรม HKTDC ICT Expo 2019 ระหว่างวันที่ 13 – 16 เมษายน 2562 ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง

แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (4 ราย) 
5. กิจกรรมการแข่งขันวิสาหกิจเริ่มต้นระดับประเทศ (Startup Thailand League) 
  - ได้ด าเนินกิจกรรมค่ายอบรมพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น (Coaching Camp) 

และกิจกรรมการแข่งขันวิสาหกิจเริ่มต้นระดับประเทศในระดับอุดมศึกษา (U-League) และอาชีวศึกษา  
(R-League) ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – พฤษภาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยและสถานศึกษาท้ังในกรุงเทพฯ 
และระดับภูมิภาค โดยมีผู้ประกอบการใหม่ และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ได้รับการพัฒนาและ
ยกระดับความสามารถในการแข่งขัน จ านวน 200 ราย 
ไตรมาส 4/62 
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1. กิจกรรมพัฒนาบุคลากรด้านส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้น 
- มีก าหนดจะด าเนินกิจกรรมเตรียมความพร้อมการเริ่มต้นธุรกิจสตาร์ทอัพ (Startup Bumper) 

ได้ด าเนินการระหว่างวันที่ 26 – 27 กรกฎาคม 2562 ณ True Digital Park กรุงเทพฯ และระหว่างวันที่  
31 สิงหาคม – 1 กันยายน 2562 ณ กรุงเทพฯ (65 ราย) 

 - กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ Digital Asset - The New Financial เมื่อวันที่ 25 กรกฏาคม
2562 ณ True Digital Park กรุงเทพฯ (ภายในงาน Startup Thailand 2019) (25 คน)  

- กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ Building Purposeful Ventures เมื่อวันที่ 26 กรกฏาคม 2562 
ณ True Digital Park กรุงเทพฯ (ภายในงาน Startup Thailand 2019) (25 คน)  

- กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ International Way of Networking by Arctic15 และ Getting 
Funding and Business - The Nordic Way by Arctic15 เมื่อวันที่ 27 กรกฏาคม 2562 ณ True Digital 
Park กรุงเทพฯ (ภายในงาน Startup Thailand 2019) (35 คน) 

2. กิจกรรมเร่งสร้างและพัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้น (Acceleration Program) 
- กิจกรรม Huawei Cloud Thailand Startup Acceleration Program ระหว่างเดือนมกราคม – 

มิถุนายน 2562 ณ กรุงเทพ (13 ราย) 
- กิจกรรม HackaTravel 2019 ระหว่างเดือนมีนาคม – เมษายน 2562 ณ กรุงเทพฯ (15 ราย) 
- กิจกรรม Pitch2Success ระหว่างเดือนมีนาคม – เมษายน 2562 ณ กรุงเทพฯ (10 ราย) 

- กิจกรรมการเร่งสร้างวิสาหกิจเริ่มต้นระยะแรก (Startup in Residence) ระหว่างเดือนมิถุนายน – 

กั นยายน  2562 ณ Chiangmai&Co.  และ  Punspace Co-working Space จ . เชี ย ง ใหม่  และ  Tuber  

Co-working Space จ.สงขลา (18 ราย)  

- กิจกรรมการเร่งสร้างการเติบโตวิสาหกิจเริ่มต้นด้านการเกษตร ระหว่างเดือนพฤษภาคม 2562 – 

มกราคม 2563 ณ กรุงเทพฯ (10 ราย) 

- กิจกรรม Sprint Incubation Program ได้ด าเนินการตั้งแต่เดือนกรกฎาคม – ตุลาคม 2562             ณ 

กรุงเทพฯ (14 ราย) 

3. กิจกรรมพัฒนาย่านนวัตกรรมวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup District)  
- ไดด้ าเนินกิจกรรมพัฒนาย่านนวัตกรรมวิสาหกิจเริ่มต้นใน 5 ย่านนวัตกรรม  
ได้แก่ ย่านโยธี ย่านกล้วยน้ าไท ย่านปุณณวิถี ย่านคลองสาน และย่านเชียงใหม่ 
4. กิจกรรมส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้นสู่ตลาดต่างประเทศ (Global Initiative Program) 
- Take Me Tour (บริษัท พาฉันเที่ยว จ ากัด) ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ Hot DesQ ของรัฐ 

ควีนส์แลนด์ เครือรัฐออสเตรเลีย เป็นระยะเวลา 6 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือนเมษายน 2562 ณ รัฐควีนส์แลนด์ 
เครือรัฐออสเตรเลีย โดยจะได้รับเงินสนับสนุนจ านวน 100,000 ดอลลาร์ออสเตรเลีย พ้ืนที่การท างานและ  
การเข้าถึง Startup Community เพ่ือเปิดตลาดในออสเตรเลีย ซึ่งเป็นผลมาจากการสนับสนุนของ สนช.  
ในกิจกรรมการส่งเสริมความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีนวัตกรรม และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ระหว่าง
ไทย-ออสเตรเลีย ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 15 – 25 กรกฎาคม 2561 ณ เครือรัฐออสเตรเลีย 

- กิจกรรม Startup Launchpad ระหว่างวันที่ 17 – 22 ตุลาคม 2562 ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่ง
สาธารณรัฐประชาชนจีน (6 ราย)  
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- กิจกรรม ITB Berlin 2019 ระหว่างวันที่ 6 – 10 มีนาคม 2562 ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (3 ราย) 
- กิจกรรม SXSW 2019 ระหว่างวันที่ 9 – 16 มีนาคม 2562 ณ สหรัฐอเมริกา (4 ราย) 
- กิจกรรม HKTDC ICT Expo 2019 ระหว่างวันที่ 13 – 16 เมษายน 2562 ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง

แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (4 ราย) 
5. กิจกรรมการแข่งขันวิสาหกิจเริ่มต้นระดับประเทศ (Startup Thailand League) 
  - ได้ด าเนินกิจกรรมค่ายอบรมพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น (Coaching Camp) 

และกิจกรรมการแข่งขันวิสาหกิจเริ่มต้นระดับประเทศ (Pitching Day) ในระดับอุดมศึกษา (U-League)  
และอาชีวศึกษา (R-League) ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – พฤษภาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยและสถานศึกษา
ทั้งในกรุงเทพฯ และระดับภูมิภาค โดยมีผู้ประกอบการใหม่และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ได้รับ 
การพัฒนาและยกระดับความสามารถในการแข่งขัน จ านวน 200 ราย 
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ตัวช้ีวัดที่เกี่ยวข้อง 
ตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2562 
No. ตัวชี้วัด หน่วย

นับ 
แผน 62 
(เป้าปี) 

รวมผล 
Q.4/62 

ร้อยละ Q.4 
(เทียบปี) 

ไตรมาส 1/62 ไตรมาส 2/62 ไตรมาส 3/62 ไตรมาส 4/62 
แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

1 บุคคลากรด้านส่งเสรมิวิสาหกิจเริม่ต้นท่ีไดร้ับการพัฒนา คน 100 150  150.00% 0 0 25 0  50 0 25 150 
2 วิสาหกิจเริ่มต้นทีไ่ดร้ับการบม่เพาะและเร่งสร้าง ราย 50 80 160.00% 0 0 0 13 25 33 25 34 
3 พื้นที่ท่ีได้รับการพัฒนา พื้นที ่ 5 5  100.00% 0 0 0 5 0 0 5 0 
4 กิจกรรมส่งเสริมวสิาหกิจเริ่มต้นสูต่ลาดต่างประเทศ ราย 5 18  360.00% 0 0 3 1 2 17 0 0 

ตัวช้ีวัดจากการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2562 
No. ตัวชี้วัด หน่วยนับ แผน 62 

(เป้าปี) 
รวมผล 
Q.4/62 

ร้อยละ Q.4 
(เทียบปี) 

ไตรมาส 1/62 
 

ไตรมาส 2/62 ไตรมาส 3/62 ไตรมาส 4/62 

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

1 จ านวนบุคลากรด้านส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้นที่ไดร้ับการพัฒนา คน 100 150  150.00% 25 0 25 0 25 0 25 150 
2 จ านวนวิสาหกิจเริ่มต้นที่ไดร้ับการบ่มเพาะและเร่งสรา้ง ราย 50 80 160.00% 10 0 15 13 15 33 10 34 
3 พื้นที่ท่ีได้รับการพัฒนา ย่าน 5 5  100.00% 0 0 2 5 2 0 1 0 
4 กิจกรรมส่งเสริมวสิาหกิจเริ่มต้นสูต่ลาดต่างประเทศ ราย 5 18  360.00% 0 0 2 1 2 17 1 0 

ตัวช้ีวัดในยุทธศาสตร์ อว. 
No. ตัวชี้วัด หน่วย

นับ 
แผน 62 
(เป่าปี) 

รวมผล 
Q.4/62 

ร้อยละ Q.4 
(เทียบปี) 

ไตรมาส 1/62 ไตรมาส 2/62 ไตรมาส 3/62 ไตรมาส 4/62 
แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

1 จ านวนผู้ประกอบการใหม่ และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมที่ไดร้ับการพัฒนาและยกระดบัความสามารถในการแข่งขัน 

ราย 200 200 100.00% 25 0 50 0 75 200 50 0 

2 จ านวนกิจการที่เกิดขึ้นในเขตพื้นท่ีนวัตกรรม กิจการ 20 30 150.00% 5 0 5 4 5 0 5 26 
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ตัวช้ีวัดในแบบประเมินของ ก.พ.ร. 
No. ตัวชี้วัด หน่วย

นับ 
แผน 62 
(เป้าปี) 

รวมผล 
Q.4/62 

ร้อยละ Q.4 
(เทียบปี) 

ไตรมาส 1/62 ไตรมาส 2/62 ไตรมาส 3/62 ไตรมาส 4/62 
แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

1 จ านวนข้อเสนอแนะ/มาตรการ/นโยบายดา้นนวัตกรรมที่เสนอ
ต่อคณะรัฐมตร ี

เรื่อง 1 1  100.00 % 1 1 0 0 0 0 0 1 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน ไตรมาสที่ 1/2562 (ต.ค. - ธ.ค. 61) :  
- ได้เสนอร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาและส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้นต่อคณะรัฐมนตรี    

ข้อมูลผลการด าเนินงาน ไตรมาสที ่2/2562 (ม.ค. – มี.ค. 62) :  
-  รองนายก (สมคิด) เสนอให้ ส านักงานฯ กลับมาทบทวนความเห็นตามที่ ก.พ.ร. มีข้อสังเกตุ  รวมถึงประเด็นการจัดตั้งกองทุนหมุนเวียน 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน ไตรมาสที่ 3/2562 (เม.ย. – มิ.ย. 62) :  
- รอการแต่ตั้งคณะรัฐมนตรี และรัฐมนตรีต้นสังกัด 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน ไตรมาสที่ 4/2562 (ก.ค. – ก.ย. 62) :  
- อยู่ระหว่างการทบทวนตามประเด็นที่มีข้อสังเกต  โดยด าเนินการหาข้อมูลเพื่อจัดท าร่าง และน าเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาร่วมกันของหนว่ยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 

ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนนิงาน   
การด าเนินงานบางส่วนล่าช้ากว่าก าหนดเนื่องจากต้องมีการหารือเพ่ือก าหนดข้อตกลงและแนวทางการด าเนินงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือให้ผลการด าเนินงานเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรมของส านักงานฯ 

 
นางสาวสุฑาพร อ ามร (SAM) ผู้รายงาน   

วันที่ 10 กันยายน 2562  
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รายงานผลการด าเนินงาน ไตรมาสที่ 1-4/2562 (ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562) 

 

ยุทธศาสตร์ที ่1 : สร้างความเข้มแข็งระบบนวัตกรรม (Strong Innovation System)  

 

โครงการ :  สถาบันวิทยาการนวัตกรรม 

 
วัตถุประสงค์ของโครงการ  
1. เพื่อยกระดับความสามารถทางนวัตกรรมของประเทศให้ก้าวสู่ระดับสากล 
2. เพื่อสร้างและบริหารแพลตฟอร์มความสามารถทางนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาก าลังคนด้านนวัตกรรมในกลุ่ม
ผู้บริหาร ผู้ประกอบการและคนรุ่นใหม่ ในทุกภาคส่วน 
3. เพ่ือกระตุ้นและสร้างให้เกิดแรงบันดาลใจ เกิดความตระหนักและตื่นตัวในการสร้างสรรค์นวัตกรรมข้ึนใน
ประเทศ 

 
แผนงานเทียบผลงาน จากระบบ Project Based Management  

 
 

 
โดยสรุป:  ผลการด าเนินงานร้อยละ 100.00 ผลการใช้จ่ายร้อยละ 35.96 และมีเงินผูกพันไว้ ร้อยละ 29.15 

 
ค าชี้แจงการด าเนินงาน 
ไตรมาส 1/62 

1. STEAM4INNOVATOR 
- ด าเนินการจัดกิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายนวัตกรรมในระดับเยาวชน ประกอบด้วย 

 งานโลกป่วน ชวนเปลี่ยน การศึกษาไทย เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน   

 มหกรรมทางการศึกษาเพ่ือพัฒนาวิชาชีพครู (EDUCA)  

 งาน Innovation Thailand Expo 2018  ในหัวข้อ Youth Talk 

 งาน Innovation Thailand Expo 2018  การแข่งขัน Thailand Innovation Awards  

 งาน Innovation Thailand Expo 2018  กิจกรรม Career for the Future in 21 Century  

http://www.nia.or.th/nia/th/%e0%b9%82%e0%b8%a5%e0%b8%81%e0%b8%9b%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%99-%e0%b8%8a%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%a5%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a2%e0%b8%99-%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a8%e0%b8%b6/
http://www.nia.or.th/nia/th/educa/
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 งานฟูมฟักฝันเฟส   

 งานคาราวานวิทยาศาสตร์   
โดยมีจ านวนผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้และเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ในระดับ

เยาวชน ดังนี้ 

 งาน/กิจกรรม จ านวนคน 

1 งานโลกป่วน ชวนเปลี่ยน การศึกษาไทย เพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 60 

2 มหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู (EDUCA) 300 

3 งาน Innovation Thailand Expo 2018  หัวข้อ YouthTalk 130 

4 งาน Innovation Thailand Expo 2018  การแข่งขัน Thailand Innovation Awards 60 

5 งาน Innovation Thailand Expo 2018  กิจกรรม Career for the Future in 21 Century 200 

6 งานฟูมฟักฝันเฟส 180 

7 งานคาราวานวิทยาศาสตร ์ 280 

 รวม 1,210 

 
- พัฒนาสื่อการเรียนรู้ ใน 3 กิจกรรม คือ Career for the Future ในงาน ITE 2018,  

STEAM4Innovator ในงานคาราวานวิทยาศาสตร์  และสื่อวิดีโอ FA The Series 
2. พัฒนาออนไลน์เลิร์นนิ่ง (MOOCs)  
- การด าเนินงานในขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดจ้างพัฒนาเว็บไซต์และระบบการจัดการกิจกรรมและฐานข้อมูล 

(Event and Directory Management Application) และ จัดจ้างผลิตสื่อการเรียนรู้ 
3. หลักสูตรส่งเสริมความสามารทางนวัตกรรม (IDE to IPO) 
- การด าเนินงานในขณะนี้อยู่ระหว่างการเตรียมจัดกิจกรรมการอบรม โดยจ้างเหมาออแกไนซ์เซอร์เรียบร้อย

แล้ว กิจกรรมนี้มีผู้เข้าอบรมจ านวน 80 ราย ซึ่งก าหนดจัดอบรมเริ่ม 26 กพ. 62 ถึง 14 พค. 62 
4. หลักสูตรพัฒนาหลักสูตรเครือข่ายนวัตกรรมภาครัฐและเอกชนระดับนโยบาย 
- การด าเนินงานในขณะนี้อยู่ระหว่างการท าจัดจ้างอาจารย์ที่ปรึกษาและด าเนินงานศึกษารวบรวมเครือข่าย

หน่วยงานภาครัฐ  
5. บริหารจัดการสถาบันวิทยาการนวัตกรรม 

การด าเนินงานในขณะนี้อยู่ระหว่างการพัฒนาเครื่องมือการวางแผน และสร้างเครื่องมือประเมินผลการตลาดและ
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรและกิจกรรมต่างๆ ของสถาบันวิทยาการนวัตกรรม 
 
 
 

http://www.nia.or.th/nia/th/%e0%b9%82%e0%b8%a5%e0%b8%81%e0%b8%9b%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%99-%e0%b8%8a%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%a5%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a2%e0%b8%99-%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a8%e0%b8%b6/
http://www.nia.or.th/nia/th/educa/
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ไตรมาส 2/62 
1.   STEAM4INNOVATOR 
แบ่งการด าเนินงานออกเป็น 4 ส่วน ดังต่อไปนี้ 
1.1 Curriculum งานพัฒนาหลักสูตร STEAM4INNOVATOR 
 - ด าเนินการพัฒนาโครงร่างหลักสูตร 12 สัปดาห์ ในระยะแรกพร้อมด าเนินการสอนในโรงเรียนช่วงเดือน
พฤษภาคม - สิงหาคม 2562 

 - ด าเนินการร่างหลักสูตรแกนกลาง STEAM4INNOVATOR พร้อมกับท าเครื่องมือในการใช้สอนและท า
กิจกรรมอยู่ในระหว่างการทดลองใช้และพัฒนาคู่มือหลักสูตร 

 - ด าเนินการร่างหลักสูตรกิจกรรมแบบ 2 วันเต็ม / 2 ชั่วโมง / 3 ชั่วโมง โดยมีการทดลองท ากิจกรรมกับ
กลุ่มเยาวชนในกิจกรรมวันนักประดิษฐ์ กลุ่มนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ และ กลุ่มคุณครูโรงเรียนสามเสน  

1.2 Awareness งานกิจกรรมสร้างความตระหนัก 

ด าเนินการจัดกิจกรรมสร้างความตระหนักโดยใช้หลักสูตรและเครื่องมือ STEAM4INNOVATOR ด าเนินการ
จัดกิจกรรม จ านวน  7 ครั้ง  โดยมีจ านวนผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้และเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และนวัตกรรม ในระดับเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด จ านวน 3,952 คน ได้แก่ 

 งาน/กิจกรรม จ านวนคน 

1 งานถนนสายวิทย์ นวัตกรรมฟองฟอง 1,738 คน  

2 ค่ายนวัตกร มหาวิทยาลยั ศรีปทุม 85 คน   

3 กิจกรรมวันนักประดิษฐ์ จดักิจกรรม 3 รอบ 654 คน  

4 คณะพยาบาลศาสตร์ มธ จ านวน 102 คน 

5 อบรมคุณครสูามเสน จ านวน 5 คน 

6 AIESEC Youth Speak  เยาวชนต่างชาติและเยาวชนไทย 450 คน 

7 STEAM4INNOVATOR@WeLearn 918 คน 

 รวม 3,952 คน 

 
1.3 Capability งานพัฒนาศักยภาพเยาวชน 

 - ด าเนินการจัดจ้างโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการนวัตกรรมกลุ่มคนรุ่นใหม่ Founder 
Apprentice เสร็จเป็นที่เรียบร้อย ปัจจุบันอยู่ในระหว่างด าเนินการจัดกิจกรรม อบรม รุ่นอาชีวศึกษาเด็กเข้า
ร่วมโครงการ และด าเนินการจับคู่ฝึกงานระหว่างเยาวชนอาชีวศึกษากับกลุ่มผู้ประกอบการตามแผนที่วางไว้  



หน้า 4/14 

 

 - โครงการประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19 อยู่ในระหว่างด าเนินการจัดจ้างโครงการ
ค่ายนวัตกรรุ่นเยาว์ 
 - กิจกรรมความร่วมมือกับโครงการเรียนสามเสนวิทยาลัย ผู้เข้าร่วมงานแถลงข่าวจ านวน 80 คน และมี
การให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับโครงการต่อกับกลุ่มผู้ปกครองที่สนใจหลังจากนี้อยู่ในระหว่างด าเนินงานเตรียมการ
สอนให้ความรู้ด้านนวัตกรรม STEAM4INNOVATOR@SCHOOL 12 สัปดาห์ 
1.4 Achievement งานพัฒนาระบบและ 

 - ด าเนินการจัดเรียงข้อมูลดิบตัวเลขและรายชื่อของเยาวชน 

 - การจัดท าระบบติดตามผลการเติบโตของเยาวชนและโครงการอยู่ในระหว่างด าเนินการจัดเตรียม
เอกสารส าหรับด าเนินการจัดจ้างเหมา 

2.   พัฒนาออนไลน์เลิร์นนิ่ง (MOOCs)  
แบ่งการด าเนินงานออกเป็น 2 ส่วน ดังต่อไปนี้ 
1.   จ้างเหมาพัฒนาแพลตฟอร์มการอบรมออนไลน์ ระบบการจัดการกิจกรรมและฐานข้อมูล ขณะนี้ได้

ด าเนินการเรื่องจัดจ้างเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562 อยู่ระหว่างพัฒนาโครงสร้างของระบบ และ
ส่งตรวจครั้งที่ 1 ภายใน 30 วัน 

2.   จ้างเหมาบันทึกภาพภาพนิ่งและเคลื่อนไหว ส าหรับกิจกรรมพัฒนาศักยภาพการจัดการนวัตกรรม
เพ่ือผลิตสื่อการเรียนรู้ ขณะนี้ได้ด าเนินการเรื่องจัดจ้างเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2562 ทางทีมได้นัด
วิทยากรทั้ง 4 หลักสูตร รวม 6 ท่าน ตามวัน เวลาที่สะดวก ขณะนี้อยู่ระหว่าง ท าหนังสือเข้าขอใช้สถานที่เพ่ือ
ถ่ายท าต่อไป 

3.   หลักสูตรส่งเสริมความสามารทางนวัตกรรม (IDE to IPO) 
จ้างเหมาการด าเนินโครงการส่งเสริมความสามารถทางนวัตกรรม ส าหรับผู้ประกอบการที่มีความพร้อม

เข้าจดทะเบียนบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ รุ่นที่ 3 เรียบร้อยแล้ว การด าเนินงานในขณะนี้อยู่ระหว่างการจัด
อบรม มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 80 ราย โดยเริ่มจัดอบรมวันแรกในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 และในสิ้นเดือน
มีนาคม ครบ 5 สัปดาห์ของการจัดหลักสูตร 

 
4.   หลักสูตรพัฒนาหลักสูตรเครือข่ายนวัตกรรมภาครัฐและเอกชนระดับนโยบาย 

การด าเนินงานในขณะนี้อยู่ระหว่างการเสนอร่างหลักสูตรเพ่ือพิจารณา และเสนอชื่อแต่งตั้งคณะท างาน
พิจารณาหลักสูตร คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนเมษายน หากหลักสูตรพิจารณาผ่านเรียบร้อยแล้ว จะท าการ
วางแผนเพื่อของบประมาณในการด าเนินการจัดกิจกรรมอบรมต่อไป 

5.  บริหารจัดการสถาบันวิทยาการนวัตกรรม 
การด าเนินงานในขณะนี้ได้ด าเนินการประชาสัมพันธ์หลักสูตรไปเสร็จสิ้นแล้ว 2 หลักสูตร คือหลักสูตร

ส่งเสริมความสามารทางนวัตกรรม (IDE to IPO) และหลักสูตรการส่งเสริมการจัดการนวัตกรรมส าหรับ
ผู้ประกอบการ (InnoCop) และได้มีการสรรหาลูกจ้างโครงการเพ่ือสนับสนุนการท างานของฝ่ายในส่วนของ
การท าเอกสาร ขณะอยู่ระหว่างการสรรหาลูกจ้างโครงการในการจัดการจัดอบรม (เพ่ิมเติม) ด้วย 
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ไตรมาส 3/62 
1.  STEAM4INNOVATOR 

แบ่งการด าเนินงานออกเป็น 4 ส่วน ดังต่อไปนี้ 
1.1 Curriculum งานพัฒนาหลักสูตร STEAM4INNOVATOR 

 - ด าเนินการพัฒนาโครงร่างหลักสูตร 12 สัปดาห์ ในระยะ 5 สัปดาห์แรกเป็นที่เรียบร้อย พร้อม
ด าเนินการสอนในโรงเรียนช่วงเดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2562 

 - ด าเนินการร่างหลักสูตรกิจกรรมแบบ 3 วัน/ 5 วัน และ 7 วัน ซึ่งได้ทดลองสอนแล้วจ านวน 2 ครั้ง และ
ก าลังพัฒนาต่อเนื่อง  
 - ด าเนินการพัฒนาเกณฑ์การคัดเลือกเยาวชนแบ่งตามระดับต่างๆ เพื่อให้สอดรับกับส่วนงานท าระบบ
ติดตามการพัฒนาศักยภาพของเยาวชน ปัจจุบันอยู่ระหว่างด าเนินการ   
 1.2 Awareness งานกิจกรรมสร้างความตระหนัก 

ด าเนินการจัดกิจกรรมสร้างความตระหนักโดยใช้หลักสูตรและเครื่องมือ STEAM4INNOVATOR 
ด าเนินการจัดกิจกรรม จ านวน  8 ครั้ง เยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด จ านวน 1,049 คน ได้แก่ 

  งาน/กิจกรรม จ านวนคน 

1 STEAM4INNOVATOR openhouse รร. สาธิต มศว 62 คน  

2 STEAM4INNOVATOR  openhouse ม.สยาม 39 คน 

3 Workshop รร. สารสาสน์ เอกตรา 39 คน  

4 Train the trainer สถาบันปญัญาภิวัฒน์ (อาจารย์) 40 คน 

5 บรรยาย ร่วมกับ AOT รร. ดอนเมืองจตุรจินดา 200 คน 

6 Workshop อาจารย์ คณะจิตวิทยา ม.นเรศวร 15 คน 

7 บรรยาย ร่วมกับ AOT รร.ดอนเมืองทหารอากาศบ ารุง 384 คน  

8  บรรยาย ร่วมกับ AOT รร.ดอนเมืองสีกัน 270 คน 

 รวม   1,049 คน  

หมายเหตุ: เนื่องจากเป็นกจิกรรมใหม่ที่เพิ่งเกิดขึ้นในปีนี้ จึงขอยังไม่น าส่ง (การเรียนรู้ STEAM4INNOVATOR เต็มทั้งกระบวนการ 5 กจิกรรม) 
 

1.3 Capability งานพัฒนาศักยภาพเยาวชน 
งานพัฒนาเยาวชนแบ่งออกเป็น 3 กิจกรรมหลัก รายละเอียดดังนี้  
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 งาน/กิจกรรม จ านวนคน 

1 ค่ายนวัตกรรุ่นเยาว์  78 คน  

2 อบรม Founder Apprentice  52 คน 

3 ห้องเรียนนวัตกรรมโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย  80 คน  

                                        รวม 210 คน  

 - โครงการ Founder Apprentice ด าเนินการจัดกิจกรรมอบรมทั้งหมด 2 รุ่น ได้แก่ระดับอาชีวศึกษา 
อบรมจ านวน 5 วัน และ ระดับมหาวิทยาลัย อบรมจ านวน 7 วัน และได้ด าเนินการคัดเลือกเยาวชนให้เข้าฝึกงาน
กับผู้ประกอบการเป็นที่เรียบร้อย ปัจจุบันก าลังเยาวชนในโครงการทั้ง 2 รุ่น ก าลังอยู๋ในระหว่างฝึกงาน ในระหว่าง
นี้ทางโครงการก็มีกิจกรรมเครือข่ายและแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างเยาวชนและผู้ประกอบการคือ กิจกรรม 
Founder Meeting ซึ่งได้จัดกิจกรรมไปแล้ว 1 ครั้ง เพื่อให้เยาวชนอยู่ในเครือข่ายและได้รับการพัฒนาอย่าง
ใกล้ชิด ซึ่งทีมงานสนช. จะด าเนินการติดตามผลของเยาวชนต่อไป   
 - โครงการประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19 ด าเนินการจัดค่ายนวัตกรรุ่นเยาว์ จ านวน 
4 วันเสร็จเรียบร้อย มีการใช้เกณฑ์การวัดทักษะเบื้องต้นส าหรับน้องเยาวชนที่ร่วมเข้าค่ายกว่า 80 คน ปัจจุบัน
เยาวชนอยู่ในระหว่างการพัฒนาโครงการ โดยระหว่างนี้ทีมงานได้มีการติดตามเยาวชนและร่วมช่วยให้ค าปรึกษา
ในการพัฒนาโครงการและแผนธุรกิจ เพื่อเตรียมพร้อมส่งผลงานเข้าประกวดในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์ เดือน
สิงหาคม 2562  
 - โครงการห้องเรียนนวัตกรรม STEAM4INNOVATOR@SCHOOL ร่วมมือกับสามเสนวิทยาลัย มีนักเรียน
สนใจส่งใบสมัครเข้าร่วมโครงการกว่า 80 คน ท าให้มีการปรับเปลี่ยนกิจกรรมในการสอนเล็กน้อยเพ่ือให้ตอบโจทย์
จ านวนนักเรียนที่เพิ่มข้ึน ปัจจุบันด าเนินการสอนจนจบสัปดาห์ที่ 4 เรียบร้อยแล้ว ในครั้งต่อไปเยาวชนจะต้อง
เตรียมน าเสนอโครงการนวัตกรรมที่ตนเองสนใจจะพัฒนาตามกระบวนการ STEAM4INNOVATOR  มาน าเสนอ
ต่อคณะกรรมการเพ่ือคัดเลือก 12 โครงการมาพัฒนาอย่างเข้มข้นต่อไป  
1.4 Achievement งานพัฒนาระบบติดตามการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนในเครือข่าย 
 - ด าเนินการจัดจ้างเป็นที่เรียบร้อย ปัจจุบันอยู่ระหว่างการด าเนินการวางแผนออกแบบระบบ รวมถึงการ
น าเกณฑ์การแบ่งเยาวชนออกเป็นระดับต่างๆ และด าเนินการพัฒนาระบบ 

2.  พัฒนาออนไลน์เลิร์นนิ่ง (MOOCs)  
แบ่งการด าเนินงานออกเป็น 2 ส่วน ดังต่อไปนี้ 
1.   อยู่ระหว่างพัฒนาโครงสร้างของระบบ ซึ่งจะส าเร็จภายในเดือน กรกฎาคม 2562 
2.   ขณะนี้อยู่ระหว่าง ตรวจรับคลิปวิดีโอทั้ง 4 หลักสูตร และเตรียมน าขึ้นระบบต่อไป 

3.  หลักสูตรส่งเสริมความสามารทางนวัตกรรม (IDE to IPO) 
       1. การด าเนินงานจัดอบรม มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 80 ราย โดยด าเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่
เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 
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 2. อยู่ระหว่างจ้างเหมาการจัดหลักสูตรจ้างเหมาการด าเนินโครงการส่งเสริมความสามารถทาง
นวัตกรรม ส าหรับผู้ประกอบการที่มีความพร้อมเข้าจดทะเบียนบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ รุ่นที่ 4 

4.  หลักสูตรพัฒนาหลักสูตรเครือข่ายนวัตกรรมภาครัฐและเอกชนระดับนโยบาย 
การด าเนินงานในขณะนี้ได้ด าเนินงานร่างหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ  

เสริมความสามารถททางนวัตกรรมส าหรับกลุ่มผู้น าภาครัฐและเอกชน รุ่นที่ 1 และจัดตั้งคณะท างานฯ โดยมี
บุคคลากรผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก ร่วมให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหลักสูตร โดยในการออกแบบหลักสูตรมี
ลักษณะและเนื้อหาที่แตกต่างไปจาก หลักสูตรการสร้างความสามารถในการคิดตัดสินใจเชิงนวัตกรรม หรือ
หลักสูตรการสร้างนวัตกรรมที่มีอยู่ ที่มักจะเน้นเนื้อหาหลักเกี่ยวกับการพัฒนาวิธีคิด กระบวนการ และผลผลิตเชิง
นวัตกรรม (General Innovation Core Content) และน ากรณีศึกษาการสร้างนวัตกรรมมาเป็นตัวแสดงในการ
ประยุกต์องค์ความรู้ หลัก ต่อ ประเด็นที่นวัตกรรม (Issue-Based Innovation) นั้นๆได้ถูกสร้างขึ้น จึงได้เลือกให้
เนื้อหาของหลักสูตรเป็นใน แนวทางผสมผสานสองรูปแบบ (Hybridization) ที่เน้นความเฉพาะด้านของนวัตกรรม 
(Program Specific) โดยเลือกตัวอย่างเฉพาะด้านนวัตกรรมความเสี่ยง (Risk Innovation) และให้มีการแทรกเนื้อ
เทคนิคนวัตกรรม ในลักษณะต่างๆ 

5.  บริหารจัดการสถาบันวิทยาการนวัตกรรม 
การด าเนินงานในขณะนี้ได้ด าเนินการประชาสัมพันธ์หลักสูตรไปเสร็จสิ้นแล้ว 4 หลักสูตร ได้แก่ 
1. หลักสูตรส่งเสริมความสามารทางนวัตกรรม (IDE to IPO)  
2. หลักสูตรการส่งเสริมการจัดการนวัตกรรมส าหรับผู้ประกอบการ (InnoCop)  
3. หลักสูตรทิศทางการขับเคลื่อน CSR 2562 
4. หลักสูตร STEAM 4Innovator @ School ที่ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 
จะมีการประชาสัมพันธ์ อีก 3 หลักสูตร และ 1 งานสัมนา ได้แก่  
1. หลักสูตร SHIFT to Social Innovation & Social Enterprise  
2. หลักสูตร SCB Innovation based enterprise 
3. หลักสูตร ThaiBev Innovation based enterprise 
4. ประชาสัมพันธ์งาน GovInsider  

 
ไตรมาส 4/62 

1. STEAM4INNOVATOR 
แบ่งการด าเนินงานออกเป็น 4 ส่วน ดังต่อไปนี้ 
1.1 Curriculum งานพัฒนาหลักสูตร STEAM4INNOVATOR 
- ด าเนินการพัฒนาโครงร่างหลักสูตร 12 สัปดาห์ พร้อมด าเนินการสอนในโรงเรียนช่วงเดือนพฤษภาคม - 
สิงหาคม 2562 จบโครงการเป็นที่เรียบร้อย  
- ด าเนินการร่างหลักสูตรกิจกรรมแบบ 14 สัปดาห์ ซึ่งอยู่ในระหว่างด าเนินการ และมีการปรับเปลี่ยน
เครื่องมือรวมถึงการใส่ลิขสิทธิ์ลงบนเครื่องมือที่ออกแบบ 
- ด าเนินการพัฒนาเกณฑ์การคัดเลือกเยาวชนแบ่งตามระดับต่างๆ เพื่อให้สอดรับกับส่วนงานท าระบบ
ติดตามการพัฒนาศักยภาพของเยาวชน ปัจจุบันอยู่ระหว่างด าเนินการ  
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1.2 Awareness งานกิจกรรมสร้างความตระหนัก 
ด าเนินการจัดกิจกรรมสร้างความตระหนักโดยใช้หลักสูตรและเครื่องมือ STEAM4INNOVATOR 
ด าเนินการจัดกิจกรรม จ านวน  3 ครั้ง เยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด จ านวน 8,943 คน ได้แก่ 

  งาน/กิจกรรม จ านวนคน 

1 กิจกรรมมหกรรมวิทยาศาสตร์ 2562  (10%) 8749 

2 Workshop ในงาน STIF ที่จ.ปัตตานี  178 

3 Workshop ที่คณะวิทยาศาสตร์จุฬา 16 

 รวม 8,943 คน  

1.3 Capability งานพัฒนาศักยภาพเยาวชน 
- งานพัฒนาเยาวชนแบ่งออกเป็น 3 กิจกรรมหลัก ซึ่งได้ด าเนินการแจ้งจ านวนไปตั้งแต่ไตรมาสที่ 3   
ในไตรมาสที่ 4 คือการด าเนินการต่อเนื่องและสรุปผลงาน รายละเอียดดังนี้  

 งาน/กิจกรรม จ านวนคน 
(แจ้งจ านวนในไตรมาศที่ 3แล้ว) 

1 ค่ายนวัตกรรุ่นเยาว์  78 คน 

2 อบรม Founder Apprentice  52 คน 

3 ห้องเรียนนวัตกรรมโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย  80 คน 

                                        รวม             210 คน 

- โครงการ Founder Apprentice ด าเนินกิจกรรมของปีนี้ครบทั้ง 2 รุ่นเป็นที่เรียบร้อย กลุ่มเยาวชนใน
โครงการได้มีการจัดกิจกรรม Closing Ceremony เพ่ือแลกเปลี่ยนสิ่งที่ได้จากการฝึกฝนความเป็น
ผู้ประกอบการจริง ประสบการณ์ต่างๆ ตลอดระยะเวลา 2-3 เดือนนี้ มาน าเสนอต่อพ่ีๆ เจ้าของธุรกิจและ
เพ่ือนๆ ในโครงการ หลังจากที่โครงการรุ่น 2 จบแล้ว ทางทีมงานได้เตรียมจัดกิจกรรมเชิงเครือข่าย
เพ่ิมเติมในช่วงเดือนกันยายน เพ่ือเริ่มสร้างเครือข่ายนวัตกรในกลุ่มเยาวชนให้ได้แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกัน
และกันจากรุ่นสู่รุ่น และเตรียมงานส าหรับโครงการรุ่น 3 ต่อไป 
- โครงการประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19 ได้จัดกิจกรรมคัดเลือกผลงานจาก    25 
ทีม เหลือเพียง 12 ทีม ในระหว่างนี้ทีมงานได้มีการติดต่อกับผู้ประกอบการเพ่ือพาน้องเยาวชนไปรับ
ค าแนะน าส าหรับต่อยอดชิ้นงาน เพ่ือจะน าไปแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศในงาน Innovation Thailand 
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Expo 2019 โดยทีมงานมุ่งหวังให้เยาวชนเกิดการต่อยอดผลงานเป็นธุรกิจจริง ซึ่งกิจกรรมหลังจากนั้นจะ
มีการพาเยาวชนผู้ชนะเลิศไปศึกษาดูงานที่ต่างประเทศต่อไป  
-  โครงการห้องเรียนนวัตกรรม STEAM4INNOVATOR@SCHOOL ร่วมมือกับสามเสนวิทยาลัย 
ด าเนินการสอนจนจบสัปดาห์ที่ 12 เรียบร้อยแล้ว ในระหว่าง 12 สัปดาห์ทีมงานได้เข้าไปให้ค าปรึกษา
เยาวชนอย่างเข้มข้น และเชิญวิทยากร รวมถึงกรรมการจากภายนอกมาให้ค าแนะน าและตัดสินผลการ
น าเสนอโครงการของน้องๆ ปัจจุบันทีมงานได้คัดเลือกน้องๆ จาก 27 คน 12 ทีม ให้ได้ 15 คนที่มีแรง
บันดาลใจ มีความมุ่งม่ันตั้งใจจริงเป็นตัวแทนไปศึกษาดูงานที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไป  
 
1.4 Achievement งานพัฒนาระบบติดตามการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนในเครือข่าย 
- ส่วนงานระบบได้จัดท าแบบโครงสร้างระบบเป็นที่เรียบร้อยพร้อมเสริมส่วนของการจัดแสดงการจัด
ระดับความสามารถของเยาวชนโดยสร้างคาแรคเตอร์ที่มีลักษณะเฉพาะมาเป็นสื่อด้วย  
- ส่วนงานการจัดท าเกณฑ์การประเมินเยาวชนและผลคะแนนด าเนินการเสร็จเรียบร้อยและได้ทดลองใช้
ประเมินเยาวชนในโครงการห้องเรียนนวัตกรรมแล้ว ทั้งนี้ จะมีการปรับปรุงเพ่ิมเติมต่อไปให้มีความ
เหมาะสมยิ่งๆ ขึ้น  
 

2. พัฒนาออนไลน์เลิร์นนิ่ง (MOOCs)  
แบ่งการด าเนินงานออกเป็น 3 ส่วน ดังต่อไปนี้ 
2.1 MOOCs 
 - พัฒนาแพลตฟอร์มการอบรมออนไลน์ ระบบการจัดการกิจกรรมและฐานข้อมูล (MOOCs) เพ่ือเป็น
แพลตฟอร์มกลางที่เป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้ทางด้านนวัตกรรม เพ่ือเร่งรัดให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมในภาค
การผลิต ภาครัฐ และภาคสังคมโดยรวมอย่างเป็นระบบและยั่งยืน และหนึ่งในพันธกิจของส านักงาน คือการ
ยกระดับทักษะและความสามารถทางนวัตกรรมของกลุ่มเป้าหมาย ส านักงานจึงให้ความส าคัญกับการพัฒนา
ศักยภาพทางนวัตกรรมของผู้ประกอบการนวัตกรรมและบุคคลทั่วไป โดยได้ด าเนินโครงการและกิจกรรมที่
หลากหลายอย่างต่อเนื่อง อาทิ บริการสัมมนาและฝึกอบรม บริการให้ค าปรึกษา และการจัดหลักสูตรเพ่ือพัฒนา
องค์ความรู้ด้านต่างๆ และได้สร้างการรับรู้ให้กับแพลตฟอร์มในวันที่ 27 กรกฎาคม 
 - พัฒนาหลักสูตรพ้ืนฐานเพ่ือพัฒนาศักยภาพด้านนวัตกรรม เพ่ือยกระดับทักษะและความสามารถทาง
นวัตกรรมของกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือเป็นการเก็บรวมรวมเนื้อหา และภาพบรรยากาศการจัดกิจกรรม อันจะเป็น
ประโยชน์ส าหรับการใช้งานหรือเผยแพร่เป็นความรู้ต่อไปในอนาคต ทั้งสิ้น 4 หลักสูตร ได้แก่ 

1. Fundamental of Innovation 
2. Social Innovation 
3. IP For Innovation Management 
4. Startup Warrior 

 - การประเมินผล/ทดสอบการท างานของระบบออนไลน์  โดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มที่ได้ทดลองใช้งาน 
แพลตฟอร์ม ใน Startup Thailand ระหว่างวันที่ 25-27 กรกฎาคม 2562 จ านวน 60 ราย  
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 จากผลการประเมินสรุปได้ดังนี้ ผู้ตอบแบบส ารวจความพึงพอใจการเข้าใจเวปไซต์ niaacademy.com 

 1. ข้อมูลทั่วไปผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นชาย จ านวน 25 คน และ หญิง จ านวน 35 คน ช่วงอายุน้อยกว่า 

30 ปี จ านวน 25 คน ช่วงอายุ 31 - 35 ปี จ านวน 10 คน ช่วงอายุ 36 - 40 ปี จ านวน 5 คน แบ่งเป็น เจ้าหน้าที่/

ลูกจ้างหน่วยงาน จ านวน 20 คน นักศึกษา จ านวน 40 คน ระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรีจ านวน 10 คน 

ระดับปริญญาตรี จ านวน 25 คน และระดับปริญญาโท จ านวน 25 คน 

 2. ด้านประเด็น และระดับความพึงพอใจความพึงพอใจเวปไซต์ niaacademy.co โดยภาพรวม 

ประกอบด้วยข้อค าถาม 14 ด้าน โดยในด้านการจัดรูปแบบในเว็บไซต์ง่ายต่อการอ่านและการใช้งาน รูปแบบ

,ขนาด และสีของตัวอักษร อ่านได้ง่าย,สวยงาม และเหมาะสม ภาพกับเนื้อหามีความสอดคล้องกัน และสามารถ

สื่อความหมายได้ และเว็บไซต์อ่ืนที่ท าการเชื่อมโยงเหมาะสมและมีประโยชน์มากที่สุด มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 

4.33 หรือร้อยละ 86.67 และผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อความสามารถเป็นแหล่งความรู้ได้ 

ความสามารถน าไปใช้เป็นแหล่งอ้างอิงให้กับบทเรียนอ่ืนได้ ความมีประโยชน์ต่อบุคลากรที่สนใจโดยมีความพึง

พอใจระดับมาก และมีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.92 หรือร้อยละ 78.33 

 3. ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ – ไม่มี 

 จากผลการศึกษาดังกล่าวสามารถน ามาพัฒนาการแพลตฟอร์มในครั้งต่อไปเพ่ือให้มีความพร้อมในการใช้

งาน มีความปลอดภัยของข้อมูล สามารถเข้าถึงได้ง่าย และสามารถท าให้เป็นที่รู้จักได้อย่างแพร่หลายมากข้ึน 

3. หลักสูตรส่งเสริมความสามารทางนวัตกรรม (IDE to IPO) 
- ด าเนินการจัดหลักสูตร “การจัดการนวัตกรรมส าหรับผู้ประกอบการที่มีความพร้อมเข้าจดทะเบียน

บริษัทในตลาดหลักทรัพย์ รุ่นที่ 3” โดยมีเป้าหมายเพ่ือสร้างองค์ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนวัตกรรม การพัฒนา
ธุรกิจการจัดการนวัตกรรมในอุตสาหกรรมการโรงแรม และอุตสาหกรรมนวัตกรรมการท่องเที่ยว (Hospitality 
Industry, Tourism Innovation and Travel Tech) โดยปลูกฝังวัฒนธรรมนวัตกรรมขององค์กร ไปสู่การพัฒนา
ธุรกิจด้านสินค้า และกระบวนการนวัตกรรมได้จริง การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ กลยุทธ์ทาง
การตลาดในอุตสาหกรรมการโรงแรมและอุตสาหกรรมนวัตกรรมการท่องเที่ยว (Hospitality Industry, Tourism 
Innovation and Travel Tech) การสร้างเครือข่ายและบูรณาการโครงการนวัตกรรม เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนที่ 
ภาคเอกชน ภาครัฐ รวมถึงหน่วยงานต่างๆ ร่วมมือกันพัฒนาสินค้าและบริการนวัตกรรมสู่การขยายผลเชิงพาณิชย์ 
(Traditional service to High Value) นอกจากนี้การจัดหลักสูตรดังกล่าวยังมุ่งหวังที่จะให้แนวทางพร้อมทั้ง
ประสบการณ์การปฏิบัติจริง สร้างทักษะและพัฒนาแนวความคิดนวัตกรรม (บ่มเพาะ) และสามารถพัฒนาธุรกิจ
ของตนเองให้เป็นธุรกิจนวัตกรรมได้อย่างยั่งยืน มีผู้ผ่านคัดเลือกเข้าร่วมอบรม จ านวน 80 ราย 

- จากผลการด าเนินหลักสูตรที่ผ่านมาทั้ง 3 รุ่น มีผู้ประกอบการที่ได้รับทุน MIND CREDIT จ านวน 26 
ราย ประกอบด้วย IDE to IPO รุ่นที่ 1 จ านวน 9 ราย รุ่นที่ 2 จ านวน 15 ราย และรุ่นที่ 3 จ านวน 2 ราย  และมี
ผู้ประกอบการแจ้งประสงค์ขอรับทุนจ านวน 62 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 11 กันยายน 2562) 
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4. หลักสูตรพัฒนาหลักสูตรเครือข่ายนวัตกรรมภาครัฐและเอกชนระดับนโยบาย 
ด าเนินการจัด “หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาความสามารถทางนวัตกรรมส าหรับกลุ่มผู้น ารุ่น

ใหม่ภาครัฐและเอกชน (Public and Private Chief Innovation Leadership)” รุ่นที่ 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
สร้างความเข้มแข็งของระบบนวัตกรรม (Strong Innovation System) รวมทั้งแนวทางการด าเนินงานร่วมกัน
ของเครือข่ายภายใต้ระบบนิเวศนวัตกรรมแห่งชาติ ให้เกิดการขับเคลื่อนนวัตกรรมระดับประเทศ โดยออกแบบ
และพัฒนาหลักสูตรในการมุ่งเน้นเป้าหมายร่วมกัน และยกระดับศักยภาพทางนวัตกรรมระดับนโยบาย ผ่านการ
เชื่อมโยงองค์ความรู้และทรัพยากรระหว่างภาคส่วนต่างๆ โดยเฉพาะภาครัฐและเอกชนขนาดใหญ่ โดย
คณะท างานหลักสูตรร่วมกันพิจารณารายชื่อผู้สมัครคัดเลือก ผลคือมีผู้ผ่านคัดเลือกเข้าร่วมอบรม จ านวน 50 
ราย ก าหนดจัดอบรมทุกวันพฤหัสบดี เริ่มวันที่ 26 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 16 มกราคม 2563 ณ โรงแรม S31 
โฮเทล สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร 

5. บริหารจัดการสถาบันวิทยาการนวัตกรรม 
แผนการประชาสัมพันธ์สถาบันวิทยาการนวัตกรรม เป็นการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และสร้าง

ภาพลักษณ์สถาบันวิทยาการนวัตกรรม โดยวัดจากผลการประเมินการประชาสัมพันธ์ ซึ่งเป็นกลไกอย่างหนึ่งใน
การขับเคลื่อนให้กิจกรรม/โครงการ ที่ถูกก าหนดไว้ในแผนการด าเนินงานเพ่ือให้สามารถบรรลุเป้าหมายไปได้ ไม่ว่า
จะเป็นการเผยแพร่ข้อมูลหลักสูตร กิจกรรม หรือโครงการ ให้ผู้ประกอบการทราบ และแจ้งความประสงค์เข้าร่วม
กิจกรรม จึงมีความจ าเป็นต้องมีโครงการรายละเอียดโครงการโดยใช้สื่อประชาสัมพันธ์เพ่ือการเตรียมการล่วงหน้า 
โดยกิจกรรมประชาสัมพันธ์ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 
 1. จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์สถาบันวิทยาการนวัตกรรมในงานจัดอบรม ให้กับ 

1) ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร “การประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาและ
ขยายผล ผลงานนวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์ ธกส.” 

2) โรงพยาบาลพระปกเกล้า“โครงการพัฒนาบุคลากรด้านนวัตกรรมการแพทย์” 
3) GEC 2109: Global Entrepreneurship Congress 2019 
4) บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากัด (มหาชน)“Roadmap CSR 2562” 
5) บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากัด (มหาชน)“Shift to Social Innovation & Social enterprise” 
6) กิจกรรม GROOM ภาคอีสาน เสริมแกร่งผู้ประกอบการภาคอีสานด้วยธุรกิจนวัตกรรม ครั้งที่ 2 
7) งานแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรม จังหวัดชายแดนใต้ ครั้งที่ 2 
8) โครงการส่งเสริมความสามารถทางนวัตกรรม (อบรมและพัฒนาองค์กร)  
9) งานเสวนา “The Current War: จุดประกายก าเนิดธุรกิจนวัตกรรมเปลี่ยนโลก” 

 2. จัดกิจกรรมประชาสัมสถาบันวิทยาการนวัตกรรมร่วมกับเครือข่าย ร่วมกับ 
1) สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่  “กิจกรรม Pitching2Success” 
2) ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) “NIA SCB IBE” 
3) อาลีบาบา บิซิเนส สคูล “Alibaba Netpreneur Training Program” 
4) โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) “Youth Co:Lab Roadshow” 
5) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ“โครงการพัฒนาวิสาหกิจ 

    เริ่มต้นช่วงเติบโตและการลงทุน (Ide to IPO)” 
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ตัวช้ีวัดที่เกี่ยวข้อง 
ตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2562 
No. ตัวชี้วัด หน่วยนับ แผน 62 

(เป้าปี) 
รวมผล 
Q.4/62 

ร้อยละ Q.4 
(เทียบปี) 

ไตรมาส 1/62 ไตรมาส 2/62 ไตรมาส 3/62 ไตรมาส 4/62 
แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

1 หลักสตูรและเครื่องมือ STEAM4INNOVATOR โครงการ 1 1  100.00% 0 0 0 0 1 1 0 0 

2 เครื่องมือการเรียนรู ้ เครื่องมือ 4  4 100.00% 0 0 0 0 4 4 0 0 

3 สร้างศักยภาพ ด้านนวัตกรรมตามแนวทาง 
STEAM4INNNOVATOR 

กิจกรรม 2 3 150.00% 0 0 0 0 1 2 1 1 

4 เยาวชนท่ีเข้าร่วมกิจกรรม คน 150 210 140.00% 0 0 0 0 100 210 50 0 
5 กิจกรรมสร้างกระบวนการเรียนรู้ 

STEAM4INNNOVATOR 
กิจกรรม 4 20 500.00% 1 5 2 7 0 5 1 3 

6 เยาวชนท่ีเข้าร่วมกิจกรรม คน 5,000 15,154 303.08% 500 1,210 2,000 3,952 0 1,049 2500 8,943 

7 สื่อท่ีผลติและเผยแพร่เพื่อการเช่ือมโยงสื่อสาร
กับสมาชิก 

ช้ินงาน 8 8 100.00% 2 2 2 2 3 2  1 2 

8 ระบบการบริหารจัดการข้อมูลเครอืข่าย ระบบ 1 1 100.00% 0 0 0 0  1 0 0  1 
9 เนื้อหารายวิชาของหลักสูตรออนไลน์เลริ์นนิ่ง  วิชา 4 4 100.00% 1 0 1 4 4 0 2 0 
10 ระบบออนไลน์อีเลริ์นนิ่ง 1 ระบบ ระบบ 1 1 100.00% 0 0 0 0 0 0 0 1 
11 ประเมินผล/ทดสอบการท างานของระบบ

ออนไลน ์
ผล

ประเมิน 
1 1 100.00% 0 0 0 0 0 0 1 1 

12 หลักสตูรเสรมิความสามารถทางนวัตกรรม 
ส าหรับผู้ประกอบการ   

หลักสตูร 1 1 100.00% 0 0 0 0 1 1 0 0 

13 จ านวนผู้ประกอบการ คน 50 80 160.00% 0 0 0 0 50 80 0 0 
14 รายงานผลจัดอบรมหลักสตูร   รายงาน 1 1 100.00% 0 0 0 0 1 1 0 0 
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No. ตัวชี้วัด หน่วยนับ แผน 62 
(เป้าปี) 

รวมผล 
Q.4/62 

ร้อยละ Q.4 
(เทียบปี) 

ไตรมาส 1/62 ไตรมาส 2/62 ไตรมาส 3/62 ไตรมาส 4/62 
แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

15 หลักสตูรการพัฒนาเครือข่ายผู้น าภาครัฐและ
เอกชน 

หลักสตูร 1 1 100.00% 0 0 0 0 1 1 0 0 

16 ผู้น าภาครัฐและเอกชนท่ีมีศักยภาพ เครือข่าย 1 1 100.00% 0 0 0 0 1 1 0 0 
17 แผนการประชาสมัพันธ์เชิงรุก แผน 1 1 100.00% 1 1 0 0 1 0 0 0 
18 กิจกรรมประชาสมัพันธ์ ครั้ง 5 15 300.00% 0 0 2 2 1 4 1 9 
19 ความร่วมมือกับหน่วยงานองค์กรต่างๆ   จ านวน

ความ
ร่วมมือ 

4 5 125.00% 0 0 2 1 1 4 1 0 

20 ผลประเมินการประชาสมัพันธ์ รายงาน 1 1 100.00% 0 0 0 0 0 0 1 1 

 

ตัวช้ีวัดจากการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2562 
No. ตัวชี้วัด หน่วยนับ แผน 62 

(เป้าปี) 
รวมผล 
Q.4/62 

ร้อยละ 
Q.4 

(เทียบปี) 

ไตรมาส 1/62 ไตรมาส 2/62 ไตรมาส 3/62 ไตรมาส 4/62 

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

1 กิจกรรมสร้างการมสี่วนร่วมของเครือข่ายนวัตกรรม ครั้ง 8 8 100.00% 2 5 2 3 2 3 2 0 
2 จ านวนผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้ และเรียนรู้ด้าน

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
คน 5,500 6,258 113.78% 2,000 1,210 1,500 3,224 1,000 830 1,000 994 
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ตัวช้ีวัดในยุทธศาสตร์ วท. 
No. ตัวชี้วัด หน่วยนับ แผน 62 

(เป้าปี) 
รวมผล 
Q.4/62 

ร้อยละ Q.4 
(เทียบปี) 

ไตรมาส 1/62 ไตรมาส 2/62 ไตรมาส 3/62 ไตรมาส 4/62 

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

ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
คน 5,500 6,258 113.78% 2,000 1,210 1,500 3,224 1,000 830 1,000 994 

 
ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนนิงาน   
ขอให้ระบุปัญหา อุปสรรค หรือแนวทางแก้ไขท่ีได้ด าเนินการแล้ว รวมถึงเหตุผลที่ไม่สามารถควบคุมได้  และท าให้ได้ผลลัพธ์ล่าช้ากว่าแผนที่ก าหนด (ถ้ามี) 
  

นางสาวปุญชรัสมิ์ วังน้อย  ผู้รายงาน 

วันที่ 1 เมษายน 2562 
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รายงานผลการด าเนินงาน ไตรมาสที่ 1-4/2562 (ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562) 
 

ยุทธศาสตร์ที ่1 :  สร้างความเข้มแข็งระบบนวัตกรรม (Strong Innovation System) 

 

โครงการ :  ศูนย์สร้างสรรค์ธรุกิจนวัตกรรมการเกษตร  
(Agro Business Creative Center; ABC Center) 

 
วัตถุประสงค์ของโครงการ  

1. เพ่ือรวบรวมและวิเคราะห์ภาพรวม แนวโน้ม และแนวทางการยกระดับการเกษตรของประเทศ
ไทยด้วยนวัตกรรม 

2. เพ่ือพัฒนาและเร่งสร้างให้เกิดผู้ประกอบการนวัตกรรมการเกษตรให้มีความรู้ความสามารถพร้อม
ที่จะด าเนินธุรกิจในระดับสากลได้ 

3. เพ่ือพัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรมการเกษตร (AgTech Ecosystem) ให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือ
อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

 

แผนงานเทียบผลงาน จากระบบ Project Based Management  

 
  

โดยสรุป:  ผลการด าเนินงานร้อยละ 100.00 ผลการใช้จ่ายร้อยละ 48.63 และมีเงินผูกพันไว้ ร้อยละ 15.85 
 
ค าชี้แจงการด าเนินงาน 
ไตรมาส 1/62 

1. รวบรวมและวิเคราะห์ภาพรวม แนวโน้ม และแนวทางการยกระดับการเกษตรของประเทศ
ไทยด้วยนวัตกรรม 

2. พัฒนากรอบแนวทางของการบ่มเพาะวิสาหกิจเริ่มต้นด้านนวัตกรรมการเกษตรด้าน
เทคโนโลยีเชิงลึก (Deep AgTech Startup) ในด้านปัญญาประดิษฐ์ AgTech.AI 

3. พัฒนากรอบแนวทางเสริมสร้างศักยภาพวิสาหกิจเริ่มต้นการเกษตรออกสู่ตลาดต่างประเทศ
หรือได้รับการลงทุน (AgTech Battle) 

ไตรมาส 2/62 
1. การระบุแนวโน้มนวัตกรรมการเกษตร 
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o การประกาศแนวโน้มนวัตกรรมการเกษตรในอนาคตของประเทศไทยสาขาไบโอรีไฟเนอรี่
ส าหรับประเทศไทย ระบุเร่งพัฒนา 5 ผลิตภัณฑ์ฐานชีวภาพ ได้แก่ 1) กรดซักซินิก 2) ฟูเฟ
อรอล 3) กรดลีวูลินิค 4) 1-4 บิวเทนไดออล และ 5) กรดโพรไพโอนิก ที่ใช้เป็นสารตัวกลางใน
การน าไปผลิตต่อเนื่องทั้งในส่วนของเชื้อเพลิงและพลังงานชีวภาพ อาหารและยาที่ใช้สารจาก
ธรรมชาติ และทดแทนผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียม ตลอดจนมีศักยภาพทางเทคโนโลยีที่จะน ามา
ขยายผลการผลิตในประเทศ ควรเร่งพัฒนาทุกภาคส่วนเพื่อเพ่ิมมูลค่าสูงให้พืชเศรษฐกิจไทย 
โดยจัดขึ้นในงานสัมมนา AgTech Innovation Forum @มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ใน
งานเกษตรสุรนารี 2562 ในวันที่ 14 มกราคม 2562 

o การศึกษาแนวโน้มและทิศทางการพัฒนานวัตกรรมการเกษตรในอนาคตของประเทศไทย ซ่ึง
ในขณะนี้ได้รายงานการศึกษาขั้นต้นที่ ก าหนดแนวโน้ม และก าหนดธีม ทีจ่ะใช้เป็นทิศทางใน
การพัฒนาการทิศทางการพัฒนานวัตกรรมการเกษตรในอนาคตของประเทศไทย ซึ่งจะน าไป
ประชุมกลุ่มย่อยกับผู้มีส่วนส่วนเสียต่อไป โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มได้แก่  
- กลุ่มสาขาธุรกิจที่ 1 ได้แก่ 1) ธุรกิจเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร และ 2) ธุรกิจการ

จัดการหลังการเก็บเก่ียวและการขนส่ง 
- กลุ่มสาขาธุรกิจที่ 2 ได้แก ่1) ธุรกิจเกษตรดิจิตัล 2). ธุรกิจการบริการทางธุรกิจเกษตร 

และ3) ธุรกิจรูปแบบการจัดการฟาร์มแบบใหม่ 
- กลุ่มสาขาธุรกิจที่ 3 ได้แก่ ธุรกิจเครื่องจักรกลเกษตร หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ 

2. โครงการพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรมการเกษตร 
o กิจกรรมการบ่มเพาะวิสาหกิจเริ่มต้นด้านนวัตกรรมการเกษตรด้านเทคโนโลยีเชิงลึก (Deep 

AgTech Startup) โดยในปีนี้ได้เลือกด้านปัญญาประดิษฐ์ AgTech.AI เนื่องจากมีแนวโน้ม
ความต้องการพัฒนาด้านเทคโนโลยีด้านนี้สูงมากจากรายงานทั่วโลก โดยในปีนี้มี เป้าหมายที่
จะเป็นการสร้างแนวคิดและรูปแบบธุรกิจที่จะน า AI มาใช้แก้ปัญหาและเพ่ิมคุณค่าให้กับ
การเกษตร (Problem-Solution fit) และท าผลิตภัณฑ์ต้นแบบจากแนวคิดเบื้องต้นเพ่ือน าไป
ทดสอบไอเดียร่วมกับลูกค้าหรือบริษัทขนาดใหญ่ (Minimum viable product, MVP) เพ่ือ
ผลักดันและเร่งสร้างให้เกิดเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้นด้านการเกษตรในระยะต่อไป 
ได้น าร่องด าเนินการใน 3 มหาวิทยาลัยได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ก าแพงแสน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ทั้งนี้จากข้อเสนอแนะ
เพ่ิมเติมจากผู้บริหาร ให้เพ่ิมเติมกรอบหลักสูตรแกนกลางที่จะใช้เป็นแนวทางการประยุกติใช้ 
AI มาใช้ธุรกิจการเกษตรให้มีความชัดเจนเพิ่มมากขึ้น ก่อนเริ่มด าเนินการบ่มเพาะ 

o กิจกรรมพัฒนาและบ่มเพาะนวัตกรรมการเกษตรส าหรับผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรม
เกษตรรุ่นใหม่ (Inno4Farmers) จะมุ่งเน้นการพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรมการเกษตร 
ในช่วงการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้สามารถใช้งานได้ตอบโจทย์ลูกค้า (Product-Market fit) 
โดยได้คัดเลือกผู้ประกอบการในระดับอุตสาหกรรมและชุมชน ที่มีแนวคิดและต้นแบบ
เบื้องต้นแล้วในการท านวัตกรรมการเกษตรแล้ว โดยมีผู้ผ่านการเข้ารอบสุดท้ายจ านวน 18 
ทีม เช่น ระบบรดน้ าอัตโนมัติ ระบบตรวจจับโรคพืช ระบบปลูกข้าวปลอดสารแบบครบวงจร
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และแม่นย าสูง จากนั้นเข้าสู่การอบรมเชิงปฏิบัติเพ่ือจุดประกายการสร้างแนวคิดและรูปแบบ
ธุรกิจให้เกิดความชัดเจน น ากลับไปพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์และรูปแบบธุรกิจให้ชัดเจนขึ้น
ร่วมกับพ่ีเลี้ยงและที่ปรึกษา เพ่ือน ามาประกวด AgTech Innovation Awards 2019 ใน
เดือนกรกฎาคม 2562 ต่อไป 

3. การสร้างและพัฒนาระบบนิเวศท่ีเอ้ือต่อการเติบโตของนวัตกรรมการเกษตร 
o กิจกรรมการเสริมสร้างศักยภาพวิสาหกิจเริ่มต้นการเกษตรออกสู่ตลาดต่างประเทศหรือได้รับ

การลงทุน (AgTech Battle) โดยมุ่งเน้นการพัฒนาศัยภาพของผู้ประกอบการให้สามารถ
เข้าใจถึงวิธีการระดมทุน เครื่องมือวิเคราะห์ธุรกิจของตัวเอง ทักษะการเจรจาธุรกิจกับนัก
ลงทุน ทักษะที่จ าเป็นส าหรับการหา Corporate Partners ซึ่งเป็นทักษะที่จ าเป็นที่จะท าให้
วิสาหกิจเริ่มต้นด้านการเกษตรสามารถขยายธุรกิจออกสู่ตลาดสากลหรือได้รับการลงทุน โดย
การพัฒนากรอบหลักสูตรแกนกลางที่ประกอบไปด้วยการเตรียมความพร้อมของรูปแบบ
ธุรกิจสู่การลงทุน การบริหารจัดการด้านบัญชีและการเงิน กฎหมายธุรกิจและทรัพย์สินทาง
ปัญญา รวมทั้งการพัฒนาระดมความเห็นโจทย์การแข่งขันแนวทางการแก้ไขปัญหาทางการ
เกษตร 3 ประเด็น ได้แก่ การเพ่ิมผลผลิต  (Improving Yield) การเพ่ิมประสิทธิภาพ 
(Improving Productivity) และการสร้างรูปแบบตลาดใหม่ (New Market) โดยจะเริ่มเปิด
การรับสมัครวิสาหกิจเริ่มต้นเข้ามาน าเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาทางการเกษตรในเดือน
เมษายนนี้ 

ไตรมาส 3/62 

- การด าเนินงานในขณะนี้อยู่ระหว่างการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ  
1. การระบุแนวโน้มนวัตกรรมการเกษตร 

o การศึกษาแนวโน้มนวัตกรรมการเกษตรในอนาคตของประเทศไทย น าเสนอการประกาศในงาน 
Startup Thailand ใน 24 เดือนกรกฎาคม 2562 งาน Asialic 2019 ระหว่างวันที่ 25-27 
กรกฎาคม 2562  

 สาขาธุรกิจเกษตรดิจิทัล ได้แก่ 1) เกษตรอัตโนมัติ 2) ระบบวิเคราะห์ข้อมูลและภาพถ่าย
ด้วยปัญญาประดิษฐ์ 3) บล็อกเชนเพื่อการเกษตร 4) การเปลี่ยนแปลงกลิ่นและรสเป็น
ข้อมูลดิจิทัล  

  ธุรกิจบริการทางธุรกิจเกษตร ได้แก่ 1) แพลตฟอร์มออนไลน์ส าหรับขายและส่งสินค้า
เกษตรและอาหารแบบด่วนพิเศษ 2) ระบบขนส่งอาหารอัตโนมัติ 3) แพลตฟอร์มออนไลน์
ส าหรับบริการด้านการเกษตรตามสั่ง 4) แชทบอทด้านการเกษตร 5) บริการอาหารและ
การเกษตรเฉพาะกลุ่ม 

 ธุรกิจรูปแบบการจัดการฟาร์มแบบใหม่ ได้แก่ 1) โรงงานผลิตพืชขนาดใหญ่เพ่ือประหยัด
จากขนาด 2) ฟาร์มเลี้ยงแมลงในร่มแบบปิด 3) ฟารืมในเขตเมือง 4) ผักเก็บเกี่ยวตาม
ต้องการ 5) การปรับปรุงพันธุ์สิ่งมีชีวิตส าหรับฟาร์มรูปแบบใหม่ 6) โรงงานผลิตพืชส าหรับ
ผลิตพืชสมุนไพรมูลค่าสูง 

2. โครงการพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรมการเกษตร 
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o กิจกรรมการบ่มเพาะวิสาหกิจเริ่มต้นด้านนวัตกรรมการเกษตรด้านเทคโนโลยีเชิงลึก 
(Deep AgTech Startup)  โดยในปีนี้ ได้ เลือกด้านปัญญาประดิษฐ์  AgTech.AI ได้
ปรับเปลี่ยนรูปแบบเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในลักษณะ consortium ที่จะ
สร้างธุรกิจวิสาหกิจเริ่มต้นที่ใช้พ้ืนฐานจากเทคโนโลยีเชิงลึก โดยจะพัฒนาให้เกิดความ
ร่วมมือของเครือข่ายวิชาการที่ชัดเจน จะจัดให้มีการสร้าง Community ของ AgTech.AI 
ในเดือนสิงหาคม นี้ 

o กิจกรรมพัฒนาและบ่มเพาะนวัตกรรมการเกษตรส าหรับผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรม
เกษตรรุ่นใหม่ (Inno4Farmers) จ านวน 18 ราย ที่ปรึกษาได้เข้าไปวิเคราะหืปัญหาเชิงลึกใน
พ้ืนที่ เพ่ือน ามาใช้ในการหาจุดการปรับเปลี่ยน รวมทั้งปรับรูปแบบธุรกิจให้เหมาะสมกับ
แนวทางของวิสาหกิจเริ่มต้น  
o กิจกรรมการเสริมสร้างศักยภาพวิสาหกิจเริ่มต้นการเกษตรออกสู่ตลาดต่างประเทศหรือ

ได้รับการลงทุน (AgTech Battle) โดยมุ่งเน้นการพัฒนาศัยภาพของผู้ประกอบการให้
สามารถเข้าใจถึงวิธีการระดมทุน เครื่องมือวิเคราะห์ธุรกิจของตัวเอง ทักษะการเจรจา
ธุรกิจกับนักลงทุน ทักษะที่จ าเป็นส าหรับการหา Corporate Partners ซึ่งเป็นทักษะที่
จ าเป็นที่จะท าให้วิสาหกิจเริ่มต้นด้านการเกษตรสามารถขยายธุรกิจออกสู่ตลาดสากลหรือ
ได้รับการลงทุน โดยได้คัดเลือกวิสาหกิจเริ่มต้นด้านการเกษตรจ านวน 13 ทีมที่ผ่านการ
คัดเลือก โดยท าการบ่มเพาะ ด้านเสริมสร้าศักยภาพด้านการลงทุน และจัดงาน AgTech  
Investment Day เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 

3. การสร้างและพัฒนาระบบนิเวศท่ีเอ้ือต่อการเติบโตของนวัตกรรมการเกษตร 
o ระหว่างวันที่ 15 - 16 พฤษภาคม 2562 น าสตาร์ทอัพด้านการเกษตร 4 ราย ได้แก่ H.G. 

Robotics, Evergrow, Tevada Crops, Biomatlink เ ข้ า ง า น  F&A Next 2 0 1 9  ณ 
Wageningen Netherland โดยงาน F&A Next เป็นการริเริ่มจาก 4 หน่วยงานหลักด้านการ
สร้างสตาร์ทอัพการเกษตรและอาหารของเนอร์เธอร์แลนด์ ได้แก่ Rabobank, Wageningen 
University & Research, Anterra Capital และ StartLife จัดขึ้นเป็นปีที่ 4 มีวัตถุประสงค์
เพ่ือสร้างเครือข่ายธุรกิจและเพ่ิมการลงทุนเฉพาะด้านวิสาหกิจเริ่มต้นด้านการเกษตร ภายใน
งาน F&A Next มีนักลงทุนด้านการเกษตรเยี่ยมชมงานมากกว่า 800 คน มีการสัมมนา
แลกเปลี่ยนความคิดกับบริษัทชั้นน าด้านอาหารและเกษตร เช่น Uniliver, Sainsbury, 
Syngenta อัพเดทสถิติล่าสุดเกี่ยวกับวิสาหกิจเริ่มต้นด้านการเกษตรและการลงทุนใน
วิสาหกิจเริ่มต้นด้านการเกษตรในสหภาพยุโรป ที่การพัฒนาสตาร์ทอัพกลุ่มเกษตรและอาหาร
ที่เป็น Deep Tech และการประยุกต์ใช้ Big Data ที่สร้างรูปแบบธุรกิจใหม่ๆ รวมถึงกลุ่ม
ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ที่มาจากนักศึกษาระดับปริญญาเอก ที่น าผลงานวิจัยพัฒนา และ
ทรัพย์สินทางปัญญา มาสร้างธุรกิจสตาร์ทอัพ ในงาน F&A Next นั้น สนช. ได้สร้างเครือข่าย
ความร่วมมือระดับนานาชาติในด้านนวัตกรรมการเกษตร และสนับสนุนสตาร์ทอัพด้าน
การเกษตร 4 ราย   โดยสตาร์ทอัพทั้ง 4 รายได้แก่ 
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 HG Robotics ผู้ให้บริการหุ่นยนต์และยานพาหนะไร้คนขับ (โดรน) ส าหรับการเกษตรที่มี
ความแม่นย า จากการพัฒนา hardware และ software ที่สามารถตอบโจทย์แก้ไข
ปัญหาต่างๆ ด้านการเกษตร เช่น Agriculture spraying drone, Agriculture mapping 
and survey drone 

 EverGrow ผู้ให้บริการเรื่อง Automation และ Controller System ส าหรับโรงเรือนทั้ง
ในกลุ่มเกษตร ปศุสัตว์ และประมง. โดยมุ่งเน้นไปในด้านการพัฒนา Hardware และ 
Software บนเทคโนโลยีพ้ืนฐานด้วย IoT และ IBM Watson Machine Learning. ช่วย
ให้ผู้บริหารฟาร์มสามารถควบคุมและตรวจสอบสภาพแวดล้อมได้แบบ real time ลด
ค่าใช้จ่ายในการจัดการและแรงงาน 

 TevadaCorp ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มในด้านเกษตรแม่นย าสูงแบบครบวงจร โดยผนวก
เทคโนโลยีต่างๆ เช่น ระบบโดรนการเกษตร ระบบโดรนส ารวจสุขภาพพืช (NDVI 
multispectral camera) ระบบตรวจวัดสภาพแวดล้อม (weather station) ระบบ
ตรวจวัดสภาพดิน (soil maesurement system) ระบบ smart farming พร้อมทั้ง 
application ในการบันทึกข้อมูลการเกษตรทั้งหมดบน cloud serverเพ่ือให้เกิดการ
ยกระดับคุณภาพสินค้า ลดต้นทุน ผลผลิตเพิ่มข้ึน ไร้สารเคมีอันตราย ได้มาตรฐานสากล 
รวมทั้งยังจัดหาตลาดรองรับทั้งในและต่างประเทศ หรือการระดมทุนขนาดใหญ่ในภาค
การลงทุนด้านการเกษตรให้เกษตรกรอีกด้วย 

 BioMatLink ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มด าเนินการเพาะปลูกและส่งเสริมการเพาะปลูก
วัตถุดิบทางการเกษตรอย่างครบวงจร โดยเริ่มต้นด้วยมันส าปะหลัง เป็นการน าเทคโนโลยี
การจัดการทรัพยากร มาใช้การบริหารจัดการฟาร์มเกษตรกรและเครือข่ายเกษตรกรและ
สหกรณ์การเกษตร ร่วมมือกับธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร โดยการ
บริหารจัดการควบคุมกระบวนการเพาะปลูกให้ได้คุณภาพที่มีปริมาณแป้งในห้วมัน
ส าปะหลังสูง และเพ่ิมจ านวนผลผลิตต่อไร่ สร้างให้เกิดระบบประกันราคาข้ันต่ า และ
ประกันระบบการรับซื้อผลผลิตของเกษตรกรทั้งระบบ 

ไตรมาส 4/62 
1. การระบุแนวโน้มนวัตกรรมการเกษตร 

o การศึกษาแนวโน้มนวัตกรรมการเกษตรในอนาคตของประเทศไทย สาขาธุรกิจเกษตรดิจิทัล 
สาขาธุรกิจบริการทางธุรกิจเกษตร และ สาขาธุรกิจรูปแบบการจัดการฟาร์มแบบใหม่ น าเสนอ
การประกาศในงาน 10 ปี สนช. ในวันที่ 2 กันยายน 2562 และงานสัมมนา Thailand-Japan 
Smart Farming Sharing Experience  

o การศึกษาแนวโน้มนวัตกรรมการเกษตรในอนาคตของประเทศไทย การสร้างรูปแบบธุรกิจ
นวัตกรรมที่ประยุกต์ใช้ AI ในภาคการเกษตร น าเสนอการประกาศในงานสัมมนา AgTech.Ai 
Connect เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562 

2.  โครงการพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรมการเกษตร 
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o กิจกรรมการเสริมสร้างศักยภาพวิสาหกิจเริ่มต้นการเกษตรออกสู่ตลาดต่างประเทศหรือได้รับ

การลงทุน (AgTech Battle) โดยมุ่งเน้นการพัฒนาศัยภาพของผู้ประกอบการให้สามารถ

เข้าใจถึงวิธีการระดมทุน เครื่องมือวิเคราะห์ธุรกิจของตัวเอง ทักษะการเจรจาธุรกิจกับนัก

ลงทุน ทักษะที่จ าเป็นส าหรับการหา Corporate Partners ซึ่งเป็นทักษะที่จ าเป็นที่จะท าให้

วิสาหกิจเริ่มต้นด้านการเกษตรสามารถขยายธุรกิจออกสู่ตลาดสากลหรือได้รับการลงทุน โดย

ได้คัดเลือกวิสาหกิจเริ่มต้นด้านการเกษตรจ านวน 13 ทีมที่ผ่านการคัดเลือก โดยท าการบ่ม

เพาะ ด้านเสริมสร้าศักยภาพด้านการลงทุน และจัดงาน AgTech  Investment Day เมื่อ

วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 

o กิจกรรมพัฒนาและบ่มเพาะนวัตกรรมการเกษตรส าหรับผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรม

เกษตรรุ่นใหม่ (Inno4Farmers) จัดงาน Demo Day ในวันที่ 12 กันยายน 2562 โดยมีผุ้

ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสาขามาให้ค าแนะน าและตัดสิน  

3.  การสร้างและพัฒนาระบบนิเวศท่ีเอ้ือต่อการเติบโตของนวัตกรรมการเกษตร 
o ระหว่างวันที่ 12 กันยายน 2562 ได้ตัดสินผู้ชนะในโครงการการบ่มเพาะสู่การเป็นวิสาหกิจ

เริ่มต้น โดยได้น าสตาร์ทอัพด้านการเกษตร 3 ราย ได้แก่ Farmbook SOG Eco-Green 
ทางเข้าร่วมงาน “Agriculture Technology Expo 2019” และศึกษาดูงานนวัตกรรม
ทางด้านการเกษตร ณ ไต้หวัน ระหว่างวันที่ 24 - 29 กันยายน 2562 เพ่ือส่งเสริมการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องการส่งเสริมระบบนิเวศวิสาหกิจ
เริ่มต้น ทั้งในประเทศและระดับนานาชาติ รวมไปถึงส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้นการเกษตรออกสู่
ตลาดต่างประเทศหรือได้รับการลงทุน 
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ตัวช้ีวัดที่เกี่ยวข้อง 
ตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2562 

No. ตัวชี้วัด หน่วยนับ แผน 62 
(เป้าปี) 

รวมผล 
Q.4/62 

ร้อยละ Q.4 
(เทียบปี) 

ไตรมาส 1/62 ไตรมาส 2/62 ไตรมาส 3/62 ไตรมาส 4/62 

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

1 แนวโน้มนวัตกรรมการเกษตรที่เหมาะสมส าหรับ
ประเทศไทย 

เรื่อง 3 3  100% 0 0 1 1 1 1 1 1 

2 จ านวนวิสาหกิจเริ่มต้นด้านการเกษตรที่ไดร้ับ
การบ่มเพาะและเร่งสร้าง 

ราย 15 31  150% 0 0 10 18 5 0 0 13 

3 จ านวนวิสาหิจเริ่มต้นด้านเกษตรทีไ่ด้รับการ
สนับสนุนออกสูต่ลาดต่างประเทศ หรือไดร้ับ
การลงทุน 

ราย 10 11 110% 0 0 0 4 0 4 10 3 

 
ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนนิงาน (ถ้ามี) แต่หากผลด าเนินการได้ต่ ากว่าเป้าหมาย ต้องมีการอธิบาย 
  

นางสาวมณฑา  ไก่หิรัญ ผู้รายงาน 
วันที่ 19 กันยายน 2562 
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รายงานผลการด าเนินงาน ไตรมาสที ่1-4/2562 (ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562) 

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 

 
 

โดยสรุป:  ผลการด าเนินงานร้อยละ 100.00 ผลการใช้จ่ายร้อยละ 30.84 และมีเงินผูกพันไว้ ร้อยละ 41.29 
ค าชี้แจงการด าเนินงาน 

 

ไตรมาส 1/62 
  จ านวนผู้รับบริการด้านนวัตกรรมในส่วนภูมิภาค รวม 101 ราย ประกอบด้วย 

 กิจกรรมพัฒนาความร่วมมือภาคีเครือข่ายและสร้างระบบนิเวศนวัตกรรมในพื้นที่ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อพฤศจิกายน 2561 มีจ านวนผู้เข้าร่วม 26 ราย 

 กิจกรรมพัฒนาความร่วมมือภาคีเครือข่ายและสร้างระบบนิเวศนวัตกรรมในพื้นที่ภาคใต้ 

เมื่อธันวาคม 2561  มีจ านวนผู้เข้าร่วม 25 ราย 

 กิจกรรมการสร้างศักยภาพบุคลากรด าเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ เมื่อธันวาคม 2561 มี

จ านวนผู้เข้าร่วม 50 ราย 

 



หน้า 2/8 

 

จ านวนผู้ประกอบการที่มาใช้ประโยชน์ในเขตนวัตกรรม (ให้ค าปรึกษาในการพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรม) จ านวน 
10 ราย ได้แก่ 

ที ่ ชื่อบริษัท 
1 บริษัท กันต์โตะ เฮอร์เบิลที จ ากัด (Kanto Herbal Tea Co.,Ltd) 
2 บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ า จ ากัด 
3 บริษัท เชียงใหม่โฟรเช่นฟูดส์ จ ากัด (มหาชน) 
4 บริษัท ดี พี ฟู้ด จ ากัด 
5 บริษัท เนเชอรัลเบฟ จ ากัด 
6 บริษัท Good Food Good Health จ ากัด 
7 บริษัท เงินทองมั่งมี จ ากัด 
8 หจก.บ้านหอมหวาน 
9 บริษัท คาเรน กรุ๊ป จ ากัด 
10 ESSEL INTERNATIONAL Co.,Ltd. 

 
ไตรมาส 2/62 
  จ านวนผู้รับบริการด้านนวัตกรรมในส่วนภูมิภาค รวม 399 ราย ประกอบด้วย 

 กิจกรรมพัฒนาความร่วมมือภาคีเครือข่ายและสร้างระบบนิเวศนวัตกรรมในพื้นที่ภาคเหนือ เมื่อ

กุมภาพันธ์ 2562 มีจ านวนผู้เข้าร่วม 39 ราย 

 กิจกรรมสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาผู้น านวัตกรรมในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

(อุบลราชธานี) เมื่อกุมภาพันธ์ 2562 มีจ านวนผู้เข้าร่วม 51 ราย 

 กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Inno Tourism Challenge “บทบาทนวัตกรรมเพ่ือความอยู่รอดของ

อุตสาหกรรมท่องเที่ยวในยุค Technology Disruption” เมื่อเดือน กุมภาพันธ์ 2562 มีจ านวน

ผู้เข้าร่วม 94 ราย 

 กิจกรรมสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาผู้น านวัตกรรมในพ้ืนทีภ่าคใต้ (พัทลุง สงขลา และ

นครศรีธรรมราช) เมื่อมีนาคม 2562 มีจ านวนผู้เข้าร่วม 49 ราย 

 กิจกรรมสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาผู้น านวัตกรรมในพ้ืนทีภ่าคเหนือ (พะเยาและ

เชียงราย) เมื่อมีนาคม 2562 มีจ านวนผู้เข้าร่วม 68 ราย 

 กิจกรรมเพ่ิมศักยภาพด้านนวัตกรรมและสร้างเครือข่ายความร่วมมือของธุรกิจท่องเที่ยวภาคเหนือ 

(Inno Tourism Boost up) เมื่อเดือนมีนาคม 2562 มีจ านวนผู้เข้าร่วม 98 ราย 
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จ านวนผู้ประกอบการที่มาใช้ประโยชน์ในเขตนวัตกรรม (ให้ค าปรึกษาในการพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรม) 
จ านวน 10 ราย ได้แก่ 

ที ่ ชื่อบริษัท 
1 บริษัท กู๊ดฟู้ดส์ คอร์ปเปอเรชั่น 
2 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด จิงเยี้ยนเป่ารังนก 
3 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ที.แอล.ฮันนี่  
4 บริษัท มุ่งมานะ จ ากัด 
5 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ฟาร์มผึ้งพัฒนกิจ 
6 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นายแม่ไทยฟู้ดโปรดักส์ 
7 บริษัท อัลฟ่า คอสเม่ จ ากัด 
8 บริษัท เฮลท์ตี้ออร์แกนิคฟาร์ม จ ากัด 
9 หจก.วิทิศ ครีเอชั่น แอนด์ เทรดดิ้ง 
10 บริษัท เกษมสันต์ จ ากัด 

ไตรมาส 3/62 
  จ านวนผู้รับบริการด้านนวัตกรรมในส่วนภูมิภาค รวม 354 ราย ประกอบด้วย 

 กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายผู้ประกอบการด้านการสร้างมุมมองใหม่จากธุรกิจท้องถิ่นสู่ธุรกิจนวัตกรรม

ระดับโลก เมื่อ 13-15 พฤษภาคม 2562 มีจ านวนผู้เข้าร่วม ราย 32 ราย 

 กิจกรรมสร้างเครือข่ายนวัตกรรุ่นใหม่และผู้สนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมในส่วนภูมิภาค ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อ พฤษภาคม - สิงหาคม 2562 มีจ านวนผู้เข้าร่วม 74 ราย (ภาคเอกชน 69 

ราย(93.24%)/หน่วยงานภาครัฐ 3 ราย(4.05%)/สถานบันการเงิน 2 ราย(2.70%)) 

 กิจกรรมสร้างเครือข่ายนวัตกรรุ่นใหม่และผู้สนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมในส่วนภูมิภาค ภาคเหนือ 

เมื่อ พฤษภาคม - สิงหาคม 2562 มีจ านวนผู้เข้าร่วม 69 ราย (ภาคเอกชน 48 ราย (69.57%)/ภาค

การศึกษา 7 ราย(10.14%)/ภาครัฐ 5 ราย(7.25%)/ภาคสังคมและชุมชน 9 ราย(13.04%)) 

 กิจกรรมสร้างเครือข่ายนวัตกรรุ่นใหม่และผู้สนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมในส่วนภูมิภาค ภาคใต้ เมื่อ 

พฤษภาคม - สิงหาคม 2562 มีจ านวนผู้เข้าร่วม 77 ราย (ภาคเอกชน 68 ราย(88.31%)/ภาค

การศึกษา 9 ราย(11.69%)) 

 การจัดประชุมเรื่อง “ความส าคัญของนวัตกรรมต่อการพัฒนาพื้นที่จังหวัดพัทลุง” เมื่อ 17 มิถุนายน 

2562 มีจ านวนผู้เข้าร่วม 102 ราย 
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จ านวนผู้ประกอบการที่มาใช้ประโยชน์ในเขตนวัตกรรม (ให้ค าปรึกษาในการพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรม) 
จ านวน 10 ราย ได้แก่ 

ที ่ ชื่อบริษัท 
1 บริษัท เดอะ โวลคาโน่ จ ากัด 
2 บริษัท บางกอกที จ ากัด 
3 หจก.ตระกูลสมบัติ 
4 บริษัท ไดมอนด์ เฟรช โกลบอล (ประเทศไทย) จ ากัด 
5 บริษัท ภักติ จ ากัด  
6 หจก.ภูวนาถศิริ 
7 บริษัท ศรีทองค า กรุ๊ป  
8 บริษัท ภูฐาปัญญาออกานิค จ ากัด 
9 บริษัท ทีพี ฟู้ดโปรดักส์ จ ากัด 
10 บริษัท หญิงไทย อินเตอร์เนชั่นแนล เทรด จ ากัด 

 
ไตรมาส 4/62 

จ านวนผู้รับบริการด้านนวัตกรรมในส่วนภูมิภาค รวม 43 ราย ประกอบด้วย 

 การจัดประชุมเรื่อง “การประชุมหารือแนวทางความร่วมมือการพัฒนาศักยภาพและการสร้าง

เครือข่ายนวัตกรรุ่นใหม่ในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” ณ จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 9 

กรกฎาคม 2562 มีจ านวนผู้เข้าร่วม 8 ราย 

 การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการพัฒนาแผนปฏิบัติการเชียงใหม่เมืองนวัตกรรม จากการใช้ 

City Innovation Index ณ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 มีจ านวนผู้เข้าร่วม 25 ราย 

 ประชุมแนวทางการพัฒนาการเชื่อมต่อผู้สนับสนุนนวัตกรรมให้เข้ามาในระบบนิเวศนวัตกรรม

อุบลราชธานี ณ จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2561 มีจ านวนผู้เข้าร่วม 10 ราย 

 การจัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนมุมมองแนวคิดและการสร้างแรงบันดาลใจส าหรับผู้บริหาร (CEO Sharing) 

ภาคเหนือ ณ จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2562 (อยู่ระหว่างด าเนินการ) 

 การจัดกิจกรรมค่ายนวัตกรรมส าหรับผู้บริหาร (CEO CAMP) ภาคใต้ ณ จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 19-

20 กันยายน 2562 (อยู่ระหว่างด าเนินการ) 
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จ านวนผู้ประกอบการที่มาใช้ประโยชน์ในเขตนวัตกรรม (ให้ค าปรึกษาในการพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรม) 
จ านวน 10 ราย ได้แก่ 

ที ่ ชื่อบริษัท 
1 บริษัท สลัดบนดาดฟ้า จ ากัด 
2 บริษัท เจ อาร์ เค พลัส จ ากัด 
3 บริษัท ชิเอบิ ฟู้ดส์ จ ากัด 
4 บริษัท ดีอยู่ ดีกิ๋น จ ากัด 
5 บริษัท ตั้งต้น จ ากัด 
6 ร้านข้าวแกงฟิวชั่น 
7 บริษัท รามิโน่ (ประเทศไทย) จ ากัด 
8 บริษัท นพดาโปรดักส์ จ ากัด 
9 บริษัท หอมดอย จ ากัด 
10 ลอนดอนทีรูมแอนด์เกสเฮ้าส์ 
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ตัวช้ีวัดที่เกี่ยวข้อง 
ตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2562 
No. ตัวชี้วัด หน่วยนับ แผน 62 รวมผล 

Q.4/62 
ร้อยละ Q.4 
(เทียบปี) 

ไตรมาส 1/62 ไตรมาส 2/62 ไตรมาส 3/62 ไตรมาส 4/62 
แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

1 จ านวนกิจกรรมการพัฒนา
ระบบนิเวศนวตักรรมใน
ภูมิภาค  

กิจกรรม 13  19  146.15 % 2  3 4 6 4 5 3 5 

2 จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
พัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรม
ในภูมิภาค  

ราย 700  897 128.14 % 100 101 200 399 200 354 200 43 

ตัวช้ีวัดจากการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2562 
No. ตัวชี้วัด หน่วยนับ แผน 62 รวมผล 

Q.4/62 
ร้อยละ Q.4 
(เทียบปี) 

ไตรมาส 1/62 ไตรมาส 2/62 ไตรมาส 3/62 ไตรมาส 4/62 
แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

1* จ านวนผู้ประกอบการที่มาใช้
ประโยชน์ในเขตนวตักรรม 

ราย 30 40  133.33 % 8 10 8 10 7 10 7 10 

2** จ านวนผู้เข้ารับบริการใน
อุทยานนวัตกรรมและ
ภูมิภาค 

ราย 200  897 448.50 % 30 101 60 399 60 354 50 43 

หมายเหตุ :   
* จ านวนผู้ประกอบการที่มาใช้ประโยชน์ในเขตนวัตกรรม ใช้ข้อมูลจากศูนย์นวตักรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่รายงานผลการด าเนินงาน 
** จ านวนผู้เข้ารับบริการในอุทยานนวัตกรรมและภูมิภาค ใช้จ านวนจากตัวชีว้ัดแผนปฏิบัติการ 2562 ข้อ 2 รายงานผลการด าเนินงาน 
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ตัวช้ีวัดในยุทธศาสตร์ วท. 
No. ตัวชี้วัด หน่วย

นับ 
แผน 
62 

รวมผล 
Q.4/62 

ร้อยละ Q.4 
(เทียบปี) 

ไตรมาส 1/62 ไตรมาส 2/62 ไตรมาส 3/62 ไตรมาส 4/62 
แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

1* จ านวนผู้ประกอบการที่มาใช้
ประโยชน์ในเขตนวตักรรม 

ราย 30 40  133.33% 10 10 10 10 5 10 5 10 

หมายเหตุ :   
* จ านวนผู้เข้ารับบรกิารในอุทยานนวัตกรรมและภูมิภาค ใช้ข้อมูลจากศูนย์นวตักรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่รายงานผลการด าเนินงาน 

ตัวช้ีวัดในแบบประเมินของ ก.พ.ร. (ตัวชี้วัด รอง ผสนช. กริชผกา) 
No. ตัวชี้วัด หน่วยนับ แผน 

62 
(เป้าปี) 

รวมผล 
Q.4/62 

ร้อยละ 
Q.4 

(เทียบปี) 

ไตรมาส 1/62 ไตรมาส 2/62 ไตรมาส 3/62 ไตรมาส 4/62 

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

1 แผนพัฒนาระบบนวัตกรรมภมูิภาค เรื่อง 1  1 100 % 0 
  

1 0 0 0 0 1 1 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน ไตรมาสที่ 1/2562 (ต.ค. - ธ.ค. 61) :  
- กิจกรรมพัฒนาความร่วมมือภาคเีครือข่ายและสร้างระบบนเิวศนวัตกรรมในพ้ืนท่ีภูมภิาคจ านวน 3 กิจกรรม 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน ไตรมาสที่ 2/2562 (ม.ค. – มี.ค. 62) :  
- กิจกรรมพัฒนาความร่วมมือภาคเีครือข่ายและสร้างระบบนเิวศนวัตกรรมในพ้ืนท่ีภูมภิาคจ านวน 6 กิจกรรม 
- ประชุมแนวทางความร่วมมือการผลักดันเทศบาลนครเชียงใหม่ให้เปน็เมืองนวัตกรรม (Chiang Mai City of Innovation) ร่วมกับตัวแทนนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ จงัหวัดเชียงใหม่

และคณะนักวิจัยจากสถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน ไตรมาสที่ 3/2562 (เม.ย. – มิ.ย. 62) :  
- กิจกรรมพัฒนาความร่วมมือภาคเีครือข่ายและสร้างระบบนเิวศนวัตกรรมในพ้ืนท่ีภูมภิาคจ านวน 5 กิจกรรม 

- น าเสนอกรอบการด าเนินงานพัฒนาระบบนวัตกรรมภูมภิาคและแผนการด าเนินงานเมืองเชียงใหม่ศูนย์กลางการพัฒนานวัตกรรม ต่อคณะอนุกรรมการระบบนวตักรรมภมูิภาคและ

นวัตกรรมเชิงพื้นที่ ครั้งท่ี 1/2562 เมื่อวันท่ี 20 มิถุนายน 2562 

- ประชุมแนวทางการพัฒนาเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางของการท านวัตกรรมในภูมิภาคร่วมกับเทศบาลนครเชียงใหม่ 
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ข้อมูลผลการด าเนินงาน ไตรมาสที่ 4/2562 (ก.ค. – ก.ย. 62) :  
- กิจกรรมพัฒนาความร่วมมือภาคเีครือข่ายและสร้างระบบนเิวศนวัตกรรมในพ้ืนท่ีภูมภิาคจ านวน 5 กิจกรรม 
- ประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการพัฒนาแผนปฏิบัติการเชียงใหม่เมืองนวัตกรรม จากการใช้ City Innovation Index ณ จังหวัดเชียงใหม่ 
- น าเสนอแผนพัฒนาระบบนวัตกรรมภูมิภาค ต่อคณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ ครั้งท่ี 9/2562 เมื่อวันท่ี 22 สิงหาคม 2562 
- รายงานกรอบแนวคิดของแนวทางการด าเนินงานการสร้างระบบนิเวศนวัตกรรมระดับภูมิภาคของประเทศไทย 1 ฉบับ 
- รายงานกรอบแนวคิดของแผนปฏิบัติการเชียงใหม่เมืองนวัตกรรม (Chiang Mai City of Innovation) 1 ฉบับ 
- ระบบฐานข้อมูลภูมิภาคจ านวน 1 ระบบ 

 

ตัวชี้วัด (เป้าหมายการด าเนินงาน) ระบบนวัตกรรมภูมิภาค 

เกณฑ์การให้คะแนน : ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ..... หน่วย ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์ ดังนี้ 

รายละเอียด เกณฑ์การให้คะแนน 

จัดกิจกรรมเพ่ือสร้างเครือข่ายภูมิภาคไม่น้อยกว่า 10 กิจกรรม เท่ากับ 1 คะแนน 

จัดกิจกรรมเพ่ือสร้างเครือข่ายภูมิภาคไม่น้อยกว่า 13 กิจกรรม เท่ากับ 2 คะแนน 

รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลระบบนวัตกรรมภูมิภาค 1 รายงาน เท่ากับ 3 คะแนน 

ได้ระบบฐานข้อมูลภูมิภาคอย่างน้อย 1 ระบบ เท่ากับ 4 คะแนน 

ได้แผนพัฒนานวัตกรรมภูมิภาค 1 ภาค เท่ากับ 5 คะแนน 
 
 

ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนนิงาน  
 

จิดาภา รื่นนารีนารถ ผู้รายงาน 
วันที่ 13 กันยายน 2562 
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รายงานผลการด าเนินงาน ไตรมาสที่ 1-4/2562 (ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562) 
 

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  

 
  

โดยสรุป:  ผลการด าเนินงานร้อยละ 96.00 ผลการใช้จ่ายร้อยละ 28.69 และมีเงินผูกพันไว้ ร้อยละ 3.64 
 
ค าชี้แจงการด าเนินงาน 
ไตรมาส 1/62 
ระเบียงนวัตกรรม  

- อยู่ระหว่างการจัดท า TOR ด าเนินการจัดท า Web Portal เพ่ือการสนับสนุนภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ท้องถิ่นให้ใช้นวัตกรรมเชิงพ้ืนที่ในการวางแผนพัฒนาให้เกิดกลุ่มธุรกิจนวัตกรรม (Innovation Business 
Cluster) โดยการรวบรวมข้อมูลด้านธุรกิจนวัตกรรมในเครือข่ายของส านักงาน จัดแสดงเป็นล าดับชั้น
ข้อมูลของพ้ืนที่ในกรุงเทพมหานคร  

เมืองนวัตกรรม  
- หลักสูตรผู้บริหารเมืองนวัตกรรม อยู่ระหว่างการด าเนินการประสานงานจัดท าหลักสูตรผู้บริหารเมือง

นวัตกรรมรุ่นที่ 2 โดยการร่าง TOR ประสานงานกับเครือข่ายประเทศอิสราเอล ที่มีผู้เชียวชาญในการ
จัดอบรม เพ่ือเกิดความร่วมมือในการบริหารจัดการหลักสูตรร่วมกัน 
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- ดัชนีเมืองนวัตกรรม (City Index) อยู่ระหว่างการจัดท าประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับสถาบันนโยบาย
สาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อวิเคราะห์ผลร่วมกับเครือข่ายการพัฒนาเมืองนวัตกรรม เพื่อให้ได้
ปัจจัย (factor) ที่เหมาะสมในการประเมินเมืองนวัตกรรมของประเทศไทย โดยมีกรณีศึกษาท่ีเมือง
เชียงใหม่ 

ย่านนวัตกรรม  
- ด าเนินการปรับแผนพัฒนาย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธีตามข้อสั่งการจากนายกรัฐมนตรีตามมติการ

ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพ่ือรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย Thailand 4.0 ให้มี
การขยายกิจกรรมสู่ในระดับภูมิภาค โดยน าการพัฒนาย่านนวัตกรรมการแพทย์ไปสู่จังหวัดเชียงใหม่ ใน
ชื่อโครงการย่านนวัตกรรมการแพทย์สวนดอก โดยมีความร่วมมือกับกลุ่มคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ และ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

ไตรมาส 2/62 
ระเบียงนวัตกรรม  

- ร่วมประชุมทีม Data Driven Innovation เพ่ือต่อยอด platform ฐานข้อมูลของส านักงานใหม้ีความเชื่อมโยงกัน  
เมืองนวัตกรรม 

- หลักสูตรผู้บริหารเมืองนวัตกรรม อยู่ระหว่างการด าเนินการประสานงานจัดท าหลักสูตรผู้บริหารเมือง
นวัตกรรมรุ่นที่ 2 โดยการร่าง TOR ประสานงานกับเครือข่ายประเทศอิสราเอล ที่มีผู้เชี่ยวชาญในการ
จัดอบรม เพ่ือเกิดความร่วมมือในการบริหารจัดการหลักสูตรร่วมกัน 

- ดัชนีเมืองนวัตกรรม (City Index) ได้ผลการศึกษา ดัชนีที่พัฒนาแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มที่สะท้อนลักษณะ
รูปแบบของเมืองที่แตกต่างกัน ได้แก่ กลุ่มเมืองนวัตกรรม กลุ่มเมืองทั่วถึง กลุ่มเมืองเชื่อมโยง และกลุ่ม
เมืองยั่งยืนรวมกันทั้งสิ้น 36 ดัชนีชี้วัดและผลลัพธ์จากการประเมินนั้นจะน ามาให้คะแนนที่สามารถบ่ง
บอกถึงศักยภาพในการรองรับนวัตกรรมของเมืองนั้น ๆ ได้ ซึ่งได้ท าการทดลองที่ตัวเมืองเชียงใหม่ที่แรก 
ผลจากการทดลองพบว่า เชียงใหม่นั้นอยู่ในระดับของ potential innovation city ซึ่งนบัว่ามีความ
พร้อมในการรองรับนวัตกรรมและเปิดรับต่อนวัตกรรมใหม่ๆได้ในอนาคต 

ย่านนวัตกรรม  
- ย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี สนช. และ ศลช. น าข้อเสนอโครงการพัฒนาย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี 

เสนอต่อที่ประชุม กพร. และมีมติให้น าเข้าในคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงตามนโยบาย Thailand 4.0 ครั้งที่ 1/2562  ในวันที่ 3 มกราคม 2562 โดยมีเนื้อหาและ
รายละเอียดดังนี้ แผนการการพัฒนาย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธีมีองค์ประกอบในการพัฒนา 3 ส่วน 
ได้แก่ (1) การพัฒนาเทคโนโลยีการแพทย์เชิงลึก (Medical Deep Tech Development) การพัฒนา
โครงการและผลิตภัณฑ์นวัตกรรมภายในย่าน (Product & Project Innovation) ส่งเสรมิและผลักดัน
ในงานวิจัยผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์สามารถไปสู่ท้องตลาดได้ (2) การบริหารจัดการสินทรัพย์นวัตกรรม
ภายในย่าน (Innovation Asset Management) ได้แก่การพัฒนานโยบายที่ใช้สนับสนุนและลด
ข้อจ ากัดในการพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ เช่น Regulatory Sandbox รวมทั้งวิธีการบริหาร
จัดการทุนในการสนับสนุน การพัฒนาบริการและฐานข้อมูลในการให้บริการข้อมูลทางการแพทย์ภายใน
ย่าน และ การบริหารจัดการย่านนวัตกรรม ได้แก่การสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมของกลุ่มเครือข่าย 
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รวมทั้งการบริหารจัดการศูนย์ทดสอบต่าง ๆ ภายในย่าน (3) การพัฒนาพ้ืนที่นวัตกรรม (Area of 
Innovation) ได้แก่การพัฒนาและการจัดการด้านกายภาพของพ้ืนที่ การจัดท าผังแม่บทการพัฒนาย่าน 
และการเชื่อมโยงเครือข่ายการสัญจรที่เหมาะสมกับย่านนวัตกรรมการแพทย์ งบประมาณการ
ด าเนินการใน 3 ปีแรก 1,356 ล้านบาท โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการ และเสนอแนะให้จัดท า
แผนและงบประมาณเพ่ือเสนอต่อส านักงบประมาณต่อไป  

- สนช. และ ศลช. น าเสนอผลการด าเนินการและมติการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพ่ือ
รองรับการเปลี่ยนแปลงตามนโยบาย Thailand 4.0 ครั้งที่ 1/2562 ต่อที่ประชุม 3 กระทรวง ณ 
ท าเนียบรัฐบาลไทย โดยมีมติให้ผลักดันแผนและกรอบงบประมาณที่ชัดเจนรวมทั้งวิดิทัศน์น าเสนอย่าน
นวัตกรรมการแพทย์โยธีชุดใหม่เพ่ือเสนอต่อคณะรัฐมนตรี  

-  คณะกรรมการพัฒนาและชับเคลื่อนย่านนวัตกรรมสุขภาพโยธีมีมติเห็นชอบในการแต่งตั้ ง
คณะกรรมการอ านวยการ (steering committee) เพ่ือมีหน้าที่ให้การสนับสนุน ก ากับ ติดตาม และ
ประเมินผลการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนพัฒนาย่านฯ พร้อมทั้งร่วมกันร่างเกณฑ์อ้างอิง (Term of 
Reference) เพ่ือสรรหาที่ปรึกษาส าหรับท าหน้าที่ในการบริหารจัดการกิจกรรมย่อยต่าง ๆ ตาม
แผนพัฒนาที่คณะกรรมการฯ ได้วางแผนไว้แล้วต่อไป  

- ย่านนวัตกรรมคลองสาน สนช. ร่วมกับ มจธ. จัดงานคลองสานเฟส ในวันที่ 26 ม.ค. – 2 ก.พ. 2562 
เพ่ือต่อยอดและพัฒนาให้เหมาะสมกับแต่ละชุมชนในย่าน โดนเป็นการร่วมประชุมวางแผน สร้าง
สัมพันธ์ ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม เพ่ือค้นหาอัตลักษณ์ของพ้ืนที่ และหาศักยภาพของผู้ที่เกี่ยวข้องใน
การพัฒนาย่านนวัตกรรม  

- ย่านนวัตกรรมการแพทย์ส่วนดอก สนช. และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด าเนินการพัฒนาย่านนวัตกรรม
การแพทย์สวนดอก Suandok Innovation District จัดท า MOU รวมทั้งเสนอแผนการด าเนินการ
จัดตั้งศูนย์กลางนวัตกรรมทางการแพทย์ในชื่อ MED CMU health Innovation Center เพ่ือขับเคลื่อน
นวัตกรรมทางการแพทย์และสุขภาพ และด าเนินการการจัดงานแถลงข่าวความร่วมมือในวันที่ 16 
สิงหาคม 2562 

-  สนช. จับมือกับพาร์ทเนอร์การพัฒนาย่านนวัตกรรม ได้แก่ บริษัท ทรู ดิจิทัล พาร์ค จากัด บริษัท บา
เนีย (ประเทศไทย) จากัด และสานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 
ร่วมกันจัดนิทรรศการ Thailand Innovation District Pavilion ภายในงาน Smart City Expo World 
Congress 2018 ระหว่าง วันที่ 13-15 พฤศจิกายน 2561 ณ เมืองบาร์เซโลน่า ประเทศสเปน Thailand 
Pavilion ประกอบด้วย 5 โซน ดังนี้ 
1. Bangkok Innovation Corridor น าเสนอภาพรวมการพัฒนาย่านนวัตกรรมในกรุงเทพมหานคร 
ทาเลย่านนวัตกรรมที่มีศักยภาพในการลงทุนประกอบธุรกิจ ใน sector ต่าง ๆ อันจะกระตุ้นให้นัก
ลงทุนเล็งเห็นถึงโอกาสของ การลงทุนในเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ในอนาคต พร้อมทั้งนาเสนอ Flagship 
Projects เช่น Yothi medical innovation district และ Bangkok cybertech district  
2. Bangkok Cybertech District น าเสนอย่านนวัตกรรมที่มีระบบนิเวศสาหรับสตาร์ทอัพที่สมบูรณ์
ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภายใต้ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน โดยมีศูนย์กลาง
การพัฒนาย่านฯ ที่ True Digital Park  
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3. Eastern Economic Corridor (EEC) น าเสนอภาพรวมการพัฒนาพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาค
ตะวันออก และสิทธิประโยชน์จากการลงทุนในพ้ืนที่ดังกล่าว  
4.  Special Big Data Platform for Real Estate & Investment น าเสนอเทคโนโลยี  Big Data ด้าน
อสังหาริมทรัพย์ในรูปแบบของ Marketplace และ Data Analytics ที่ช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งในการ
ประเมินบทบาทเชิงพ้ืนที่ที่มีผลต่อการขยายธุรกิจในประเทศไทย จากบริษัท บาเนีย (ประเทศไทย) จ ากัด  
5. Business talk โซนการเจรจาธุรกิจและแบ่งปันแนวคิดในการพัฒนาเมือง 

-  เนื่องด้วยจากการรองผู้ว่ากรุงเวียนนาเยือนไทยเมื่อปลายเดือนธันวาคม 2561 เพ่ือเป็นวิทยากรใน
หลักสูตร Chief City Innovation Officer: CCIO และหารือเรื่องความร่วมมือในกิจกรรมพัฒนาเมือง
ร่วมกัน จากการด าเนินการพัฒนาย่านนวัตกรรม (Innovation District) ของสนช. ในพื้นที่
กรุงเทพมหานครทั้ง 7 แห่ง (โยธี ปทุมวัน รัตนโกสินทร์ คลองสาน กล้วยน้ าไท ลาดกระบัง ปุณณวิถี) 
สนช. ได้เล็งเห็นว่าย่านนวัตกรรมหลายพ้ืนที่สามารถด าเนินโครงการที่สอคคล้องกับการพัฒนาเมือง
เวียนนาได้ คือ River Bangkok Project แผนพัฒนาย่านนวัตกรรมริมน้ าเจ้าพระยา (รัตนโกสินทร์/คลอง
สาน/กล้วยน้ าไท) และย่านริมน้ าของกรุงเวียนนา รวมทั้งแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และบุคลากร รวมทั้ง
เลือกเมืองและย่านเพ่ือเป็นเมืองพ่ีเมืองน้องและมีแนวทางการพัฒนา Innovation District / Smart 
City Vienna/ Urban Innovation ร่วมกัน ร่วมทั้งหารือการจัดกิจกรรม เพ่ือเฉลิมฉลองในวาระโอกาส
ครบรอบ 150 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐออสเตรีย ณ 
กรุงเทพมหานคร ในเดือนตุลาคม 2562 

ไตรมาส 3/62 
ระเบียงนวัตกรรม  

- หารือกับฝ่ายงานสารสนเทศเพ่ือท าการวางโครงสร้างของเว็บไซต์ ซึ่งจะเป็นการรวบรวมข้อมูลโครงการ
ทั้งหมดของส านักงานให้อยู่ในรูปแบบของข้อมูลพื้นที่ (spatial data)   

เมืองนวัตกรรม  
- หลักสูตรผู้บริหารเมืองนวัตกรรม อยู่ระหว่างการด าเนินการประสานงานจัดท าหลักสูตรผู้บริหารเมือง

นวัตกรรมรุ่นที่ 2  
o ประสานงานกับเครือข่ายประเทศอิสราเอล ที่มีผู้เชียวชาญในการจัดอบรม เพื่อเกิดความร่วมมือใน

การบริหารจัดการหลักสูตรร่วมกัน  
o ร่าง TOR เพ่ือเตรียมด าเนินการจัดจ้างผู้เข้ามาบริหารจัดการหลักสูตร 
o หารือร่วมกับ CCIO รุ่นที่ 1 เพ่ือหาแนวทางและแนวโน้มของกลุ่มเป้าหมายผู้มาเรียนในรุ่นที่ 2 

- ดัชนีเมืองนวัตกรรม (City Index) ร่วมประชุมกับทีม Regional Connect และเทศบาลนครเชียงใหม่ 
เพ่ือหารือการน าเอาดัชนีเมืองนวัตกรรมที่ได้ใช้จังหวัดเชียงใหม่เป็นกรณีศึกษามาเป็นปัจจัยในการ
วางแผนนโยบายให้เทศบาลนครเชียงใหม่เป็น เมืองนวัตกรรม (Innovation City)  

ย่านนวัตกรรม  
- ย่านนวัตกรรรมการแพทย์โยธี สนช. และ ศลช. น าเสนอผลการด าเนินการและมติการประชุมคณะกรรมการ

ขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงตามนโยบาย Thailand 4.0 ครั้งที่ 1/2562 ต่อที่ประชุม 3 
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กระทรวง ณ ท าเนียบรัฐบาลไทย โดยมีมติให้ผลักดันแผนและกรอบงบประมาณที่ชัดเจนรวมทั้งวิดิทัศน์น าเสนอ
ย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธีชุดใหม่เพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรี  

- สนช. และ ศลช. ด าเนินการจัดท าเอกสารรายละเอียดโครงการเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา โดยเรื่อง
ดังกล่าวเข้าข่ายเรื่องที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรีตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุม
คณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 มาตรา 4 (8) การริเริ่มโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การ
มหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ ที่มีวงเงินตามที่คณะรัฐมนตรีก าหนด เว้นแต่โครงการลงทุนที่ก าหนดใน
แผนงานที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติหรือเห็นชอบกับแผนงานนั้นแล้ว ทั้งนี้ เนื่องจากโครงการดังกล่าวมีกรอบ
วงเงินลงทุนสูงเกินกว่า 1,000 ล้านบาท จึงจ าเป็นต้องเสนอคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติพิจารณาก่อนน าเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 24 มกราคม 2560 
เรื่อง แนวปฏิบัติในการเสนอเรื่องและขออนุมัติด าเนินโครงการลงทุนขององค์การมหาชนที่มีวงเงินลงทุนสูงเกิน
กว่า 1,000 ล้านบาท 

- ด าเนินการจัดหาบริษัทที่ปรึกษาเพื่อมาด าเนินการบริหารจัดการย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี โดยประจ าที่ สนช. 
ในวันที่ 10 มิถุนายน 2562 โดยมีบทบาทในการจัดกิจกรรมพัฒนาย่าน สร้างเครือข่ายให้เกิดการเชื่อมโยงและ
หน่วยงานผลิตโครงการด้านการแพทย์ที่มีคุณภาพร่วมกัน  

- ด าเนินการร่าง TOR เพื่อด าเนินการจ้างเหมาจัดท าระบฐานข้อมูลย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธีในระยะที่ 2 เพื่อ
เป็นแพลตฟอร์มในการรวบรวมข้อมูลและการเข้าถึงแก่ผู้ที่สนใจ 

- ย่านนวัตกรรมบ้านฉาง ด าเนินการจัดท าข้อเสนอโครงการเพื่อพัฒนาย่านร่วมกันระหว่าง สนช. มจธ. และ
เทศบาลบ้านฉางเพื่อจัดตั้งเป็นศูนย์กลางด้าน Education Tech ของภาคตะวันออก 

- ย่านนวัตกรรมการแพทย์ส่วนดอก สนช. และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด าเนินการพัฒนาย่านนวัตกรรม
การแพทย์สวนดอก Suandok Innovation District จัดท า MOU รวมทั้งเสนอแผนการด าเนินการ
จัดตั้ งศูนย์กลางนวัตกรรมทางการแพทย์ในชื่อ MED CMU health Innovation Center เ พ่ือ
ขับเคลื่อนนวัตกรรมทางการแพทย์และสุขภาพ และด าเนินการการจัดงานแถลงข่าวความร่วมมือใน
วันที่ 16 สิงหาคม 2562 

ไตรมาส 4/62 
ระเบียงนวัตกรรม  

- ออกแบบโครงสร้างและรูปลักษณ์ของแพลตฟอร์ม Bangkok Innovation Corridor โดยเนื้อหาหลักคือ
จัดแสดงแผนที่ย่านนวัตกรรมและต าแหน่งของบริษัท startup    

เมืองนวัตกรรม  
- ประกาศรับสมัครและจัดเสวนาโดยวิทยากรและผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร CCIO รุ่นที่ 1 ในวันที่ 17 

กันยายน 2562 
- ได้รายงานผลลัพธ์การประเมินกับพ้ืนที่เมืองเชียงใหม่เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมของดัชนี และ

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพทางนวัตกรรมในพ้ืนที่ 
ย่านนวัตกรรม  

- ย่านนวัตกรรรมการแพทย์โยธี สนช. และ ศลช. ด าเนินการน าคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนย่าน

นวัตกรรมการแพทย์โยธี ศึกษาดูงาน ณ ภูมิภาคคันไซ ประเทศญี่ปุ่น โดยเดินทางดูงานและหาความ

ร่วมมือนวัตกรรมด้านการแพทย์ของ 3 เมือง ได้แก่ โกเบ เกียวโต และโอซาก้า เพ่ือน ามาปรับปรุง
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แผนการพัฒนาการบริหารย่านฯ แก่หน่วยงาน นักวิจัย นักลงทุน และผู้รับบริการ ใน 4 กลุ่ม Medical 

Device, Drug, Natural Product และ Service Platform เพ่ือต่อยอดพัฒนโครงการดังกล่าวเป็น

ต้นแบบและขยายผลการด าเนินงานในพื้นที่ต่าง ๆ ใน YMID ต่อไป 

- ย่านนวัตกรรมการแพทย์ส่วนดอก สนช. และเชียงใหม่/ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ร่วมด้วยพาร์ทเนอร์หลักอย่าง ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดงาน MED CHIC 

Innovation Day 2019 ในวันที่ 16 สิงหาคม 2562 ภายใต้หัวข้อ “ขับเคลื่อนการบริการทาง

การแพทย์สู่นวัตกรรมทางการแพทย์  (Driving Healthcare through Innovation)” โดยมีการแถลง

ข่าวเปิดตัวย่านนวัตกรรมการแพทย์สวนดอก (Suandok Medical Innovation District) เพ่ือผลักดัน

นวัตกรรมทางการแพทย์ และสร้างความตื่นตัวในด้านนวัตกรรม ต่อบุคคลากรทางการแพทย์ 

ผู้ประกอบการ นักธุรกิจ สตาร์ทอัพ ตลอดจนบุคคลทั่วไปให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาพ้ืนที่ให้เป็น

พ้ืนที่ที่มีศักยภาพและเอ้ือต่อการพัฒนาผลงานนวัตกรรมต่อไปในอนาคต 
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ตัวช้ีวัดที่เกี่ยวข้อง 
ตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2562 
No. ตัวชี้วัด หน่วยนับ แผน 62 

(เป้าปี) 
รวมผล 
Q.4/62 

ร้อยละ Q.4 
(เทียบปี) 

ไตรมาส 1/62 ไตรมาส 2/62 ไตรมาส 3/62 ไตรมาส 4/62 
แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

1 ระบบรหิารจดัการระเบยีงนวัตกรรม ระบบ 1 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 1 0 
2 ดัชนเีมืองนวัตกรรม รายงาน

ประเมิน 
1 1 100.00% 0 0 0 0 0 0 1 1 

3 หลักสตูรผู้บริหารเมืองนวัตกรรม หลักสตูร 1 1 100.00% 0 0 0 0 0 0 1 1 
4 การส่งเสริมให้เกิดศูนย์กลางให้บริการข้อมูลและกิจกรรมของ

ย่านนวัตกรรม 
ย่าน 

(พ้ืนท่ี) 
2 2 100.00% 0 0 1 1 1 0 0 1 

5 ความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อการพัฒนาย่านนวัตกรรม ประเทศ  2 4 200.00% 0 2 1 0 0 1 1 1 

 
 
ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนนิงาน  ขอให้ระบุปัญหา อุปสรรค หรือแนวทางแก้ไขที่ได้ด าเนินการแล้ว รวมถึงเหตุผลที่ไม่สามารถควบคุมได้ และท าให้ได้ผลลัพธ์ล่าช้ากว่าแผนที่ก าหนด   
 ปัญหาการด าเนินการจัดท าแพลตฟอร์ม Bangkok Innovation Corridor ที่มีความล่าช้า เนื่องจากข้อมูลรายละเอียดประเภทข้อมูลเชิงพ้ืนที่ (spatial data) ของย่าน
นวัตกรรมและธุรกิจ startup ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครมีความหลากหลายของประเภทข้อมูลจึงจะเป็นต้องท าการจัดรูปแบบประเภทของข้อมูลให้สามารถแสดงผลร่วมกันได้ จึงมีความ
ล่าช้า  

 
นางสาวอัจฉราพรรณ ยอดรัก  ผู้รายงาน 

วันที่  15 กันยายน 2562    
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รายงานผลการด าเนินงาน ไตรมาสที่ 1-4/2562 (ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562) 
 

ยุทธศาสตร์ที่  1 : สร้างความเข้มแข็งระบบนวัตกรรม (Strong Innovation System) 
 

โครงการ :  เสริมสร้างศักยภาพด้านนวักรรม (MIND) 

 
วัตถุประสงค์ของโครงการ (สั้นๆ กระชับ) 

1.  ยกระดับขีดความสามารถและศักยภาพของผู้ประกอบการไทยในการพัฒนาและขยายธุรกิจนวัตกรรม 
ภายใต้ “กลไกสนับสนุนด้านการเสริมสร้างศักยภาพด้านนวัตกรรม” (MIND CREDIT) 

2.  พัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมธุรกิจที่ปรึกษาเพ่ือรองรับธุรกิจนวัตกรรม 
3.  ส่งเสริมและสร้างความตระหนักด้านทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา 

การประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญา ตลอดจนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการน าไปใช้ในเชิงพาณิชย์  
 
แผนงานเทียบผลงาน จากระบบ Project Based Management 

         

โดยสรุป:  ผลการด าเนินงานร้อยละ 100.00 ผลการใช้จ่ายร้อยละ 8.01 และมเีงินผูกพันไว้ ร้อยละ 92.47 

ค าชี้แจงการด าเนินงาน 
ไตรมาส 1/62 

- บริษัทที่ได้รับอนุมัติทุนสนับสนุนด้านการเสริมสร้างศักภาพด้านนวัตกรรมภายใต้กลไก MIND 
CREDIT จ านวน 2 บริษัท ดังนี้  

No. รายชื่อบริษัท จ านวนเงินสนับสนนุ 
1 บริษัท นิวทรีชั่น เอสซี จ ากัด 

ช่ือโครงการ “ยื่นจดสิทธิบัตรผลติภัณฑ์ “VLime” : สารกันเสียธรรมชาติส าหรับ
อุตสาหกรรมอาหาร (P4002-01-61-12-001)” 

720,000.- 

2 บริษัท บีเอสซีเอ็ม ฟูดส์ จ ากดั 
ช่ือโครงการ “พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบูรณาการข้อมูลและกระบวนการ
ท างานภายในองค์กร (ERP) เพื่อรองรับการขยายธุรกจินวัตกรรมข้าวพร้อม
รับประทาน (P4004-01-61-12-001)” 

1,000,000.- 

 รวม 2 บริษัท  1,720,000.- 
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- จัดกิจกรรมฝึกอบรม Mind Credit Training ครั้งที่ 5 หัวข้อ ทรัพย์สินทางปัญญาและการจัดการ
บัญชี/การเงิน ในวันที่ 1-2 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ มี
ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมจ านวน 120 คน 

ไตรมาส 2/62 
- บริษัทที่รับอนุมัติทุนสนับสนุนการเสริมสร้างศักยภาพด้านนวัตกรรมภายใต้กลไก MIND CREDIT 

จ านวน 10 บริษัท ดังนี้  
No. รายชื่อบริษัท จ านวนเงินสนับสนนุ 
1 บริษัท วี ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จ ากดั 

ช่ือโครงการ “การปรับโครงสร้างทางการเงินเพื่อรองรับการขยายธรุกิจนวัตกรรมของ
บริษัท วี ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จ ากดั (P4003-01-62-01-004)” 

1,000,000.- 

2 บริษัท ไข่สุข จ ากัด 
ช่ือโครงการ “ค าปรึกษาดา้นสญัญาและการเจรจาธุรกิจ และจดทะเบียนเครื่องหมาย
การค้าเพื่อรองรับการขยายธรุกิจนวัตกรรม “เอททีเอท” ไข่ขาวตม้สุกพร้อมทาน (P4001-
01-62-01-002)” 

900,000.- 

3 บริษัท สยาม เนเชอรัล โปรดักซ์ จ ากัด 
ช่ือโครงการ “ปรับโครงสรา้งบัญชีและงบการเงินเพื่อรองรับการขยายธุรกิจนวัตกรรมครีม
บ ารุงผิวหน้าสควาเลน (P4003-01-62-01-001)” 

963,000.- 

4 บริษัท เกษมชัยฟู๊ด จ ากัด 
ช่ือโครงการ “การประเมินระบบการควบคุมภายในระดับองค์กรบรษิัท เกษมชัยฟู๊ด จ ากัด 
(P4003-01-62-01-003)” 

1,000,000.- 

5 บริษัท พระยา ฟิโลโซฟี จ ากัด 
ช่ือโครงการ “จดทะเบยีนเครื่องหมายการคา้/บริการ “PHYA” เพื่อขยายธุรกิจสู่
ต่างประเทศ (P4001-01-61-12-001)” 

1,000,000.- 

6 บริษัท ไวตาบสูท์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
ช่ือโครงการ “พัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อรองรับการขยายธุรกิจนวัตกรรรมไว
ตาบูสท์: บริการเสรมิสรา้งสุขภาพด้วยการออกแบบและผลิตวติามินและอาหารเสริมเฉพาะ
บุคคลแบบส่งตรงถึงบ้าน (P4004-01-62-01-001)” 

1,000,000.- 

7 บริษัท ฟอร์แคร์ จ ากัด 
ช่ือโครงการ “วางโครงสร้างบัญชีและระบบงานด้านบัญชีต้นทุนเพื่อรองรับการขยายธุรกิจ
นวัตกรรมบริษัท ฟอร์แคร์ จ ากัด (P4003-01-62-02-005)” 

963,000.- 

8 บริษัท ดีไซน์ ออลเทอร์เนทีฟ จ ากดั 
ช่ือโครงการ “วางระบบสารสนเทศเพื่อการบูรณาการข้อมูลและกระบวนการท างานภายใน
องค์กร (ERP) เพื่อรองรับการขยายธุรกิจนวัตกรรมเฟอร์นิเจอร์ในหอ้งปฎิบัติการ (P4004-
01-62-02-003)” 

1,000,000.- 

9 บริษัท คลาวด์คอมเมริ์ซ จ ากัด 
ช่ือโครงการ “ปรับปรุงโครงสร้างทางการเงินและบญัชีเพื่อการขยายธุรกิจ “คลาวด์
คอมเมิรซ์” (P4003-01-62-01-002)” 

1,000,000.- 

10 บริษัท เนเวอร์ซิทอัพ จ ากัด 375,000.- 
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No. รายชื่อบริษัท จ านวนเงินสนับสนนุ 
ช่ือโครงการ “ค าปรึกษาดา้นกฎหมายและสญัญาของ บริษัท เนเวอร์ซิทอัพ จ ากัด 
(P4001-01-62-01-001)” 

 รวม  10   บริษัท  9,201,000.- 

- จัดกิจกรรมฝึกอบรม Mind Credit Training ครั้งที่ 6 หัวข้อ กลยุทธ์ทรัพย์สินทางปัญญาเพ่ือธุรกิจ
นวัตกรรม ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.00-16.45 น. ณ โรงแรมเมอร์เคียว มักกะสัน 
กรุงเทพฯ มีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมจ านวน 100 คน 

ไตรมาส 3/62 
- บริษัทที่ได้รับอนุมัติทุนสนับสนุนด้านการเสริมสร้างศักภาพด้านนวัตกรรมภายใต้กลไก MIND 

CREDIT จ านวน 5 บริษัท ดังนี้  
No. รายชื่อบริษัท จ านวนเงินสนับสนนุ 
1 บริษัท ฟู้ด อีควิปเม้นท์ จ ากัด 

ช่ือโครงการ “วางระบบสารสนเทศเพื่อการบูรณาการข้อมูลและกระบวนการท างานภายใน
องค์กร (ERP) เพื่อรองรับการขยายธุรกิจนวัตกรรมเครื่องจักรส าหรบัการแปรรูปอาหาร
แบบอัตโนมัติ (P4004-01-62-04-003)” 

1,000,000.- 

2 บริษัท โกลบอล เมดดิคัล (ประเทศไทย) จ ากัด 
ช่ือโครงการ “วางแผนและบริหารจัดการระบบสารสนเทศเพื่อการบรูณาการข้อมูลและ
กระบวนการท างานภายในองค์กร (ERP) เพื่อรองรับการขยายธุรกิจนวัตกรรมเครื่องส าอาง 
“สมูทโตะ” (P4004-01-62-02-002)” 

1,000,000.- 

3 บริษัท ดี วี เอ็น อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด 
ช่ือโครงการ “วางระบบบัญชีและการเงิน และประเมินระบบควบคมุภายใน เพื่อรองรับการ
ขยายธุรกิจนวัตกรรมของบริษัท ดี วี เอ็น อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด (P4003-01-62-02-
006)” 

1,000,000.- 

4 บริษัท วายดีเอ็ม (ไทยแลนด์) จ ากดั 
ช่ือโครงการ “ประเมินประสิทธิภาพระบบควบคุมภายในเพื่อรองรับการขยายธุรกจิของ 
บริษัท วายดีเอ็ม (ไทยแลนด์) จ ากดั” (PE0303-05-62-06-0115) 

963,000.- 

5 บริษัท อินโฟโทรนิคส์ คอร์ป จ ากดั 
ช่ือโครงการ “วางระบบควบคมุภายในระดับองค์กรเพื่อรองรับการขยายธุรกิจนวัตกรรม 
“SATI” (PE0303-01-62-06-0119)” 

600,000.- 

 รวม  5 บริษัท  4,563,000.- 

- จัดกิจกรรมฝึกอบรมหัวข้อ “กลยุทธ์ทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อธุรกิจนวัตกรรม ครั้งที่ 2” ในวันที่ 29 
พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา มีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมจ านวน 80 คน 

ไตรมาส 4/62 
- บริษัทที่ได้รับอนุมัติทุนสนับสนุนด้านการเสริมสร้างศักภาพด้านนวัตกรรมภายใต้กลไก MIND 

CREDIT จ านวน 5 บริษัท ดังนี้  
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No. รายชื่อบริษัท จ านวนเงินสนับสนนุ 
1 บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  

ช่ือโครงการ “ปรับโครงสรา้งมาตรฐานทางการบัญชีเพื่อสนบัสนุนการวิจัยและพัฒนา
ผลิตภณัฑ์ บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
(PE0303-09-62-07-0150)” 

1,000,000.- 

2 บริษัท ลูมิโอ ทรดีี จ ากัด 
ช่ือโครงการ “ยื่นจดสิทธิบัตรเครื่องสแกนสามมิติแบบแม่นย าความเร็วสูง (PE0302-04-
62-09-0172)” 

840,000.- 

3 บริษัท ไอเว็ท (ประเทศไทย) จ ากดั 
ช่ือโครงการ “ยื่นจดสิทธิบัตร “PETANEER”: เครื่องมือทางการแพทย์ส าหรับสัตวเ์ลี้ยง 
(PE0302-04-62-09-0171)” 

1,000,000.- 

4 บริษัท บาเนีย (ประเทศไทย) จ ากดั 
ช่ือโครงการ “ค าปรึกษาดา้นกฎหมายเพื่อการยกระดับธุรกิจนวัตกรรมของบริษัท บาเนีย 
(ประเทศไทย) จ ากัด (PE301-03-62-09-0168)”   

450,000.- 

5 บริษัท แอร์พอเทลล์ จ ากดั 
ช่ือโครงการ “ปรับโครงสรา้งทางบัญชีและงบการเงินเพื่อรองรับการขยายธุรกิจ  
บริษัท แอร์พอเทลล์ จ ากดั (PE0303-13-62-08-0167)” 

300,000.- 

 รวม  5 บริษัท  3,590,000.- 

- จัดกิจกรรมฝึกอบรมหัวข้อ “กฎหมายและทรัพย์สินทางปัญญาส าหรับธุรกิจนวัตกรรมยุคดิจิตัล” 
ในวันที่ 16 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรม S31 สุขุมวิท มีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมจ านวน 90 คน 
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ตัวช้ีวัดที่เกี่ยวข้อง 
ตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2562 

No. ตัวชี้วัด หน่วยนับ แผน 62 รวมผล 
Q.4/62 

ร้อยละ Q.4 
(เทียบปี) 

ไตรมาส 1/62 ไตรมาส 2/62 ไตรมาส 3/62 ไตรมาส 4/62 
แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

1 เสรมิสร้างศักยภาพ/ขีดความสามารถธุรกิจ
นวัตกรรมไทยผ่านการให้ทุน MIND CREDIT 

บริษัท 18 22 122.00% 2 2 6 10 6 5 4 5 

2 กิจกรรมเพื่อกระตุ้น/ส่งเสรมิหรือสร้างความ
ตระหนักด้านทรัพยส์ินทางปัญญา  หรือ
เสรมิสร้างทักษะที่จ าเป็นต่อการด าเนินธุรกิจ
นวัตกรรม 

ครั้ง 4 4 100.00% 1 1 1 1 1 1 1 1 

 
ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนนิงาน   
ขอให้ระบุปัญหา อุปสรรค หรือแนวทางแก้ไขท่ีได้ด าเนินการแล้ว รวมถึงเหตุผลท่ีไม่สามารถควบคุมได้ และท าให้ได้ผลลัพธ์ล่าช้ากว่าแผนที่ก าหนด (ถ้ามี) 
 
 

นางสาวศิรประภา  รุ้งพราย  
วันที่  9 กันยายน 2562  
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รายงานผลการด าเนินงาน ไตรมาสที่ 1-4/2562 (ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562) 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2: สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเปลี่ยนแปลงทางนวัตกรรม (Catalyst for Changes)  
 

โครงการ : นวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ-แบบเปิด 

 
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 

 
  

โดยสรุป:  ผลการด าเนินงานร้อยละ 99.79 ผลการใช้จ่ายร้อยละ 13.74 และมีเงินผูกพันไว้ ร้อยละ  85.97 

ค าชี้แจงการด าเนินงาน 
ไตรมาส 1/62 
- พิจารณาอนุมัติสนับสนุนโครงการด้านเศรษฐกิจ – แบบเปิด จ านวน 15 โครงการ ดังนี้  

No. รายชื่อโครงการ จ านวนเงินสนับสนนุ 
(บาท) 

ภาค 

1 WASHCOIN: ระบบให้บริการเครื่องซักผ้าอัตโนมัติ ช าระ
เงินด้วยคิวอาร์โค๊ด 

754,854 ส่วนกลาง 
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No. รายชื่อโครงการ จ านวนเงินสนับสนนุ 
(บาท) 

ภาค 

2 Mercular : แพลตฟอร์มจัดจ าหน่ายสินค้าเพ่ืองานอดิเรก 1,080,000 ส่วนกลาง 

3 โอดีนี่-ลงทุนอัตโนมัติด้วยระบบโรโบแอดไวเซอร์ 1,000,000 ส่วนกลาง 

4 L-Mat เลเซอร์ก าลังต่ ารักษาแผลเบาหวาน 1,225,000 ส่วนกลาง 

5 Smart plants Guru : ระบบปลูกพืชแบบแม่นย าสูงและแจ้ง
เตือนภาวะการเกิดโรคล่วงหน้าแบบเรียลไทม์ 

788,000 เหนือ 

6 โครงการสถาบันวิจัยรสชาติอาหาร: บริการวิจัย พัฒนา และ
ผลิตเครื่องปรุงรสครบวงจรด้วยวิธีการผลิตแบบ Cellular 
Manufacturing 

2,604,000 เหนือ 

7 VENTI ระบบบริหารจัดการแผนกฉุกเฉิน  1,458,812 ส่วนกลาง 

8 Augmented Reality ในรูปแบบการเรียนรู้ผ่านฐานกิจกรรม
ส าหรับการสอนหุ่นยนต์ส าหรับเด็ก  

1,105,260 ส่วนกลาง 

9 ระบบการตรวจสอบคุณภาพสินค้าด้วย Vision Processing 
พร้อมบันทึกผลแบบ statistical process control  

970,000 ส่วนกลาง 

10 เรือคาตามารานพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือการท่องเที่ยวตามแนว
ปะการัง 

1,170,000 ส่วนกลาง 

11 ระบบออกแบบและผลิตอุปกรณ์มวยไทยออนไลน์  900,000 ส่วนกลาง 

12 Loops: แพลตฟอร์มส าหรับรวบรวมความต้องการในการ
เดินทางด้วยระบบส ารองที่นั่ง 

1,123,000 ส่วนกลาง 

13 DEZIGNTOOL : แพลตฟอร์มออกแบบตกแต่งภายในส าหรับ
ผู้ใช้ขั้นปลาย 

935,000 ส่วนกลาง 

14 Vekin Intelligent Switch: อุปกรณ์ควบคุมการใช้พลังงานใน
ระบบแสงสว่างด้วย  

1,080,000 ส่วนกลาง 

15 ฮิกเซลล์: อุปกรณ์ชาร์จแบตเตอรี่ไร้สายสามารถส่งผ่านสิ่งกีด
ขวางได้  

1,462,500 ส่วนกลาง 

รวม 15 โครงการ 17,656,426  

ไตรมาส 2/62 
- พิจารณาอนุมัติสนับสนุนโครงการด้านเศรษฐกิจ – แบบเปิด จ านวน  32 โครงการ ดังนี้  

No. รายชื่อโครงการ จ านวนเงินสนับสนนุ 
(บาท) 

ภาค 

16 Automate Slide Stainer 3,722,400 ส่วนกลาง 
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No. รายชื่อโครงการ จ านวนเงินสนับสนนุ 
(บาท) 

ภาค 

17 การออกแบบและพัฒนาระบบควบคุมอัตโนมัติด้วย
ปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและผลผลิตในการปลูก
พืชในระบบ Plant Factory  

1,422,000 ส่วนกลาง 

18 เคลียงดอตคอม : โพสต์ที่เดียว ยอดขายท้ังอาเซียน 1,325,000 ส่วนกลาง 

19 THE JOB : a Digital Consumer Workplace 703,000 ส่วนกลาง 

20 โลจิสตี – แพลตฟอร์มส าหรับเรียกรถบรรทุกรับจ้าง 1,280,000 ส่วนกลาง 

21 ReaLime : ผลิตภัณฑ์น้ ามะนาวสดแบบควบคุมเฟสผลึก
น้ าแข็ง 

1,180,000 เหนือ 

22 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากน้ ามันมะพร้าวดัดแปลง 976,000 ส่วนกลาง 

23 เครื่องแยกสีเมล็ดกาแฟสดด้วยวิธีการประมวลภาพและ
แสดงผลบนแพลตฟอร์ม IoT  

1,150,000 ส่วนกลาง 

24 หุ่นยนต์ท าอาหารประเภทผัด 1,210,000 ส่วนกลาง 

25 น้ าตาเทียมไร้สารกันบูดส าหรับรักษาโรคตาแห้ง 1,499,750 ส่วนกลาง 

26 ชุดตรวจสอบส าเร็จรูปเพื่อวัดปริมาณสารกันเลือดแข็งตัวใน
หลอดเก็บตัวอย่างเลือดที่สามารถตรวจวัดได้อย่างแม่นย าและ
ถูกต้อง 

952,000 ส่วนกลาง 

27 JK-PARASITE TRAP ชุดดักเก็บเชื้อปรสิตในอุจจาระ 1,112,500 ส่วนกลาง 

28 ระบบจัดการหน่วยจ่ายกลางโรงพยาบาล 1,436,000 ส่วนกลาง 

29 Thailand Stock Market Big Data Platform 1,344,520 ส่วนกลาง 

30 OREASE แพลตฟอร์มการให้บริการเวลเนสครบวงจร 1,110,000 ส่วนกลาง 

31 coBike: โคไบค์ จักรยานแชร์ริ่ง 999,875 ส่วนกลาง 

32 ผลิตภัณฑ์น้ ายาทาเล็บส าหรับเด็กท่ีสามารถลอกออกได้ที่มีน้ า
ยางธรรมชาติเป็นสารช่วยในการยึดเกาะ 

859,000 ส่วนกลาง 

33 ระบบเลี้ยงปูนาแบบปิด 1,150,000 ส่วนกลาง 

34 ระบบวิชั่นสามมิติ ด้วยเทคนิคสเตอริโอและเลเซอร์ ร่วมกับ
แพลตฟอร์ม IIoT 

1,262,500 ส่วนกลาง 

35 โมดูลกล้องประสิทธิภาพสูงส าหรับยานยนต์อัจฉริยะ  1,380,000 ส่วนกลาง 

36 หม้อแปลงปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยี IoT  1,050,000 ส่วนกลาง 

37 เครื่องผลิตข้าวต้มมัดแบบกึ่งอัตโนมัติ  1,153,750 ส่วนกลาง 

38 เครื่องคัดแยกขนาดกุ้งแบบอัตโนมัติ ด้วยเทคโนโลยีการ
ประมวลผลภาพ (Image processing)  

1,225,000 ส่วนกลาง 
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No. รายชื่อโครงการ จ านวนเงินสนับสนนุ 
(บาท) 

ภาค 

39 ระบบตรวจสอบและดูแลสวนสับปะรด ด้วยเทคโนโลยีอากาศ
ยานไร้คนขับ  

1,089,000 ส่วนกลาง 

40 BASE 21st CENTURY SKILL PLATFORM          955,000  ส่วนกลาง 

41 โครงการ SELFPRINT X แพลทฟอร์มให้บริการ Photobooth 
ส าหรับงานอีเว้นท์  

         800,000  ส่วนกลาง 

42 วอร์โดรป: บริการสไตล์ลิ่งออนไลน์ เลือกเสื้อผ้าตรงใจ ส่งตรง
ถึงหน้าบ้าน 

      1,035,000  ส่วนกลาง 

43 ระบบปิดส าหรับการเพาะพันธุ์และเลี้ยงตัวอ่อนของปลิงขาวบน
บกแบบครบวงจร 

      1,135,000  ใต ้

44 ระบบติดตามและวินิจฉัยผู้ขับขี่รถยนต์ด้วยปัญญาประดิษฐ์       1,230,000  ส่วนกลาง 

45 ระบบวินิจฉัยและเครื่องมือการประเมินการท างานของ
โรงงานผลิตความเย็นส าหรับระบบปรับอากาศในเมืองอัจฉริยะ 

      1,280,000  ส่วนกลาง 

46 ระบบรีไซเคิลเศษหนังวัวเหลือทิ้งแบบกึ่งอัตโนมัติ          790,000  ส่วนกลาง 

47 ระบบผลิตซิลิกาจากข้ีเถ้าแกลบ       1,372,000 อีสาน 

รวม 32 โครงการ 39,189,295  

ไตรมาส 3/62 
- พิจารณาอนุมัติสนับสนุนโครงการด้านเศรษฐกิจ – แบบเปิด จ านวน  33  โครงการ ดังนี้  

No. รายชื่อโครงการ จ านวนเงิน
สนับสนุน (บาท) 

ภาค 

48 Mordica spray: สเปรย์ป้องกันอุจจาระกัดจากฟักข้าว       1,460,000  ส่วนกลาง 

49 แก้ว: วุ้นมะพร้าวพร้อมดื่มเก็บได้นานไม่ต้องแช่เย็น          887,000  ส่วนกลาง 

50 ระบบโรงเรือนเพาะปลูกสับปะรดสี          782,450  เหนือ 

51 ไซเดอร์มะม่วงเบาไร้แอลกอฮอล์ที่มีปริมาณสารแมงจิเฟอรินสูง       1,000,000  ใต้ชายแดน 

52 ฟาร์มไก่ไข่ระบบอัจฉริยะ ควบคุมด้วยเทคโนโลยี IoT          529,000  ใต้ชายแดน 

53 LARTOS: การเลี้ยงสาหร่ายขนนกในระบบน้ าหมุนเวียนแบบปิด          751,405  ใต้ชายแดน 

54 มาเรีย: แพลตฟอร์มบริการการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์          907,500  ใต้ชายแดน 

55 แพลตฟอร์มเพ่ือสนามกอล์ฟ          980,000  ใต้ชายแดน 

56 ระบบบริหารจัดการโรงแรมแบบไม่ใช้คน          865,000  เหนือ 

57 Hotel HUB : โอเทล ฮับ       1,012,500  ใต้ชายแดน 

58  Smart Fitness Application (We can choose)          980,000  เหนือ 
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No. รายชื่อโครงการ จ านวนเงิน
สนับสนุน (บาท) 

ภาค 

59 OURPOINT: แพลตฟอร์มบริหารจัดการลูกค้าสัมพันธ์ส าหรับ
ร้านค้า 

         932,000  เหนือ 

60 เครื่องตรวจสอบคุณภาพข้าว ด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์          862,500  ส่วนกลาง 

61 เครื่องต่อเกลียวและทอผ้าเส้นใยสับปะรดก่ึงอัตโนมัติ       1,125,000  ใต้ชายแดน 

62 ผลิตภัณฑ์ "พรีไบโอติกไฟเบอร์" จากน้ าตาลอ้อยไทย ส าหรับ
ผู้ป่วยภาวะท้องผูก 

         576,200  เหนือ 

63 เครื่องท าปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสส าหรับการผลิตโปรตีนไฮโดรไล
เสทจากกากถ่ัว 

         872,500  เหนือ 

64 กาบาโตะ: อาหารเสริมโปรตีนที่มีสารกาบาสูง          830,000  อีสาน 

65 เครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าว ส าหรับนาน้ าตม          730,000  อีสาน 

66 เกมอาร์เทอแลนด์ (Artheland) เกมเสริมสร้างทักษะส าหรับเด็ก
อายุตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป 

      1,042,250  เหนือ 

67 ดิ ออเดอร์: แพลตฟอร์มจัดการห่วงโซ่อุปทานส าหรับ
อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม 

         517,250  เหนือ 

68 Ready Clip: เครื่องติดตั้งและวัสดุหนุนเหล็กเสริมในคอนกรีต           629,000  อีสาน 

69 หมึกปากกาส าหรับงานศิลปะจากสีธรรมชาติฐานน้ า          795,000  อีสาน 

70 วัคซีนปลานิลชนิดเชื้อตายส าหรับควบคุมโรคสเตรปโตคอคโค
ซิสประสิทธิภาพสูง 

         900,000  อีสาน 

71 ผลิตภัณฑ์เวชส าอางชะลอริ้วรอยและลดความเข้มของสีผิวจาก
สารสกัดหมาก 

         960,000  เหนือ 

72 เพย์เอ็ม : ระบบบริหารสินทรัพย์ให้เช่า           860,000  เหนือ 

73 ADEZY: Out-Of-Home Marketplace Platform       1,218,750  เหนือ 

74 แพลตฟอร์มระบบบริหารและจัดการบริการการจองรถตู้          665,000  ใต ้

75 ระบบออกแบบและตัดเย็บเครื่องแต่งกายมุสลิมออนไลน์ด้วยเว็บ
แอพพลิเคชั่น 

      1,010,000  ใต้ชายแดน 

76 The Trago: ระบบบริการท่องเที่ยวออนไลน์          610,000  ใต้ชายแดน 

77 เครื่องอบแห้งผักสมุนไพรระบบสุญญากาศแบบต่อเนื่อง          470,000  ใต ้

78 เครื่องล้างปลาระบบกึ่งอัตโนมัติส าหรับผลิตปลาส้มฮาลาล          950,000  ใต้ชายแดน 

79 เครื่องผลิตปุ๋ยไนเตรทอินทรีย์จากของเหลือทิ้งจากโรงไฟฟ้าก๊าซ
ชีวภาพ  

         984,000  เหนือ 
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No. รายชื่อโครงการ จ านวนเงิน
สนับสนุน (บาท) 

ภาค 

80 วาล์วบริการส าหรับเติมสารท าความเย็นแบบไม่พ่ึงปั๊ม
สุญญากาศ  

      1,085,000  ใต ้

 รวม 80 โครงการ  85,625,026  

ไตรมาส 4/62 

- พิจารณาอนุมัติสนับสนุนโครงการด้านเศรษฐกิจ – แบบเปิด จ านวน 4 โครงการ ดังนี้  
No. รายชื่อโครงการ จ านวนเงินสนับสนนุ 

(บาท) 
ภาค 

81 อากาศยานไร้คนขับดูแลสวนมะพร้าว     1,289,000.00  ใต้ชายแดน 

82 ไวท์คาร์บอน: เครื่องผลิตถ่านขาวกึ่งอัตโนมัติ      1,240,000.00  อีสาน 

83 ระบบการเลี้ยงปลาพลวงชมพูแบบระบบปิดน้ าหมุนเวียน      1,415,000.00  ใต้ชายแดน 

84 Hotel Assistant         990,000.00  ใต ้

รวม 84 โครงการ 90,559,026.00  
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ตัวช้ีวัดที่เกี่ยวข้อง 
ตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2562 

No. ตัวชี้วัด หน่วย
นับ 

แผน 62 
(เป้าปี) 

รวมผล 
Q.4/62 

ร้อยละ Q.4 
(เทียบปี) 

ไตรมาส 1/62 ไตรมาส 2/62 ไตรมาส 3/62 ไตรมาส 4/62 
แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

1 ข้อเสนอโครงการขั้นต้น (Conceptual 
proposal) 

โครงการ 280 590 210.71% 192  96 88 250 0 244 0 0 

2 ข้อเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์ (Full 
proposal) 

โครงการ 90 130 144.44% 36  31 54 40 0 39 0 20 

3 โครงการนวัตกรรมท่ีไดร้ับการพัฒนาและ
สนับสนุน 

โครงการ 70 84 120.00% 12 15  35 32 23 33 0 4 

4 การบ่มเพาะธุรกิจนวัตกรรมท้ัง Innovation 
-based enterprise และ Start-up ในพื้นที่
จังหวัดชายแดนใต ้

กิจการ 30 30 100.00% 0  0 30 30 0 0 0 0 

5 จ านวนการจัดประชุมพิจารณาและกลั่นกรอง
โครงการนวัตกรรม 

ครั้ง 25 31 124.00% 7  7 9 9 9 9 0 6 

 

ตัวช้ีวัดจากการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2562 
No. ตัวชี้วัด หน่วยนับ แผน 62 

(เป้าปี) 
รวมผล 
Q.4/62 

ร้อยละ Q.4 
(เทียบปี) 

ไตรมาส 1/62 ไตรมาส 2/62 ไตรมาส 3/62 ไตรมาส 4/62 
แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

1 จ านวนโครงการนวตักรรมที่ได้รับการสนับสนุน โครงการ 10  84 840.00 % 1 15 3 32 3 33 3 4 
2 จ านวนการสนับสนุนผูป้ระกอบการในจังหวัด

ชายแดนใต ้
ราย 10 12 120.00% 2 0 3 0 3 10 2 2 
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 ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินงาน  

  
จากการเพ่ิมโอกาสการเข้าถึงการพัฒนาโครงการนวัตกรรมในภูมิภาค เพ่ือยกระดับความสามารถใน

การพัฒนานวัตกรรมและโอกาสในการเข้าถึงทุนสนับสนุนโครงการอย่างทั่วถึง  ผ่านการพัฒนาเครือข่าย
นวัตกรรม และจัดกิจกรรมในภูมิภาค อย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันมีผู้ประกอบการในภูมิภาคตื่นตัวและได้พัฒนา
ข้อเสนอโครงการร่วมกับ สนช. เป็นจ านวนมาก อย่างไรก็ตามในส่วนของภูมิภาคใต้ สามารถพัฒนาข้อเสนอ
โครงการจนสามารถเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของคณะอนุกรรมการพิจารณาและกลั่นกรองโครงการ
นวัตกรรมด้านเศรษฐกิจจ านวน 25 โครงการ จากที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้ 20 โครงการ แต่เนื่องจากในบางโครงการ
คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาแล้วยังมีข้อเสนอแนะให้พัฒนาโครงการเพ่ิมเติมทั้งส่วนของข้อมูลด้านเทคโนโลยี
ผลการทดสอบและรูปแบบธุรกิจ จ านวน 8 โครงการ ซึ่งผู้ประกอบการยังไม่สามารถด าเนินการเพ่ิมเติมข้อมูล
ได้ทันในปีงบประมาณ 2562 ส่งผลให้โครงการนวัตกรรมในส่วนของภาคใต้ผ่านการอนุมัติจ านวน 17 โครงการ 
จากที่ก าหนดตัวชี้วัดไว้ 18 โครงการ  
 
  

 
 

นิมิต นิพัทธ์ธรรมกุล ผู้รายงาน 
วันที่ 14 กันยายน 2562 
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รายงานผลการด าเนินงาน ไตรมาส 1-4/2562 (ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562) 
 

ทธศาสตร์ที่ 2: สร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเปลี่ยนแปลงทางนวัตกรรม (Catalyst for Changes)  
 

โครงการ : นวัตกรรมแบบมุ่งเป้า 

 
วัตถุประสงค์ของโครงการ  
โดยมุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศและยกระดับความสามารถทางนวัตกรรมในระดับสาขาและ
ประเด็นที่มีผลกระทบต่ออนาคตของประเทศในระดับสูง และน าไปสูก่ารปรับเปลี่ยนอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ ผ่าน
การแสวงหาโจทย์ปัญหาที่แท้จริงร่วมกันของภาคเอกชน สังคม และภาควิชาการ เพื่อใหส้อดรับกับนโยบายของรัฐบาลในการ
พัฒนา และสนับสนุนเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ โดยในช่วงปีท่ีผ่านมา สนช. ไดเ้ริ่มศึกษาอุตสาหกรรมและบริการที่มโีอกาส
ขยายผลให้เกิดนวตักรรมแบบมุ่งเป้าในหลายส่วน ซึ่งจะน าไปสู่การปรับเปลีย่นอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ โดยการ
ด าเนินโครงการนวัตกรรมต้นแบบส าหรับช่วยแก้ปัญหาและยกระดบัการพัฒนาประเทศให้ก้าวไปสู่ประเทศฐานนวัตกรรม 

 

แผนงานเทียบผลงาน จากระบบ Project Based Management 

 

โดยสรุป:  ผลการด าเนินงานร้อยละ 100.00 ผลการใช้จ่ายร้อยละ 11.67 และมีเงินผูกพันไว้ ร้อยละ 206.20 
ค าชี้แจงการด าเนินงาน 
ไตรมาส 1/62 

 ตุลาคม 2561  น าเสนอแนวทางด าเนินงานและธุรกิจนวัตกรรมเป้าหมายที่จะด าเนินการใน
ปีงบประมาณ 2562 ให้แก่คณะท างานนวัตกรรมเพ่ือเศรษฐกิจ 

 พฤศจิกายน 2561  น าเสนอแนวทางด าเนินงานและธุรกิจนวัตกรรมเป้าหมายที่จะด าเนินการใน
ปีงบประมาณ 2562 ให้แก่คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการนวัตกรรมด้าน
เศรษฐกิจทั้ง 3  สาขา 

 ธันวาคม 2561    จัดเตรียมข้อมูลโครงการเพ่ือจัดงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ 
ไตรมาส 2/62 

 กุมภาพันธ์ 2562   
o จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการนวัตกรรมมุ่งเป้า ณ โรงแรมพลูแมน รางน้ า โดยมีบริษัท

และเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญ เข้าร่วม มากกว่า 300 คน 
o เปิดรับร่างข้อเสนอโครงการผ่านระบบออนไลน์ 
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 มีนาคม 2562   
o จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการโดยแยกตามอุตสาหกรรมเป้าหมาย เพื่ออธิบายหัวข้อที่เปิดรับ

และแนวทางการเขียนข้อเสนอโครงการ 
o ประชาสัมพันธ์และจัด road show ไปยังอุตสาหกรรมเป้าหมายผ่านเครือข่ายความร่วมมือ

ต่างๆเพ่ือประชาสัมพันธ์โครงการ 
o ปิดรับข้อเสนอโครงการวันที่ 31 มีนาคม 2562 โดยมีบริษัทที่สนใจส่งร่างข้อเสนอโครงการ

จ านวน 90 โครงการใน 6 อุตสาหกรรม 
ไตรมาส 3/62 

 เมษายน 2562   
o ผู้ประกอบการด้านธุรกิจนวัตกรรมการดูแลสุขภาพ น าเสนอข้อเสนอโครงการเบื้องต้น เมื่อ

วันที่ 23 เมษายน 2562 
o ผู้ประกอบการด้านธุรกิจนวัตกรรมสมุนไพรเพ่ือกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง น าเสนอข้อเสนอ

โครงการเบื้องต้น เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 
o ผู้ประกอบการด้านธุรกิจนวัตกรรมอาหารออกแบบส าหรับโรค NCDs น าเสนอข้อเสนอ

โครงการเบื้องต้น เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 
o ผู้ประกอบการด้านธุรกิจนวัตกรรม Smart Logistic/ อุตสาหกรรมการผลิตที่ใช้เทคโนโลยี 

IoT น าเสนอข้อเสนอโครงการเบื้องต้น เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 
o ผู้ประกอบการด้านธุรกิจนวัตกรรมอุตสาหกรรมป้องกันประเทศเพ่ือความมั่นคงและกิจการ

พลเรือน น าเสนอข้อเสนอโครงการเบื้องต้น เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2562 
o ผู้ประกอบการด้านธุรกิจนวัตกรรมท่องเที่ยว น าเสนอข้อเสนอโครงการเบื้องต้น เมื่อวันที่ 

26 เมษายน 2562 
o โดยมีโครงการที่ผ่านการน าเสนอข้อเสนอโครงการเบื้องต้น จ านวน 28 โครงการ 

 พฤษภาคม 2562   
o พัฒนาข้อเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์ร่วมกับผู้ประกอบการ 
o เจ้าหน้าที่ สนช. รว่มกับ TTRS นัดหมายและตรวจประเมินโครงการที่ผ่านการน าเสนอโครงการเบื้องต้น 

 มิถุนายน 2562   
o ประชุมคณะท างานกลั่นกรองโครงการธุรกิจนวัตกรรม Smart Logistic/ อุตสาหกรรมการ

ผลิตที่ใช้เทคโนโลยี IoT ในวันที่ 7 มิถุนายน 2562 
o ประชุมคณะท างานกลั่นกรองโครงการธุรกิจนวัตกรรมอุตสาหกรรมป้องกันประเทศเพ่ือ

ความมั่นคงและกิจการพลเรือน 
o อนุมัติโครงการธุรกิจนวัตกรรม Smart Logistic/ อุตสาหกรรมการผลิตที่ใช้เทคโนโลยี IoT 

จ านวน 3 โครงการ โดยคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการนวัตกรรม M&C  
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ไตรมาส 4/62 

 กรกฏาคม 2562 
o ประชุมคณะท างานกลั่นกรองโครงการธุรกิจนวัตกรรมธุรกิจการดูแลสุขภาพ 
o ประชุมคณะท างานกลั่นกรองโครงการธุรกิจนวัตกรรมด้านการท่องเที่ยว 
o อนุมัติโครงการธุรกิจนวัตกรรมด้านการท่องเที่ยว จ านวน 4 โครงการ และโครงการธุรกิจ

นวัตกรรมธุรกิจการดูแลสุขภาพ จ านวน 3 โครงการ โดยคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง
โครงการนวัตกรรม 2S 

o ประชุมคณะท างานกลั่นกรองโครงการธุรกิจนวัตกรรมสมุนไพรเพ่ือกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 
o ประชุมคณะท างานกลั่นกรองโครงการธุรกิจนวัตกรรมอาหารออกแบบส าหรับโรค NCDs  

 สิงหาคม 2562 
o อนุมัติโครงการธุรกิจนวัตกรรมสมุนไพรเพื่อกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง จ านวน 2 โครงการ และ

โครงการธุรกิจนวัตกรรมอาหารออกแบบส าหรับโรค NCDs จ านวน 3 โครงการ โดย
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการนวัตกรรม Bio 
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ตัวช้ีวัดที่เกี่ยวข้อง 
ตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2562 
No. ตัวชี้วัด หน่วยนับ รวม 

แผน 62 
รวมผล 
Q.4/62 

ร้อยละ 
Q4 

(เทียบปี) 

ไตรมาส 1/62 ไตรมาส 2/62 ไตรมาส 3/62 ไตรมาส 4/62 
แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

1 โครงการนวัตกรรมแบบมุ่งเป้า
ที่ได้รับการสนับสนุนจาก 
สนช. 

โครงการ 18 19   105.55 % 0  0 6 0 12 3 0 16 

 
ตัวช้ีวัดจากการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2562 
No. ตัวชี้วัด หน่วยนับ รวม

แผน 62 
รวมผล 
Q.4/62 

ร้อยละ 
Q.4 

(เทียบปี) 

ไตรมาส 1/62 ไตรมาส 2/62 ไตรมาส 3/62 ไตรมาส 4/62 
แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

1 จ านวนโครงการนวตักรรมแบบ
มุ่งเป้าที่ไดร้ับการสนับสนุน 

โครงการ 15 19   105.55 % 2  0 4 0 4 3 5 16 

 
ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนนิงาน  

การด าเนินงานล่าช้ากว่าที่ก าหนดเนื่องจาก ภายหลังจากผู้เสนอโครงการผ่านการพิจารณาข้อเสนอโครงการเบื้องต้นแล้ว ฝ่ายเลขาฯและหน่วยงานผู้ประเมิน
โครงการภายนอก (TTRS) ต้องนัดหมายกับบริษัทผู้เสนอโครงการเพ่ือไปเยี่ยมสถานประกอบการและตรวจประเมินโครงการเบื้องต้น แต่เนื่องด้วยมีจ านวนสถาน
ประกอบการหลายแห่งบางแห่งอยู่ต่างจังหวัด นอกจากนั้นยังต้องประสานงานนัดหมายหลายฝ่ายท าให้มีความล่าช้าอยู่พอสมควร โดยสรุปภาพรวมโครงการปีงบประมาณ 
2562 ได้ดังนี ้

อุกฤช กิจศิริเจริญชัย ผู้รายงาน 
วันที่ 18/9/62 
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สถานะโครงการ รายละเอียดการสนบัสนนุ

ย่ืนโครงการ ผ่าน concept ผ่านการพิจารณาจากคณะท างาน ผ่านการพิจารณาจากคณะอนกุรรมการ บริษัท สนช มูลค่าโครงการ มูลค่าการลงทุน

ธุรกิจนวัตกรรมการดูแลสุขภาพ 7 7 5 3 7,368,000 7,882,000 15,250,000 30,000,000

ธุรกิจนวัตกรรมสมุนไพรเพ่ือกลุ่มโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง 0 0 3 2 4,665,247 6,272,087 10,937,334 12,697,334

ธุรกิจนวัตกรรมอาหารออกแบบส าหรับโรค NCDs 10 4 3 3 7,500,500 7,435,240 14,935,740 69,000,000

ธุรกิจนวัตกรรม Smart Logistic/ อุตสาหกรรมการผลิตที่ใช้เทคโนโลยี IoT 8 8 5 3 9,417,000 7,133,000 16,550,000 70,080,000

ธุรกิจนวัตกรรมอุตสาหกรรมป้องกันประเทศเพ่ือความมั่นคงและกิจการพลเรือน 11 11 5 4 11,265,000 11,379,500 22,644,500 60,480,000

ธุรกิจนวัตกรรมท่องเที่ยว 11 11 6 4 19,075,672 9,629,000 28,704,672 42,548,912

รวม 47 30 21 19 59,291,419 49,730,827 109,022,246 284,806,246

สรุปโครงการที่รับการสนบัสนนุ
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รายงานผลการด าเนินงาน ไตรมาสที่ 1-4/2562 (ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562) 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2: สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเปลี่ยนแปลงทางนวัตกรรม (Catalyst for Changes) 
 

โครงการ : พัฒนาการจัดซื้อจัดจ้างของตลาดภาครัฐส าหรับวิสาหกิจเริ่มต้น 

 
วัตถุประสงค์ของโครงการ  
1. เพ่ือพัฒนาโครงการนวัตกรรมของวิสาหกิจเริ่มต้นให้สอดคล้องกับความต้องการใช้งานหน่วยงานภาครัฐ  
2. เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาการจัดซื้อจัดจ้างของตลาดภาครัฐส าหรับวิสาหกิจเริ่มต้น 
3. เพ่ือยกระดับขีดความสามารถทางนวัตกรรมของประเทศ ผ่านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของตลาดภาครัฐ
ส าหรับวิสาหกิจเริ่มต้น 

แผนงานเทียบผลงาน จากระบบ Project Based Management 

 
  

โดยสรุป:  ผลการด าเนินงานร้อยละ 100.00 ผลการใช้จ่ายร้อยละ 9.42 และมเีงินผูกพันไว้ ร้อยละ  90.48 

ค าชี้แจงการด าเนินงาน 
ไตรมาส 1/62 
- พิจารณาอนุมัติสนับสนุนโครงการ GPT จ านวน 5 โครงการ ดังนี้  

No. รายชื่อโครงการ สาขา จ านวนเงินสนับสนนุ 
1 โครงการ ไดอะเมท: แอปพลิเคช่ันดูแลผูป้่วย

เบาหวานท่ีบ้านร่วมกับการรักษาที่โรงพยาบาล 
(P5228-01-61-11-002) 

เศรษฐกิจบริการและแบ่งปัน   2,000,000  

2 โครงการ PharmaSafe: ระบบแจง้เตือนการใช้ยา
ส าหรับผู้ป่วยนอก (P5228-01-61-11-003) 

เศรษฐกิจบริการและแบ่งปัน    1,998,000  

3 โครงการ QueQ: ระบบบรหิารจดัการคิวเพื่อการ
ปลดล๊อคข้อจ ากัดพัฒนาสตาร์ทอัพสู่ตลาดภาครัฐ 
(P5227-01-61-11-002) 

เศรษฐกิจบริการและแบ่งปัน 1,999,968 

4 โครงการ P-Sync: อุปกรณ์จดัการระบบการผสม
เทียมโค (P5229-01-61-12-002) 

เศรษฐกิจชีวภาพ 1,485,000 

5 โครงการการผลิตน้ าเชื้อโคคัดเพศด้วยปฏิกิรยิาไซ
โตท็อกซิค (P5229-01-61-12-001) 

เศรษฐกิจชีวภาพ 1,980,000 

 รวม 5 โครงการ  9,462,968 
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ไตรมาส 2/62 
- พิจารณาอนุมัติสนับสนุนโครงการ GPT จ านวน 15 โครงการ ดังนี้  

 

ล าดับ โครงการ สาขา จ านวนเงินสนับสนนุ 

1 แนะแนวอาชีพด้วยแพลตฟอร์มแคเรียร์
วีซ่า 

เศรษฐกิจบริการและแบ่งปัน 1,760,000 

2 ระบบบริหารจัดการสถานศึกษา 4.0 เศรษฐกิจบริการและแบ่งปัน 1,960,000 
3 inteGreat: ระบบบริหารจัดการข้อมูล

ธุรกิจเทคโนโลยีครบวงจร 
เศรษฐกิจบริการและแบ่งปัน 1,350,000 

4 การเช่าซื้อเครื่องมือวัดผลความส าเร็จใน
การจัดกิจกรรม และวิเคราะห์หา
ผลลัพธ์โดยใช้ข้อมูลบนโซเชียลมีเดีย 

เศรษฐกิจบริการและแบ่งปัน 499,893 

5 Lumio 3D: เครื่องสแกนสามมิติ
คุณภาพสูงส าหรับการใช้งานทาง
การแพทย์ 

เศรษฐกิจบริการและแบ่งปัน 2,000,000 

6 หุ่นยนต์ดินสอมินิ เพื่อดูแลผู้สูงอายุและ
ผู้ป่วย 

เศรษฐกิจบริการและแบ่งปัน 2,000,000 

7 Local Alike: แพลตฟอร์มพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวโดยชุมชน 

เศรษฐกิจบริการและแบ่งปัน 1,000,000 

8 Happen: แพลตฟอร์มบริหารจัดการอี
เวนต์ 

เศรษฐกิจบริการและแบ่งปัน 976,000 

9 ระบบบริหารจัดการโรงเรียนสคูลเมท เศรษฐกิจบริการและแบ่งปัน 2,000,000 
10 Ooca: ระบบปรึกษาจิตวิทยาออนไลน์

ส าหรับองค์กร 
เศรษฐกิจบริการและแบ่งปัน 1,650,000 

11 ระบบบริหารจัดการพลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

เศรษฐกิจการผลิตและการ
หมุนเวียน 

1,824,000 

12 ระบบลงทะเบียนและประชาสัมพันธ์
ส าหรับงานอีเว้นท์ ประชุม สัมมนา 

เศรษฐกิจบริการและแบ่งปัน 1,903,500 

13 Buildon: โปรแกรมการพัฒนา
เศรษฐกิจแบ่งปัน 

เศรษฐกิจบริการและแบ่งปัน 1,500,000 

14 โปรแกรมบัญชีออนไลน์ PEAK เพ่ือ
สนับสนุนการท าบัญชีของภาคธุรกิจ 

เศรษฐกิจบริการและแบ่งปัน 588,000 

15 ระบบบริหารจัดการงานซ่อมบ ารุงด้วย
แอพพลิเคชั่นบนมือถือ 

เศรษฐกิจการผลิตและการ
หมุนเวียน 

965,000 

รวม 15 โครงการ 21,976,393 
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ไตรมาส 3/62 

- พิจารณาอนุมัติสนับสนุนโครงการ GPT จ านวน   0     โครงการ  
 
ไตรมาส 4/62 

- พิจารณาอนุมัติสนับสนุนโครงการ GPT จ านวน   0     โครงการ  
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ตัวช้ีวัดที่เกี่ยวข้อง 
ตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2562 
No. ตัวชี้วัด หน่วยนับ แผน 

62 
(เป้าปี) 

รวมผล 
Q.4/62 

ร้อยละ Q.4 
(เทียบปี) 

ไตรมาส 1/62 ไตรมาส 2/62 ไตรมาส 3/62 ไตรมาส 4/62 
แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

1 จ านวนโครงการพัฒนาการจัดซื้อจดัจ้างของ
ตลาดภาครัฐส าหรับวิสาหกิจเริ่มตน้ (GPT) 

โครงการ 20  20  100.00% 5  5 15 15 0 0 0 0 

 
 

ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนนิงาน   
ขอให้ระบุปัญหา อุปสรรค หรือแนวทางแก้ไขที่ได้ด าเนินการแล้ว รวมถึงเหตุผลที่ไม่สามารถควบคุมได้ และท าให้ได้ผลลัพธ์ล่าช้ากว่าแผนที่ก าหนด (ถ้ามี) 
   

 
สุทธิรักษ์ ดวงบุรงค์  ผู้รายงาน 

วันที่     19/09/2562   
 
 



หน้า 1/7 

 

รายงานผลการด าเนินงาน ไตรมาสที่ 1-3/2562 (ตุลาคม 2561 - มิถุนายน 2562) 
 

ยุทธศาสตร์ที ่2 : สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเปลี่ยนแปลงทางนวัตกรรม (Catalyst for Changes) 
 

โครงการ :  การบริหารจัดการ Portfolio 

 
วัตถุประสงค์ของโครงการ  

1.  เพ่ือการบริหารจัดการงานบริหารและติดตามโครงการนวัตกรรมที่ได้รับการสนับสนุนจาก สนช. ให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง และมีความโปร่งใส และสามารถขยายผลการด าเนินงานเพ่ือให้เกิดการ
พัฒนาระบบนวัตกรรมของประเทศให้ก้าวกระโดดยิ่งขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบ 

2. เพ่ือวิเคราะห์และประเมินความส าเร็จของการด าเนินโครงการ ตลอดจนผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจและ
สังคมของโครงการนวัตกรรมที่ได้รับการสนับสนุนจาก สนช. 

 

แผนงานเทียบผลงาน จากระบบ Project Based Management  
 

 

  
โดยสรุป:  ผลการด าเนินงานร้อยละ 99.40 ผลการใช้จ่ายร้อยละ 72.55 และมีเงินผูกพันไว้ ร้อยละ  60.15 

ค าชี้แจงการด าเนินงาน 
ไตรมาส 1/62 

- ด าเนินการติดตามและประเมินผลโครงการนวัตกรรม จ านวน 17 โครงการ 
- ติดตามรายงานความก้าวหน้ารายไตรมาส จ านวน 269 โครงการ จาก 287 โครงการ 
- การด าเนินงานในขณะนี้อยู่ระหว่างการด าเนินการจัดจ้างที่ปรึกษาในการวิเคราะห์มูลค่าผลกระทบ

ทางเศรษฐกิจและสังคม โดยได้ด าเนินการร่าง TOR เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และจะเข้าสู่กระบวนการสรร
หาที่ปรึกษาในเดือนมกราคม 2562  
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- สนับสนุนโครงการนวัตกรรมแล้วเป็นจ านวนทั้งสิ้น 28 โครงการ ประกอบด้วย 
o โครงการนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจ จ านวน 14 โครงการ 

 โครงการนวัตกรรมแบบมุ่งเป้า (Thematic Innovation for Economy)  
จ านวน - โครงการ  

 โครงการนวัตกรรมแบบเปิด (Open Innovation for Economy) จ านวน 14 
โครงการ 

o โครงการนวัตกรรมด้านสังคม จ านวน 6 โครงการ 
 โครงการนวัตกรรมแบบมุ่งเป้า (Thematic Innovation for Social)  

จ านวน - โครงการ  
 โครงการนวัตกรรมแบบเปิด (Open Innovation for Social) จ านวน 6 โครงการ 

o โครงการ GPT จ านวน 5 โครงการ 
o โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านนวัตกรรม (MIND CREDIT) จ านวน 2 โครงการ 
o โครงการ Growth (นวัตกรรมดี...ไม่มีดอกเบี้ย) จ านวน 1 โครงการ  

- โครงการนวัตกรรมที่ลงนามสัญญาแล้ว จ านวนทั้งสิ้น 2 โครงการ 
ไตรมาส 2/62 

- ด าเนินการติดตามและประเมินผลโครงการนวัตกรรม จ านวน 13 โครงการ (รวม 30 โครงการ) 
- จัดเก็บรายงานความก้าวหน้ารายไตรมาส (ไตรมาสที่ 2) จ านวน 231 โครงการ จาก 264 โครงการ 

(รวม 497 ชุด จาก 565 ชุด) 
- การด าเนินงานในขณะนี้อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลเพื่อวิเคราะห์มูลค่าผลกระทบทางเศรษฐกิจและ

สังคมของโครงการนวัตกรรมที่ได้รับการสนับสนุนในปี 2559 - 2560  
- สนับสนุนโครงการนวัตกรรมแล้วเป็นจ านวนทั้งสิ้น 60 โครงการ (รวม 88 โครงการ) ประกอบด้วย 

o โครงการนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจ จ านวน 31 โครงการ 
 โครงการนวัตกรรมแบบมุ่งเป้า (Thematic Innovation for Economy)  

จ านวน - โครงการ  
 โครงการนวัตกรรมแบบเปิด (Open Innovation for Economy) จ านวน 31 

โครงการ 
o โครงการนวัตกรรมด้านสังคม จ านวน 3 โครงการ 

 โครงการนวัตกรรมแบบมุ่งเป้า (Thematic Innovation for Social)  
จ านวน - โครงการ  

 โครงการนวัตกรรมแบบเปิด (Open Innovation for Social) จ านวน 3 โครงการ 
o โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านนวัตกรรม (MIND CREDIT) จ านวน 10 โครงการ  
o โครงการ GPT จ านวน 15 โครงการ  
o โครงการ Growth (นวัตกรรมดี...ไม่มีดอกเบี้ย) จ านวน 1 โครงการ  

- โครงการนวัตกรรมที่ลงนามสัญญาแล้ว จ านวนทั้งสิ้น 34 โครงการ 
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ไตรมาส 3/62 
- ด าเนินการติดตามและประเมินผลโครงการนวัตกรรม จ านวน 10 โครงการ (รวม 40 โครงการ) 
- จัดเกบ็รายงานความก้าวหน้ารายไตรมาส (ไตรมาสที่ 3) จ านวน 131 โครงการ จาก 186 โครงการ 

(รวม 604 ชุด จาก 790 ชุด)  
- การด าเนินงานในขณะนี้อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลเพื่อวิเคราะห์มูลค่าผลกระทบทางเศรษฐกิจและ

สังคมของโครงการนวัตกรรมที่ได้รับการสนับสนุนในปี 2559 - 2560  
- สนับสนุนโครงการนวัตกรรมแล้วเป็นจ านวนทั้งสิ้น 71 โครงการ (รวม 159 โครงการ) ประกอบด้วย 

o โครงการนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจ จ านวน 39 โครงการ 
 โครงการนวัตกรรมแบบมุ่งเป้า (Thematic Innovation for Economy)  

จ านวน 3 โครงการ  
 โครงการนวัตกรรมแบบเปิด (Open Innovation for Economy) จ านวน 36 

โครงการ 
o โครงการนวัตกรรมด้านสังคม จ านวน 30 โครงการ 

 โครงการนวัตกรรมแบบมุ่งเป้า (Thematic Innovation for Social)  
จ านวน 24 โครงการ  

 โครงการนวัตกรรมแบบเปิด (Open Innovation for Social) จ านวน 6 โครงการ 
o โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านนวัตกรรม (MIND CREDIT) จ านวน 2 โครงการ 
o โครงการ GPT จ านวน - โครงการ  
o โครงการ Growth (นวัตกรรมดี...ไม่มีดอกเบี้ย) จ านวน - โครงการ 

- โครงการนวัตกรรมที่ลงนามสัญญาแล้ว จ านวนทั้งสิ้น 97 โครงการ  
 
ไตรมาส 4/62 

- ด าเนินการติดตามและประเมินผลโครงการนวัตกรรม จ านวน 18 โครงการ (รวม 58 โครงการ) 
- จัดเกบ็รายงานความก้าวหน้ารายไตรมาส (ไตรมาสที่ 4; ณ วันที่ 13 กันยายน 2562) จ านวน 4 

โครงการ จาก 106 โครงการ  
- มูลค่าผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของโครงการนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจ ที่ได้รับการสนับสนุนใน

ปี 2559 - 2560 มีมูลค่า 4,611 ล้านบาท  
- มูลค่าผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของโครงการนวัตกรรมด้านสังคม ที่ได้รับการสนับสนุนในปี 

2559 - 2560 มีมูลค่า 230 ล้านบาท 
- สนับสนุนโครงการนวัตกรรมแล้วเป็นจ านวนทั้งสิ้น 36 โครงการ (รวม 195 โครงการ) ประกอบด้วย 

o โครงการนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจ จ านวน 20 โครงการ 
 โครงการนวัตกรรมแบบมุ่งเป้า (Thematic Innovation for Economy)  

จ านวน 17 โครงการ  
 โครงการนวัตกรรมแบบเปิด (Open Innovation for Economy) จ านวน 4 

โครงการ 
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o โครงการนวัตกรรมด้านสังคม จ านวน 10 โครงการ 
 โครงการนวัตกรรมแบบมุ่งเป้า (Thematic Innovation for Social)  

จ านวน 8 โครงการ  
 โครงการนวัตกรรมแบบเปิด (Open Innovation for Social) จ านวน 2 โครงการ 

o โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านนวัตกรรม (MIND CREDIT) จ านวน 5 โครงการ 
o โครงการ GPT จ านวน - โครงการ  
o โครงการ Growth (นวัตกรรมดี...ไม่มีดอกเบี้ย) จ านวน - โครงการ 

- โครงการนวัตกรรมที่ลงนามสัญญาแล้ว จ านวนทั้งสิ้น 143 โครงการ  
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ตัวช้ีวัดที่เกี่ยวข้อง 
ตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2562 

No. ตัวชี้วัด หน่วยนับ แผน 62 รวมผล 
Q.4/62 

ร้อยละ Q.4 
(เทียบปี) 

ไตรมาส 1/62 ไตรมาส 2/62 ไตรมาส 3/62 ไตรมาส 4/62 
แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

1 โครงการนวัตกรรมท่ีไดร้ับการ
สนับสนุนในปี 2562  

โครงการ 156 195  
 

125.00% 34  28 52  60 52 71 
 

18 36 

2 โครงการนวัตกรรมท่ีอยู่ระหวา่ง
การเบิกจ่ายเงินสนับสนุนโครงการ
ในปี 2562 

โครงการ 120 143  
 

 191.17% 0 2 30 33 45 62 
 

45 46 

3 ติดตามและประเมินผลโครงการ
นวัตกรรมทีไ่ดร้ับการสนับสนุน
จาก สนช.   

โครงการ 58  55 94.82% 11 17 18 13 17 10 12 18 

4 รายงานความก้าวหน้ารายไตรมาส  โครงการ 1,060 901  85% 287 269 278 231 225 131 270 4 
5 มูลค่าผลกระทบทางเศรษฐกิจของ

โครงการนวัตกรรมท่ีไดร้ับการ
สนับสนุนในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2559-2560 

ล้านบาท 2,200 4,611  209.6% 0 0 0 0 0 0 2200 4,611 

6 มูลค่าผลกระทบทางสังคมของ
โครงการนวัตกรรม 
ที่ได้รับการสนับสนุนใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

ล้านบาท 200 230  115% 0 0 0 0 0 0 200 230 
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ตัวช้ีวัดในยุทธศาสตร์ วท. 
No. ตัวชี้วัด หน่วย

นับ 
แผน 62 
(เป้าปี) 

รวมผล 
Q.4/62 

ร้อยละ Q.4 
(เทียบปี) 

ไตรมาส 1/62 ไตรมาส 2/62 ไตรมาส 3/62 ไตรมาส 4/62 
แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

1 มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจท่ีเกดิจากการ
น าผลงานวิจัยและพัฒนาไปใช้ประโยชน์ 

ล้านบาท 800 4,381 576.36% 0 0 0 0 0 0 800 4,381 

2 มูลค่าผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม 

ล้านบาท 50 230 460% 0 0 0 0 0 0 50 230 

 

ตัวช้ีวัดในแบบประเมินของ ก.พ.ร. 
No. ตัวชี้วัด หน่วยนับ แผน 62 

(เป้าปี) 
รวมผล 
Q.4/62 

ร้อยละ Q.4 
(เทียบปี) 

ไตรมาส 1/62 ไตรมาส 2/62 ไตรมาส 3/62 ไตรมาส 4/62 
แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

1 มูลค่าเพิม่ทางเศรษฐกิจ ล้านบาท 2,070 3,711.39 179.27% 0 0 0 0 0 0 800 3,711.39 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน ไตรมาสที่ 4/2562 (ก.ค. – ก.ย. 62) :  
จากการประเมินโครงการทั้งหมด 326 โครงการ (ที่ได้ด าเนินโครงการแล้วเสร็จ) (จากการอนุมัติโครงการตั้งแต่ปี 2559 - 2560) สามารถสร้างมูลค่าผลกระทบทางเศรษฐกิจ คิด
เป็นจ านวน 4,611 ล้านบาท (เอกสารรายงานฉบับสมบูรณ์ จะแสดงตอนตรวจประเมิน) 
 
ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนนิงาน   
ขอให้ระบุปัญหา อุปสรรค หรือแนวทางแก้ไขท่ีได้ด าเนินการแล้ว รวมถึงเหตุผลท่ีไม่สามารถควบคุมได้ และท าให้ได้ผลลัพธ์ล่าช้ากว่าแผนที่ก าหนด (ถ้ามี) 

1. เอกสารรายงานความก้าวหน้าที่ทางผู้รับทุนจัดส่งให้ส านักงานฯ  ส่วนใหญ่ผู้รับทุนจะด าเนินการส่งให้ สนช. ภายหลังสิ้นเดือนของไตรมาส ดังนั้น การติดตามเก็บ
ข้อมูลรายงานรายไตรมาสในช่วงกลางเดือนกันยายนของปีงบประมาณ 2562 (รายงานรายไตรมาสที่ 4) จึงไม่ด าเนินการได้ไม่เสร็จ 

2. จ านวนเอกสารรายงานความก้าวหน้ารายไตรมาสจะมีความแตกต่างจากจ านวนที่ตั้งเป้าไว้ อันเป็นผลจากระยะเวลาการด าเนินโครงการของผู้รับทุน ซึ่งอาจปิด
โครงการก่อนหมดระยะเวลาการด าเนินโครงการ ส่งผลให้จ านวนรายงานรายไตรมาสคลาดเคลื่อนจากท่ีประมาณการณ์ในต้นปีงบประมาณ 
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3. ในการประเมินมูลค่าผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม สนช. จะด าเนินการประเมินมูลค่าดังกล่าวจากโครงการนวัตกรรมที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก สนช. และ
ด าเนินโครงการแล้วเสร็จแล้ว ซึ่งผู้ประกอบการบางรายเกิดความคลางแคลงใจในการติดตามโครงการของ สนช. เพ่ือประเมินมูลค่าผลกระทบของ สน ช. ซึ่งไม่
สอดคล้องและระบุในสัญญารับทุน สนช. จึงอยู่ระหว่างการปรึกษาหารือเพ่ือการระบุเงื่อนไขการติดตามโครงการในเอกสารประกอบการท าสัญญารับทุน 

4. การเก็บข้อมูลในช่วงกลางเดือนกันยายน 2562 (ซึ่งยังไม่สิ้นสุดงบประมาณ) จะท าให้ได้ข้อมูลไม่ครบถ้วนเท่าที่ควรจะเป็น 
 

 
 

 ภคพงศ์ พรมนุชาธิป   ผู้รายงาน 
วันที่  13 กันยายน 2562 
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รายงานผลการด าเนินงาน 1-4/2562 (ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562) 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 :  สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเปลี่ยนแปลงทางนวัตกรรม 
 

โครงการ :  การพัฒนาศักยภาพและธุรกิจนวัตกรรมเพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันเชิงพาณิชย์ 
  

วัตถุประสงค์ของโครงการ  
1. เพื่อส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค ในการประกอบ
ธุรกิจให้ส าเร็จผลตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
2. เพื่อสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนสนับสนุนนวัตกรรม  
3. เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจฐานนวัตกรรม (Innovation-based enterprise) และ
วิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) กับผู้เชี่ยวชาญ สร้างพันธมิตรในการด าเนินงานร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 

 

แผนงานเทียบผลงาน จากระบบ Project Based Management 

 
  

โดยสรุป:  ผลการด าเนินงานร้อยละ 97.55 ผลการใช้จ่ายร้อยละ 34.95 และมีเงินผูกพันไว้ ร้อยละ 53.70 
 
ค าชี้แจงการด าเนินงาน 
ไตรมาส 1/62 
- การด าเนินงานในขณะนี้อยู่ระหว่าง  

1. โครงการพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจเริ่มต้นสู่การลงทุน (Growth Program)  
 สถานะ: มีการเตรียมเอกสารขออนุมัติจัดจ้างที่ปรึกษาแล้ว อยู่ระหว่างการพิจารณาวิสาหกิจเริ่มต้นที่จะ
เข้าร่วมโครงการ  
 ตัวช้ีวัด: จะได้ผล (Termsheet) เมื่อโครงการสิ้นสุด 
 

2. การพัฒนาความร่วมมือด้านนวัตกรรมกับหน่วยงานระหว่างประเทศ 
 2.1 การศึกษาแนวทางการพัฒนานวัตกรรมในอุตสาหกรรมการเกษตรของไทย โดยความร่วมมือกับ
หน่วยงานต่างประเทศ  
  สถานะ: มีการเตรียมเอกสารเพื่อเปิด e-bidding สรรหาหน่วยงานที่ท าการศึกษษแล้ว  
  ตัวช้ีวัด: จะได้ผล (รายงานผลการศึกษา) เมื่อโครงการสิ้นสุด  
 

 2.2 โครงการพัฒนาความร่วมมือด้านนวัตกรรมกับหน่วยงานพันธมิตรระหว่างประเทศ (Bilateral 
Collaboration Program) ร่วมกับ Israel Innovation Authority  
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  สถานะ: ได้เปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการ (Call for Proposals) จากผู้ประกอบการไทยแล้ว อยู่
ระหว่างการประชาสัมพันธ์และติดต่อบริษัทต่างๆ เพ่ือเชิญชวนให้เข้าร่วมโครงการ  
  ตัวชี้วัด: จะได้ทราบผล (โครงการที่ได้รับการสนับสนุน และ/หรือสามารถต่อยอดการลงทุนได้ และ
ข้อเสนอแนะ/แผนการด าเนินงานที่มีเครื่องมือการสนับสนุนใหม่ๆ ที่ผ่านการเห็นชอบของ กนช.) เมื่อระยะ
โครงการสิ้นสุด หรือเร็วกว่านั้น หากจับคู่บริษัทไทย-อิสราเอลได้  
 

  2.3 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเชิงลึกของวิสาหกิจเริ่มต้นและระบบนิเวศ  
  สถานะ: มีการเตรียมเอกสารเพื่อเปิด e-bidding สรรหาหน่วยงานพัฒนาระบบแล้ว  
 ตัวช้ีวัด: จะได้รับผล (ระบบฐานข้อมูล) เมื่อโครงการสิ้นสุด 

 
ไตรมาส 2/62 

1. โครงการพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจเริ่มต้นสู่การลงทุน (Growth Program)  
 สถานะ:  
  1) การจัดจ้างที่ปรึกษาโครงการ: ได้มีการจัดจ้างคุณมนธิดา พัชรภิญโญพงศ์ (แมคคูล) ที่ปรึกษา
โครงการเรียบร้อยแล้ว โดยที่ปรึกษาได้วางแผนการด าเนินงานและปฏิทินกิจกรรม ขอบเขตเนื้อหาการ
อบรมและให้ค าปรึกษาแก่วิสาหกิจเริ่มต้นที่เข้าร่วมโครงการ โดยโครงการมีระยะเวลา 6 เดือน (19 มีนาคม 
– 28 สิงหาคม 2562) วิสาหกิจเริ่มต้นจะได้พบที่ปรึกษาเพ่ือรับค าแนะน าเป็นรายบริษัทเดือนละ 2 วัน 
นอกจากนั้นจะเป็นการปรึกษาและส่งรายงานตามที่ที่ปรึกษามอบหมายผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆ  
 

  2) การคัดเลือกวิสาหกิจเริ่มต้นเข้าร่วมโครงการ: คณะท างาน สนช. ได้พิจารณาและสัมภาษณ์
วิสาหกิจเริ่มต้นจ านวน 13 บริษัท และคัดเลือกเหลือ 10 บริษัทเพ่ือเข้าร่วมโครงการ โดยพิจารณาบริษัทที่
มีเทคโนโลยี มีผลิตภัณฑ์/บริการและมีลูกค้าแล้ว มีรายรับแล้ว คณะท างานมีความพร้อมที่จะขยายธุรกิจ 
 

  3) การด าเนินโครงการ: โครงการในสัปดาห์แรกเริ่มต้นเมื่อ 19 – 20 มีนาคม 2562 โดยที่ปรึกษาได้
กล่าวถึงภาพรวมโครงการ กิจกรรม โจทย์ และเป้าหมายระยะสั้น – ยาว ที่แต่ละบริษัทต้องท าและน าเสนอ
ในครั้งต่อไป หลังกิจกรรมในสัปดาห์แรกสิ้นสุด มีวิสาหกิจเริ่มต้นที่ยุติการเข้าร่วมโครงการ  2 บริษัท 
เนื่องจากโครงสร้างผู้ถือหุ้นและการจัดการภายในบริษัท และจะไม่เป็นการดีต่อบริษัทเองหากจะน าเสนอ
บริษัทต่อนักลงทุนในเวลานี้ เนื่องจากการระดมทุนในสตาร์ทอัพท าเป็นรอบ หากการน าเสนอไม่ดีตั้งแต่ใน
รอบแรกๆ จะเป็นที่จดจ าในกลุ่มเครือข่ายนักลงทุน ท าให้การระดมทุนในรอบต่อๆ ไปยากขึ้น ทั้งนี้ ทั้ง  2 
บริษัทมีความเข้าใจในสถานการณ์และค าแนะน าของที่ปรึกษาเป็นอย่างดี และได้แสดงความขอบคุณและ
ให้ความเห็นแก่เจ้าหน้าที่ สนช. ว่าโครงการนี้มีประโยชน์เป็นอย่างมาก 
 

  4) การสรรหาวิสาหกิจเริ่มต้นมาทดแทน: คณะท างานได้หารือกับที่ปรึกษาว่าจะมีการสรรหาบริษัทมา
ทดแทนบริษัทที่ยุติการเข้าร่วมโครงการหรือไม่ ในเบื้องต้นได้เห็นตรงกันให้มีบริษัทที่มีความพร้อมมา
ทดแทน อย่างไรก็ดี หากไม่สามารถสรรหาบริษัทมาทดแทนได้ ผลงานที่จะแสดงในตัวชี้วัดจะไม่ถึง
เป้าหมายที่ตั้งไว้ และต้องท าเรื่องชี้แจงต่อไป 
 ตัวชี้วัด: จะได้เอกสารที่แสดงภาพรวมของบริษัท (One-Pager Executive Summary) ในช่วงท้าย
โครงการก่อน Investor Day (28 สิงหาคม 2562)  
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2. การพัฒนาความร่วมมือด้านนวัตกรรมกับหน่วยงานระหว่างประเทศ 
 2.1 การศึกษาแนวทางการพัฒนานวัตกรรมในอุตสาหกรรมการเกษตรของไทย โดยความร่วมมือกับ
หน่วยงานต่างประเทศ  
  สถานะ: ได้มีการเปิด e-bidding เพ่ือสรรหาหน่วยงานที่ท าการศึกษาแล้ว โดยได้บริษัท เอ็นอาร์ไอ 
คอนซัลติ้ง แอนด์ โซลูชั่นส์ (ไทยแลนด์) จ ากัด มาด าเนินงาน โดยได้ระบุหัวข้อการศึกษาเป็น Smart 
Logistics และ Supply Chain Management และมีขั้นตอนในการด าเนินงานดังนี้ 

  1. ศึกษาสถานการณ์ในประเทศไทย 
  2. ศึกษาแนวโน้มของประเทศชั้นน า และการก าหนดหัวข้อธุรกิจที่ควรมุ่งเน้น 
  3. ส ารวจบริษัทที่เก่ียวข้อง 
  4. จัดการประชุม/สัมมนาเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพ่ือวางแผนความร่วมมือ
ในการพัฒนาโครงการน าร่อง 
  5. จัดท าเอกสารรายงานฉบับสมบูรณ์   

  ตัวช้ีวัด: จะได้ผล (รายงานผลการศึกษา) เมื่อโครงการสิ้นสุด 
 

 2.2 โครงการพัฒนาความร่วมมือด้านนวัตกรรมกับหน่วยงานพันธมิตรระหว่างประเทศ (Bilateral 
Collaboration Program) ร่วมกับ Israel Innovation Authority  
  สถานะ:  
  1) ประกาศรับข้อเสนอโครงการ: ได้เปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการ (Call for Proposals) จาก
ผู้ประกอบการไทยแล้วเมื่อวันที่ 7 มกราคม และจะปิดรับข้อเสนอโครงการในรอบแรกในวันที่ 29 เมษายน 
2562 คณะท างานได้ประชาสัมพันธ์และติดต่อบริษัทต่างๆ เพ่ือเชิญชวนให้เข้าร่วมโครงการ 
  2) การสรรหาบริษัทเพื่อจับคู่ไทย – อิสราเอล: บริษัทอิสราเอลได้แสดงความสนใจในการหาพาร์ท
เนอร์ไทยจ านวน 4 บริษัท ขณะนี้มีแนวโน้มที่ดี 1 โครงการที่บริษัทไทยและอิสราเอลสนใจท าร่วมกันทั้ง 2 
ฝ่าย อย่างไรก็ตาม ยังมีความพยายามในการสรรหาบริษัทมาจับคู่กันต่อไป  
  ตัวชี้วัด: จะได้ทราบผล (โครงการที่ได้รับการสนับสนุน และ/หรือสามารถต่อยอดการลงทุนได้ และ
ข้อเสนอแนะ/แผนการด าเนินงานที่มีเครื่องมือการสนับสนุนใหม่ๆ ที่ผ่านการเห็นชอบของ กนช.) เมื่อระยะ
โครงการสิ้นสุด หรือเร็วกว่านั้น หากจับคู่บริษัทไทย-อิสราเอลได้  
 

  2.3 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเชิงลึกของวิสาหกิจเริ่มต้นและระบบนิเวศ  
  สถานะ: มีการเตรียมเอกสารเพ่ือเปิด e-bidding จ้างเหมาบริการฐานข้อมูลวิสาหกิจเริ่มต้นและพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลผู้ประกอบการที่ได้รับการสนับสนุนจากสนช. สรรหาหน่วยงานพัฒนาระบบแล้ว แต่มี
บริษัทเข้าร่วมประมูลเพียง 1 บริษัท จึงต้องเริ่มกระบวนการสรรหาใหม่ ท าให้เกิดการล่าช้าไปราว 2 เดือน 
ซึ่งจะส่งผลให้โครงการแล้วเสร็จล่าช้าไปประมาณ 2 เดือน คือประมาณเดือนเมษายน 2563  
  ตัวช้ีวัด: จะได้รับผล (ระบบฐานข้อมูล) เมื่อโครงการสิ้นสุด 

ไตรมาส 3/62  การด าเนินงานในขณะนี้อยู่ระหว่าง  
1. โครงการพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจเริ่มต้นสู่การลงทุน (Growth Program)  
 สถานะ: กิจกรรมจัดขึ้นโดยที่ปรึกษาจะพบสตาร์ทอัพเดือนละ 2 วัน ณ Hubba Silom ดังนี้  
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 สัปดาห์ 1: 19 – 20 มีนาคม 2562 เรื่อง: ภาพรวมกิจกรรมโครงการ การวางเป้าหมาย  
 สัปดาห์ 2: 29 – 30 เมษายน 2562 เรื่อง: การดึงดูดนักลงทุน สตาร์ทอัพพบนักลงทุนรายบริษัท 
 สัปดาห์ 3: 28 – 29 พฤษภาคม 2562  เรื่อง: การน าเสนอธุรกิจ สตาร์ทอัพพบโค้ชสอน pitching 
 สัปดาห์ 4: 17 – 18 มิถุนายน 2562  เรื่อง: อธิบายเรื่อง term sheet สตาร์ทอัพพบนักลงทุน 
 สัปดาห์ 5: 25 – 26 กรกฎาคม 2562  เรื่อง: เทคโนโลยีในธุรกิจ ร่วมงาน Startup Thailand 2019 
 สัปดาห์ 6: 27 – 28 สิงหาคม 2562 เรื่อง: สตาร์ทอัพน าเสนอธุรกิจแก่นักลงทุนใน Investor Day 

     

  ที่ปรึกษาได้ด าเนินกิจกรรมตามหัวข้อที่วางไว้ในสัปดาห์ต่างๆ อาทิ 
 สัปดาห์ที่ 2 เดือนเมษายน ที่ปรึกษาได้ให้ความรู้ในหัวข้อ “Engaging with Investors” ซึ่งกล่าวถึงสิ่ง
ที่สตาร์ทอัพควรเตรียมตัวให้พร้อมก่อนพบนักลงทุน เช่น การฝึกฝนและเตรียม  Co-Founder ให้มีความ
ช านาญในการน าเสนอข้อมูลหรือ pitch แทน Founder ได้ การเตรียมเอกสารประกอบการน าเสนอที่
นอกเหนือจาก pitch deck เช่นการท า One-Pager การศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับนักลงทุนที่ตนเองจะเข้า
พบ และการรักษาความสัมพันธ์กับนักลงทุน 
 

 สัปดาห์ 3 เดือนพฤษภาคม มีวิทยากรรับเชิญ ได้แก่  Peter Browne, Storytelling & Pitching 
Coach ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการสอน pitch แก่สตาร์ทอัพมาแล้วหลายแห่ง อาทิ JFDI 
Asia, muru-D, GnB Accelerator, AirMaker, SG Innovate และ Startup Bootcamp รวมถึงเป็นที่
ปรึกษาให้ SMEs และบริษัทข้ามชาติหลายบริษัท โดยสตาร์ทอัพที่ร่วมโครงการได้น าเสนอธุรกิจและได้รับ
ความเห็นและค าแนะน าจากทั้ง Peter Browne และที่ปรึกษาเพ่ือน าไปพัฒนาต่อไป 
 

 สัปดาห์ที่ 4 เดือนมิถุนายน ที่ปรึกษาได้ให้ความรู้เกี่ยวกับ Termsheet ที่ใช้ประกอบการเจรจากับนัก
ลงทุน โดย Termsheet ที่ดีจะปกป้องผลประโยชน์ทั้งของทั้งสองฝ่าย โดยทั่วไปแล้ว ในการระดมทุนใหม่
ในแต่ละรอบ นักลงทุนและสตาร์ทอัพจะเจรจาร่วมกันใหม่ อาจมีข้อตกลงบ้างข้อที่สืบต่อมาจากข้อตกลง
เก่า ดังนั้นหากพ้ืนฐานข้อตกลงการลงทุนไม่ดีตั้งแต่ระยะแรก จะส่งผลกระทบต่อการลงทุนในรอบต่อๆ ไป
ด้วย 
 

 ระหว่างการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ที่ปรึกษาได้มอบหมายให้สตาร์ทอัพท าสรุปข้อมูลธุรกิจของบริษัท
ภายใน 1 หน้า เรียกว่า One-Pager ซึ่งมีลักษณะคล้าย Executive Summary เพ่ือใช้ประกอบการ
น าเสนอต่อนักลงทุน และเป็น KPI ของโครงการ 
 

 ขณะนี้กิจกรรมในสัปดาห์ที่ 4 ในเดือนมิถุนายนได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างการเตรียม
กิจกรรมในสัปดาห์ที่ 5 ประจ าเดือนกรกฎาคม ซึ่งจะจัดข้ึนระหว่างงาน Startup Thailand 2019 ณ True 
Digital Park เพ่ือเปิดโอกาสให้สตาร์ทอัพได้เข้าร่วมงาน ออกบูธ รวมถึงเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ตามความ
สนใจ โดยระหว่างนี้ สตาร์ทอัพก็ปรับแก้ข้อมูลใน One - Pager Executive Summary ตามค าแนะน าของ
ที่ปรึกษา 
 

 ข้อชี้แจง: ในไตรมาสนี้มีวิสาหกิจเริ่มต้นที่ขอยุติการเข้าร่วมโครงการอีก 1 บริษัท ด้วยประสงค์ที่จะ
จัดการธุรกิจและปัญหาภายในบริษัทให้เรียบร้อยก่อนพบนักลงทุน อย่างไรก็ดี สตาร์ทอัพได้แสดงความ
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ขอบคุณและให้ความเห็นแก่เจ้าหน้าที่ สนช. ว่าโครงการนี้มีประโยชน์เป็นอย่างมาก และปัจจัยหนึ่งที่ท าให้
ตัดสินใจยุติการเข้าร่วมโครงการ เพราะได้รับความรู้จากโครงการนี้ว่าบริษัทยังไม่พร้อมระดมทุน จึงอยาก
เตรียมตัวให้พร้อมก่อนเข้าร่วม Investor Day  
 

  สรุป มีสตาร์ทอัพยุติการเข้าร่วมโครงการจ านวน 3 บริษัท ปัจจุบันเหลือ 7 บริษัท 
 

 ตัวชี้วัด: เอกสารที่แสดงภาพรวมธุรกิจของบริษัท (One-Pager Executive Summary) เพ่ือน าเสนอ
ต่อแหล่งทุน 
2. การพัฒนาความร่วมมือด้านนวัตกรรมกับหน่วยงานระหว่างประเทศ 
 2.1 การศึกษาแนวทางการพัฒนานวัตกรรมในอุตสาหกรรมการเกษตรของไทย โดยความร่วมมือกับ
หน่วยงานต่างประเทศ  

  สถานะ: โครงการฯ ได้บริษัท เอ็นอาร์ไอ คอนซัลติ้ง แอนด์ โซลูชั่นส์ (ไทยแลนด์) จ ากัด เป็นผู้รับจ้าง
ด าเนินโครงการ และได้จัดงานประชุมสัมมนาครั้งที่ 1 (จาก 2 ครั้ง) เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ส าหรับ
ภาครัฐในการหารือเก่ียวกับโจทย์ภาคการเกษตร  
  ทางบริษัท เอ็นอาร์ไอ คอนซัลติ้ง แอนด์ โซลูชั่นส์ (ไทยแลนด์) จ ากัด ผู้รับจ้างด าเนินโครงการได้ส่ง
รายงานความคืบหน้ามาในวันที่ 17 มิถุนายน ตามก าหนดการส่งงานงวดที่ 1 (เบิกเงิน 40%) ภายใน 90 วัน
หลังจากเซ็นสัญญา 
 

  ตัวช้ีวัด: จะได้ผล (รายงานผลการศึกษา) เมื่อโครงการสิ้นสุด 
 

 2.2 โครงการพัฒนาความร่วมมือด้านนวัตกรรมกับหน่วยงานพันธมิตรระหว่างประเทศ (Bilateral 
Collaboration Program) ร่วมกับ Israel Innovation Authority  
 สถานะ:  
 1) ประกาศรับข้อเสนอโครงการ และสรรหาบริษัทเพื่อจับคู่ไทย – อิสราเอล: ได้ขยายการเปิดรับ
สมัครข้อเสนอโครงการ (Call for Proposals) จากผู้ประกอบการไทยถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 
เนื่องจากยังไม่มีผู้ประกอบการของทั้ง 2 ประเทศยื่นข้อเสนอโครงการ  
  2) กิจกรรม: คณะท างานได้มีการนัดหมายผู้ประกอบการมาประชุมหารือแล้ว 3 ครั้ง และประชุม
ออนไลน์ร่วมกับ IIA แล้ว 2 ครั้ง อย่างไรก็ตาม ยังไม่สามารถจับคู่พัฒนาโครงการร่วมกันได้ส าเร็จ ทั้งนี้ 
คณะท างานได้พยายามประชาสัมพันธ์และติดต่อบริษัทต่างๆ เพ่ือเชิญชวนให้เข้าร่วมโครงการต่อไป 
 

 ตัวชี้วัด: กิจกรรมส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ และโครงการนวัตกรรมเมื่อจับคู่บริษัทไทย-
อิสราเอลได้  
   2.3 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเชิงลึกของวิสาหกิจเริ่มต้นและระบบนิเวศ  

    สถานะ: โครงการได้บริษัท เอจีดับเบิลยู (ไทยแลนด์) จ ากัด เป็นผู้รับจ้างด าเนินการ ได้มีการประชุม
แล้ว 2 ครั้งเพ่ือหารือเกี่ยวกับแนวทางการท างาน และรายงานความคืบหน้าของโครงการ โดยคณะท างานของ 
สนช. ได้ส่งข้อมูลของสตาร์ทอัพที่ได้ทุนจาก สนช. จ านวน 58 รายให้กับบริษัทฯ เพ่ือท าข้อมูลในเว็บไซต์ 
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  บริษัทฯ ได้ท าการป้อนข้อมูลเข้าแพลตฟอร์มของบริษัทที่มีแนวทางเดียวกับ STARTUP NATION 
FINDER และส่งรายงานความคืบหน้ามาเมื่อวันที่17 มิถุนายน 2562 ตามก าหนดภายใน 2 เดือนหลังจากเซ็น
สัญญา เพ่ือเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายโครงการจ านวน 30% 
 

 ตัวช้ีวัด: จะได้รับผล (ระบบฐานข้อมูล) เมื่อโครงการสิ้นสุด 
ไตรมาส 4/62   

1. โครงการพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจเริ่มต้นสู่การลงทุน (Growth Program)  
 สถานะ: กิจกรรมด าเนินถึงสัปดาห์ที่ 5 – 6 ตามก าหนด ดังนี้  
 สัปดาห์ 5: 25 – 26 กรกฎาคม 2562  เรื่อง: เทคโนโลยีในธุรกิจ ร่วมงาน Startup Thailand 2019 
 สัปดาห์ 6: 27 – 28 สิงหาคม 2562 เรื่อง: สตาร์ทอัพน าเสนอธุรกิจแก่นักลงทุนใน Investor Day 

     

  ส าหรับในไตรมาสที ่4 ที่ปรึกษาได้ด าเนินกิจกรรมตามหัวข้อที่วางไว้ในสัปดาห์ต่างๆ อาทิ 
 สัปดาห์ที่ 5 เดือนกรกฎาคม เนื่องจากส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สนช.) ได้จัด
งาน Startup Thailand 2019 ขึ้นระหว่างวันที่ 25 – 27 กรกฎาคม 2562 ณ True Digital Park ทาง 
สนช. จึงเสนอให้ไปจัดกิจกรรมภายในงาน เพ่ือให้สตาร์ทอัพได้ออกบูธและร่วมกิจกรรมอ่ืนในงานด้วย 
  นอกจากนี้ สนช. ได้หารือร่วมกับที่ปรึกษาโครงการเกี่ยวกับการเตรียมจัดงาน Investor Day ที่จะมีขึ้น
ในวันที่ 28 สิงหาคม 2562 ณ Hubba Silom  
 

 สัปดาห์ที ่6 เดือนสิงหาคม ในวันที่ 27 สิงหาคม เป็นการตรวจความพร้อมของสตาร์ทอัพทั้งในด้านการ
น าเสนอข้อมูลธุรกิจบนเวที และความสมบูรณ์ของข้อมูลที่จะแจกแก่นักลงทุนหรือ VC ที่มาร่วมงาน 
Investor Day ในวันที่ 28 สิงหาคม โดยข้อมูลที่จะต้องน าส่งให้เจ้าหน้าที่ สนช. ได้แก่  
  (1) One-Pager ซึ่งมีลักษณะเป็น Executive Summary ที่มีข้อมูลบริษัทรวมอยู่ใน 1 หน้ากระดาษ 
  (2) ไฟล์ส าหรับใช้น าเสนอในวันงาน 
  กล่าวโดยสรุป ในโครงการนี้ มีวิสาหกิจเริ่มต้นเข้าร่วมโครงการจ านวน 10 บริษัท แต่มีวิสาหกิจเริ่มต้น
ยุติการเข้าร่วมโครงการจ านวน 3 บริษัท โดยมีบริษัทท่ีที่ปรึกษาเห็นว่าโครงสร้างการบริหารภายในไม่พร้อม
ต่อการระดมทุน และบริษัททีม่ีความประสงค์ท่ีจะจัดการธุรกิจและปัญหาภายในบริษัทให้เรียบร้อยก่อน จึง
เหลือวิสาหกิจเริ่มต้นในโครงการเพียง 7 บริษัท และน าส่งสรุปข้อมูลธุรกิจใน 1 หน้ากระดาษ (One-Pager 
Executive Summary) 7 ฉบับ  
 

 ขณะนี้กิจกรรมในโครงการนี้ได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วตามก าหนด และได้มีการนัดหมายเพ่ือหารือกัน
ระหว่าง สนช. และที่ปรึกษาโครงการเกี่ยวกับผลการด าเนินงาน  
 

 ตัวชี้วัด: เอกสารที่แสดงภาพรวมธุรกิจของบริษัท (One-Pager Executive Summary) เพ่ือน าเสนอ
ต่อแหล่งทุน 
2. การพฒันาความร่วมมือด้านนวัตกรรมกับหน่วยงานระหว่างประเทศ 
 2.1 การศึกษาแนวทางการพัฒนานวัตกรรมในอุตสาหกรรมการเกษตรของไทย โดยความร่วมมือกับ
หน่วยงานต่างประเทศ  
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  สถานะ: การด าเนินงานเป็นไปตามแผนที่วางไว้ มีการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ (workshop) ครั้งที่ 
2 (ครั้งสุดท้าย) เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา โดยมีบริษัทญี่ปุ่นที่มีนวัตกรรมเกี่ยวข้องกับการรักษาคุณภาพ
และขนส่งผลไม้เข้าร่วมด้วย และมีการหารือถึงโครงการน าร่องที่เป็นไปได้ 
  ทางบริษัท เอ็นอาร์ไอ คอนซัลติ้ง แอนด์ โซลูชั่นส์ (ไทยแลนด์) จ ากัด เป็นผู้รับจ้างด าเนินโครงการจะส่ง
รายงานความคืบหน้ามาภายในกลางเดือนกันยายนนี้ตามก าหนดการส่งงาน 
 

  ตัวช้ีวัด: จะได้ผล (รายงานผลการศึกษา) เมื่อโครงการสิ้นสุด 
 2.2 โครงการพัฒนาความร่วมมือด้านนวัตกรรมกับหน่วยงานพันธมิตรระหว่างประเทศ (Bilateral 
Collaboration Program) ร่วมกับ Israel Innovation Authority  
  สถานะ:  
  1) ประกาศรับข้อเสนอโครงการ และสรรหาบริษัทเพื่อจับคู่ไทย – อิสราเอล: ได้ขยายการเปิดรับ
สมัครข้อเสนอโครงการ (Call for Proposals) จากผู้ประกอบการไทยถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 เนื่องจาก
ยังไม่มีผู้ประกอบการของทั้ง 2 ประเทศยื่นข้อเสนอโครงการ  
  ทั้งนี้  คณะท างานได้มีการหารือร่วมกับ   Israel Innovation Authority ( IIA) เรื่องแนวทางการ
ด าเนินงาน และได้เห็นชอบร่วมกันทั้ง 2 ฝ่ายว่าจะมีการปรับก าหนดการรับข้อเสนอโครงการให้เปิดแบบไม่
มีก าหนด เมื่อจับคู่บริษัทได้แล้ว จึงค่อยเข้าสู่กระบวนการตามก าหนดระยะเวลาต่อไป   
  2) กิจกรรม: คณะท างานได้มีการหารือกับบริษัทเพ่ิมเติมแล้ว อย่างไรก็ตาม ยังไม่สามารถจับคู่พัฒนา
โครงการร่วมกันได้ส าเร็จ ทั้งนี้ คณะท างานได้วางแผนที่จะปรับการด าเนินงานในปีงบประมาณ 2563 และ
พยายามประชาสัมพันธ์และติดต่อบริษัทต่างๆ เพ่ือเชิญชวนให้เข้าร่วมโครงการต่อไป 
 

 ตัวชี้วัด: กิจกรรมส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ และโครงการนวัตกรรมเมื่อจับคู่บริษัทไทย-
อิสราเอลได้  
  2.3 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเชิงลึกของวิสาหกิจเริ่มต้นและระบบนิเวศ  

  สถานะ: บริษัท เอจีดับเบิลยู (ไทยแลนด์) จ ากัด ผู้รับจ้างด าเนินการ ได้ด าเนินงานท าโครงสร้างระบบ
ฐานข้อมูลแล้วเสร็จตามที่ก าหนดแล้ว ขณะนี้บริษัทก าลังท ารายงานความคืบหน้า และอยู่ในขั้นตอนทยอยใส่
ข้อมูลบริษัทวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) และ SMEs ในระบบฐานข้อมูลเพ่ิมเติม โดยแบ่งตามประเภทการให้ทุน 
สาขาธุรกิจ และประเภทบริษัท (Startup / SME)  
   ส าหรับรายงานความคืบหน้าจะมีอีกครั้งในเดือนตุลาคม ซึ่งแสดงข้อมูลด้าน Ecosystem FoodTech 
และ HealthTech ทั้งนี้ โครงการได้มีการใช้งบผูกพันต่อเนื่องไปปีงบประมาณ 2563 
 

 ตัวช้ีวัด: ระบบฐานข้อมูล 
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ตัวช้ีวัดที่เกี่ยวข้อง 
ตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2562 

No. ตัวชี้วัด หน่วย
นับ 

แผน 62 
(เป้าปี) 

รวมผล 
Q.4/62 

ร้อยละ Q.4 
(เทียบปี) 

ไตรมาส 1/62 ไตรมาส 2/2562 ไตรมาส 3/2562 ไตรมาส 4/2562 
แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

1 จ านวนแผนธุรกิจ/ลงทุน ท่ีพร้อมยื่นเข้าสู่แหล่งทุน  แผน 10 7 96.50 0  0 0 0 6 7 4 7 
2 ผลการศึกษาเพื่อหาแนวทางการพฒันานวัตกรรมใน

อุตสาหกรรมการเกษตรของไทย 
รายงาน 1 1 0.00 0 0 0 0 0 0 1 1 

3 กิจกรรมส่งเสริมความร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศ กิจกรรม 1 3 300.00 0 0 0 0 0 3 3 3 
4 ระบบฐานข้อมลูเชิงลึกของวิสาหกจิเริ่มต้นและระบบนเิวศ ระบบ 1 1 100.00 0 0 0 0 0 0 1 1 
5 ข้อเสนอแนะการด าเนินโครงการฯ ที่มีเคร่ืองมือ

สนับสนุนใหม่ๆของ สนช.ที่ผ่านการเห็นชอบของ กนช. 
(ตัวชี้วัด รองฯ วิเชียร)  

แผน 1 1 100.00 0 0 0 0 0 0 1 1 

6 จ านวนโครงการนวตักรรมที่ได้รับการสนับสนุนจาก
ส านักงานฯ สามารถต่อยอดการลงทุน 

โครงการ 7 9 128.00 0 1 0 1 0 7 5 9 

 
ตัวช้ีวัดจากการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2562 

No. ตัวชี้วัด หน่วย
นับ 

แผน 62 
(เป้าปี) 

รวมผล 
Q.4/62 

ร้อยละ Q.4 
(เทียบปี) 

ไตรมาส 1/62 ไตรมาส 2/2562 ไตรมาส 3/2562 ไตรมาส 4/2562 
แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

1 จ านวนผู้ประกอบการที่น าเครื่องมอืท่ีพัฒนาขึ้นไปใช้งาน ราย 10 7 96.50% 3 0 2 0 3 7 2 7 
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 ตัวช้ีวัดในแบบประเมินของ ก.พ.ร. 
No. ตัวชี้วัด หน่วยนับ แผน 62 

(เป้าปี) 
รวมผล 
Q.4/62 

ร้อยละ Q.4 
(เทียบปี) 

ไตรมาส 1/62 ไตรมาส 2/2562 ไตรมาส 3/2562 ไตรมาส 4/2562 
แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

1 จ านวนโครงการนวตักรรมที่ได้รับการสนับสนุนจาก
ส านักงานฯ สามารถต่อยอดการลงทุน 

โครงการ 7 9 128.00% 0 1 0 1 0 7 7 9 

สรุปข้อมูลผลการด าเนินงาน ไตรมาสที่ 4/2562 (ก.ค. – ก.ย. 62) :  
 1. จ านวนแผนธุรกิจที่พร้อมยื่นเข้าสู่แหล่งทุน ของบริษัทสตาร์ทอัพจากโครงการ Growth Program จ านวน 10 แผน  

1. บริษัท AIRPORTELs Co., Ltd.  (ช่ือผลิตภัณฑ์: AIRPORTELs)  
2. บริษัท Whying Company Limited  (ช่ือผลิตภัณฑ์: PharmaSafe)  
3. บริษัท MY BAND CORP., Ltd.  (ช่ือผลิตภัณฑ์: MYBAND)  
4. บริษัท Skynet Systems CO., LTD.  (ช่ือผลิตภัณฑ์: Skynet Systems) 
5. บริษัท Zipevent Co., Ltd.   (ช่ือผลิตภัณฑ์: Zipevent) 
6. บริษัท คิว คิว (ประเทศไทย) จ ากัด   (ช่ือผลิตภัณฑ์: QueQ)  
7. บริษัท Trecon (website) Co., Ltd.   (ช่ือผลิตภัณฑ์: Diamate) 
บริษัทที่ยุติการเข้าร่วมโครงการ 3 บริษัท ได้แก่  
1. บริษัท บริษัท เฮ็ดบอท จ ากัด  (ช่ือผลิตภัณฑ์: HBot) 
2. บริษัท Supatanarangsi Real Estate Co., Ltd. (ช่ือผลิตภัณฑ์: Wealthi)  
3. ตัวแทนจากบริษัท HandiGo Co. Ltd.   (ช่ือผลิตภัณฑ์: HandiGo) 

รวมแผนธุรกิจที่พร้อมยื่นเข้าสู่แหล่งทุน ของบริษัทสตาร์ทอัพจากโครงการ Growth Program ทั้งสิ้น จ านวน 7 แผน 
5. ข้อเสนอแนะการด าเนินโครงการฯ ที่มีเคร่ืองมือสนับสนุนใหม่ๆ ของ สนช. ที่ผ่านการเห็นชอบของ กนช. (ตัวชี้วัด รองฯ วิเชียร) 

- แผนงานธุรกิจนวัตกรรมผ่านเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ ได้น าเสนอรายงานในการประชุม กนช. ครั้งที่ 9/2562  
6. จ านวนโครงการนวัตกรรมที่ได้รับการสนับสนุนจากส านักงานฯ สามารถต่อยอดการลงทุน จ านวน 7 โครงการ 

1. ไตรมาสที่ 1/2562 (ต.ค. - ธ.ค. 61): โครงการสถาบันวิจัยรสชาติอาหาร: บริการวิจัย พัฒนา และผลิตเครื่องปรุงรสครบวงจรด้วยวิธีการผลิตแบบ Cellular Manufacturing (บริษัท นิธิฟู้ดส์ จ ากัด)  
2. ไตรมาสที่ 2/2562 (ม.ค. - มี.ค. 62): โครงการ Automate Slide Stainer (บริษัท เวลเกท เอ.ดี. เทค จ ากัด) 
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3. ไตรมาสที่ 3/2562 (เม.ย. - มิ.ย. 62):  

- บริษัทสตารท์อัพที่ สนช. ให้การสนบัสนนุได้รบัการร่วมทุนจาก Private Equity Trust Fund – GSB Fund 
1. บริษทั MyCloudFulfillment – Warehouse and fulfillment solution 
2. บริษทั Event Banana – Online venue sourcing marketplace 
3. บริษทั Ooca – Telemental health platform 
4. บริษทั Cloud Commerce – Logistics and fulfillment 
5. บริษทั System Stone – Digital transform industrial sector 

- บริษัททีไ่ด้รบัการลงทุนแลว้จาก VC อื่นๆ 
1. บริษทั QueQ – Queuing system platform 
2. บริษทั Drivemate – Car sharing platform 

รวมโครงการนวัตกรรมที่ได้รับการสนับสนุนจากส านักงานฯ สามารถต่อยอดการลงทุนไดท้ั้งสิ้น จ านวน 9 โครงการ 

 
ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนนิงาน   
ขอให้ระบุปัญหา อุปสรรค หรือแนวทางแก้ไขท่ีได้ด าเนินการแล้ว รวมถึงเหตุผลท่ีไม่สามารถควบคุมได้ และท าให้ได้ผลลัพธ์ล่าช้ากว่าแผนที่ก าหนด (ถ้ามี) 
1. การพัฒนาโครงการนวัตกรรมในโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ (Bilateral Collaboration) ขึ้นกับปัจจัยหลายอย่าง ทั้งความร่วมมือจากหน่วยงานพันธมิตรทั้งในและ
ต่างประเทศ ระดับเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์ซึ่งกันและกัน ความเชื่อมั่นจากผู้ประกอบการทั้ง 2 ฝ่าย รวมไปถึงการเห็นชอบร่วมกันในทรัพย์สินทางปัญญา และสัดส่วนของบทบาทในการ
ท างานร่วมกัน จึงท าให้ใช้เวลาในการพัฒนาข้อตกลงทางธุรกิจร่วมกัน  
2. โครงการ Growth Program เป็นโครงการที่เตรียมความพร้อมสตาร์ทอัพที่ต้องการระดมทุนกับนักลงทุน ซึ่งการไม่ทราบข้อมูลเชิงลึกในโครงสร้างบริหาร หรือปัญหาการจั ดการ
ภายในบริษัทสตาร์ทอัพ ท าให้ค้นพบในภายหลังว่าบริษัทอยู่ในสถานะไม่พร้อมระดมทุน และท าให้มีบริษัทที่ตอ้งออกจากโครงการกลางคัน 

 
ปาณิศรา คะบุศย์  ผู้รายงาน 

วันที่ 13 กันยายน 2562 
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รายงานผลการด าเนินงาน ไตรมาสที่ 1-4/2562 (ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562) 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเปลี่ยนแปลงทางนวัตกรรม (Catalyst for Changes) 
 

โครงการ : นวัตกรรมเพื่อสังคม-แบบเปิด 

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

 

แผนงานเทียบผลงาน จากระบบ Project Based Management  

 
  

โดยสรุป:  ผลการด าเนินงานร้อยละ 100.00 ผลการใช้จ่ายร้อยละ 39.31 และมีเงินผูกพันไว้ ร้อยละ 112.22 
ค าชี้แจงการด าเนินงาน 
ไตรมาส 1/62 

- พิจารณาอนุมัติสนับสนุนโครงการด้านสังคม จ านวน 7  โครงการ ดังนี้  
No. รายชื่อโครงการ จ านวนเงินสนับสนนุ 
1 โครงการ “ช่ังหัวมัน ตามพระราชด าริ” ต้นแบบระบบผลิตไฟฟ้าแบบเชื่อมต่อขนาน 

สายส่งผสมผสานระบบกักเก็บพลงังาน (P3002-01-61-11-001) 
2,349,000 

2 โครงการ The Capzular : ท่ีพักแคปซูล ส าหรับญาตผิู้ป่วยใน  
(PS0204-01-62-06-0079)  

1,782,000 

3 โครงการ “กังหันน้ าชัยพัฒนา” นวัตกรรม เครื่องกลเติมอากาศจากศาสตร์พระราชา 
(P3001-01-61-11-001) 

1,500,000 

4 โครงการระบบการเพาะเลี้ยงปลาดุก ปลอดภยัที่มี Omega-3  
(P3005-01-61-12-002) 

915,000 

5 โครงการ GreenHerit : ตูร้ีฟิลเพื่อลดการใช้ บรรจุภณัฑ ์
(P3001-01-61-12-003) 

1,490,000 

6 โครงการระบบบริหารจดัการเกษตรอินทรีย์ ตลอดห่วงโซคุ่ณคา่ 
 (P3005-01-61-12-001) 

1,400,000 

7 โครงการเครื่องผลิตเช้ือเพลิงส าหรบัเผาศพ จากขยะพลาสติกชุมชน  
(P3001-01-61-12-002) 

1,277,375 

 รวม 7 โครงการ 10,713,375 
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- สร้างเครือข่ายนวัตกรรมเพ่ือสังคม 3 เครือข่าย คือ เครือข่ายความร่วมมือเพ่ือพัฒนานวัตกรรมเพ่ือ
สังคม ร่วมกับ ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) UNDP และ C-ASEAN  

- การด าเนินงานในขณะนี้อยู่ระหว่างการเตรียม MOU กับ สถาบันความร่วมมือเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจลุ่ม
น้ าโขง (Mekong Institute : MI) และคณะบริหารธุรกิจเพ่ือสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ไตรมาส 2/62 
- พิจารณาอนุมัติสนับสนุนโครงการด้านสังคม จ านวน 3 โครงการ ดังนี้  

No. รายชื่อโครงการ จ านวนเงินสนับสนนุ 
1 โครงการ Uniquizz แอปพลิเคชันการศึกษาส าหรับสร้างเสริมการเรยีนรู้ด้วย

ตนเอง    (P3003-01-61-11-001) 
1,091,500 

2 โครงการ AliFarm: แพลตฟอร์มออนไลน์ส าหรับสร้างเกษตรกรรายย่อยจากร่อง
สวนสู่โต๊ะอาหาร (P3005-01-61-02-002) 

1,188,720 

3 โครงการ ชีวาดี: หยาดน้ าดอกมะพร้าวอินทรีย์ (P3005-01-61-02-001) 1,350,000 
รวม 3 โครงการ 3,630,220 

- สร้างเครือข่ายนวัตกรรมเพ่ือสังคมเพ่ิม 1 เครือข่าย คือ เครือข่ายความร่วมมือเพ่ือพัฒนานวัตกรรม
เพ่ือสังคม ร่วมกับ สถาบันความร่วมมือเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ าโขง (MI) 

- การด าเนินงานในขณะนี้อยู่ระหว่างการเตรียม MOU กับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ไตรมาส 3/62 

- พิจารณาอนุมัติสนับสนุนโครงการด้านสังคม จ านวน 5  โครงการ ดังนี้  
No. รายชื่อโครงการ จ านวนเงินสนับสนนุ 
1 โครงการ ชีวิต: แพลตฟอร์มเพื่อการเชื่อมโยงทรัพยากรและองค์กรทางสังคม 

(PS0204-01-62-04-0005) 
1,035,000 

2 โครงการ Neo Solar: ระบบบริหารจัดการน้ าเพื่อการเกษตรบนพ้ืนที่สูง (PS0202-
01-62-05-0048) 

1,277,000 

3 โครงการแพลตฟอร์มส าหรับช่วยพัฒนาธุรกิจร้านค้าบรรจภุัณฑ์รักษ์โลกด้วยระบบ
บริหารจดัการคลังสินคา้ (PS0201-01-62-05-0049) 

690,000 

4 โครงการเครื่องผลิตไหมอีรี่ (ชุดเปดิรังไหมและสางเส้นใยไหม) แบบกึ่งอัตโนมัติ
ส าหรับชุมชน (PS0208-01-62-05-0051) 

915,000 

5 โครงการเครื่องตัดรังไหมอีรี่แบบอตัโนมัตสิ าหรับชุมชน (PS0208-01-62-05-0050) 416,000 
 รวม       5       โครงการ 4,333,000  
 

- สร้างเครือข่ายนวัตกรรมเพ่ือสังคมเพ่ิม 1 เครือข่าย คือ เครือข่ายความร่วมมือเพ่ือพัฒนานวัตกรรม
เพ่ือสังคม ร่วมกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ไตรมาส 4/62 
- พิจารณาอนุมัติสนับสนุนโครงการด้านสังคม จ านวน 2  โครงการ ดังนี้  

No. รายชื่อโครงการ จ านวนเงินสนับสนนุ 
1 โครงการธนาคารเวลาส าหรับสะสมเวลาความดีเพื่อแลกบริการให้แก่ผู้สูงอายุ 

(PS0204-01-62-05-0047) 
1,155,000 
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No. รายชื่อโครงการ จ านวนเงินสนับสนนุ 
2 โครงการโรงเรือนเพาะปลูกสตรอเบอรี่ขนาดเล็กส าหรับชุมชน (PS0205-01-62-08-

0164) 
803,000 

 รวม       2       โครงการ 1,958,000 
 

- สร้างเครือข่ายนวัตกรรมเพ่ือสังคมเพ่ิม 2 เครือข่าย คือ เครือข่ายความร่วมมือเพ่ือพัฒนานวัตกรรม
เพ่ือสังคม ร่วมกับบริษัท เบทาโกร จ ากัด (มหาชน) และบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากัด (มหาชน) 
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ตัวช้ีวัดที่เกี่ยวข้อง 
ตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2562 

No. ตัวชี้วัด หน่วย
นับ 

แผน 62 
(เป้าปี) 

รวมผล 
(ทั้งปี) 

ร้อยละ 
(เทียบปี) 

ไตรมาส 1/62 ไตรมาส 2/62 ไตรมาส 3/62 ไตรมาส 4/62 
แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

1 จ านวนเครือข่ายความร่วมมือในการ
พัฒนานวัตกรรมเพื่อสังคม 

เครือข่าย 5 7  140% 2 3 0 1 1 1 2 2 

2 จ านวนโครงการนวตักรรมเพื่อสังคมที่
ได้รับการสนบัสนุน 

โครงการ 15 17  113% 3 7 3 3 6 5 3 2 

 
ตัวช้ีวัดจากการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2562 

No. ตัวชี้วัด หน่วยนับ แผน 62 
(เป้าปี) 

รวมผล 
(ทั้งปี) 

ร้อยละ  
(เทียบปี) 

ไตรมาส 1/62 ไตรมาส 2/62 ไตรมาส 3/62 ไตรมาส 4/62 
แผน ผล แผน ผล ผล ผล แผน ผล 

1 จ านวนเครือข่ายความร่วมมือในการ
พัฒนานวัตกรรมเพื่อสังคม 

เครือข่าย 5  7  140% 1 3 1 1 2 1 1 2 

2 จ านวนโครงการนวตักรรมเพื่อสังคม
ที่ได้รับการสนับสนุน 

โครงการ 10 17    170% 2 7 2 3 3 5 3 2 

 

    
ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนนิงาน   
 - 

 
นายเฉลิมพงษ์ กล้าขยัน   ผู้รายงาน 

วันที่ 11 ก.ย. 2562    
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รายงานผลการด าเนินงาน ไตรมาสที่ 4/2562 (กรกฎาคม – กันยายน 2562) 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2: สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเปลี่ยนแปลงทางนวัตกรรม (Catalyst for Changes)  

 

โครงการ : นวัตกรรมเพื่อสังคม-แบบมุ่งเป้า 

 
วัตถุประสงค์ของโครงการ  

1. เพ่ือสนับสนุนโครงการนวัตกรรมเชิงยุทธศาสตร์ที่มีผลกระทบเชิงสังคมสูง 
2. เพ่ือสร้างต้นแบบการแก้ปัญหาสังคมในระดับพ้ืนที่ทั้งในเขตเมืองและชุมชน 

 

แผนงานเทียบผลงาน จากระบบ Project Based Management  

 
  

โดยสรุป:  ผลการด าเนินงานร้อยละ 100.00 ผลการใช้จ่ายร้อยละ 6.63 และมีเงินผูกพันไว้ ร้อยละ 80.30 

 

 

 
ค าชี้แจงการด าเนินงาน 
ไตรมาส 1/62 
1.  โครงการนวัตกรรมเชิงยุทธศาสตร์ที่มีผลกระทบสูง 

- ได้ผลส ารวจความต้องการจากพ้ืนที่ และสามารถก าหนดโจทย์ในการแก้ปัญหาสังคม จ านวน 3 พ้ืนที่ ดังนี้ 
ประเด็นปัญหาจากพื้นที่เป้าหมาย 

1. ชุมชนเมืองจัง อ าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 

1.1 เกษตรอินทรีย์ เช่น อาหารอินทรีย์ เกษตรอินทรีย์ครบวงจร 
1.2 เกษตรอัจฉริยะ เช่น ระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือการเกษตร 
1.3 การบริหารจัดการน้ า เช่น ระบบการจัดการน้ าสะอาดส าหรับประปาครัวเรือน 
1.4 นวัตกรรมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 
1.5 นวัตกรรมการบริหารจัดการขยะชุมชน 
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2. ชุมชนอุ้มผาง อ าเภออุ้มผาง จังหวัดตาก 

2.1 เกษตรอินทรีย์ เช่น อาหารอินทรีย์ เกษตรอินทรีย์ครบวงจร 
2.2 นวัตกรรมด้านปศุสัตว์ เช่น สัตว์พันธุ์พ้ืนเมือง (หมูด า) 
2.3 การบริหารจัดการน้ า เช่น การจัดการน้ าสะอาดเพ่ืออุปโภคและบริโภค 
2.4 นวัตกรรมพลังงานทดแทน เช่น ระบบผลิตก๊าซชีวภาพครัวเรือน 
2.5 นวัตกรรมด้านการศึกษา เช่น สื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 
2.6 นวัตกรรมด้านสุขภาพ เช่น ชุดตรวจสุขภาพแบบพกพา 

3. ชุมชนหนองมะโมง อ าเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท 
3.1 การบริหารจัดการน้ า เช่น ธนาคารน้ าใต้ดิน การจัดการน้ าสะอาดเพ่ืออุปโภคและบริโภค 
3.2 เกษตรอัจฉริยะ เช่น ระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือการเกษตร 
3.3 นวัตกรรมพลังงานทดแทน เช่น ระบบผลิตก๊าซชีวภาพชุมชน ระบบผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสาน 
3.4 นวัตกรรมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 

  3.5 นวัตกรรมการบริหารจัดการขยะชุมชน 
ไตรมาส 2/62 

1. เปิดรับผลงานนวัตกรรมที่พร้อมขยายผลในพ้ืนที่เป้าหมาย ส าหรับโครงการ “หมู่บ้านนวัตกรรมเพ่ือ
สังคม” 15 มกราคม ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2562 ภายหลังปิดรับสมัครมีผู้สนใจยื่นผลงานนวัตกรรมเพ่ือ
สังคม รวมทั้งสิ้น 57 ผลงาน แบ่งเป็น ผลงานนวัตกรรมส าหรับนิติบุคคล จ านวน 21 ผลงาน และผลงาน
นวัตกรรมส าหรับนักวิจัย จ านวน 36 ผลงาน 

2. ที่ประชุมคณะท างานคัดเลือกและกลั่นกรองโครงการนวัตกรรมด้านสังคม ได้พิจารณาและคัดกรอง
คุณสมบัติเบื้องต้น ผลงานที่ผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 75 ส าหรับนิติบุคคล จากจ านวน 21 ผลงาน เหลือ 
13 ผลงาน และส าหรับนักวิจัย จากจ านวน 36  ผลงาน เหลือ 19 ผลงาน มีสิทธิ์เข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการหมู่บ้านนวัตกรรมเพ่ือสังคม  

3. ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการหมู่บ้านนวัตกรรมเพ่ือสังคม ภายหลังจากการพิจารณารว่มกับชุมชนเป้าหมาย 
ผลงานวัตกรรมที่สามารถขึ้นทะเบียนนวัตกรรมเพ่ือสังคม รวมทั้งสิ้น 28 ผลงาน แบ่งเป็นส าหรับนิติบุคคล 
จ านวน 12 ผลงาน และส าหรับนักวิจัย จ านวน 16 ผลงาน ดังนี้ 

นิติบุคคล จ ำนวน 12 ผลงำน 

ล าดับ ชื่อ-สกลุ หน่วยงาน ชื่อผลงาน 
1.  นายภาคภมูิ เพิ่มมงคล บริษัท รีเสริ์ช เอ็กซ์ จ ากัด เวสต์ ทู เวลธ์ (Waste to Wealth®) เกษตรสวย 

เกษตรรวย 
2.  นพ. พูลชัย จิตอนันตวิทยา วิสาหกิจสุขภาพชุมชน สร้างรายได้นอกภาคการเกษตร จาเยาวชนในชุมชน ไป

เกื้อหนุนให้การท าเกษตรอินทรีย์ยัง่ยืน 
3.  นายยุทธพงษ์  ศรีวิชัยมูล บริษัท ไททัม จ ากัด เครื่องลดอณุหภมูิเเละปรับปรุงอากาศประหยัดพลังงาน

ด้วยระบบอีพลัสที่โรงพยาบาลอุ้มผาง  
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4.  นายทรงพล อ้นทอง บริษัทเอฟทีเอนเนอร์จี จ ากัด ระบบสบูน้ าด้วยพลังงานทดแทนแบบผสมผสาน กังหัน
ลมและโชล่าเซลล์ขนาด 8 กิโลวัตต์ 

5.  ผศ.ดร.วิรชัย โรยนรินทร ์ สมาคมพลังงานทดแทนสู่ชุมชน กังหันน้ าผลิตไฟฟ้าขนาด 5 กิโลวตัต์แบบ low head 
high flows 

6.  นายโกศล แสงทอง วิสาหกิจชุมชนเครือข่ายตามใจรอย
พ่อ 

การผลิตก๊าซชีวภาพแบบบอลลูนด้วยผ้าใบโพลีเอสเตอร์
ส าหรับชุมชนอุ้มผาง 

7.  ดร กรรณชฎา พิรยิะ
รังสรรค ์

มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและ
เยาวชน 

หมูด าอุ้มผาง : ระบบการเพาะเลี้ยงหมูด าเลือดผสมแบบ
ครบวงจร 

8.  นางสาวอัจฉริยา เจริญ
ศักดิ์ 

บริษัท สานพลัง วิสาหกจิเพื่อสังคม 
จ ากัด 

การขยายผลนวัตกรรมระบบผลิตและส่งจ่ายก๊าซชีวภาพ
จากฟาร์มสุกรส าหรับชุมชนหนองมะโมง 

9.  นายอาบีดีน จิเหลา  วิสาหกิจชุมชนเพาะเห็ดเยื่อไผ ่ นวัตกรรมเปลีย่นภูเขาหัวโล้นจ.น่านให้กลายเป็นป่าไผ่
เพื่อความยั่งยืน 

10.  นายสัญญา เศรษฐพิทยา
กุล 

บริษัท ทรินนิเทค จ ากัด “FarmDville” Sustainable Agriculture 
Community 4.0  

11.  นางสาวรุจาภา ศรสีุรางค ์ บมจ.เอสแอนด์เจ อินเตอร์เนช่ัน
แนล เอนเตอรไ์พรส ์

Science on Mobile 

12.  นายจีระศักดิ์    ตรีเดช สมาคมเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนา
เทือกเขาเพชรบูรณ์ (สอพ.) 

Alternative  energy  growth  green and 
community  economy   

นักวิจัย จ ำนวน 16 ผลงำน 
ล าดับ ชื่อ-สกลุ  หน่วยงาน ชื่อผลงาน 
1.  ผศ.ดร.ปาหนัน รัฐวงศ์จริกุล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชุดตรวจวณัโรคแบบอ่านผลด้วยตาเปล่า MTB strip 

2.  ดร.พิมสิริ ติยายน*** จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการปลูกพืชและเลี้ยงสตัว์
อินทรีย์ครบวงจร 

3.  นายนิพัฒน์ ลิ้มสงวน มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ นวัตกรรมการแปรรูปอาหารจากหน่อไม้อย่างครบวงจร 
4.  ผศ. ดร.พิสิษฏ์ มณีโชติ*** มหาวิทยาลยันเรศวร เครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตยแ์บบโดมร่วมกับการแผ่

รังสีอินฟราเรดระยะไกลจากแผ่นเซรามิก  
5.  รศ.ดร. พวงรัตน์ ขจิตวิชยานุกูล*** มหาวิทยาลยันเรศวร นวัตกรรมระบบการจัดการน้ าสะอาดส าหรับประปา

ครัวเรือน 
6.  ดร.ปรเิวท วรรณโกวิท มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระ

จอมเกล้าธนบุร ี
การบริหารจัดการธนาคารน้ าใต้ดนิด้วยเทคโนโลยรีะบบ
สารสนเทศภมูิศาสตร์  

7.  นายกิตติเชษฐ์  นนทะสดุ/ 
นายพงษ์สวัสดิ์  คชภูมิ*** 

มหาวิทยาลยัอีสเทริ์นเอเชีย ระบบสบูน้ าแบบขั้นบันไดพลังงานแสงอาทิตย ์

8.  นาย ธนิต เมธีนุกูล  
นาย อนุชา ริกากรณ์  

มหาวิทยาลยัราชภฏั
อุตรดิตถ ์

การพัฒนาระบบสูบน้ าด้วยพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์
จากแหล่งน้ าท่ีมีระดับต่ ากว่าพื้นที่เกษตรกรรมส าหรบั
การเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจบนพ้ืนที่ลาดชัน 

9.  ผศ. ดร.ธนิท เรืองรุ่งชัยกุล มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ ระบบสบูน้ าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตามดวงอาทิตย ์
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ล าดับ ชื่อ-สกลุ  หน่วยงาน ชื่อผลงาน 
10.  รศ.ดร.สุเพชร  จริขจรกลุ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  ระบบรดน้ าต้นไม้อัจฉริยะพร้อมพลังงานแสงอาทิตย ์

11.  นายศรีธร  อุปค า มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาช
มงคลล้านนา 

ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานน้ าส าหรบัชุมชน 

12.  ผศ.ดร.ธนิท เรืองรุ่งชัยกุล มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ รถบรรทุกสามล้อไฟฟ้าอเนกประสงค์พลังงานแสงอาทิตย ์

13.  ดร.ชานนท์ บุญมีพิพิธ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาช
มงคลรตันโกสินทร ์

โรตารี่ไบโอดราย (Rotary Bio-drying) 

14.  นายพงษ์ธร วิจิตรกูล มหาวิทยาลยัราชภฏั
อุตรดิตถ ์

เครื่องอัดขยะมลูฝอยขนาดเล็กในครัวเรือน 

15.  ดร.ประชุม  ค าพุฒ*** มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาช
มงคลธัญบรุี  

นวัตกรรมการบรหิารจดัการขยะชุมชนเป็นผลติภณัฑ์วสัดุ
ก่อสร้างที่เป็นมติรต่อสิ่งแวดล้อม 

16.  ผศ.ดร.เวชสวรรค์  หลา้กาศ มหาวิทยาลยัราชภฏั
เชียงใหม ่

บล็อกปูถนนรีไซเคลิเพื่อลดขยะพลาสติกในชุมชน 

 
4. ที่ประชุมคณะท างานคัดเลือกและกลั่นกรองโครงการนวัตกรรมด้านสังคม เห็นชอบให้น าเสนอรายชื่อ

ผลงานนวัตกรรมที่พร้อมขยายผล และมีสิทธิขึ้นทะเบียนผลงานนวัตกรรมเพ่ือสังคม รวมทั้งสิ้น 28 ผลงาน 
รวมทั้งปรับชื่อผลงานให้สอดคล้องและสื่อถึงผลงานนวัตกรรมมากขึ้น เพ่ือให้ง่ายต่อการประชาสัมพันธ์ 
และน าเสนอรายละเอียดข้อมูลโครงการหมู่บ้านนวัตกรรมเพ่ือสังคม (Social Innovation Village) เพ่ือเสนอ
ต่อคณะอนุกรรมการพิจารณาและกลั่นกรองโครงการนวัตกรรมด้านสังคม ต่อไป 

2. โครงการนวัตกรรมส าหรับเมืองและชุมชน 

- ก าหนดโจทย์ปัญหาสังคมเมืองและชุมชน ประกอบด้วย 
1. นวัตกรรมการจัดการภัยพิบัติ (Disaster Management Innovation) 
2. นวัตกรรมการบริการสาธารณะ (Public Service Innovation) 
3. การยกระดับคุณภาพชีวิตของกลุ่มเปราะบาง (Enhancing Livelihoods of Vulnerable Groups)  

เปิดรับสมัครผลงานนวัตกรรม “City & Community Innovation Challenge 2019” ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ ถึง 30 
เมษายน 2562 

ไตรมาส 3/62 
1.  โครงการนวัตกรรมเชิงยุทธศาสตร์ที่มีผลกระทบสูง 

- ได้ผลส ารวจความต้องการจากพ้ืนที่ และสามารถก าหนดโจทย์ในการแก้ปัญหาสังคม จ านวน 3 พ้ืนที่ ดังนี้ 
ประเด็นปัญหาจากพื้นที่เป้าหมาย 

1. ชุมชนจะรัง อ าเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี 
2. ชุมชนเฉลิม อ าเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส  
3. ชุมชนแม่เหาะ อ าเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
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2. โครงการนวัตกรรมส าหรับเมืองและชุมชน 

-    ก าหนดโจทย์ปัญหาสังคมเมืองและชุมชน ประกอบด้วย 
1. นวัตกรรมการจัดการภัยพิบัติ (Disaster Management Innovation) 
2. นวัตกรรมการบริการสาธารณะ (Public Service Innovation) 
3. การยกระดับคุณภาพชีวิตของกลุ่มเปราะบาง (Enhancing Livelihoods of Vulnerable Groups) 

- พิจารณาอนุมัติสนับสนุนโครงการนวัตกรรมส าหรับเมืองและชุมชน จ านวน 8 โครงการ ดังนี้  

รายชื่อโครงการ 
จ านวนเงินสนับสนนุ 

(บาท) 
นวัตกรรมการจัดการความเสี่ยงภัยพิบัติ  

1 PS0101-01-62-05-0052 ระบบเฝ้าระวังมลภาวะทางอากาศด้วยเทคโนโลยี IoT      480,000  

นวัตกรรมบริการสาธารณะ 
2 PS0101-02-62-06-0085 BIP: นวัตกรรมเพื่อการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมยานยนต์    1,359,910  

3 PS0101-02-62-06-0086 ด่านตรวจอัจฉริยะ    1,121,000  

4 PS0101-02-62-06-0081 พัฒนาพ้ืนท่ีริมคลองแม่ข่าโดยใช้กระบวนการร่วมสร้าง (Co-
Create Model) ในการออกแบบเพื่อให้เกิดการพัฒนาเมืองอย่าง
รอบด้าน  

  1,172,500  

การยกระดับคุณภาพชีวิตของกลุม่เปราะบาง  
5 PS0101-03-62-06-0076 ศูนย์ซ่อมสร้างสุขชุมชน    1,145,000  

6 PS0101-03-62-06-0083 Hand in Hand for ID Kids: แอปพลิเคชั่นค าศัพท์ 2 ภาษา
ส าหรับเด็กบกพร่องทางสตปิัญญา 

     153,000  

7 PS0101-03-62-06-0074 ภาษาดี: แอปพลิเคช่ันฝึกภาษาส าหรับเด็กท่ีมีอาการบกพร่องทาง
ภาษา (Language Disorder)  

     381,250  

8 PS0101-03-62-06-0075 เครื่องตรวจวดัคลื่นไฟฟ้าหัวใจจากนิ้วมือส าหรับประเมินระดับ
อาการปวดของผู้ป่วยสูงอายุท่ีไมส่ามารถสื่อสารได้  

  1,190,000  

รวม 8 โครงการ     7,002,660  

 
ไตรมาส 4/62 
1.  โครงการนวัตกรรมเชิงยุทธศาสตร์ที่มีผลกระทบสูง 

ประเด็นปัญหาจากพื้นที่เป้าหมาย (กลุ่มจังหวัดยากจน) จ านวน 6 พ้ืนที่ ดังนี้ 
1. ชุมชนเมืองจัง อ าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 
2. ชุมชนอุ้มผาง อ าเภออุ้มผาง จังหวัดตาก 
3. ชุมชนหนองมะโมง อ าเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท 
4. ชุมชนจะรัง อ าเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี 



หน้า 6/10 

 

5. ชุมชนเฉลิม อ าเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส  
6. ชุมชนแม่เหาะ อ าเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 

ผลงานวัตกรรมเพ่ือสังคม (พร้อมขยายผล) รวมทั้งสิ้น 48 ผลงาน  
แบ่งเป็นส าหรับนิติบุคคล รวมทั้งสิ้นจ านวน 18 ผลงาน และส าหรับนักวิจัย รวมทั้งสิ้นจ านวน 30 ผลงาน ดังนี้ 

นิติบุคคล เพ่ิมเจ านวน 6  ผลงาน 

ล าดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน ชื่อผลงาน 

1.  นายวัชรากรณ์  ขันธจีระวัฒน์  บริษัท ดี มี สุข (ไม่) จ ากัด DeemeesookFin: ระบบการจัดการด้านการเงินชุมชน 

2.  นางสาวจันทรัสม์ จันทรทพิรักษ ์ บริษัท ดับเบิ้ลยูเอ็มดี จ ากัด จะรังแพลทฟอร์ม: นวัตกรรมต่อยอดภูมิปัญญาและสินค้า
ชุมชน 

3.  นายดุษฎ ี วรธรรมดุษฎ ี บริษัท มาเหนือเมฆ คอนซัลติ้ง 
เน็ตเวิร์ค จ ากัด 

Langkasuka Model: ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้และ
เชื่อมโยงตลาดดิจิตอล 

4.  นายกรด  เหล็กสมบูรณ์ บริษัท โอเวอร์แลปปิง ดีไซน์ แอนด์ 
แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

“แม่เหาะ 360 องศา” แพลตฟอร์มท่องเทีย่วชุมชนแม่เหาะ
เสมือนจริง (Virtual Reality : VR) 

5.  นายสุรเชษฐ์  ง้ิวพรหม ห้างหุ้นส่วนจ ากัด คอนเซาท์ ออร์
แกไนท์เซอร์ แอนด์ ทราเวล 

“Sanuk@แม่เหาะ” แอ่วเมืองสามหมอกด้วย Sanuk AR 
(Augmented Reality) 

6.  นายสมศักดิ์  บุญค า บริษัท โลเคิล อไลค์ จ ากัด “Green route Good life” เที่ยวแม่เหาะ ลัดเลาะชมวิถี
กะเหรี่ยง 

นักวิจัย เพ่ิมจ านวน 14 ผลงาน 
ล าดับ ชื่อ-สกุล  หน่วยงาน ชื่อผลงาน 

1 ดร.ชานนท์  บุญมีพพิิธ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลรัตนโกสินทร์ 

ระบบควบคุมปั๊มสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์อย่างง่าย 

2 ดร.ธเนศ  ไชยชนะ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ห้องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ส าหรับการแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชน 

3 ผศ.เสริมสุข  บัวเจริญ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระบบอบแห้งพลังงานความร้อนร่วมแสงอาทิตย์ ชีวมวลและขยะชุมชน
ส าหรับการแปรรูปกาแฟ 

4 นางสาวเสาวลกัษณ์  ทองด ี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ การบริหารจัดการพลังงานทดแทนร่วมกับน้ าเพื่อการอุปโภคบริโภคและ
การเกษตรในชุมชน 

5 อ.พงษ์สวัสดิ์  คชภูม ิ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ าดื่มแบบอัตโนมัติพลังงานแสงอาทิตย์ ส าหรับ
ชุมชน 

6 ผศ.ยะโก๊ะ  ขาเร็มดาเบะ มหาวิทยาลัยทักษิณ กระบวนการปลูกผักไร้ดินและเพาะเห็ดฟาง จากกากตะกอนระบบผลิต
ก๊าซชีวภาพของน้ าเสียข้าวเกรียบปลา (กรือโป๊ะ) 

7 นางกันทนา  ใจสุวรรณ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน นวัตกรรมจัดการขยะจากการเกษตรอย่างมีส่วนร่วมที่เหมาะสมกับพื้นที่
สูง 

8 ดร.ธเนศ  ไชยชนะ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ การจัดการขยะครัวเรือนและวัสดุเกษตรเป็นพลังงานและปุ๋ย 

9 ดร.ชานนท์  บุญมีพพิิธ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลรัตนโกสินทร์ 

เครื่องอัดเม็ดเปลือกกาแฟขนาดเล็ก 

10 ดร.ภราดร  สุรีย์พงษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โรงเรือนเลี้ยงไก่เบตงอัจฉริยะ 

11 ดร.อารยา  เจียรมาศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ การผลิตแกะเนื้อลูกผสมพื้นเมือง (จะรัง) 

12 นางสาวกรรณิการ์  อินต๊ะวงศ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระบบปัญญาประดิษฐ์เพื่ออ านวยความสะดวกในการท่องเที่ยวแก่ผู้สูงอายุ 
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ล าดับ ชื่อ-สกุล  หน่วยงาน ชื่อผลงาน 

13 ดร.วรวรรณ  เพชรอุไร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ แผ่นยางปูพื้นลดแรงกระแทกจากยางพาราผสมกากกาแฟ 

14 นายอับดุลฆอนี  เจะโซะ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี นวัตวิถีฮาลาล: การบริหารจัดการตลาดนัดชุมชนจะรังพื้นที่ยากจนซ้ าซาก
ด้วยกระบวนตะกาฟุล 

 
- พิจารณาอนุมัติสนับสนุนโครงการนวัตกรรมเชิงยุทธศาสตร์ที่มีผลกระทบสูง จ านวน 24 โครงการ ดังนี้  

รายชื่อโครงการ 
จ านวนเงินสนับสนนุ 

(บาท) 
1 PS0102-01-62-04-0008 Organic Circle: นวัตกรรมการปลูกผักและเลี้ยงสตัว์อินทรีย์ครบ

วงจร  
           627,500  

2 PS0102-01-62-04-0020  ระบบสบูน้ าแบบขั้นบันไดพลังงานแสงอาทิตย ์          1,022,500  
3 PS0102-01-62-04-0019  ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตยแ์บบโดมร่วมกับการแผ่รังสี

อินฟราเรดระยะไกลจากแผ่นเซรามิก 
           307,500  

4 PS0102-01-62-04-0022  นวัตกรรมการบรหิารจดัการขยะชุมชนเป็นผลติภณัฑ์วสัดุก่อสร้าง
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

           472,500  

5 PS0102-01-62-04-0007 ชุดตรวจวณัโรคแบบอ่านผลด้วยตาเปล่า MTB strip              670,000  
6 PS0207-01-62-04-0009 ระบบปรับสภาวะอากาศลดการตดิเช้ือ โรคตดิต่อระบบทางเดิน

หายใจบริเวณห้องตรวจผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลอุ้มผาง 
         1,322,000  

7 PS0102-01-62-04-0011 หมูด าอุ้มผาง : ระบบการเพาะเลี้ยงหมูด าเลือดผสมแบบครบวงจร            602,500  
8 PS0102-01-62-04-0010 การผลิตก๊าซชีวภาพแบบบอลลูนด้วยผ้าใบโพลีเอสเตอรส์ าหรับ

ชุมชนอุ้มผาง 
           784,750  

9 PS0102-01-62-04-0013 ระบบผลิตไฟฟ้าจากกังหันขนาดเล็ก ชนิดความสูงล าน้ าต่ าอตัรา
การไหลสูง 

         1,115,000  

10 PS0102-01-62-04-0021 SHE: ฝึกอาชีพดัดจดัสรีระเสริมใหก้ับครอบครัวเกษตรกรต าบลอุ้ม
ผาง 

         1,005,000  

11 PS0102-01-62-04-0006 ธนาคารน้ าใต้ดิน (ระบบปิด) ส าหรับชุมชนหนองมะโมง            300,000  
12 PS0102-01-62-04-0016 การบริหารจัดการธนาคารน้ าใต้ดนิด้วยเทคโนโลยรีะบบ

สารสนเทศภมูิศาสตร์พื้นที่ชุมชนหนองมะโมง  
           525,100  

13 PS0102-01-62-04-0017 ระบบผลิตและส่งจ่ายก๊าซชีวภาพจากฟาร์มสุกรส าหรับชุมชน
หนองมะโมง 

         1,309,900  

14 PS0102-01-62-04-0015 ระบบสบูน้ าด้วยพลังงานทดแทนแบบผสมผสานของกังหันลม
และโชลา่เซลลล์อยน้ า ส าหรับชุมชนหนองมะโมง          

         1,332,500  

15 PS0102-01-62-04-0005 นวัตกรรมระบบการจัดการน้ าสะอาดส าหรับประปาครัวเรือน          1,082,500  

16 PS0102-01-62-04-0012  YAKSA: เครื่องอัดขยะในครัวเรือน            288,500  
17 PS0102-01-62-08-0159 “Green route Good life” เที่ยวแม่เหาะ ลัดเลาะชมวิถี

กะเหรี่ยง 
945,000 
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รายชื่อโครงการ 
จ านวนเงินสนับสนนุ 

(บาท) 
18 PS0102-01-62-08-0160 “Sanuk@แม่เหาะ” แอ่วเมืองสามหมอกด้วย Sanuk AR 

(Augmented Reality) 
843,750 

19 PS0102-01-62-08-0161 “แม่เหาะ 360 องศา” แพลตฟอร์มท่องเที่ยวชุมชนแม่เหาะ
เสมือนจริง (Virtual Reality: VR) 

1,157,500 

20 PS0102-01-62-08-0162 ระบบลดความชื้นและการอบแห้งผลิตภณัฑ์จากกาแฟแมเ่หาะ 560,000 
21 PS0102-01-62-07-0156 SHE for 3SBP: อาชีพเสริมดดัจัดสรีระส าหรับครอบครัวเกษตร

ปลอดภัย พ้ืนท่ีชายแดนใต ้
1,400,000 

22 PS0102-01-62-07-0153 DeemeesookFin: ระบบการจัดการด้านการเงินชุมชน 755,000 
23 PS0102-01-62-07-0154 จะรังแพลตฟอร์ม: นวัตกรรมต่อยอดภูมิปัญญาและสินค้าชุมชน 573,000 
24 PS0102-01-62-07-0155 บ้านกะดี: การผลติแกะเนื้อลูกผสมพื้นเมืองชุมชนจะรัง 333,600 

รวม 24 โครงการ        19,335,600  

 

3. โครงการนวัตกรรมส าหรับเมืองและชุมชน 

- ก าหนดโจทย์ปัญหาสังคมเมืองและชุมชน ประกอบด้วย 
1. นวัตกรรมการจัดการภัยพิบัติ (Disaster Management Innovation) 
2. นวัตกรรมการบริการสาธารณะ (Public Service Innovation) 
3. การยกระดับคุณภาพชีวิตของกลุ่มเปราะบาง (Enhancing Livelihoods of Vulnerable Groups) 

- พิจารณาอนุมัติสนับสนุนโครงการนวัตกรรมส าหรับเมืองและชุมชน รวมทั้งสิ้นจ านวน 8 โครงการ ดังนี้  

รายชื่อโครงการ 
จ านวนเงินสนับสนนุ 

(บาท) 
นวัตกรรมการจัดการความเสี่ยงภัยพิบัติ  

1 PS0101-01-62-05-0052 ระบบเฝ้าระวังมลภาวะทางอากาศด้วยเทคโนโลยี IoT      480,000  

นวัตกรรมบริการสาธารณะ 
2 PS0101-02-62-06-0085 BIP: นวัตกรรมเพื่อการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมยานยนต์    1,359,910  

3 PS0101-02-62-06-0086 ด่านตรวจอัจฉริยะ    1,121,000  

4 PS0101-02-62-06-0081 พัฒนาพ้ืนท่ีริมคลองแม่ข่าโดยใช้กระบวนการร่วมสร้าง (Co-
Create Model) ในการออกแบบเพื่อให้เกิดการพัฒนาเมืองอย่าง
รอบด้าน  

  1,172,500  

การยกระดับคุณภาพชีวิตของกลุม่เปราะบาง  
5 PS0101-03-62-06-0076 ศูนย์ซ่อมสร้างสุขชุมชน    1,145,000  

6 PS0101-03-62-06-0083 Hand in Hand for ID Kids: แอปพลิเคชั่นค าศัพท์ 2 ภาษา
ส าหรับเด็กบกพร่องทางสตปิัญญา 

     153,000  
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รายชื่อโครงการ 
จ านวนเงินสนับสนนุ 

(บาท) 
7 PS0101-03-62-06-0074 ภาษาดี: แอปพลิเคช่ันฝึกภาษาส าหรับเด็กท่ีมีอาการบกพร่องทาง

ภาษา (Language Disorder)  
     381,250  

8 PS0101-03-62-06-0075 เครื่องตรวจวดัคลื่นไฟฟ้าหัวใจจากนิ้วมือส าหรับประเมินระดับ
อาการปวดของผู้ป่วยสูงอายุท่ีไมส่ามารถสื่อสารได้  

  1,190,000  

รวม 8 โครงการ     7,002,660  
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ตัวช้ีวัดที่เกี่ยวข้อง 
ตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2562 

No. ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
แผน 62 
(เป้าปี) 

รวมผล 
(ทั้งปี) 

ร้อยละ 
(เทียบปี) 

ไตรมาส 1/62 ไตรมาส 2/62 ไตรมาส 3/62 ไตรมาส 4/62 
แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

1 โครงการนวัตกรรมเชิงยุทธศาสตรท์ี่มีผลกระทบสูง โครงการ 10 24 160.00% 0 0 6 2 2 16 2 8 
2 โครงการนวัตกรรมส าหรับเมืองและชุมชน โครงการ 5 8 160.00% 0 0 0 0 5 8 0 0 

 
 

ตัวช้ีวัดจากการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2562 

No. ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
แผน 62 
(เป้าปี) 

ร้อยละ 
(เทียบปี) 

ไตรมาส 1/62 ไตรมาส 2/62 ไตรมาส 3/62 ไตรมาส 4/62 
แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

1 โครงการนวัตกรรมเชิงยุทธศาสตรท์ี่มีผลกระทบสูง โครงการ 20.0000 106.45% 0 0 12.000
0 

1.7064 8.00000 12.7678 0 6.5678 

2 โครงการนวัตกรรมส าหรับเมืองและชุมชน โครงการ 10.0000 70.03% 0 0 0 0.0266 6.0000 7.0026 4.0000 0 
 
 

ตัวช้ีวัดในแบบประเมินของ ก.พ.ร. 
No. ตัวชี้วัด หน่วยนับ แผน 62 

(เป้าปี) 
รวมผล  
(ทั้งปี) 

ร้อยละ 
(เทียบปี) 

ไตรมาส 1/62 ไตรมาส 2/62 ไตรมาส 3/62 ไตรมาส 4/62  
แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

1 มูลค่าเพิม่ทางสังคม ล้านบาท 200 230    115.00% 0 0 0 0 0 0 0 230 

 
 

 นายอ าพล  อาภาธนากร  ผู้รายงาน 
 วันที่ 4 กันยายน 2562 
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รายงานผลการด าเนินงาน ไตรมาสที่ 1-4/2562 (ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562) 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเปลี่ยนแปลงทางนวัตกรรม (Catalyst for Changes) 
 

 
โครงการ :  นวัตกรรมตลาด 

 
วัตถุประสงค์ของโครงการ  
เพ่ือสร้างการขยายตัวของการรับรู้ผลิตภัณฑ์นวัตกรรม และด าเนินการพัฒนาผู้ประกอบการไทยให้มี
ความสามารถในการแข่งขันในระดับสากล 

แผนงานเทียบผลงาน จากระบบ Project Based Management  

 
  

โดยสรุป:  ผลการด าเนินงานร้อยละ 90.00 ผลการใช้จ่ายร้อยละ 37.79 และมีเงินผูกพันไว้ ร้อยละ 34.86 
 

 

ค าชี้แจงการด าเนินงาน 
ไตรมาส 1/62 

-  การด าเนินงานในขณะนี้อยู่ระหว่างการวางแผน เตรียมการ และหารือกับหน่วยงานต่างๆ เพ่ือร่วมมือ
จัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดให้กับสินค้านวัตกรรม 

ไตรมาส 2/62 

- Innovation Promotion Mark: อยู่ในระหว่างการด าเนินการ 
- Innovation Catalog: อยู่ในระหว่างการด าเนินการร่วมกับทางฝ่าย D1 (Open) เพ่ือจัดท า/รวบรวม

บริษัทที่ท าผลงานนวัตกรรมตามข้อเสนอแนะของ ผสนช. 
- I-Mart Domestic: อยู่ในระหว่างการพัฒนารูปแบบของการจัดงาน Healthy Living Fair 2019 กับทางกลุ่ม CPN  
- I-Mart International: อยู่ระหว่างการประสานงานกับฝ่าย D3 (Startup) และ D1 (Open) เรื่องของ 

Concept และรูปแบบการจัดงาน  
- Market Coaching: ได้จัดงาน Market Sharing กับทาง CP All ไปแล้ว 1 ครั้ง 
- Market Insight: อยู่ในระหว่างการร่วมมือกับฝ่าย D5 (IFI) โดยจะพัฒนารูปแบบการด าเนินการ 

เบื้องต้นจะมีการหารือร่วมกับบริษัท บีกริม จ ากัด (มหาชน) 



หน้า 2/3 

 

ไตรมาส 3/62 

- Innovation Promotion Mark: อยู่ระหว่างการด าเนินการ 
- Innovation Catalog: อยู่ระหว่าางการในส่วนของอุตสาหกรรมชีวการแพทย์  
- I-Mart Domestic: อยู่ระหว่างการวางแผนร่วมกับผู้จัดงาน  
- I-Mart International: อยู่ระหว่างการประสานงานร่วมกับทางกระทรวงต่างประเทศ  

- Market Coaching: อยู่ระหว่างการด าเนินการ  

- Market Insight: อยู่ระหว่างการด าเนินการ 
ไตรมาส 4/62 

- Innovation Promotion Mark:  อยู่ ระหว่ างรอผลการศึกษาเรื่ องการจัดท า  branding ของ 
Innovation Thailand 

- Innovation Catalog: ด าเนนิการแล้วเสร็จในส่วนของ Innovation Catalog “Medical” 
- I-Mart Domestic: ด าเนินการแล้วเสร็จประกอบด้วยงาน Healthy Living Fair 2019 และ Medical 

Fair 2019 
- I-Mart International: ด าเนนิการแล้วเสร็จโดยเข้าร่วมงาน Bio-World Congress 2019 
- Market Coaching: ด าเนินการแล้วเสร็จโดยร่วมมือกับทาง CP All และ ธนาคารกรุงเทพ 
- Market Insight: อยู่ระหว่างรอผลการศึกษาเรื่องความพึงพอใจของผู้รับบริการในส่วนของกิจกรรม

ทาง Market    
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ตัวช้ีวัดที่เกี่ยวข้อง 
ตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2562 
No. ตัวชี้วัด หน่วยนับ แผน 62 รวมผล 

Q.4/62 
ร้อยละ 
Q.4 

(เทียบปี) 

ไตรมาส 1/62 ไตรมาส 2/62 ไตรมาส 3/62 ไตรมาส 4/62 
แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

1 สินค้านวัตกรรมที่ออกสูต่ลาดต่างประเทศ ตราสินค้า 4 4  % 0  0 0 0 1 0 3 4 
2 กิจกรรมส่งเสริมตลาดนวัตกรรม กิจกรรม 2 2  % 0 0 0 1 1 0 1 1 

 

ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนนิงาน   
1.  ได้เจ้าหน้าที่จ านวน 1 อัตรา เพื่อทดแทนอัตราเดิมที่ลาออกไป เมื่อสิงหาคม 2562 
2.  กิจกรรมส่งเสริมตลาดนวัตกรรมจะมีการด าเนินการร่วมกับทาง กลุ่มบริษัท เซ็นทรัล พัฒนา จ ากัด ซึ่งเริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคมจนถึงเดือนพฤศจิกายน 2562   
 
- 

ธีระ ด ารงค์กิจการ ผู้รายงาน 
วันที่  18 กันยายน 2562 
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รายงานผลการด าเนินงาน 1-4/2562 (ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562) 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเปลี่ยนแปลงทางนวัตกรรม (Catalyst for Changes) 
 

โครงการ :  แผนแม่บทนวัตกรรมเชิงพื้นที่  

 
วัตถุประสงค์ของโครงการ  
การจัดท าแผนแม่บทแห่งชาติด้านการพัฒนานวัตกรรมเชิงพ้ืนที่ เพ่ือสร้างการรับรู้ การยอมรับในระบบนวัตกรรม 
ลดความเหลื่อมล้ า เกิดการกระจายตัวและการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางนวัตกรรมและเกิดการน านวัตกรรมใน
หลากหลายดา้นไปพัฒนาต่อยอดให้เกิดประโยชน์ในระดับภูมิภาคตลอดจนระดับประเทศ มุ่งเน้นการสร้างให้เกิด
นวัตกรรมได้ด้วยการพัฒนาทางกายภาพ เช่น โครงสร้างพ้ืนฐานขนาดใหญ่ (Mega Infrastructure) การพัฒนา
เมือง  (Urban Development) และการเชื่อมโยงไปยังท้องถิ่น (People Engagement) เพ่ือผลักดันและ
สนับสนุนให้ชุมชนและท้องถิ่นเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบนวัตกรรมเชิงนิเวศในรูปแบบ “ระบบเกลียว  
4 เส้น” (quadruple helix) ซึ่งประกอบด้วยภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และภาคประชาชน 

 

แผนงานเทียบผลงาน จากระบบ Project Based Management 

 
  

โดยสรุป:  ผลการด าเนินงานร้อยละ 100.00 ผลการใช้จ่ายร้อยละ 30.00 และมีเงินผูกพันไว้ ร้อยละ 100.00 

ค าชี้แจงการด าเนินงาน 
ไตรมาส 1/62 
- อยู่ระหว่างการจัดท าแนวคิด และกรอบการด าเนินการเพ่ือจัดท าร่างเกณฑ์อ้างอิงในการท าสรรหาที่ปรึกษา

และคณะท างานในการจัดท าสมุดปกขาว (White paper) ด้านการพัฒนานวัตกรรมเชิงพ้ืนที่  
ไตรมาส 2/62 

- ด าเนินการประกาศเชิญชวนที่ปรึกษาเข้ามาคัดเลือกด าเนินการจัดท าสมุดปกขาว (white paper) ด้าน
นวัตกรรมเชิงพื้นที่ โดยอยู่ในระหว่างการเชิญผู้ยื่นข้อเสนอโครงการ น าเสนอต่อคณะกรรมการคัดเลือก 

ไตรมาส 3/62 
- อยู่ระหว่างการศึกษากรอบแนวทางการด าเนินงานและแผนการด าเนินโครงการ และการทบทวน สังเคราะห์ 

และวิเคราะห์ ข้อมูลที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
- แผนการพัฒนาจากโยบายของภาครัฐบาล และภาคเอกชน คุณลักษณะและศักยภาพในการพัฒนา

นวัตกรรมทั้งด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
- แผนพัฒนา นโยบาย ระเบียบ/ข้อกฎหมาย และมาตรการหรือกลไกในการส่งเสริมการลงทุนที่เก่ียวข้อง 
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- แผนพัฒนา และนโยบายของหน่วยงานในระดับนานาชาติเพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ส าหรับประเทศไทย 
ไตรมาส 4/62 
- จัดประชุมกลุ่มย่อยเพ่ือรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อการจัดท านโยบายการพัฒนา

นวัตกรรมเชิงพ้ืนที่ 2 ครั้ง โดยมีผู้เข้าร่วมทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพ่ือทราบถึงทิศทางของแผนการ
พัฒนาและนโยบายด้านนวัตกรรมเชิงพ้ืนที่ของแต่ละหน่วยงานที่จะน ามาเป็นแนวทางการพัฒนาเชิงพ้ืนที่
ในประเทศไทย 

- จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อการจัดท านโยบายการพัฒนานวัตกรรมเชิง
พ้ืนที่ โดยได้ข้อสรุปให้มีการวางแผนแผนส ารองหรือมีความยืดหยุ่น เนื่องจากนวัตกรรมเป็นสิ่งที่มีการ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เปิดช่องว่างให้เอกชนหรือหน่วยวิจัยที่สามารถคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ ได้มี
ช่องทางในอาศัยแผนนโยบายที่มีความยืดหยุ่น ทั้งนี้การจัดท าแผนจะต้องมีตัวชี้วัดว่า นวัตกรรมเชิงพ้ืนที่
ที่ดี ต้องมีปัจจัยอะไรบ้าง ทั้งนี้จุดยืนของแต่ละนวัตกรรม ยังไม่ถูกจัดตั้งเกณฑ์ส าหรับพ้ืนที่นวัตกรรมใน
ปัจจุบันยังไม่ได้มีการค านึงถึงพ้ืนที่โดยรอบ ซึ่งภาคเอกชนอยากให้รัฐเข้าไปวางแผนการพัฒนาพ้ืนที่
โดยรอบโครงการที่ภาคเอกชนด าเนินการไปแล้ว ให้เกิดความเป็นย่านนวัตกรรมอย่างแท้จริง 

- น าเสนอแผนแม่บทนวัตกรรมเชิงพ้ืนที่  ต่อคณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562 
- น าเสนอข้อเสนอแนะการจัดท าแผนแม่บทนวัตกรรมเชิงพ้ืนที่ ต่อส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติภายในงานประชุมประจ าปี สศช. เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2562 ในหัวข้อ พ้ืนที่ระเบียง
เศรษฐกิจ เชื่อมไทย เชื่อมโลก : Economic corridor  

- จัดงานเพื่อเผยแพร่การจัดท าสมุดปกขาวด้านนวัตกรรมเชิงพ้ืนที่ ในวันที่ 26 กันยายน 2562  

ตัวช้ีวัดที่เกี่ยวข้อง (เป้าหมายการด าเนินงาน) แผนแม่บทแห่งชาติด้านนวัตกรรมเชิงพ้ืนที่ 

รายละเอียดตัวชี้วัด  
จัดท าแผนแม่บทแห่งชาติด้านการพัฒนานวัตกรรมเชิงพื้นที่ เพื่อสร้างการรับรู้ การยอมรับในระบบนวัตกรรม ลดความเหลื่อมล้ า 

เกิดการกระจายตัวและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางนวัตกรรมและเกิดการน านวัตกรรมในหลากหลายด้านไปพัฒนาต่อยอดให้เกิด
ประโยชน์ในระดับภูมิภาคตลอดจนระดับประเทศ มุ่งเน้นการสร้างให้เกิดนวัตกรรมได้ด้วยการพัฒนาทางกายภาพ เช่น โครงสร้าง
พื้นฐานขนาดใหญ่ (Mega Infrastructure) การพัฒนาเมือง  (Urban Development) และการเช่ือมโยงไปยังท้องถิ่น (People 
Engagement) เพื่อผลักดันและสนับสนุนให้ชุมชนและท้องถิ่นเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบนวัตกรรมเชิงนิเวศในรูปแบบ 
“ระบบเกลียว 4 เส้น” (quadruple helix) ซึ่งประกอบด้วยภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และภาคประชาชน  

เกณฑ์การให้คะแนน : ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ..... หน่วย ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์ ดังนี้ 
รายละเอียด เกณฑ์การให้คะแนน 

แนวคิด (Concept paper) การจัดท าแผนแม่บทแห่งชาติด้านนวัตกรรมเชิงพื้นที่ เท่ากับ 1 คะแนน 

แผนหารือ (Discussion paper) แผนแม่บทแห่งชาติด้านนวัตกรรมเชิงพื้นที่ เท่ากับ 2 คะแนน 

รายงานบทสรุป (White paper) แผนแม่บทแห่งชาติด้านนวัตกรรมเชิงพื้นที่ เท่ากับ 3 คะแนน 

(ร่าง) แผนแม่บทแห่งชาติด้านนวัตกรรมเชิงพื้นที่ฉบับสมบูรณ์ เท่ากับ 4 คะแนน 

น าเสนอ (ร่าง) แผนแม่บทต่อหน่วยงานทางด้านนโยบายที่เกี่ยวข้อง เพื่อน าไปผลักดันต่อไป เท่ากับ 5 คะแนน 
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ตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2562 
 

 

ตัวช้ีวัดในแบบประเมินของ ก.พ.ร. 
No. ตัวชี้วัด หน่วยนับ แผน 62 

(เป้าปี) 
รวมผล 
Q.4/62 

ร้อยละ Q.4 
(เทียบปี) 

ไตรมาส 1/62 ไตรมาส 2/62 ไตรมาส 3/62 ไตรมาส 4/62 

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 
1 แผนการชับเคลื่อนย่านนวัตกรรมสุขภาพโยธี เสนอ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
เรื่อง 1 1  100% 0 

  
1 0 0 0 0 1 0 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน ไตรมาสที่ 4/2562 (ก.ค. – ก.ย. 62) :  
- น าเสนอสมุดปกขาวแผนแม่บทนวัตกรรมเชิงพื้นที่  ต่อคณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562 
- น าเสนอข้อเสนอแนะการจัดท าแผนแม่บทนวัตกรรมเชิงพื้นที่ ต่อส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตภิายในงานประชุมประจ าปี สศช. เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2562  

 
ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนนิงาน   

-  การตีความค าว่า”นวัตกรรม” ของแต่ละหน่วยงานให้ค านิยามที่ไม่เหมือนกัน ส่งผลต่อการท างานร่วมมือทั้งระหว่างภาครัฐด้วยกันเอง และระหว่างภาครัฐและเอกชน มี
การด าเนินงานที่ไม่สอดคล้องกัน เกิดความไม่เข้าใจและความล่าช้าในการด าเนินการพัฒนานวัตกรรม 

 นางสาวอัจฉราพรรณ ยอดรัก  ผู้รายงาน 
วันที่ 15 กันยายน  2562   

No. ตัวชี้วัด หน่วยนับ แผน 62 
(เป้าปี) 

รวมผล 
Q.4/62 

ร้อยละ  Q.4 
(เทียบปี) 

ไตรมาส 1/62 ไตรมาส 2/62 ไตรมาส 3/62 ไตรมาส 4/62 
แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

1 จัดท ารายงานสมุดปกขาว (White paper) ด้าน
นวัตกรรมเชิงพื้นที่ 

คะแนน 5  5 100% 1 1 3 0 5 2 5 5 
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รายงานผลการด าเนินงาน ไตรมาสที่ 1-4 / 2562 (ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562) 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : สร้างคุณค่าใหม่ทางนวัตกรรม (Nurturing Future Value) 

 

โครงการ : งานสื่อสารนวัตกรรม 

 
วัตถุประสงค์ของโครงการ  
1.เพ่ือกระตุ้นและสร้างความตระหนักด้านนวัตกรรมให้เกิดขึ้นในประเทศ โดยน านวัตกรรมในหลากหลายด้าน
มาสื่อสารเผยแพร่ให้เกิดการรับรู้และเป็นต้นแบบการสร้างสรรค์นวัตกรรม 
2. เพ่ือสร้างความตื่นตัวให้หน่วยงานต่างๆ ตระหนักถึงความส าคัญของการสร้างสรรค์นวัตกรรมข้ึนในองค์กร  
3. เพ่ือสร้างการรับรู้และเกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนวัตกรรม และ 
4. เพ่ือสร้างการรับรู้และจดจ าภาพลักษณ์ สนช. ในการเป็นองค์กรหลักในการส่งเสริมให้เกิดระบบนวัตกรรม
ของประเทศ 

แผนงานเทียบผลงาน จากระบบ Project Based Management 

 
 

โดยสรุป:  ผลการด าเนินงานร้อยละ 100.00 ผลการใช้จ่ายร้อยละ 30.40 และมีเงินผูกพันไว้ ร้อยละ 32.30 
 

โดยสรุป:  ผลการด าเนินงานร้อยละ 90.00 
 

ค าชี้แจงการด าเนินงาน 
ไตรมาส 1/62 
1. โครงการนวัตกรรมสื่อ – ด าเนินการจัดท าเนื้อหาด้านนวัตกรรมที่มีความหลากหลาย การออกแบบ และผลิต
นวัตกรรมสื่อเก่าและสื่อใหม่ จ านวน 15 ผลงาน 

ตารางสรุปการผลิตสื่อเก่าและสื่อใหม่ 
No. ชื่องาน เดือน/ป ี
1 วารสารฉบับพิเศษวันนวัตกรรมแห่งชาติ ประจ าปี 2561 ตุลาคม 2561   
2 หนังสือศาสตร์พระราชา กับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ตุลาคม 2561   
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No. ชื่องาน เดือน/ป ี
3 หนังสือการเตบิโต (Growth) ตุลาคม 2561   
4 โปสเตอร์ หลักสูตรการจดัการนวตักรรมส าหรับผูป้ระกอบการ รุ่นที่ 19 ตุลาคม 2561   
5 สื่อออนไลน์นวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาผู้สูงอาย ุ ตุลาคม 2561   
6 สื่อออนไลน์แนะน า 8 นวัตกรรมทีก่ าลังมาแรงในปี 2018 ตุลาคม 2561   
7 สื่อออนไลน์นวัตกรรมท่ีจะช่วยขับเคลื่อนประเทศไทย ตุลาคม 2561   
8 คู่มือการมองอนาคต (Foresight Tools) พฤศจิกายน 2561 
9 โปสเตอร์ การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง International Workshop on Future of Social 

Disruption and Sustainable Development Goals  
พฤศจิกายน 2561 

10 สื่อออนไลน์วิดโีอหลักสูตรการจดัการนวัตกรรมส าหรับผู้ประกอบการ รุ่นท่ี 19 พฤศจิกายน 2561 
11 แผ่นพับ The Innovation Diplomacy ธันวาคม 2561 
12 สมุดบันทึก Time Planner 2019 ธันวาคม 2561 
13 หนังสือยุทธศาสตร์การด าเนินงานส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ปี 2562 – 2565 ธันวาคม 2561 
14 สื่อออนไลน ์นวัตกรรมสนับสนุนระบบการเรียนการสอนแห่งอนาคต ธันวาคม 2561 
15 สื่อออนไลน์นวัตกรรมท่ีควรน ามาใช้แก้ไขปัญหารถติด ธันวาคม 2561 
 รวม   15 ผลงาน 

2. โครงการประชาสัมพันธ์และการสร้างแบรนด์ – ด าเนินการจัดท าแผนการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 1 แผน 
และด าเนินกิจกรรมประชาสัมพันธ์และการสร้างแบรนด์ จ านวน 15 กิจกรรม 

ตารางสรุปการประชาสัมพันธ์และการสร้างแบรนด์ 
No. ชื่องาน วัน/ เดือน/ป ี
การแถลงข่าวและการน าสื่อมวลชนลงพื้นที ่

1 แถลงข่าวเปิดตัว Bangkok Cybertech District ร่วมกับบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 9 ตุลาคม 2561   
2 การน าสื่อมวลชนเยี่ยมชมโครงการนวัตกรรม  ณ จังหวัดปตัตานี   14-15 พฤศจิกายน 2561 
3 แถลงข่าว NIA: The Next Decade 30 พฤศจิกายน 2561 
4 แถลงข่าว “โครงการพัฒนานวัตกรรมการเกษตรส าหรับผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมเกษตรรุ่น

ใหม่ และการประกวด  AgTech Innovation Award 2019" 
7 ธันวาคม 2561 

5 แถลงข่าวเปิดตัวกรอบแนวคิด “การทูตนวัตกรรม” 9 ธันวาคม 2561 
6 งานแถลงข่าวการลงนามความร่วมมือโครงการพัฒนาเทคโนโลยภีาครัฐและตลาดภาครัฐส าหรับ

วิสาหกิจเริ่มต้น 
24 ธันวาคม 2561 

 รวม   6 กิจกรรม 
การสัมภาษณ์พิเศษ 

1 รายการ “การตลาดเงินลา้น” สถานี TNN 
ประเด็น - ย่านนวัตกรรมปุณวิถี 

25 ตุลาคม 2561 

2 สกู๊ปข่าวช่อง NBT World  
ประเด็น - เอ็นไอเอ ถูกจัดให้เป็นห้องปฏิบัติการนวัตกรรมท่ีส าคญัของโลกจากกว่า  
90 แห่งทั่วโลก 

1 พฤศจิกายน 2561 

3 หนังสือพิมพ์ "MAEIL Business Newspaper (Korea)"  ประเด็น - Fintech 18 ธันวาคม 2561 
 รวม 3 กิจกรรม 
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No. ชื่องาน วัน/ เดือน/ป ี
การส่งข่าวประชาสัมพนัธ ์
1 บทความมายด์เครดิต 18 ตุลาคม 2561 
2 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประเด็น - 600 สตาร์ทอัพพบนายก  1 พฤศจิกายน 2561 
3 บทความนวัตกรรมสามจังหวัดชายแดนใต ้ 23 พฤศจิกายน 2561 
4 บทความนวัตกรรมข้าวไทย 14 ธันวาคม 2561 
5 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประเด็น – เอ็นไอเอติดหนึ่งในห้องปฏิบตัิการนวัตกรรมของภาครัฐ 

ที่ส าคัญของโลก 
16 ธันวาคม 2561 

6 บทความนวัตกรรมท าให้ชีวิตเป็นเรื่องหมูๆ 25 ธันวาคม 2561 
 รวม 6 กิจกรรม 

- การด าเนินงานโครงการ Innovation Thailand Brand Campaign ในขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดท า
กรอบและวางแผนการประชาสัมพันธ์ โครงการ Innovation Thailand Brand Campaign และร่าง
ขอบเขตการด าเนินงานเพ่ือจัดหาผู้ด าเนินการประชาสัมพันธ์โครงการ  

ตารางสรุปกิจกรรมนวัตกรรมอ่ืนๆ 
No. ชื่องาน วัน/ เดือน/ป ี
1 งาน Innovation Thailand Expo 2018 4-7 ตุลาคม 2561 
 รวม 1 กิจกรรม 

ตารางสรุปกิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายนวัตกรรม 
No. ชื่องาน วัน/ เดือน/ป ี
1 กิจกรรมสร้างความเป็นผู้ประกอบการนวัตกรรมส าหรับเครือข่ายเยาวชน 4-7 ตุลาคม 2561 
2 กิจกรรมเสริมหลักสูตรการศึกษาทางไกลส าหรับเครือข่ายผู้ประกอบการนวัตกรรม 30 พฤศจิกายน 2561 
 รวม 2 กิจกรรม 

ตารางสรุปผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้และเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม   
No. ชื่องาน จ านวน (คน) 
1 สัมมนาในงาน Innovation Thailand Expo 2018 (4-7 ต.ค. 61 ณ ไบเทค) 600 
2 การอบรมพัฒนาบุคลากร “Strategic Innovation Management Training Program”  

(29 พ.ย. 61 - 18 ม.ค.62 ณ สนช.)  
120 

3 สัมมนา Boost innovation Spirit to the Future S-Curve (30 พ.ย.61 ณ โรงแรมสวิสโฮเต็ล) 170 
4 อบรมพัฒนาบุคลากร Total Innovation Management  ( 29 พ.ย. 61 – 18 ม.ค. ณ สนช.) 60 
5 กิจกรรม Youth Co:lab 2018 (24-27 ต.ค. 61 ณ Knowledge Exchange) 100 
6 คาราวานวิทยาศาสตร์ (24-26 ธ.ค. 61 ณ จังหวัดน่าน) 280 
7 สัมมนา “การสร้างตลาดรูปแบบใหม่ส าหรับเกษตร” (4 ธ.ค. 61 ณ รร.พญาไท ) 130 
8 สัมมนา “AgTech Ecosystem” (22 พ.ย. 61 ณ โรงพญาไท) 130 
9 สัมมนา CCIO: Chief City Innovation Officer 2018 (20 ต.ค- 22 ธ.ค 61 ณ โรงแรมอนันตรา) 50 
10 การอบรม “MIND Credit Training: Legal and Intellectual Property Strategy & Financial 

Management for Innovation Business and Entrepreneurs  
(1-2 พ.ย. 61 ณ โรงแรมสวิสโฮเต็ล) 

115 
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No. ชื่องาน จ านวน (คน) 
11 สัมมนา AgTech Forum (25 ต.ค. 61 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้) 204 
12 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการสาธิตการใช้ชุดเครื่องมือการมองอนาคต (Foresight Tools 

Demonstration) (21 พ.ย.- 20 ธ.ค. 61 ณ สนช.) 
100 

 รวม 1,889 

 
ไตรมาส 2/62 
1. โครงการนวัตกรรมสื่อ – ด าเนินการจัดท าเนื้อหาด้านนวัตกรรมที่มีความหลากหลาย การออกแบบ และผลิต
นวัตกรรมสื่อเก่าและสื่อใหม่ จ านวน 15 ผลงาน 

ตารางสรุปการผลิตสื่อเก่าและสื่อใหม่ 
No. ชื่องาน เดือน/ป ี
1 โปสเตอร์สมัมนา “AgTech Innovation Forum @ สุรนารี”  มกราคม 62 
2 สื่อออนไลน์ FUTURE of PERSONAL ROBOT มกราคม 62 
3 หนังสือ INNOVATION FOOD มกราคม 62 
4 โปสเตอร์ โครงการ Inno4farmers: โครงการพัฒนานวัตกรรมการเกษตรส าหรับผู้ประกอบการ

ธุรกิจนวัตกรรมเกษตรรุ่นใหม ่
มกราคม 62 

5 แผ่นพับ THEMATIC INNOVATION กุมภาพันธ์  62 
6 แผ่นพับ OPEN INNOVATION กุมภาพันธ์  62 
7 สื่อออนไลน์ 5 นวัตกรรมรับมือการเปลีย่นแปลงมลภาวะทางอากาศ กุมภาพันธ์  62 
8 สื่อออนไลน์ สรุปประเด็นร้อน จากการประชุมภาคสีหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ 24  
กุมภาพันธ์  62 

9 สื่อออนไลน์ 4 แนวคิดคนไทยรับมอืฝุ่น PM2.5 กุมภาพันธ์  62 
10 แผ่นพับ THEMATIC INNOVATION กุมภาพันธ์  62 
11 แผ่นพับ OPEN INNOVATION กุมภาพันธ์  62 
12 โปสเตอร์ งานสัมมนาเรื่อง "นวัตกรรมกับการแก้ปัญหาความยากจน” มีนาคม 62 
13 โปสเตอร์ งาน "OPEN INNOVATION ROAD SHOW ภาคเหนือ" มีนาคม 62 
14 หนังสือ Innovation for the Future (นวัตกรรมเพื่ออนาคต) มีนาคม 62 
15 สื่อออนไลน์ “Smart Water Grid” มีนาคม 62 
 รวม   15 ผลงาน 

2. โครงการประชาสัมพันธ์และการสร้างแบรนด์ – ด าเนินการจัดท าแผนการประชาสัมพันธ์เชิงรุก แผนและ
ด าเนินกิจกรรมประชาสัมพันธ์และการสร้างแบรนด์ จ านวน 16 กิจกรรม 

ตารางสรุปการประชาสัมพันธ์และการสร้างแบรนด์ 
No. ชื่องาน วัน/ เดือน/ป ี

การแถลงข่าวและการน าสื่อมวลชนลงพื้นที ่
1 การแถลงข่าวการลงนามความร่วมมือโครงการ "SPACE-F: FoodTech Startup Incubator 

and Accelerator 
 4 กุมภาพันธ์ 2562 

2 การแถลงข่าว “ทิศทางการส่งเสรมิและการสนับสนุนธุรกิจนวตักรรมด้านเศรษฐกิจและสังคม”  11 กุมภาพันธ์ 2562 
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3 การแถลงข่าวการจดัประกวดภาพถ่ายนวัตกรรม (Innovation Thailand Photo Contest 
2019) ภายใต้ Theme “นวัตกรรมการท่องเที่ยว: Traveltech Innovation” 

 28 กุมภาพันธ์ 2562 

4 การแถลงข่าวและพิธีลงนามความร่วมมือ STEAM4INNOVATOR@SCHOOL เพื่อพัฒนา
ศักยภาพด้านนวตักรรมให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 

 28 มีนาคม 2562 

 รวม   4 กิจกรรม 

การสัมภาษณ์พิเศษ 
1 รายการ InnoLife สถานีช่อง 5 

ประเด็น - นวัตกรรมข้าวไทย 
 15 มกราคม 2562 

2 รายการ เคลียร์-คัด  ชัดเจน สถานีช่อง NBT 
ประเด็น - นวัตกรรมเสริมแกร่ง 

 28 มกราคม 2562 

3 รายการ Smart SME สถานีวิทยุครอบครัวข่าว FM106  
ประเด็น - การส่งเสริมนวตักรรมการเกษตรภายใต้การด าเนินงานของ NIA 
และตัวอย่างผู้ประกอบการที่ประสบความส าเร็จ 

 7 กุมภาพันธ์ 2562 

4 รายการ Smart SME สถานีวิทยุครอบครัวข่าว FM106 
ประเด็น - ความร่วมมือในโครงการ SPACE-F 

8 กุมภาพันธ์ 2562 

5 รายการ NBT มีค าตอบสถานีโทรทัศน์ NBT 
ประเด็น - การส่งเสริมนวตักรรมเพื่อยกระดับผู้ประกอบการและสตาร์ทอัพไทย  
พร้อมตัวอย่างกลุม่สตาร์ทอัพและผู้ประกอบการที่ประสบความส าเรจ็ 

 22 กุมภาพันธ์  2562 

6 รายการ NBT มีค าตอบ สถานโีทรทัศน์ NBT 
ประเด็น - การส่งเสริมนวตักรรมเพื่อสังคม (Social Innovation) และโครงการวิถีไทย 
แพลตฟอร์มการพัฒนาหัตถกรรมท้องถิ่นสู่หัตถกรรมทันสมัย 

12 มีนาคม 2562 

7 สกู๊ปข่าวเศรษฐกิจ สถานีโทรทัศน ์NBT 
ประเด็น - การเขียนแผนธรุกิจ และแนวโน้มนวัตกรรมกับแรงงานในอนาคต 

 15 มีนาคม 2562 

8 การสัมภาษณ์พเิศษในงาน ASEAN NEXT 2019  20 มีนาคม 2562 
 รวม 8 กิจกรรม 

No. ชื่องาน วัน/ เดือน/ป ี
การส่งข่าวประชาสัมพนัธ ์

1 ข่าวประชาสัมพันธ์ 
ประเด็น - เอ็นไอเอ ผนึก 3 หน่วยงาน หนุนการผลติพลาสติกชีวภาพทางการแพทย์ 

 31 มกราคม 2562 

2 ข่าวประชาสัมพันธ์ 
ประเด็น - เอ็นไอเอ ร่วมมือชิลี ตตีั๋วสตาร์ทอัพไทยบินสู่ตลาดลาตินอเมริกา 

12 กุมภาพันธ์ 2562 

3 ข่าวประชาสัมพันธ์ 
ประเด็น - NIA ชวนทุกภาคส่วนส่งข้อเสนอโครงการตอบ 3 โจทย์นวัตกรรมส าหรับเมืองและชุมชน 

 18 กุมภาพันธ์ 2562 

4 บทความนวัตกรรมทางออกเพื่อลดการขาดแคลนน้ า “เอดับบลิวจ”ี  31 มีนาคม 2562 
 รวม 4 ข่าวประชาสัมพันธ ์

      ตารางสรุปกิจกรรมนวัตกรรมอ่ืนๆ 
No. ชื่องาน วัน/ เดือน/ป ี
1  งานถนนสายวิทยาศาสตร์ประจ าปี 2562  10 -12 มกราคม 62 
 รวม 1 กิจกรรม 
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ตารางสรุปกิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายนวัตกรรม 
No. ชื่องาน วัน/ เดือน/ป ี
1. กิจกรรม“Ecosystem builder for Northern Regional Innovation”ร่วมกับส านักงาน

เลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (สอว.) และหน่วยงานพันธมิตร
พื้นที่เครือข่ายภาคเหนือ 

 7 - 8 กุมภาพันธ ์62 

2. กิจกรรมสร้างการมสี่วนร่วมของเครือข่าย หลักสูตรวุฒิบตัรการศึกษาทางไกล การจดัการ

นวัตกรรมส าหรับผู้ประกอบการ รุน่ท่ี 16 

1 กุมภาพันธ ์- 15 
มิถุนายน 62 

 รวม 2 กิจกรรม 

ตารางสรุปผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้และเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม   
No. ชื่องาน จ านวน (คน) 
1. งานสัมมนา AgTech Innovation Forum (14 ม.ค. 62  ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี) 200 
2. งานถนนสายวิทยาศาสตร์ประจ าปี 2562 ผ่านกิจกรรม STEAM4INNOVATOR   500 
3. การอบรม “กลยุทธ์ทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อธุรกจินวัตกรรม” 100 
4. การอบรมโครงการ “หมู่บ้านนวัตกรรมเพื่อสังคม” (Social Innovation Village) 50 
5. งานสัมมนาเชิงปฎิบัติการ "การพัฒนาโครงการนวัตกรรม รุ่นที่ 2" 15 
6. งาน Steam4Innovator  @ WeLearn 488 
7. กิจกรรมวันนักประดิษฐ์ (จัดกจิกรรม 3 รอบ) 200 
8. AIESEC Youth Speak เยาวชนต่างชาติและเยาวชนไทย 50 
9. การอบรมหลักสตูร "การจดัการนวัตกรรมส าหรับการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมในพ้ืนท่ี

จังหวัดชายแดนใต ้
145 

10. การอบรมการใช้ชุดเครื่องมือการมองอนาคต (FORESIGHT TOOLS DEMONSTRATION WORKSHOP) 45 
11. งานสัมมนาโครงการนวัตกรรมมุ่งเป้า ด้านธุรกิจนวัตกรรมอาหารออกแบบส าหรับโรค NCDs 60 
 รวม 1,853 

 
ไตรมาส 3/62 
1. โครงการนวัตกรรมสื่อ – ด าเนินการจัดท าเนื้อหาด้านนวัตกรรมที่มีความหลากหลาย การออกแบบ และผลิต
นวัตกรรมสื่อเก่าและสื่อใหม่ จ านวน  20  ผลงาน 

ตารางสรุปการผลิตสื่อเก่าและสื่อใหม่ 
No. ชื่องาน เดือน/ป ี

1 สื่อออนไลน์ เอสโตเนีย กับการเลอืกตั้งออนไลน์ (i-voting) เป็นประเทศแรกของโลก เมษายน 2562 

2 สื่อออนไลน์ หนุ่มไฟแรงแห่งสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ วัย 27 ปี กับ ผลงานรัฐมนตรี AI คนแรก เมษายน 2562 

3 สื่อออนไลน์ ผลวิเคราะห์อาชญากรรมที่บิดเบือนของ AI บนฐานข้อมูลสกปรก เมษายน 2562 

4 อินโฟกราฟฟิก Carbon Capture, Utilization and Storage เมษายน 2562 

5 อินโฟกราฟฟิก การปลูกพืชในอากาศ (Aeroponics) เมษายน 2562 

6 สื่อออนไลน์ IKEA : สรรสรา้งนวัตกรรมเพื่อทุกชีวิต เมษายน 2562 

7 โปสเตอร์ Social Innovation Business Plan Contest 2019 พฤษภาคม 2562 

8 สื่อออนไลน์ ฟินแลนด์ แชมป์ระบบการศึกษาดีที่สดุในโลก พฤษภาคม 2562 
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No. ชื่องาน เดือน/ป ี

9 อินโฟกราฟฟิก Zero Liquid Discharge : ZLD พฤษภาคม 2562 

10 โปสเตอร์ โครงการหมู่บา้นนวัตกรรมเพื่อสังคม ระยะที่ 2 พฤษภาคม 2562 

11 สื่อออนไลน์ จอห์น คอลลสิัน เศรษฐีพันล้านท่ีอายุน้อยที่สุดในโลก พฤษภาคม 2562 

12 โปสเตอร์ การประกวดภาพถ่ายนวัตกรรมประจ าปี 2562 พฤษภาคม 2562 

13 อินโฟกราฟฟิก การดึงก๊าซจากหลมุฝังกลบ (Landfill Gas Recovery) พฤษภาคม 2562 

14 สื่อออนไลน์ หมดปัญหารอนาน ไปโรงพยาบาลกับแอปพลิเคชัน QUEQ พฤษภาคม 2562 

15 หนังสือรายงานประจ าปี 2561 พฤษภาคม 2562 

16 แผ่นพับ Innovation Thailand Expo 2019 พฤษภาคม 2562 

17 โปสเตอร์ การประกวดนวตักรรมขา้วไทย 2562  มิถุนายน 2562 

18 โปสเตอร์ การประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจ าปี 2562 มิถุนายน 2562 

19 โปสเตอร์ AGTECH BATTLE: IT’S TIME TO RISE UP & FIGHT มิถุนายน 2562 

20 ใบปลิว การประกวดรางวลันวัตกรรมประจ าปี 2562 มิถุนายน 2562 

 รวม   20 ผลงาน 

2. โครงการประชาสัมพันธ์และการสร้างแบรนด์ – ด าเนินการจัดท าแผนการประชาสัมพันธ์เชิงรุก   แผน 
และด าเนินกิจกรรมประชาสัมพันธ์และการสร้างแบรนด์ จ านวน 18 กิจกรรม 

ตารางสรุปการประชาสัมพันธ์และการสร้างแบรนด์ 
No. ชื่องาน วัน/ เดือน/ป ี

การแถลงข่าวและการน าสื่อมวลชนลงพื้นที ่

1 การแถลงข่าว “การส่งเสรมิธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับผู้ประกอบการและสตาร์ท
อัพ” 

วันท่ี 23 เมษายน 2562  

2 การแถลงข่าว “โครงการส่งเสริมการระดมทุนส าหรับสตาร์ทอัพเพื่อประดับวงการยูนิ
คอร์น” 

วันท่ี 29 เมษายน 2562 

3 การแถลงข่าวการประกวดรางวัลนวัตกรรมข้าวไทยและเยีย่มชนเครื่องก าจัดมอดและ
แมลง 

วันท่ี 13 มิถุนายน 2562 

4 การน าสื่อมวลชนลงพ้ืนท่ีเยี่ยมชนย่านนวัตกรรมรตันโกสินทร์ วันท่ี 17 มิถุนายน 2562 

 รวม   4 กิจกรรม 

การสัมภาษณ์พิเศษ 
1 รายการ NBT มีค าตอบ สถานีช่อง NBT 

ประเด็น – เอเวอร์โกล นวัตกรรมเพื่อเกษตรกรรม 
วันท่ี 5 เมษายน 2562 

2 รายการ SMART SMEs วิทยุครอบครัวข่าว FM 106.0 
ประเด็น - เอเวอร์โกล นวตักรรมเพื่อเกษตรกรรม 

วันท่ี 11 เมษายน 2562 

3 รายการ Smart SME สถานีวิทยุครอบครัวข่าว FM 106 วันท่ี 10 พฤษภาคม 2562 

4 ประเด็น – Bodhi Theater โพธิเธียเตอร์ มหรสพธรรมมะดจิิทัลอาร์ต วันท่ี 18 พฤษภาคม 2562 

 รวม 4 กิจกรรม 
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No. ชื่องาน วัน/ เดือน/ป ี
การส่งข่าวประชาสัมพนัธ ์

1 ข่าวประชาสัมพันธ์ 
ประเด็น – NIA ชวนประกวดออกแบบโลโกร้างวัลนวัตกรรมแห่งชาติ 

วันท่ี 23 เมษายน 2562  

2 ข่าวประชาสัมพันธ์ 
ประเด็น – NIA ร่วมมือ MI น านวัตกรรมเพื่อสังคมพัฒนาอนุภมูิภาคลุ่มน้ าโขง 

วันท่ี 11 เมษายน 2562 

3 บทความมะพรา้วไทย มาไกลกว่าที่คิด เปิดมติิใหม่ “โคโค่เกิรต์” วันท่ี 20 เมษายน 2562 
4 บทความรุ่นเล็กหลบไป!! รู้จักกับสตาร์ทอัพพันธุ์ใหม่ พลังคนรุ่นใหญว่ัย 50+ วันท่ี 8 พฤษภาคม 2562 
5 ข่าวประชาสัมพันธ์ 

ประเด็น – NIA ชวนประกวดแผนธุรกิจเพื่อสังคม 
วันท่ี 22 พฤษภาคม 2562 

6 ข่าวประชาสัมพันธ์ 
ประเด็น – NIA เปิดรับผลงานโครงการหมู่บ้านนวัตกรรมเพื่อสังคม 

วันท่ี 24 พฤษภาคม 2562 

7 บทความนวัตกรรมเปลี่ยนคาร์บอนเป็นพลังงาน “CCUS” วันท่ี 28 พฤษภาคม 2562 
 รวม 7  กิจกรรม 

ตารางสรุปกิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายนวัตกรรม 
No. ชื่องาน วัน/ เดือน/ป ี
1 โครงการ IDE to IPO รุ่นที่ 3 วันที่ 26-28 เมษายน 2562 
2 โครงการ Founder Apprentice โครงการ 2 วันท่ี 9 พฤษภาคม 2562 
3 โครงการ City & Community Innovation Challenge 2018 : กิจกรรม โพธิเธียเตอร์ 18 พฤษภาคม - 9 มิถุนายน 

2562 
 รวม  3  กิจกรรม 

ตารางสรุปผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้และเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม   
No. ชื่องาน จ านวน 

(คน) 
1 กิจกรรม Boot Camp ครั้งที่ 2 ในโครงการ Inno4Farmers 50 
2 สัมมนา "นวัตกรรมกับการแก้ปัญหาความยากจน" 70 
3 โครงการประกวดธรุกิจนวัตกรรม UAV Startup 2019 30 
4 อบรม "Pitch2Success สานฝันสตาร์ทอัพไทยสู่สากล" 40 
5 แถลงข่าว NIA จับมือ ETDA เสริมแกร่ง Startup 20 
6 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาโครงการนวัตกรรม Innovation 101" 50 
7 อบรมหลักสูตร “SouthernMOST Technology and Innovation Festival 2019” 50 
8 อบรม Startup Thailand League : R League Coaching Camp 2019 200 
9 สัมมนา : Healthcare 2025: The Future of Smart Healthcare  30 
10 กิจกรรม SPACE + STEAM Live Talk 50 
11 อบรมเชิงปฏิบัติการสาธิตการใช้ชุดเครื่องมือการมองอนาคต (Foresight Tools Demonstration 

Workshop)  
30 

14 เสวนาการใช้นวัตกรรมเพื่อพัฒนาศักภาพพื้นที่ ในหัวข้อ “Pioneering Innovators: The 
Transformer” 

70 

13 อบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายภาพ Phototech Together Workshop 60 
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No. ชื่องาน จ านวน 
(คน) 

14 สัมมนา Knowledge Sharing Session 30 
15 อบรม "กลยุทธ์ทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม ครั้งที่ 2" 50 
 รวม 830 

 
ไตรมาส 4/62 
1. โครงการนวัตกรรมสื่อ – ด าเนินการจัดท าเนื้อหาด้านนวัตกรรมที่มีความหลากหลาย การออกแบบ และผลิต
นวัตกรรมสื่อเก่าและสื่อใหม่ จ านวน  25  ผลงาน 

ตารางสรุปการผลิตสื่อเก่าและสื่อใหม่ 
No. ชื่องาน เดือน/ป ี
1 หนังสือ The Founder กรกฎาคม 2562 
2 หนังสือ เครื่องมือการมองอนาคต (Foresight Tools) กรกฎาคม 2562 
3 อินโฟกราฟฟิก 5 Disruptive Digital Technologies กรกฎาคม 2562 
4 สื่อออนไลน์ DEEP TECH: STARTUP ที่เป็นมากกว่า STARTUP กรกฎาคม 2562 
5 สื่อออนไลน์ ร่วมสร้างปรากฏการณ์ใหม่ไปกับงาน Startup Thailand 2019 ! กรกฎาคม 2562 
6 สื่อออนไลน์ รูไ้ว้ไม่พลาดเรื่อง STARTUP! กรกฎาคม 2562 
7 โปสเตอร์ “สาธติการใช้ชุดเครื่องมือการมองอนาคต (Foresight Tools Demonstration)” กรกฎาคม 2562 
8 โปสเตอร์ งาน GROOM เสรมิแกรง่ผู้ประกอบการภาคอสีานด้วยธรุกิจนวัตกรรม ครั้งท่ี 2 กรกฎาคม 2562 
9 โปสเตอร์ Innovation Movie Talk: The Current War กรกฎาคม 2562 
10 สื่อออนไลน์ สู่สังคมที่ดีกว่า ด้วยนวัตกรรมดิจิทัล สิงหาคม 2562 
11 สื่อออนไลน์ Gender Diversity นวัตกรรมสู่ความหลากหลายทางเพศ สิงหาคม 2562 
12 สื่อออนไลน์ Smart Grid นวัตกรรมพลังงานเพื่อสังคม สิงหาคม 2562 
13 สื่อออนไลน์ IoT อินเทอรเ์น็ตของสรรพสิ่ง สร้างสังคมให้ดีขึ้น สิงหาคม 2562 
14 โปสเตอร์ งานเสวนา “นวัตกรรมการท่องเทีย่ว: TravelTech Innovation”  สิงหาคม 2562 
15 โปสเตอร์ งานฝึกอบรม “กฎหมายและทรัพย์สินทางปัญญาส าหรับธุรกิจนวัตกรรมยุคดิจิทัล” สิงหาคม 2562 
16 โปสเตอร์ งานสัมมนา “THAILAND-JAPAN Smart Farming: Sharing Experience” สิงหาคม 2562 
17 โปสเตอร์ การประกวดคลิปวิดโีอ NIA Creative Contest 2019  สิงหาคม 2562 
18 โปสเตอร์  งานสัมมนา “AgTech.AI Connect” สิงหาคม 2562 
19 สื่อออนไลน์ NIA’S JOURNEY, กว่าจะเป็น ‘NIA’ อย่างทุกวันน้ี ... ไม่ง่าย กันยายน 2562 
20 สื่อออนไลน์ ประเทศไทยอยู่จุดไหนในอันดับนวัตกรรมโลก (Global Innovation Index: GII 2019) กันยายน 2562 
21 สื่อออนไลน์ อาชีพแห่งอนาคต ทักษะงานแห่งนวัตกรรม กันยายน 2562 
22 โปสเตอร์ งาน NIA SCB Innovation-Based Enterprise (IBE) กันยายน 2562 
23 หนังสือ 10th Year NIA: Toward Innovation Nation กันยายน 2562 
24 หนังสือ นวัตนคร City of Innovation กันยายน 2562 
25 หนังสือ Innovation Catalog Medical กันยายน 2562 
 รวม   25 ผลงาน 
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2. โครงการประชาสัมพันธ์และการสร้างแบรนด์ – ด าเนินการจัดท าแผนการประชาสัมพันธ์เชิงรุก   แผน 
และด าเนินกิจกรรมประชาสัมพันธ์และการสร้างแบรนด์ จ านวน 8 กิจกรรม 

ตารางสรุปการประชาสัมพันธ์และการสร้างแบรนด์ 
No. ชื่องาน วัน/ เดือน/ป ี
การแถลงข่าวและการน าสื่อมวลชนลงพื้นที ่

1 การแถลงข่าว “การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อร่วมกันส่งเสริมความสามารถทาง
นวัตกรรมในอุตสาหกรรมการบิน” 

วันท่ี 3 กรกฎาคม 2562  

2 การแถลงข่าวและการเสวนา “The Current War: จุดประกายก าเนิดธุรกิจนวัตกรรมเปลี่ยน
โลก” 

วันท่ี 22 กรกฎาคม 2562 

3 การแถลงข่าว “เปิดตัวหนังสือ “The Founder” วันท่ี 26 กรกฎาคม 2562 
4 การแถลงข่าว “การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรม

ไมซ ์
วันท่ี 6 สิงหาคม 2562 

5 การแถลงข่าว “การเปดิตัวย่านนวัตกรรมการแพทยส์วนดอก” วันท่ี 16 สิงหาคม 2562 

6 การน าสื่อมวลชนเยี่ยมชมโครงการธนาคารน้ าใตด้ิน (ระบบปดิ) และโครงการการบริหารจดัการ
ธนาคารน้ าใต้ดินด้วยเทคโนโลยีระบบสารสนเทศภมูิศาสตร์พื้นทีส่ าหรับชุมชนหนองมะโมง  

วันท่ี 10 กันยายน 2562 

 รวม   6 กิจกรรม 

การสัมภาษณ์พิเศษ 
1 การสัมภาษณ์กลุ่ม 

ประเด็น – ก้าวใหม่ของ NIA ภายใต้กระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
วันท่ี 4 กรกฎาคม 2562 

 รวม 1 กิจกรรม 
No. ชื่องาน วัน/ เดือน/ป ี
การส่งข่าวประชาสัมพนัธ ์

1 บทความวันแม่ “เอ็นไอเอโชว์ “5 นวัตกรรม” ตอบโจทย์คณุแม่ยคุเบบี้เทค” วันท่ี 8 สิงหาคม 2562  
 รวม 1 กิจกรรม 

      ตารางสรุปกิจกรรมนวัตกรรมอ่ืนๆ 
No. ชื่องาน วัน/ เดือน/ป ี
1  งาน Startup Thailand 2019  วันท่ี 23 -27 กรกฎาคม 2562 
2 งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติ 2562 วันท่ี  16 - 25 สิงหาคม 2562 
3 งานแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรม จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 2  : SouthernMOST 

Technology and Innovation Festival 2019 
วันที่ 4 - 5 กันยายน 2562 

 รวม 1 กิจกรรม 

ตารางสรุปกิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายนวัตกรรม 
No. ชื่องาน วัน/ เดือน/ป ี
1 โครงการประกวด Innovation Design contest วันที ่18 กรกฎาคม –  

16 กันยายน 2562 
2 โครงการ Startups in Residence 2019 วันท่ี 9 พฤษภาคม 2562 
 รวม  2  กิจกรรม 
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ตารางสรุปผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้และเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม   
No. ชื่องาน จ านวน (คน) 
1 กิจกรรมร่วมออกบูธงาน Thailand Social Expo 2019 100 
2 โครงการอบรม AgTech Battle: It’s Time to Rise up & Fight 40 
3 โครงการอบรม STEAM4INNOVATOR@SCHOOL 80 
4 กิจกรรมเสวนา รับชมภาพยนตร์รอบพิเศษเรื่อง The Current War 60 
5 โครงการประกวด Innovation Design contest 30 
6 โครงการอบรม Startups in Residence 2019 30 
7 กิจกรรมเสวนาระดับนานาชาติ Southeast Asia Startup Assembly (SEASA) 30 
8 โครงการอบรม การใช้ชุดเครื่องมือการมองอนาคต (Foresight Tools Demonstration Workshop) 50 
9 โครงการอบรม GROOM ภาคอีสาน เสริมแกร่งผู้ประกอบการภาคอีสานด้วยธุรกิจนวัตกรรม ครั้งที่ 2 60 
10 กิจกรรมสัมมนาและสร้างเครือข่าย “AgTech.AI Connect” 200 
11 โครงกาอบรม "กฎหมายและทรัพย์สินทางปัญญาส าหรับธุรกิจนวัตกรรมยุคดิจิทัล" 60 
14 โครงการประกวด NIA Creative Contest 2019 100 
13 กิจกรรมเสวนา งาน 10th Year Anniversary Lunch “Toward the Next Decade of Innovation” 90 
 รวม 930 
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ตัวช้ีวัดที่เกี่ยวข้อง 
ตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2562 

No. ตัวชี้วัด หน่วย
นับ 

แผน 62 
(เป้าปี) 

รวมผล 
Q.4/62 

ร้อยละ Q.4 
(เทียบปี) 

ไตรมาส 1/62 ไตรมาส 2/62 ไตรมาส 3/62 ไตรมาส 4/62 
แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

1 การจัดงาน Innovation Thailand Expo 2019 กิจกรรม 1 1 100% 0 0 0 0 0 0 1 1 
2 จัดกิจกรรมนวัตกรรมอื่นๆ กิจกรรม 4 4 100% 0 0 1 1 0 0 3 3 
3 การผลิตนวัตกรรมสื่อเก่าและสื่อใหม ่ ผลงาน 75 75 100% 15 15 15 15 15 20 30 25 
4 การจัดประกวดรางวัลนวัตกรรม รางวัล 10 10 100% 0 0 0 0 0 8 10 2 
5 โครงการประชาสัมพันธ์และการสร้างแบรนด์ 

10 Anniversary NIA Brand Campaign 
กิจกรรม 40 54 135% 11 15 10 16 10 15 9 8 

6 โครงการ Innovation Thailand Brand Campaign กิจกรรม 2 2 100% 0 1 1 0 0 0 1 1 

ตัวช้ีวัดจากการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2562 
No. ตัวชี้วัด หน่วย

นับ 
แผน 62 
(เป้าปี) 

รวมผล 
Q.4/62 

ร้อยละ Q.4 
(เทียบปี) 

ไตรมาส 1/62 ไตรมาส 2/62 ไตรมาส 3/62 ไตรมาส 4/62 
แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

1 กิจกรรมสร้างการมสี่วนร่วมของเครือข่ายนวัตกรรม ครั้ง 8 9 100% 2 2 2 2 2 3 2 2 
2 จ านวนผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้ และเรียนรู้ด้าน

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
คน 5,500 5,502 100% 2,000 1,889 1,500 1,853 1,000 830 1,000 930 

 ตัวช้ีวัดในยุทธศาสตร์ วท. 
No. ตัวชี้วัด หน่วยนับ แผน 62 รวมผล 

Q.4/62 
ร้อยละ  

(เทียบปี) 
ไตรมาส 1/62 ไตรมาส 2/62 ไตรมาส 3/62 ไตรมาส 4/62 

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

ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
คน 5,500 5,502 100% 2,000 1,889 1,500 1,853 1,000 830 1,000 930 
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ตัวช้ีวัดในแบบประเมินของ ก.พ.ร. 
No. ตัวชี้วัด หน่วยนับ แผน 62 รวมผล 

Q.4/62  
ร้อยละ Q.4 
(เทียบปี) 

ไตรมาส 1/62 ไตรมาส 2/62 ไตรมาส 3/62 ไตรมาส 4/62 
แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

1 ร้อยละการด าเนินการตามแผนการสรา้งความรู้
ความเข้าใจแก่ประชาชน 
มีการรายงานผลการด าเนินงานตามแผนการสร้าง
ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2562  

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

2 ร้อยละการช้ีแจงประเด็นข่าวท่ีทันต่อสถานการณ ์ ร้อยละ 100 100 100 % 0 0 0 0 0 0 100 100 

3 ระดับความส าเร็จขของการส ารวจความพึงพอใจ
และพัฒนาการให้บริการ 

ร้อยละ 80 85.25  100 % 0 0 0 0 0 0 80 85.25 

  
ข้อมูลผลการด าเนินงาน ไตรมาสที่ 4/2562 (ก.ค. – ก.ย. 62) :  

- ผลส ารวจความพึงพอใจในการให้บริการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ สนช. พบว่า ความพึงพอใจโดยรวมของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของ สนช. อยู่ในระดับ  
“พึงพอใจมาก” โดยมีคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.26 ซึ่งเท่ากับ ร้อยละ 85.25 รายงานต่อคณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ ครั้งที ่10/2562 เมื่อวันที่  30 กันยายน 2562  

     
ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนนิงาน   
    ขอให้ระบุปัญหา อุปสรรค หรือแนวทางแก้ไขท่ีได้ด าเนินการแล้ว รวมถึงเหตุผลท่ีไม่สามารถควบคุมได้ และท าให้ได้ผลลัพธ์ล่าช้ากว่าแผนที่ก าหนด (ถ้ามี) 
 

 นายกนช รัติวานิช   ผู้รายงาน 
วันที่ 19 กันยายน 2562  
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รายงานผลการด าเนินงาน ไตรมาสที่ 1-4/2562 (ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562) 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : สร้างคุณค่าใหม่ทางนวัตกรรม (Nurturing Future Value) 
 

โครงการ :  สถาบันการมองอนาคตนวัตกรรม (IFI) 

 
วัตถุประสงค์ของโครงการ   
การมองอนาคต (Foresight) ถือเป็นเครื่องมือที่ได้รับการยอมรับในหลายประเทศท่ีน ามาช่วยก าหนดทิศ
ทางการพัฒนาเพ่ือตอบสนองความเปลี่ยนแปลงระยะยาว ซึ่งมีส่วนส าคัญส าหรับการก าหนดทิศทางการ
พัฒนานวัตกรรมที่ตอบรับความเปลี่ยนแปลงและแก้ปัญหาอนาคต รวมถึงการจัดท านโยบาย การพัฒนา
ข้อเสนอแนะ และการตัดสินใจในเชิงนโยบายนวัตกรรม ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับ
ความเปลี่ยนแปลง โดย สถาบันการมองอนาคตนวัตกรรม (IFI) เป็นสถาบันเฉพาะทางในการมองอนาคต
ทิศทางนวัตกรรมที่สร้างความเปลี่ยนแปลงต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและชีวิตความเป็นอยู่ใน
อนาคต โดยมีหน้าที่หลักในการสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบนิเวศด้านอนาคตศาสตร์ของประเทศเพ่ือ
สนับสนุนการออกแบบนโยบายและการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ 

แผนงานเทียบผลงาน จากระบบ Project Based Management  

 
โดยสรุป:  ผลการด าเนินงานร้อยละ 100.00 ผลการใช้จ่ายร้อยละ 47.64และมเีงินผูกพันไว้ ร้อยละ 30.33 

ค าชี้แจงการด าเนินงาน 
ไตรมาส 1/62 
Future Force 
- จัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การสาธิตการใช้ชุดเครื่องมือการมองอนาคต (Foresight Tools 

Demonstration) 
- จัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายนักอนาคตศาสตร์ (Futurist Consortium) และจัดท าฐานข้อมูลนักอนาคตศาสตร์ 
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Future Scene 
- จัดท าบทความและสื่อประชาสัมพันธ์ด้านแนวโน้มความเปลี่ยนแปลง 
- วางแผนและเตรียมการโครงการ Future Challenge โดยเสนอต่ออนุกรรมการ IFI 
Future Enterprise 
- โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการนวัตกรรมส าหรับผู้ประกอบการในตลาดหลักทรัพย์ (อบรม 4 สัปดาห์) 
- โครงการส ารวจความสามารถทางนวัตกรรมของผู้ประกอบการในตลาดหลักทรัพย์ (จัดท าแบบส ารวจ) 
ไตรมาส 2/62 
Future Force 
- จัดกิจกรรมฝีกอบรมเชิงปฏิบัติการ การสาธิตการใช้ชุดเครื่องมือการมองอนาคต (Foresight Tools 

Demonstration) – ร่วมกับเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ขอนแก่น) 
- จัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการกับกลุ่มเป้าหมาย (Future Talks) – หัวข้อ Future Skills ร่วมกับ

เครือข่ายเยาวชน AIESEC  
- จัดท าหนังสือเครื่องมือการมองอนาคต (Foresight Tools)  
Future Scene 
- จัดท าบทความและสื่อประชาสัมพันธ์ด้านแนวโน้มความเปลี่ยนแปลง 
- เตรียมการโครงการ Future Challenge ตามข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการ IFI 
Future Enterprise 
- โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการนวัตกรรมส าหรับผู้ประกอบการในตลาดหลักทรัพย์ (อบรม 4 สัปดาห์) 

(ด าเนินการต่อเนื่องถึงเดือนกุมภาพันธ์) 
- โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการนวัตกรรมส าหรับผู้ประกอบการในตลาดหลักทรัพย์ (อบรม 4 สัปดาห์) 

(ด าเนินการต่อเนื่องเพ่ือให้การสนับสนุนตามกลไกของส านักงาน) 
- โครงการส ารวจความสามารถทางนวัตกรรมของผู้ประกอบการในตลาดหลักทรัพย์ (จัดท าแบบส ารวจ) 

(ด าเนินการต่อเนื่องจากไตรมาส 1 และแล้วเสร็จในไตรมาส 2) 
- โครงการพัฒนาศักยภาพด้านนวัตกรรมองค์กร (IOP) ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฝึกอบรม

ผู้ประเมินและร่วมประเมินผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ) 
ไตรมาส 3/62 
Future Force 
- จัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การสาธิตการใช้ชุดเครื่องมือการมองอนาคต (Foresight Tools 

Demonstration) – ร่วมกับเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (เชียงใหม่) 
- จัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการกับกลุ่มเป้าหมาย (Future Talks) – หัวข้อ Healthcare 2025: The 

Future of Healthcare ร่วมกับ Frost & Sullivan  
- เตรียมการเข้าร่วมจัดกิจกรรม ASIALICS 2019 ณ ประเทศเกาหลีใต้ โดยน าผลการศึกษาด้านนวัตกรรม

และภาพอนาคตของส านักไปเผยแพร่ 
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Future Scene 
- จัดท าบทความและสื่อประชาสัมพันธ์ด้านแนวโน้มความเปลี่ยนแปลง 
- เตรียมการจัดท าหนังสือย่านนวัตกรรมกรุงเทพ (Bangkok Innovation Districts) 
- เตรียมการโครงการ Future Challenge (VDO Contest)  
Future Enterprise 
- โครงการพัฒนาศักยภาพด้านนวัตกรรมองค์กร (IOP) ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฝึกอบรม

ผู้ประเมินและร่วมประเมินผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ) 
- โครงการพัฒนาศักยภาพด้านนวัตกรรมองค์กร (IOP) – ให้บริการหน่วยงานที่สนใจด้านพัฒนานวัตกรรม

องค์กร 
- โครงการพัฒนาศักยภาพด้านนวัตกรรมองค์กร (IOP) – เตรียมการพัฒนาเนื้อหาองค์ความรู้ด้านการพัฒนา

องค์กรนวัตกรรม 
- โครงการพัฒนาศักยภาพด้านนวัตกรรมองค์กร (IOP) – พัฒนาระบบประเมินศักยภาพด้านนวัตกรรม

องค์กร (iop.nia.or.th) 
- เตรียมการการประกวดรางวัลองค์กรนวัตกรรมดีเด่น (Innovative Organization Awards) 
ไตรมาส 4/62 
Future Force 
- เข้าร่วมจัดกิจกรรม ASIALICS 2019 ณ ประเทศเกาหลีใต้ โดยน าผลการศึกษาด้านนวัตกรรมและภาพ

อนาคตของส านักไปเผยแพร่ 
- เตรียมการจัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ “Future of Work: How do you work in the future?” 

ภายในงาน “Innovation Thailand Expo 2019” ระหว่างวันที่ 3-5 ตุลาคม 2562 
Future Scene 
- จัดท าบทความและสื่อประชาสัมพันธ์ด้านแนวโน้มความเปลี่ยนแปลง 
- จัดท าหนังสือย่านนวัตกรรมกรุงเทพ (Bangkok Innovation Districts) และเตรียมเนื้อหาเพ่ือน าไปใช้ใน

งานนิทรรศการฉลองความสัมพันธ์ 150 ปี ไทย-ออสเตรีย ระหว่างวันที่ 6-17 ตุลาคม 2562 
- ด าเนินโครงการ Future Challenge (VDO Contest) ภายใต้ชื่องาน NIA Creative Contest 2019 ธีม 

Images of Futures: How do you work in the future  
Future Enterprise 
- โครงการพัฒนาศักยภาพด้านนวัตกรรมองค์กร (IOP) ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฝึกอบรม

ผู้ประเมินและร่วมประเมินผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ) 
- โครงการพัฒนาศักยภาพด้านนวัตกรรมองค์กร (IOP) – จัดจ้างและดูแลการพัฒนาเนื้อหาองค์ความรู้ด้าน

การพัฒนาองค์กรนวัตกรรม (IO Body of Knowledge) 
- โครงการพัฒนาศักยภาพด้านนวัตกรรมองค์กร (IOP) – พัฒนาระบบประเมินศักยภาพด้านนวัตกรรม

องค์กร (iop.nia.or.th) 
- ด าเนินการประกวดรางวัลองค์กรนวัตกรรมดีเด่น (Innovative Organization Awards) เพ่ือคัดเลือก

องค์กรนวัตกรรมดีเด่นส าหรับงานรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ วันที่ 5 ตุลาคม 2562
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ตัวช้ีวัดที่เกี่ยวข้อง 
ตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2562 
No. ตัวชี้วัด หน่วยนับ แผน 62 รวมผล 

Q.3/62 
ร้อยละ Q.3 
(เทียบปี) 

ไตรมาส 1/62 ไตรมาส 2/62 ไตรมาส 3/62 ไตรมาส 4/62 
แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

1 เครือข่ายนักอนาคตศาสตร์ที่ช่วยขับเคลื่อน
กิจกรรม และสร้างความตระหนักในบุคคล
ทั่วไป Future Force 

กิจกรรม 6 7 116.7 % 1  2 2 2 2 2 1 1 

2 แนวโน้มอนาคตที่สะท้อนความเปลี่ยนแปลง
ทั้งเชิงเศรษฐกิจและสังคม Future Scene 

โครงการ 5 5 100 % 0 0 3 1 2 2 0 2 

3 สนับสนุนภาคธุรกิจด้วยเครื่องมือการจัดการ
นวัตกรรม Future Enterprise 

องค์กร 10 10 100 % 3  3 2 2 3 3 2 2 

 
ตัวช้ีวัดจากการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2562 

No. ตัวชี้วัด หน่วยนับ แผน 62 รวมผล 
Q.4/62 

ร้อยละ Q.4 
(เทียบปี) 

ไตรมาส 1/62 ไตรมาส 2/62 ไตรมาส 3/62 ไตรมาส 4/62 
แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

1 โครงการด้านสารสนเทศวิเคราะห ์ โครงการ 5 5 100 % 0 1 1 1 2 2 2 1 
2 โครงการประเมินนวัตกรรมองค์กร ราย 10 13 130 % 2 5 3 3 3 3 2 2 
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ตัวช้ีวัดในแบบประเมินของ ก.พ.ร. 
No. ตัวชี้วัด หน่วยนับ แผน 62 รวมผล 

Q.4/62 
ร้อยละ 
Q.4 

(เทียบปี) 

ไตรมาส 1/62 ไตรมาส 2/62 ไตรมาส 3/62 ไตรมาส 4/62 
แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

1 อันดับความสามารถทางการแข่งขันด้าน Scientific 
Infrastructure ของประเทศไทยตามการ จัดอันดับของ IMD 
(WCY2019) 

อันดับ 38  อันดับ 38 100.00 0 0 0 0 0 0 อันดับ 38 อันดับ 38 

2 การพัฒนา Platform ข้อมูลด้านนวัตกรรมระดับประเทศ 
(National Innovation Data Platform : NIDP) 
- น าเสนอผลการวิเคราะห์ตัวช้ีวัดการจัดอันดับดัชนี

นวัตกรรมโลกของประเทศไทย ต่อคณะกรรมการ
นวัตกรรมแห่งชาติ เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562 

Platform 1 1 100.00 0 0 0 0 0 0 1 
Platform 

1 
Platform 

3 ข้อเสนอการพัฒนาขีดความสามารถของหน่วยงาน 
โครงการศึกษาแนวโน้มและทิศทางการขับเคลื่อน
นวัตกรรมด้านสังคม 
- การด าเนินโครงนวัตกรรมเพื่อสังคมปี 2563 โดย

ด าเนินการร่วมกันของฝ่ายนวัตกรรมเพื่อสังคม (โครงการ  
100 นวัตกรรมเพื่อสังคม) และสถาบันการมองอนาคต
นวัตกรรม (โครงการ Social Foresight) โดยเสนอต่อ
กระทรวง อว. 

ร้อยละ 100 100 100.00 0 0 0 0 50 50 100 100 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน ไตรมาสที่ 4/2562 (ก.ค. – ก.ย. 62) :  
- การจัดประชุมร่วมกับผู้มีส่วนเก่ียวข้องเพื่อให้ความเห็นต่อแนวทางการปรบัปรุงดชันนีวัตกรรมระดับโลก 
- ผลการศึกษาแนวทางการปรับปรุงดัชนนีวัตกรรมระดับโลก (GII White Paper) 
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- น าเสนอผลงานโครงการศึกษาแนวโน้มและทิศทางการขับเคลื่อนนวัตกรรมด้านสังคม ในงานประชุมนานาชาติ ASIALICS 2019 และงาน 10 ปี NIA 
- แนวทางการด าเนนิโครงนวัตกรรมเพื่อสังคมปี 2563 เสนอต่อกระทรวง อว. 

 
ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนนิงาน  
- โครงการพัฒนาศักยภาพด้านนวัตกรรมองค์กร (IOP) ได้รับความสนใจและน าไปขยายผล ท าให้ขาดบุคลากรและทีมงานที่มีประสบการณ์ในการการลงพ้ืนที่เพ่ือประเมิน 
- โครงการ Future Challenge มีการปรับรูปแบบการด าเนินงาน โดยเน้นกลุ่มเยาวชนในรูปแบบการใช้ภาพวีดีทัศน์เป็นสื่อในการน าเสนอภาพอนาคต  
- การสรรหาบุคลากร/ทีมงานส าหรับงานบริการให้ค าปรึกษาด้านการมองอนาคตนวัตกรรม ส าหรับการด าเนินงานโครงการนวัตกรรมเพ่ือสังคมปี 2563 
 

นายชัยธร ลิมาภรณ์วณิชย์ ผูร้ายงาน 
วันที่ 15  กันยายน  2562 
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รายงานผลการด าเนินงาน ไตรมาสที่ 1-4/2562 (ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562) 
 

ยุทธศาสตร์ที ่3 : สร้างคุณค่าใหม่ทางนวัตกรรม (Nurturing Future Value) 

 

โครงการ :  วิเทศนวัตกรรม (Innovation Diplomacy)  

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

แผนงานเทียบผลงาน จากระบบ Project Based Management  

 
  

โดยสรุป:  ผลการด าเนินงานร้อยละ 100.00 ผลการใช้จ่ายร้อยละ 57.39 และมีเงินผูกพันไว้ ร้อยละ 3.52 

ค าชี้แจงการด าเนินงาน 
ไตรมาส 1/62 

พัฒนาความร่วมมือกับเครือข่ายหน่วยงานพันธมิตรในระดับสากล ดังนี้ 
1) จัดแสดงสินค้านวัตกรรมในงาน Lao Tech Mart 2018 ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

อันเป็นการด าเนินงานภายใต้แผนความร่วมมือด้านนวัตกรรมไทย-สปป.ลาว พ.ศ. 2560-2562 ระหว่าง 
ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) และ กรมเทคโนโลยีและนวัตกรรมกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี สปป.ลาว 

2) ลงนามความร่วมมือในการด าเนินงานการส่งเสริมผู้ประกอบการนวัตกรรมไทยสู่ระดับสากล และการ
ด าเนินงานการทูตนวัตกรรม (Innovation Diplomacy) ระหว่าง สนช. และกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 
กระทรวงการต่างประเทศ  

3) ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ส าหรับการด าเนินความร่วมมือระหว่าง สนช. และ Lee Kuan Yew 
School of Public Policy (LKYSPP), National University of Singapore (NUS)  

4) งานแถลงข่าวเปิดตัวกรอบแนวคิด “การทูตนวัตกรรม (Innovation Diplomacy)” พร้อมจัดเสวนาใน
หัวข้อ “Innovation Diplomacy” จากหน่วยงานพันธมิตรจากต่างประเทศ ในวันพุธที่ 19 ธันวาคม 2561 ณ 
ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ 



หน้า 2/3 

 

5) ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ส าหรับการด าเนินความร่วมมือระหว่าง สนช. และ Business 
Finland ด้านการส่งเสริมความร่วมมือวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup)  

ไตรมาส 2/62 
พัฒนาความร่วมมือกับเครือข่ายหน่วยงานพันธมิตรในระดับสากล ดังนี้ 

 1) การแสวงหาความร่วมมือด้านนวัตกรรมกับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานชั้นน าด้านนวัตกรรม         
ณ ราชอาณาจักรเบลเยียม และ ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ ระหว่างวันที่ 22 – 27 มกราคม 2562  

2) ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ส าหรับการด าเนินความร่วมมือระหว่าง สนช. และ KU Leuven 
ด้านการส่งเสริมความร่วมมือ Entrepreneurial University 

3) ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ส าหรับการด าเนินความร่วมมือระหว่าง สนช. และ Ghent 
University ด้านการส่งเสริมความร่วมมือ Entrepreneurial University 

 4) จัดสัมมนา หัวข้อ “International Collaborative Network (ICN): The Case of Thailand – 
Japan Partnership conference” ในงาน ASEAN NEXT 2019 ระหว่างวันที่ 20 - 21 มีนาคม 2562  ณ 
โรงแรม Pullman รางน้ า กรุงเทพฯ 

ไตรมาส 3/62 
1) เข้าร่วมการประชุมแสวงหาความร่วมมือด้านนวัตกรรมร่วมกับสาธารณรัฐออสเตรียและประเทศ

ฮังการี ระหว่างวันที่ 1-7 เมษายน 2562  
2) เข้าร่วมการประชุมด้านวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) ในงาน  European Economic Congress ที่

เมือง Katowice ระหว่างวันที่ 13-15 พ.ค. 2562 
3) จัดท าของที่ระลึกส าหรับหน่วยงานต่างประเทศ 
4) จัดท าแผน SOP การเดินทางต่างประเทศ 
5) เข้าร่วมการประชุม Asia-Pacific Innovation Forum ณ กรุงเตหะราน สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน 

ระหว่างวันที่ 8-16 มิถุนายน 2562 
6) เข้าร่วมการประชุม The 2nd China-ASEAN Industrial Design & Innovation Forum ณ เมือง

หลิวโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 27-30 มิถุนายน 2562 
7) รายงานการเดินทางต่างประเทศให้กับเพ่ือนร่วมงาน ใน Town Hall ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 

2562 

ไตรมาส 4/62 
1) จัดการประชุม Southeast Asia Startup Assembly (SEASA) วันที่ 24 กรกฎาคม 2562  
2) จัดการประชุม Bilateral Conference ระหว่าง สนช. และกลุ่มนักธุรกิจจากสาธารณรัฐเช็ก วันที่ 

26 กรกฎาคม 2562 
3) รายงานการเดินทางต่างประเทศให้กับเพ่ือนร่วมงาน ใน Town Hall ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 

2562 
4) เข้าร่วมงานสัมมนา iAdvisory Seminar - Thailand Land of Smiles and Opportunities ณ 

ประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 2 - 4 กันยายน 2526 
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5) ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ส าหรับการด าเนินความร่วมมือระหว่าง สนช. และ Nanyang 
Polytechnic ด้านการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านนวัตกรรมแก่ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Young Entrepreneurs) 
วันที่ 9 กันยายน 2562 

6) จัดนิทรรศการแสดงผลงานด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีภายในงานมหกรรม จีน-อาเซียน ครั้งที่ 16 
(The Exhibition on Advanced Technologies of the 16th China-ASEAN Expo) ณ ศูนย์นิทรรศการและ
การประชุมนานาชาติหนานหนิง (Nanning International Convention and Exhibition Center) ระหว่าง
วันที่ 19 – 24 กันยายน 2562 

 

ตัวช้ีวัดที่เกี่ยวข้อง 
ตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2562 

No. ตัวชี้วัด หน่วยนับ แผน 62 
(เป้าปี) 

รวมผล 
Q.4/62 

ร้อยละ 
Q.4 

(เทียบ
ปี) 

ไตรมาส 
1/62 

ไตรมาส 
2/62 

ไตรมาส 
3/62 

ไตรมาส 
4/62 

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

1 ความร่วมมือ
กับเครือข่าย
หน่วยงาน
พันธมิตร
ระดับสากล 

ความ
ร่วมมือ 

3 7 230.00
% 

1  3 1 1 1 2 0 1 

2 การถ่ายทอด
องค์ความรู้
หรือการเจรจา
ธุรกิจระดับ
สากล 

กิจกรรม 3 6 200.00
% 

1 2 0 1 1 1 1 2 

 
ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนนิงาน  
- 
 

วลัยรัชต โมกขะเวส  ผู้รายงาน 
วันที่    12 กันยายน 2562   
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รายงานผลการด าเนินงาน ไตรมาสที่ 1-4/2562 (ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562) 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาสู่องค์กรนวัตกรรม (Innovative Organization) 
 

โครงการ :  บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ  

 
วัตถุประสงค์ของโครงการ  

1. เพ่ือพัฒนาบริการสารสนเทศในรูปแบบใหม่และปรับปรุงช่องทางการเข้าถึงบริการ 

2. เพ่ือเชื่อมโยงระบบข้อมูลการบริการที่มีอยู่เข้าด้วยกันในรูปแบบรวมศูนย์และสามารถน าข้อมูลมาใช้

ประโยนช์ในการตรวจสอบและวิเคราะห์วางแผน 
3. เพ่ือยกระดับคุณภาพบริการ ยกระดับความมั่งคงปลอดภัยด้านสารสนเทศและเพ่ิมประสิทธิ์ภาพการ

ให้บริการ 
 

แผนงานเทียบผลงาน จากระบบ Project Based Management   

 
  

โดยสรุป:  ผลการด าเนินงานร้อยละ 96.15 ผลการใช้จ่ายร้อยละ 27.83 และมีเงินผูกพันไว้ ร้อยละ 34.63 

ค าชี้แจงการด าเนินงาน 
ไตรมาส 1/62 

ได้ด าเนินงานพัฒนาและยกระดับคุณภาพบริการระบบสารสนเทศและโครงสร้างพ้ืนฐานสารสนเทศภายใน
องค์กรให้มีประสิทธิภาพ ดังต่อไปนี้ 

1) จัดให้มีบริการโครงสร้างพ้ืนฐานสารสนเทศต่างๆ ดังนี้ 
- ต่ออายุสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ส าหรับงานออกแบบสิ่งพิมพ์ (Adobe Creative Cloud 
- จัดหาและค่าใช้จ่ายบริการเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ขาวด า ประจ าปีงบประมาณ 2562 
- จัดซื้อวัสดุอปกรณ์และค่าจ้างรับเหมาบริการ เพื่อใช้ในการบ ารุงและรักษาซ่อมแซมอุปกรณ์

คอมพิวเตอร์ ตลอดจนอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นในกรณีต่างๆ ในปีงบประมาณ 2562 
- บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ส าหรับปีงบประมาณ 2562 
- เช่าใช้บริการระบบ Cloud Service ประจ าปีงบประมาณ 2562 
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2) จัดหาบริการบ ารุงรักษาระบบสารสนเทศ ดังนี้ 
- บริการบ ารุงรักษาระบบโทรศัพท์และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์อาคารอุทยานนวัตกรรม 

- บริการบ ารุงรักษาและบริการช่วยเหลือการจัดการระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 

- บริการงานดูแลและบ ารุงรักษาด้านระบบสารสนเทศ 
ไตรมาส 2/62 

ได้ด าเนินงานพัฒนาและยกระดับคุณภาพบริการระบบสารสนเทศและโครงสร้างพ้ืนฐานสารสนเทศภายใน
องค์กรให้มีประสิทธิภาพ ดังต่อไปนี้ 

1) จัดให้มีบริการโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศต่างๆ ดังนี้ 
- เช่าใช้ Tablet เพ่ือแสดงสถานะหน้าห้องประชุม ประจ าปีงบประมาณ 2562 
- จัดหาบริการเครื่องถ่ายเอกสาร ประจ าปีงบประมาณ 2562 
2) รายงานความก้าวหน้าบ ารุงรักษาระบบสารสนเทศ ดังนี้ 
- รายงานบ ารุงรักษาระบบโทรศัพท์และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์อาคารอุทยานนวัตกรรม 

- รายงานบ ารุงรักษาและบริการช่วยเหลือการจัดการระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 

- รายงานบริการงานดูแลและบ ารุงรักษาด้านระบบสารสนเทศ 
3) ยกระดับความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศให้สอดคล้องตามมาตรฐานสารสนเทศ 
- จัดเตรียมและรวบรวมข้อมูลประเภทอุปกรณ์ความมั่งคงปลอดภัยสารสนเทศ เพื่อพิจารณาและ

คัดเลือกวิธีการด าเนินการ 
ได้ด าเนินงานพัฒนาบริการสารสนเทศ (ระบบ Single Sign-On) ดังนี้  

- จัดท าร่างขอบเขตงาน (Term of Reference : TOR) และอยู่ระหว่างเข้ากระบวนการจัดซื้อจัด
จ้าง 

ได้ด าเนินการงานเชื่อมโยงระบบข้อมูล ดังนี้ 
1) งานพัฒนาระบบบริหารงานภายใน 

- ด าเนินการจัดหาระบบลงนามอิเล็กทรอนิกส์ (Lesspaper)  
- ด าเนินการจัดหาระบบประเมินผลการปฏิบัติงานของส านักงาน 

2) งานพัฒนาระบบฐานข้อมูลส่วนกลางของส านักงาน 
- อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลและจัดท าขอบเขตงาน (Term of Reference : TOR) 

ไตรมาส 3/62 
ได้ด าเนินงานพัฒนาและยกระดับคุณภาพบริการระบบสารสนเทศและโครงสร้างพ้ืนฐานสารสนเทศภายใน

องค์กรให้มีประสิทธิภาพ ดังต่อไปนี้ 
1) รายงานความก้าวหน้าบ ารุงรักษาระบบสารสนเทศ ดังนี้ 
- รายงานบ ารุงรักษาระบบโทรศัพท์และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์อาคารอุทยานนวัตกรรม 

- รายงานบ ารุงรักษาและบริการช่วยเหลือการจัดการระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 

- รายงานบริการงานดูแลและบ ารุงรักษาด้านระบบสารสนเทศ 
2) ยกระดับความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศให้สอดคล้องตามมาตรฐานสารสนเทศ 
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- ด าเนินการจัดท าแผนความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศ (Cyber Security) ส าหรับศูนย์
ข้อมลูคอมพิวเตอร์ (Data Center) ซ่ึงอยู่ระหว่างเริ่มต้นโครงการ 

ได้ด าเนินงานพัฒนาบริการสารสนเทศ (ระบบ Single Sign-On) ดังนี้  
- อยู่ระหว่างการพัฒนาระบบบริการสารสนเทศ (ระบบ Single Sign-On) 

ได้ด าเนินการงานเชื่อมโยงระบบข้อมูล ดังนี้ 
1) งานพัฒนาระบบบริหารงานภายใน 

- ด าเนินการเช่าใช้ระบบลงนามอิเล็กทรอนิกส์ (Lesspaper) ต่อเนื่องถึงสิ้นปีงบประมาณ 62 
- ด าเนินการใช้งานระบบประเมินผลการปฏิบัติงานของส านักงานกับพนักงานที่ได้รับการ

ประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ 62 
2) งานพัฒนาระบบฐานข้อมูลส่วนกลางของส านักงาน 

- ด าเนินการจัดท าระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลนวัตกรรม (Data Driven Innovation) ซึ่งอยู่
ระหว่างเริ่มต้นโครงการ 

ไตรมาส 4/62 

แผนงาน / กิจกรรม ผลงาน / กิจกรรม ความส าเร็จ 

1. พัฒนาบริการสารสนเทศ  

1.1 พัฒนาระบบ Single Sign-on 
- อยู่ระหว่างการเชื่อมโยงระบบ Single Sign-on กับ

ระบบเป้าหมาย 5 ระบบ 

เป็นไปตามแผน 

(95%) 

2. เชื่อมโยงระบบข้อมูล  

2.1 การพัฒนาระบบบริหารงาน

ภายใน 

- บริการระบบลงนามอิเล็กทรอนิกส์ (Lesspaper) 

- บริการระบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน 

เป็นไปตามแผน 

(100%) 

2.2 การพัฒนาระบบฐานข้อมูล

ส่วนกลางของส านักงาน 

- การออกแบบการแสดงผล Interactive Dashboard 

และ ตัวอย่างระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลนวัตกรรม 

(Data Driven Innovation)  

ปัญหาและอุปสรรค 

- การเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ 

(Collectable Data) จากฝ่ายงานต่างๆ เนื่องจากต้อง

ใช้ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล 

แนวทางการแก้ไข 

- ติดต่อประสานงานกับฝ่ายงานต่างๆ เพื่อช่วยเหลือ

และรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ เพื่อน ามาด าเนินการ

ต่อไป   

ล่าช้ากว่าแผน

เล็กน้อย 

(85%) 

(ก าหนดแล้วเสร็จ

ภายในเดือน ธ.ค. 

62) 

3. ยกระดับคุณภาพบริการ  
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แผนงาน / กิจกรรม ผลงาน / กิจกรรม ความส าเร็จ 

3.1 จัดหาบริการและโครงสร้าง

พ้ืนฐานสารสนเทศส านักงาน 

(ฮาร์ดแวร์ ซอรฟต์แวร์ ระบบ

เครือข่าย บ ารุงรักษา) 

- รายงานบ ารุงรักษาระบบโทรศัพท์และระบบเครือข่าย

คอมพิวเตอร์อาคารอุทยานนวัตกรรม  

- รายงานบ ารุงรักษาและบริการช่วยเหลือการจัดการ

ระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 

- รายงานบริการงานดูแลและบ ารุงรักษาด้านระบบ

สารสนเทศ 

เป็นไปตามแผน 

(95%) 

3.2 ยกระดับความมั่นคงปลอดภัย

ด้านสารสนเทศให้สอดคล้องตาม

มาตรฐานสารสนเทศ 

- จัดท าการวิเคราะห์ Gap ส าหรับศูนย์คอมพวิเตอร์ 

- รายงานการทบทวนหรือปรับปรุงหลักวิธีการประเมิน

ความเสี่ยง (Risk Assessment Methodology) 

- บัญชีรายการทรัพย์สิน (Asset Inventory) 

- รายงานการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment 

Report) และแผนควบคุมความเสี่ยง (Risk Treatment 

Plan) 

ปัญหาและอุปสรรค 

- ส่วนรายงานต่างๆ ที่ด าเนินการไม่แล้วเสร็จภายใน

ปีงบประมาณ 2562 เนื่องจากต้องเก็บรวบรวมข้อมูล

จากหลายส่วนงานและจ านวนรายงานที่ค่อนข้างมาก 

 

 

 

แนวทางการแก้ไข 

- ติดต่อประสานงานและรวบรวมข้อมูลจากผู้บริหาร 

ผู้จัดการ และผู้ปฏิบัติงาน เพื่อน าไปใช้ส าหรับแผนความ

มั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Cyber Security) ต่อไป 

ล่าช้ากว่าแผน

เล็กน้อย 

(90%) 

(ก าหนดแล้วเสร็จ

ภายในเดือน ธ.ค. 

62) 
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ตัวช้ีวัดที่เกี่ยวข้อง 
ตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2562 

No. ตัวชี้วัด หน่วยนับ แผน 62 รวมผล 
Q.4/62 

ร้อยละ Q.4 
(เทียบปี) 

ไตรมาส 1/62 ไตรมาส 2/62 ไตรมาส 3/62 ไตรมาส 4/62 
แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

1 การพัฒนาบริการสารสนเทศ ระบบ 1 1 100.00% 0  0 0  0 0 0 1 1 
2 การเช่ือมโยงระบบข้อมลู ระบบ 2 2 100.00% 0 0 0 0 0 1 2 1 
3 ยกระดับคุณภาพบริการระบบสารสนเทศ

และโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศ 
รายงาน 4 4 100.00% 1  1 1 1 1 1 1 1 

 
ตัวช้ีวัดจากการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2562 

No. ตัวชี้วัด หน่วยนับ แผน 62 รวมผล 
Q.4/62 

ร้อยละ Q.4 
(เทียบปี) 

ไตรมาส 1/62 ไตรมาส 2/62 ไตรมาส 3/62 ไตรมาส 4/62 
แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

1 ระบบสารสนเทศในการจดัการ ระบบ 2 2  100.00% 0 0 1 0 1 2 0 0 
  

ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนนิงาน  
  ได้ด าเนินการจัดท าระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลนวัตกรรม (Data Driven Innovation) โดยสรุปความต้องการ (Requirement Spec.) ก าหนดรูปแบบ

แสดงผล (Interactive Dashboard) และรายงานอิเล็กทรอนิกส์ (E-Report) เรียบร้อยแล้ว ในส่วนที่คาดว่าจะเกิดอุปสรรคในการด าเนินงาน คือ การเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ (Collectable Data) จากฝ่ายงานต่างๆ  เนื่องจากต้องใช้ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล โดยมีก าหนดแล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 
2562 จึงมีแนวทางการแก้ไขปัญหา/อุปสรรค คือ ติดต่อประสานงานกับฝ่ายงานต่างๆ เพ่ือช่วยเหลือและรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ เพ่ือน ามาด าเนินงานต่อไป 
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งานยกระดับความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศให้สอดคล้องตามมาตรฐานสารสนเทศ ด าเนินการจัดท าแผนความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Cyber 
Security) ส าหรับศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ (Data Center) โดยได้ก าหนดแผนการด าเนินงาน (Work Plan) แต่ละขั้นตอนตลอดทั้งโครงการ และวิธีการท างาน 
(Methodology) รวมถึงมาตรฐาน/เกณฑ์วัดที่จะใช้ในการจัดท าแผนความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Cyber Security) เรียบร้อยแล้ว โดยภายในเดือนกันยายน 
2562 คาดว่าจะได้รายงานดังนี้ 
- ศึกษา วิเคราะห์ Gap Analysis ตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 
- ทบทวนหรือปรับปรุงหลักวิธีการประเมินความเสี่ยงตามแนวปฏิบัติ ISO/IEC 27005 หรือ ISO/IEC 31000 
- ตรวจสอบบัญชีรายการทรัพย์สิน (Asset Inventory) 
- จัดประเมินความเสี่ยงและจัดท าแผนควบคุมความเสี่ยง 
- (ร่าง) ก าหนดนโยบายการรักษาความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศส าหรับศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ (Data Center)  
และภายในเดือนธันวาคม 2562 จะได้รายงานดังนี้ 
- จัดท าแผนกลยุทธ์ด้านการรักษาความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศส าหรับศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ (Data Center)  
- จัดท าแผนที่น าทาง (Roadmap) ในการพัฒนาโครงสร้างสถาปัตยกรรมความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศและแผนปฏิบัติงาน  

(Action Plan/Implementation Plan) ในระยะสั้น (3 ปี) ระยะกลาง (5 ปี) และระยะยาว (10 ปี) 
ในส่วนที่คาดว่าจะเกิดอุปสรรคในการด าเนินงาน คือ ส่วนรายงาน จัดท าแผนกลยุทธ์ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศและจัดท าแผนที่น าทาง 

(Roadmap) ในการพัฒนาโครงสร้างสถาปัตยกรรมความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศและแผนปฏิบัติงาน (Action Plan/Implementation Plan) ทีค่าดว่าจะแล้ว
เสร็จภายในเดือธันวาคม 2562 เนื่องจากต้องเก็บรวบรวมข้อมูลจากหลายส่วนงานและจ านวนรายงานที่ค่อนข้างมาก จึงมีแนวทางการแก้ไขปัญหา/อุปสรรค คือ 
ติดต่อประสานงานและรวบรวมข้อมูลจากผู้บริหาร ผู้จัดการ และผู้ปฏิบัติงาน เพื่อน าไปใช้ส าหรับแผนความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศ (Cyber Security) ต่อไป 

 

 

ศักดิ์ชัย จงยิ่งเจริญยศ ผู้รายงาน 
วันที่ 12 กันยายน 2562 
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รายงานผลการด าเนินงาน ไตรมาสที่ 1-4/2562 (ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562) 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาสู่องค์กรนวัตกรรม (Innovative Organization) 

 

โครงการบริหารความต่อเนื่องและจัดการคุณภาพ 

 
วัตถุประสงค์ของโครงการ (สั้นๆ กระชับ) 
1. เพื่อให้การด าเนินงานของส านักงานเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ     
2. เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนซึ่งส่งผลด าเนินงานของส านักงาน     
3. เพื่อให้การด าเนินงานของส านักงานเป็นไปอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้     

 
แผนงานเทียบผลงาน จากระบบ Project Based Management

 
     

โดยสรุป:  ผลการด าเนินงานร้อยละ 100.00 ผลการใช้จ่ายร้อยละ 21.51 และมีเงินผูกพันไว้ ร้อยละ 57.67 

ค าชี้แจงการด าเนินงาน 
ไตรมาส 1/62 

1. แผนการควบคุมภายในองค์กรได้รับการอนุมัติจากคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลและ
คณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ  

2. ทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงองค์กรและจัดจ้างที่ปรึกษาการบริหารความเสี่ยงองค์กร 
3. เข้าร่วมฟังการบรรยายเพ่ือศึกษารูปแบบใหม่ของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) และชี้แจ้งให้กับ
คณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติทราบถึงการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการประเมิน 

ไตรมาส 2/62 
1. รายงานการบริหารความเสี่ยงองค์กรรายไตรมาส 1 ได้ด าเนินการรายงานต่อคณะอนุกรรมการบริหาร

ความเสี่ยงและคณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2562  
2. ที่ปรึกษาด าเนินการปรับปรุงและพัฒนาแผนบริหารความเสี่ยงองค์กร 2562 
3. ด าเนินการเก็บรวบรวมผลรายงานควบคุมภายในองค์กรไตรมาส 1  
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ไตรมาสที่ 3/2562  
1. แผนบริหารความเสี่ยงองค์กร ประจ าปี 2562 และรายงานการบริหารความเสี่ยงองค์กรรายไตรมาส 2 

ได้ด าเนินการน าเสนอต่อคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ ในเดือน 
พฤษาภาคม และ มิถุนายน 2562  

2. รายงานควบคุมภายในองค์กรไตรมาส 1 และ 2 ได้ด าเนินการน าเสนอต่อคณะอนุกรรมการตรวจสอบ
และประเมินผลและคณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ ในเดือน เมษายน 2562 
ไตรมาสที่ 4/2562  

1. รายงานการบริหารความเสี่ยงองค์กรรายไตรมาส 3 ได้ด าเนินการรายงานต่อคณะอนุกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงและคณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ ในเดือนสิงหาคม 2562  

2. รายงานการบริหารความเสี่ยงองค์กรรายไตรมาส 4 ได้ด าเนินการรายงานต่อคณะอนุกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงและคณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ ในเดือนกันยายน 2562  

3. รายงานควบคุมภายในองค์กรไตรมาส 3 และ 4 ได้ด าเนินการน าเสนอต่อคณะอนุกรรมการตรวจสอบ
และประเมินผลและคณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ ในเดือน กันยายน 2562 
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ตัวช้ีวัดที่เกี่ยวข้อง 
ตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2562 
No. ตัวชี้วัด หน่วย

นับ 
แผน 62 
(เป้าปี) 

รวมผล 
Q.4/62 

ร้อยละ Q.4 
(เทียบปี) 

ไตรมาส 1/62 ไตรมาส 2/62 ไตรมาส 3/62 ไตรมาส 4/62 
แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

1 รายงานการบริหารความเสี่ยง
องค์กรรายไตรมาส 

รายงาน 4 4 100.00% 0 0 1 1 1 1 2 2 

ตัวช้ีวัดในยุทธศาสตร์ วท. 
No. ตัวชี้วัด หน่วย

นับ 
แผน 62 
(เป้าปี) 

รวมผล 
Q.4/62 

ร้อยละ Q.4 
(เทียบปี) 

ไตรมาส 1/62 ไตรมาส 2/62 ไตรมาส 3/62 ไตรมาส 4/62 
แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

1 ผลคะแนนเฉลีย่ระดับคณุธรรม
และความโปร่งใส (ITA)  ในการ
ด าเนินงานของ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

คะแนน 83 N/A % 0 0 0 0 0 0 83 0 

 
ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนนิงาน   

1. ในส่วนของงานควบคุมภายในอยู่ในขั้นตอนการจัดตั้งคณะท างานเพ่ือท างานพิจารณาการควบคุมภายในขององค์กรท าให้การพิจารณาข้อมูลเป็นไปอย่า งล่าช้า ปัจจุบันอยู่ใน
ขั้นตอนก าลังศึกษาอ านาจหน้าที่ดังกล่าวและร่างค าสั่งเพ่ือจัดตั้งคณะท างาน  

2. ตัวชี้วัดผลคะแนนเฉลี่ยระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)  อยู่ในขั้นตอนพิจารณาผลจากทาง ปปช. 
น.ส.กัญญาณัฐ เทกมล  ผู้รายงาน 

วันที่ 16 กันยายน 2562 
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รายงานผลการด าเนินงาน ไตรมาสที่ 1-4/2562 (ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562) 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาสู่องค์กรแห่งนวัตกรรม (Innovative Organization) 
 

โครงการ : เส้นทางเพื่อการพัฒนาและฝึกอบรม (Training Road Map)  

 
วัตถุประสงค์ของโครงการ (สั้นๆ กระชับ) 
1.  เพ่ือสร้างกรอบการด าเนินงานการพัฒนาและฝึกอบรมแก่เจ้าหน้าที่ของส านักงานในแต่ละระดับ 
2.  เพ่ือน าไปต่อยอดการจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan; IDP) ให้เจ้าหน้าที่ 
    มีแผนพัฒนาตนเอง  
3.  เพ่ือเตรียมความพร้อมด้านความรู้ ทักษะ ให้เจ้าหน้าที่มีโอกาสเติบโตสูงขึ้น 

 
แผนงานเทียบผลงาน จากระบบ Project Based Management 

 
 

โดยสรุป:  ผลการด าเนินงานร้อยละ 100.00 
 

ผลการใช้จ่ายร้อยละ 74.61 และมีเงินผูกพันไว้ ร้อยละ 25.39 

 

ค าชี้แจงการด าเนินงาน 
ไตรมาส 1/62 

- การด าเนินงานในขณะนี้อยู่ระหว่างการเตรียมจัดอบรม In-house Training ในเดือนมกราคม 2562 

หลักสูตรพ้ืนฐาน: วิชาการจัดการนวัตกรรม หัวข้อ “Fundamental of Innovation : ความรู้พื้นฐาน

เกี่ยวกับนวัตกรรม” และหัวข้อ “Innovation System : ระบบนวัตกรรม”  ในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 
หลักสูตรตามความสนใจ: อบรม “การช่วยชีวิตขั้นพ้ืนฐานส าหรับประชาชนทั่วไป" 

ไตรมาส 2/62 
- เตรียมจัดอบรม In-house Training  ในเดือนถัดไป  ได้แก่  

 ความรู้พื้นฐานส าหรับเจ้าหน้าที่ ได้แก่ กฎหมายพ้ืนฐานส าหรับเจ้าหน้าที่ เรื่อง พระราชบัญญัติความ
รับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539  ผลประโยชน์ทับซ้อน  พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ. 2539  เจ้าหน้าที่รัฐกับคดีปกครอง  และโครงการหลักสูตรภาษาอังกฤษเพ่ือเพ่ิม
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ทักษะการท างานให้แก่บุคลากรของส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ โดยเน้นทั กษะด้านการฟัง 
(Listening) และการพูด (Speaking) ด้วยระบบออนไลน์ ควบกับ In-house class เดือนละหนึ่งครั้ง 

 หลักสูตรตามความสนใจ อาทิ บุคลิกภาพและพฤติกรรมที่น่าไว้วางใจ/ การสื่อสารในองค์กร  
การอบรมการช่วยชีวิตขั้นพ้ืนฐานส าหรับประชาชนทั่วไป  รวมทั้งเปิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่าง
ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ กับสาระข้อมูลของการศึกษาดูงาน จัดโครงการ กิจกรรมในต่างประเทศ 

- ส ารวจ และศึกษาหลักสูตรการอบรม Public Training เพ่ือเป็นช่องทางหนึ่งของการพัฒนาทักษะ 
ความรู้ ความสามารถตามต าแหน่งงาน และตามสายอาชีพ ให้กับเจ้าหน้าที่  และเพ่ือน าเสนอผู้บริหาร
พิจารณาส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการพัฒนาต่อไป 

ไตรมาส 3/62 
- การอบรมเพ่ือการพัฒนาและฝึกอบรม (Competency-based Training Roadmap)” ของเจ้าหน้าที่ 

ประจ าไตรมาสที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน 62)  มีการจัดฝึกอบรมทั้งในรูปแบบ In-house Training 
และส่งฝึกอบรมภายนอกซึ่งจัดโดยหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่   

 เสริมสร้างสมรรถนะ : ภาษาอังกฤษออนไลน์ (ทักษะการฟัง และการพูด) และ In-house class 
เดือนละหนึ่งครั้ง  กฎหมายพื้นฐานส าหรับเจ้าหน้าที่  การพัฒนาบุคลิกภาพ (เน้นเรื่องพฤติกรรม
ที่น่าไว้วางใจ และการสื่อสารในองค์กร)   และส่งอบรมกับองค์กรภายนอก (Public Training) 

- เตรียมจัดอบรม In-house Training  ในระยะช่วงเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2562 ดังนี้ 
กรกฎาคม 2562 

 เสริมสร้างสมรรถนะ - การคิดเชิงวิเคราะห์ (Critical Thinking) 

    - ภาษาอังกฤษออนไลน์ (ทักษะการฟัง และการพูด) และ  
      In-house class เดือนละหนึ่งครั้ง + workshop ครั้งที่ 1 

    - การอบรม Public Training 

สิงหาคม 2562 

 เสริมสร้างสมรรถนะ - การคิดนอกกรอบ (Lateral Thinking)  การคิดสร้างสรรค์ 

     (Creativity Thinking)  การคิดเชิงกลยุทธ์  (Strategic Thinking)   

    - ภาษาอังกฤษออนไลน์ (ทักษะการฟัง และการพูด) และ  
      In-house class เดือนละหนึ่งครั้ง + workshop ครั้งที่ 2 

    - การอบรม Public Training 

 เสริมสร้างทักษะอ่ืน ๆ (ตามความสนใจ)  - การปฐมพยาบาลขั้นพ้ืนฐาน 

กันยายน 2562 

 เสริมสร้างสมรรถนะ - การคิดบวก (Positive Thinking)  การคิดอย่างเป็นระบบ  
     (Systems Thinking)   
    - ภาษาอังกฤษออนไลน์ (ทักษะการฟัง และการพูด) และ  
      In-house class เดือนละหนึ่งครั้ง 

    - การอบรม Public Training 
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กรกฎาคม - กันยายน  
 กิจกรรม KM เช่น การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ กับสาระข้อมูลของการศึกษา 
 ดูงาน จัดโครงการ กิจกรรมในต่างประเทศ 

- ส ารวจ และศึกษาหลักสูตรการอบรม Public Training เพ่ือเป็นช่องทางหนึ่งของการพัฒนาทักษะ 
ความรู้ ความสามารถตามต าแหน่งงาน และตามสายอาชีพ ให้กับเจ้าหน้าที่  และเพ่ือน าเสนอผู้บริหาร
พิจารณาส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการพัฒนาต่อไป 

ไตรมาส 4/62 
- เดือนสิงหาคม - กันยายน 2562 : ด าเนินงานอบรม In-house Training โครงการเส้นทางเพ่ือการ

พัฒนาและฝึกอบรม  (Competency-based Training Roadmap)  เ พ่ือ พัฒนาเจ้ าหน้าที่ ตาม  
Core Competency = “EISC”  ของส านักงาน ในหลักสูตรเกี่ยวกับการคิด (Thinking) เสร็จสิ้น  
จ านวน 6 เรื่อง ดังนี้  ความคิดเชิงบวก (Positive Thinking) 

 ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity Thinking) 
 ความคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking) 
 ความคิดนอกกรอบ (Lateral Thinking) 
 ความคิดวิเคราะห์ (Critical Thinking) 
 ความคิดอย่างเป็นระบบ (Systems Thinking) 

และส่งเจ้าหน้าที่อบรม Public Training เพ่ือพัฒนา  Core Competency = “EISC”  จ านวน 1 เรื่อง 
ได้แก่ ความคิดวิเคราะห์ (Analytical Thinking)  และพัฒนา Managerial Competency  ในหัวข้อ 
“Supervisory Skills Development” 

- เดือนกันยายน 2562 : ด าเนินงานจัดหลักสูตรตามความสนใจ เรื่อง “การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานส าหรับ
ประชาชนทั่วไป" (BLS Provider for Non-HCP) เป็นการอบรมการท า CPR และการใช้เครื่องช็อก
ไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ (AED)   ทั้งนี้ การอบรมดังกล่าวยังเป็นเรื่องที่ถูกบรรจุให้มีการติดตามการอบรม
ท า CPR และใช้เครื่อง AED ที่ถูกต้อง กับหน่วยงานรัฐ ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติ คนไทยสุขภาพดี 
มีจิตอาสาพัฒนา การช่วยชีวิตขั้นพ้ืนฐาน อีกด้วย 
และมีกิจกรรม KM เช่น การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ กับสาระข้อมูลของ
การศึกษาดูงาน จัดโครงการ กิจกรรมในต่างประเทศ 

- จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานฝึกอบรมตามโครงการเส้นทางเพ่ือการพัฒนาและฝึกอบรม 
(Competency-based Training Roadmap) เสนอผู้บริหาร
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ตัวช้ีวัดที่เกี่ยวข้อง 
ตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2562 
No. ตัวชี้วัด หน่วยนับ แผน 62 รวมผล 

Q.4/62 
ร้อยละ Q.4 
(เทียบปี) 

ไตรมาส 1/62 ไตรมาส 2/62 ไตรมาส 3/62 ไตรมาส 4/62 
แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

1 ระดับความส าเร็จของการจัดท าแผน
เส้นทางเพื่อการพัฒนาและฝึกอบรม 

คะแนน 5  5 100.00% 3 3 3 4 3 4 3 5 

2 ร้อยละ ของบุคลากรทั้งหมดได้รับการ
ฝึกอบรม 

ร้อยละ 80  92.12  115.00& 80 77.58 80 88.48 80 92.12 80 92.12 

 
ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนนิงาน   

 ความพร้อมของเจ้าหน้าที่ในการเข้ารับการอบรม  ด้วยลักษณะงานท าให้มีเจ้าหน้าที่ต้องไปปฏิบัติงานนอกสถานที่ และติดประชุม อยู่เนือง ๆ   
 จึงเป็นประเด็นหนึ่งที่ท าให้การจัดอบรม In House  ก าหนดวันจัดงานค่อนข้างยาก   อีกทั้ง การจัดอบรมในบางครั้งจ านวนเจ้าหน้าที่ที่เข้าอบรมไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง  
 และหรือกลุ่มเจ้าหน้าที่ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายในหัวข้อเรื่องที่จัดอบรมในครั้งนั้นเข้าร่วมได้น้อย  ทั้งที่ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมแล้ว  
 ซึ่งมีเหตุจากการติดประชุมแบบฉับพลัน หรือไม่ได้นัดหมายล่วงหน้า 
 
 
 

ดารกา ศิวปราชญ์ ผู้รายงาน 
วันที่ 15 กันยายน  2562  
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รายงานผลการด าเนินงาน ไตรมาสที่ 1-4/2562 (ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562) 

 

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 

 
โดยสรุป:  ผลการด าเนินงานร้อยละ 94.10 ผลการใช้จ่ายร้อยละ 63.40 และมีเงินผูกพันไว้ ร้อยละ 67.83 

 
ค าชี้แจงการด าเนินงาน 
ไตรมาส 1/2562 
- การด าเนินงานในขณะนี้ มีการจัดจ้างผู้ดูแลระบบงานอาคาร งานรักษาความสะอาด งานรักษาความปลอดภัย 

ประจ าปี 2562 ครบถ้วนแล้ว 
- การด าเนินงานในส่วนซ่อมบ ารุงยังมีอยู่เป็นระยะ  
- ด าเนินการตรวจสอบครุภัณฑ์ ตามระเบียบจัดซื้อจัดจ้างฯ เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริง

เกี่ยวกับครุภัณฑ์ท่ีเสื่อมสภาพ ช ารุด สูญหาย  
ไตรมาส 2/2562 
- การด าเนินงานในขณะนี้ มีการจัดจ้างผู้ดูแลระบบงานอาคาร งานรักษาความสะอาด งานรักษาความปลอดภัย 

ประจ าปี 2562 ครบถ้วนแล้ว 
- การด าเนินงานในส่วนซ่อมบ ารุงยังมีอยู่เป็นระยะ  
- ด าเนินการตรวจสอบครุภัณฑ์ ตามระเบียบจัดซื้อจัดจ้างฯ เรียบร้อยแล้ว การตรวจสอบข้อเท็จจริงเก่ียวกับ

ครุภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพ ช ารุด สูญหาย เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการด าเนินการจ าหน่ายตามระเบียบของงาน
พัสด ุ 
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ไตรมาส 3/2562 
- การด าเนินงานในส่วนปรับปรุง ซ่อมแซม และบ ารุงรักษาอาคาร ยังมีอยู่เป็นระยะ  

- เปลี่ยนพัดลมระบายอากาศ จ านวน 3 ตัว ห้อง MDB, EMDB, Tranformer, Ring main 
- เปลี่ยน Emergency Light จ านวน 55 ชุด 
- เปลี่ยน Repeater ระบบ Two wire remote และ Heat Detector ระบบ Fire Alarm 
- จ้างเหมาตกแต่งสถานที่จัดกิจกรรมในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
- ปรับปรุงพื้นอาคารชั้น 6 และชั้นดาดฟ้า 
- ปรับปรุงอาคาร งานติดตั้งชุดประตูกระจกบานเลื่อน ชั้น 2, 3 และ 4 

- งาน Maintenance Service Agreement (MA) 
- จ้างเหมาบริการบ ารุงรักษาระบบลิฟต์ 
- ซ้ือประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน IAR (Industrial All Risks Insurance) ทุนประกัน 200 ล้านบาท 

- ด าเนินการแก้ไขปรับปรุงร่าง TOR  จ้างเหมาดูแลงานระบบวิศวกรรมอาคาร งานรักษาความสะอาด งานรักษา
ความปลอดภัยและจราจร ประจ าปี 2563 

- อยู่ระหว่างการด าเนินการจ าหน่ายครุภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพ ช ารุด สูญหาย ตามระเบียบของงานพัสดุ  
ไตรมาส 4/62 

- ปรับปรุง บ ารุงรักษา Unit Substation งานระบบไฟฟ้า 

- ปรับปรุงประตูและเสริมเหล็กจับยึดโครงผนัง ชั้นดาดฟ้า 

- ซื้อแบตเตอรี่ส าหรับเครื่องก าเนิดไฟฟ้า 

- ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ส าหรับบ ารุงรักษาและตกแต่งพ้ืนที่อาคาร 

- ปรับปรุง ซ่อมแซม บ ารุงรักษาอาคาร และงานระบบไฟฟ้า 

- จ้างเหมาดูแลงานระบบวิศวกรรมอาคาร ประจ าปี 2563 

- จ้างเหมางานรักษาความสะอาด ประจ าปี 2563 

- จ้างเหมางานรักษาความปลอดภัยและจราจร ประจ าปี 2563 

- งบประมาณค่าสาธารณูปโภค ปี 2563 
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ตัวช้ีวัดที่เกี่ยวข้อง 
ตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2562 

No. ตัวชี้วัด หน่วยนับ รวม
แผน 62 

รวมผล 
Q.4/62 

ร้อยละ Q.4 
(เทียบปี) 

ไตรมาส 1/62 ไตรมาส 2/62 ไตรมาส 3/62 ไตรมาส 4/62 
แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

1 ความพึงพอใจในการให้บริการอาคารอุทยาน
นวัตกรรม 

ร้อยละ 80    & - - - - - - 80 รอสรุป
รายงาน
วิเคราะ
ห์แบบ 

2 จ านวนผู้เข้าใช้บริการอุทยานนวัตกรรม คน 2,000    % 500 652 500 1,422 500 2,315 500 3,099 

 
ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนนิงาน  

 - 
 
 

นายอิทธิ  นวลใหม่ ผู้รายงาน 
วันที่ 10 กันยายน 2562 

 


