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แผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2561 ของสํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

วิสัยทัศน์: องค์กรหลักในการเสริมสร้างระบบนวัตกรรมแห่งชาต ิเพื่อเพิ่มคุณค่าที่ยั่งยืน

พันธกิจ : 
(1) ส่งเสริมการสร้างระบบนวัตกรรมแห่งชาติ

(2) สร้างโอกาสการเข้าถึงและใช้ประโยชน์โครงสร้างพื้นฐานทางนวัตกรรม
(3) ยกระดับทักษะและความสามารถทางนวัตกรรมของกลุ่มเป้าหมาย

เป้าหมายบริการที่ 1: ยกระดับนวัตกรรมของประเทศ
ด้วยโครงสร้างพื้นฐานและการบริการนวัตกรรม

เป้าหมายบริการที่ 2: ผลักดันและส่งเสริมการสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
เพื่อพัฒนาทักษะความสามารถด้านนวัตกรรม

S1: Area based 
Innovation

งบ 61 6.50 M

นอกงบ 26.5 M

รวม 33.0 M

S2: Value Chain 
Innovation

งบ 61 133.82 M

นอกงบ 232.68 M

รวม 366.50 M

S3: Innovation 
Capability

งบ 61 108.00 M

นอกงบ 515.02 M

รวม 623.02 M

S6: Informatics 
Innovation

งบ 61 9.85 M

นอกงบ 23.15 M

รวม 33.00 M

S4: Innovation 
Network

งบ 61 28.04 M

นอกงบ 86.56 M

รวม 114.60M

S5: Market 
Innovation

งบ 61 6.00 M

นอกงบ 12.82 M

รวม 18.82 M

S7: Support Innovation

งบบุคลากร = 32.21 M งบอุดหนุน = 16.83 M รวม  49.04 M

งบ 61 เงินสะสมใช้ปี 61 เงินจากแหล่งอื่น
ผูกพันยกมา

ตามมติ
ผูกพันยกมา
ตามสัญญา

รวม

งบประมาณ 341.25 M 514.21 M  383.54 M 78.26 M 665.20 M 1,982.46 M



นโยบายการ
จดัสรรงบ
ประมาณ

1.3.3 สนับสนุนการพัฒนา
เศรษฐกจิและสงัคมตาม
ศกัยภาพของพื!นที$ การ
พัฒนาวสิาหกจิขนาดกลาง
และขนาดยอ่ม ตลอดจน
การพัฒนาที$ มุง่สรา้งความ
มั$นคงในอาชพี การสรา้ง
รายได ้และการยกระดบั
คณุภาพชวีติของประชาชน

2.2.1 สนับสนุนการสรา้ง
และพัฒนาผูป้ระกอบการ
วสิาหกจิขนาดกลางและ
ขนาดยอ่มรายใหมด่า้น
เทคโนโลยแีละนวตักรรม 
รวมทั !งสนับสนุนการสรา้ง
องคค์วามรูข้อง
ผูป้ระกอบการฯ ทั !งในเรื$อง
ศนูยบ์ม่เพาะและการให ้
คําปรกึษาทางธรุกจิ

2.9.4  พัฒนาการเกษตรสมยัใหมเ่พื$อการพัฒนาที$
ยั$งยนื โดยพัฒนาพื!นที$เกษตรแบบแปลงใหญ ่และ
สถาบนัเกษตรกรรปูแบบประชารัฐ การปรับปรงุ
ฐานขอ้มลูและสง่เสรมิการปรับเปลี$ยนพื!นที$
การเกษตรเพื$อบรหิารจัดการสนิคา้เกษตรเชงิรกุ 
(Agri - Map) ใหม้คีวามเหมาะสมกบัลกัษณะทาง
กายภาพและเศรษฐกจิ สง่เสรมิใหเ้กดิตน้แบบการ
พัฒนาการเกษตรที$เหมาะสมกบัพื!นที$ ตลอดจน
พัฒนาเกษตรกรใหเ้กดิความเขม้แขง็ดว้ยกลไก
ศนูยเ์รยีนรูศ้นูยว์จิัยและพัฒนา เพื$อยกระดบัเป็น
เกษตรกรปราดเปรื$อง (Smart Farmer)

ยุทธศาสตร์
จดัสรร

งบประมาณ

1. ม ั�นคง
2. สรา้งความสามารถ

ในการแขง่ขนั

เป้าหมาย 
วท.

ตวัชี(วดั 
วท.

(เกี�ยวกบั 
สนช.)

สรา้งความเขม้แข็งใหภ้าคอุตสาหกรรม
และบรกิาร

ผลกัดนัเทคโนโลยเีพื�อสงัคม 

สิ�งแวดลอ้ม และเศรษฐกจิฐานราก

14.จํานวนเกษตรกรที$ยกระดบัเป็น  
Smart Farmer

(10 ราย)

พฒันาศกัยภาพดา้นวทิยาศาสตร ์
เทคโนโลย ีและนวตักรรม

พฒันาและสนบัสนนุการ
ดําเนนิภารกจิพื(นฐานเพื�อ
สนบัสนนุยทุธศาสตรด์า้น
การสรา้งความสามารถใน
การแขง่ขนัของประเทศ

22.อันดบัรวมของความสามารถการแขง่ขนั
ดา้น Scientific Infrastructure ของประเทศ 
ตามการจัดอันดบัของ IMD

(อันดบัที$ 37)

2. สรา้งความสามารถในการแขง่ขนั

2.11.1  สง่เสรมิการผลติและพัฒนาบคุลากรดา้น
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยทีี$มคีณุภาพ และสอดคลอ้งกบั
ความตอ้งการของทกุภาคสว่นอยา่งตอ่เนื$อง 
2.11.2  สง่เสรมิการเพิ$มประสทิธภิาพของระบบการจัดการ
ความรู ้ภมูปิัญญาไทย โดยพัฒนาการเรยีนรูแ้ละความคดิ
สรา้งสรรคข์องเยาวชน สรา้งความตระหนักใหป้ระชาชน
เรยีนรู ้คดิและทําอยา่งเป็นวทิยาศาสตร ์เพิ$มโอกาสในการ
เขา้ถงึขอ้มลูขา่วสารทางวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
2.11.3  พัฒนาโครงสรา้งพื!นฐานทางวทิยาศาสตร ์
เทคโนโลยแีละนวตักรรมใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการ
ของภาคการผลติและการบรกิาร

2.16.1  สนับสนุนประเดน็
ยทุธศาสตรด์า้นการสรา้ง
ความสามารถในการแขง่ขนัของ
ประเทศ ประเด็นที$ 2.1 - 2.14

2. สรา้งความสามารถในการแขง่ขนั
2. สรา้งความสามารถ

ในการแขง่ขนั

1.3 การขับเคลื$อน
การแกไ้ขปัญหาจังหวัด

ชายแดนภาคใต ้

2.2 การสง่เสรมิวสิาหกจิ
ขนาดกลางและ

ขนาดยอ่ม

2.9  การพัฒนาศักยภาพการผลติ
ภาคเกษตร

2.11  การพัฒนาศักยภาพดา้นวทิยาศาสตร ์
เทคโนโลย ีและนวัตกรรม

2.16  การดําเนนิภารกจิพื!นฐาน
เพื$อสนับสนุนยทุธศาสตรด์า้น

การสรา้งความสามารถใน
การแขง่ขนัของประเทศ

2.15.1  สนับสนุน
คา่ใชจ้า่ยบคุลากร
ภาครัฐในการ
ดําเนนิการตาม
ยทุธศาสตร์

2. สรา้งความสามารถ

ในการแขง่ขนั

2.15  คา่ใชจ้า่ย
บคุลากรภาครัฐในการ
ดําเนนิการยทุธศาสตร์

สนบัสนนุ
คา่ใชจ้า่ย

บคุลากรภาครฐั
ในการดําเนนิ
ยทุธศาสตร ์

เป้า
ประสงค์

ตวัชี(วดั

เศรษฐกจิในพื!นที$
จังหวัดชายแดนภาคใต ้

มอีัตราการเตบิโต
ขยายตัวตอ่เนื$อง และ

ประชาชนมรีายได ้
เพิ$มขึ!น

อัตราการเตบิโตทาง
เศรษฐกจิของ 3 

จังหวัดชายแดนภาคใต ้
เพิ$มขึ!นอยา่งตอ่เนื$อง

วสิาหกจิขนาดกลางและ
ขนาดยอ่มไดร้ับการ
ยกระดบัเพื$อเพิ$มขดี

ความสามารถในการแขง่ขนั

วสิาหกจิขนาดกลางและ
ขนาดยอ่มที$ไดร้ับการ
พัฒนา สามารถสรา้ง

มูลคา่ทางเศรษฐกจิได ้
ไม่นอ้ยกวา่ 90,000 ลบ.

ลดตน้ทนุการผลติ และยกระดับมาตรฐาน
สนิคา้เกษตร เพื$อเพิ$มโอกาสในการแขง่ขัน

และการพัฒนาที$ยั$งยนื

•  รายไดท้างการเกษตรของครัวเรอืน
เกษตรกร เพิ$มขึ!นรอ้ยละ 5 
•  พื!นที$เกษตรกรรมยั$งยนืไม่นอ้ยกวา่ 6 
แสนไร่

ประเทศไทยพัฒนาไปสูก่ารเป็นสงัคมที$อยูบ่น
เศรษฐกจิฐานความรู ้และการสง่เสรมิสงัคม

ผูป้ระกอบการนวัตกรรม

•  จํานวนบคุลากรที$ทํางานดา้นวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยเีพิ$มขึ!น 
•  อนัดบัความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศดา้น
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยขีอง IMD ดขีึ!นจากปี 2560 
ไมน่อ้ยกวา่ 2 อนัดบั
•  จํานวนการยื$นขอและไดร้ับการจดสทิธบิตัรไมน่อ้ยกวา่ 
300 เรื$อง

1.จํานวน 
SMEs/Startup ใน
จังหวัดชายแดน
ภาคใต ้

(10 ราย)

3.จํานวนผูป้ระกอบการ
ใหม่และผูป้ระกอบการ
วสิาหกจิขนาดกลาง
และขนาดยอ่มที$ไดร้ับ
การพัฒนาและ
ยกระดับความสามารถ
ในการแขง่ขัน

(100 ราย)

24.จํานวนผูเ้ขา้รับการถา่ยทอด
ความรูด้า้นวทิยาศาสตร ์
เทคโนโลย ีและนวตักรรม

(3,180,520 คน)
26.จํานวนนโยบาย มาตรการ 
และกฎหมายที$สง่ผลตอ่การ
พัฒนาโครงสรา้งพื!นฐานดา้น
วทิยาศาสตร์

(28 เรื$อง/ฉบบั/มาตรการ)

งบ สนช. 23 ลบ.23 ลบ. 133 ลบ.133 ลบ. 9.5 ลบ.9.5 ลบ. 88.8182 ลบ.
 

88.8182 ลบ.
 

60.7242 ลบ.60.7242 ลบ. 32.2094 ลบ.32.2094 ลบ.

ความเชื�อมโยงแผนงานของ สนช. กบัตวัชี(วดัของ วท. ประจาํปี พ.ศ.2561



งบประมาณในแผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2561  สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Code งบประมาณ เงินสะสม (61) เงินผูกพันตามมติ เงินผูกพันสัญญา เงินจากแหล่งอื่น รวม

รวม 341,251,800.00 514,213,000.00 78,263,042.04 665,196,570.03 383,538,755.78 1,982,463,167.85 
S1 Area Based 6,500,000.00          26,500,000.00         33,000,000.00           

S1-1 นวัตกรรมเชิงพื้นที่ 4,000,000.00          11,000,000.00         15,000,000.00           

S1-1-1 ระเบียงนวัตกรรม 1,000,000.00          -                       1,000,000.00             
S1-1-2 เมืองนวัตกรรม 1,000,000.00          1,000,000.00          2,000,000.00             
S1-1-3 ย่านนวัตกรรม 2,000,000.00          10,000,000.00         12,000,000.00           

S1-2 พื้นที่เศรษฐกิจนวัตกรรมอาหาร 2,500,000.00          15,500,000.00         18,000,000.00           
S2 Value Chain 133,818,200.00       222,680,000.00       10,000,000.00      366,498,200.00          

S2-1 นวัตกรรมในอุตสาหกรรมเป้าหมายแบบมุ่งเป้า 55,000,000.00         12,000,000.00         67,000,000.00           
S2-1-1 นวัตกรรมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ 10,000,000.00         2,000,000.00          12,000,000.00           
S2-1-2 นวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ 10,000,000.00         2,000,000.00          12,000,000.00           
S2-1-3 นวัตกรรมอากาศยานไร้คนขับ 10,000,000.00         2,000,000.00          12,000,000.00           
S2-1-4 นวัตกรรม IoT 10,000,000.00         2,000,000.00          12,000,000.00           
S2-1-5 นวัตกรรมความมั่นคงทางอาหารและสังคมเมือง 10,000,000.00         2,000,000.00          12,000,000.00           
S2-1-6 นวัตกรรมชีวการแพทย์ (study) 2,000,000.00          1,000,000.00          3,000,000.00             
S2-1-7 นวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์ (study) 1,500,000.00          500,000.00             2,000,000.00             
S2-1-8 นวัตกรรมในผลิตภัณฑ์เครื่องสําอาง (study) 1,500,000.00          500,000.00             2,000,000.00             

S2-2 นวัตกรรมแบบเปิด (Open calls) 69,318,200.00         153,180,000.00       222,498,200.00          
S2-2-1 โครงการพัฒนาและสนับสนุนนวัตกรรม SMEs 6,818,200.00          153,180,000.00       159,998,200.00          

S2-2-1-1 การพัฒนาโครงการ 6,818,200.00          -                       6,818,200.00             
S2-2-1-2 สนับสนุนโครงการ -                       153,180,000.00       153,180,000.00          

S2-2-2 โครงการสนับสนุน NIA Venture 30,000,000.00         -                       30,000,000.00           

S2-2-3 โครงการธุรกิจนวัตกรรมเกษตรไทย 9,500,000.00          -                       9,500,000.00             
S2-2-4 โครงการส่งเสริม Startup/SMEs ในจังหวัดชายแดนใต้ 23,000,000.00         -                       23,000,000.00           

S2-3 นวัตกรรมเชิงสังคม 9,000,000.00          48,000,000.00         10,000,000.00      67,000,000.00           

S2-3-1 นวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ 3,000,000.00          12,000,000.00         15,000,000.00           
S2-3-2 นวัตกรรมพลังงานทดแทน 3,000,000.00          12,000,000.00         15,000,000.00           
S2-3-3 ธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคม 1,500,000.00          12,000,000.00         10,000,000.00      23,500,000.00           

S2-3-4 วิสาหกิจนวัตกรรมเชิงสังคม 1,500,000.00          12,000,000.00         13,500,000.00           
S2-4 งานบริหารและติดตามโครงการนวัตกรรม 500,000.00             9,500,000.00          10,000,000.00           

Strategy/ Project



Code งบประมาณ เงินสะสม (61) เงินผูกพันตามมติ เงินผูกพันสัญญา เงินจากแหล่งอื่น รวมStrategy/ Project
S3 Innovation Capability 108,000,000.00       69,000,000.00         68,263,042.04      377,761,886.78      623,024,928.82          

S3-1 การจัดการนวัตกรรมทั้งองค์กร 3,000,000.00          10,500,000.00         13,500,000.00           
S3-2 เสริมสร้างศักยภาพด้านนวัตกรรม (MIND) 2,000,000.00          13,000,000.00         15,000,000.00           

S3-2-1 กลไก MIND CREDIT 1,000,000.00          13,000,000.00         14,000,000.00           
S3-2-2 บริหารจัดการ IP 1,000,000.00          -                       1,000,000.00             

S3-3 โครงการจัดตั้ง "สถาบันวิทยาการนวัตกรรม" -                       15,500,000.00         15,500,000.00           
S3-4 ศูนย์วิสาหกิจเริ่มต้นประเทศไทย (Startup) 103,000,000.00       30,000,000.00         377,761,886.78      510,761,886.78          

S3-4-1 พัฒนาบุคลากรด้านส่งเสริม Startup 10,000,000.00         10,000,000.00           

S3-4-2 เร่งสร้างและพัฒนา Startup 20,000,000.00         15,000,000.00         35,000,000.00           

S3-4-3 พัฒนา Startup District และการพัฒนารายอุตสาหกรรม 58,000,000.00         58,000,000.00           
S3-4-4 ส่งเสริม Startup สู่ตลาดต่างประเทศ 15,000,000.00         15,000,000.00         30,000,000.00           
S3-4-5 MOST Startup (2560) 72,761,886.78        72,761,886.78           
S3-4-6 MOST Startup (2561) 305,000,000.00      305,000,000.00          

S3-4-6-1 การส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรการเป็นผู้ประกอบการ 20,000,000.00        20,000,000.00           
S3-4-6-2 Company R&D Center (CRDC) 17,000,000.00        17,000,000.00           
S3-4-6-3 Idea to Startup Development Center (I2S) 200,000,000.00      200,000,000.00          
S3-4-6-4 Startup Thailand 2018 40,000,000.00        40,000,000.00           
S3-4-6-5 พัฒนาย่านธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ (Startup District) 28,000,000.00        28,000,000.00           

S3-5 ศูนย์สร้างสรรค์ธุรกิจนวัตกรรมการเกษตร (ABC) -                       -                       68,263,042.04      68,263,042.04           
S4 Innovation Network 28,040,000.00         86,560,000.00         114,600,000.00          

S4-1 งานพัฒนาเครือข่ายนวัตกรรม 9,720,000.00          -                       9,720,000.00             
S4-1-1 การสร้างและจัดการเครือข่ายนวัตกรรม 7,720,000.00          7,720,000.00             
S4-1-2 การสร้างระบบนิเวศนวัตกรรม 2,000,000.00          2,000,000.00             

S4-2 งานส่งเสริมนวัตกรรมสู่สาธารณะ 15,000,000.00         35,000,000.00         50,000,000.00           

S4-2-1 การเผยแพร่นวัตกรรมและนวัตกรรมสื่อ 5,000,000.00          -                       5,000,000.00             

S4-2-2 การเผยแพร่นวัตกรรมสู่สาธารณะ 2,000,000.00          -                       2,000,000.00             

S4-2-3 การส่งเสริมความสําเร็จด้านนวัตกรรม 8,000,000.00          35,000,000.00         43,000,000.00           

S4-2-3-1 รางวัลนวัตกรรม 8,000,000.00          8,000,000.00             

S4-2-3-2 การสร้างความตระหนักด้านนวัตกรรม 35,000,000.00         35,000,000.00           

S4-3 งานอุทยานนวัตกรรม 3,320,000.00          51,560,000.00         54,880,000.00           
S4-3-1 การบริหารจัดการอุทยานนวัตกรรม 3,320,000.00          15,880,000.00         19,200,000.00           

S4-3-2 กิจกรรมในอุทยานนวัตกรรม -                       35,680,000.00         35,680,000.00           



Code งบประมาณ เงินสะสม (61) เงินผูกพันตามมติ เงินผูกพันสัญญา เงินจากแหล่งอื่น รวมStrategy/ Project
S5 Market Innovation 6,000,000.00          12,820,000.00         18,820,000.00           

S5-1 งานพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมและการตลาด 5,000,000.00          7,820,000.00          12,820,000.00           
S5-2 งานต่างประเทศ 1,000,000.00          5,000,000.00          6,000,000.00             
S6 Informatics 9,850,000.00          23,150,000.00         33,000,000.00           

S6-1 สารสนเทศวิเคราะห์ และระบบนวัตกรรม 8,600,000.00          11,400,000.00         20,000,000.00           

S6-2 สถาบันคาดการณ์อนาคต 1,250,000.00          11,750,000.00         13,000,000.00           

S7 Innovation Organization 49,043,600.00         26,756,400.00         75,800,000.00           

S7-1 งานงบประมาณ 200,000.00             -                       200,000.00                

S7-2 งานบัญชีและการเงิน 600,000.00             -                       600,000.00                

S7-3 งานบุคคลและพัฒนาองค์กร 500,000.00             -                       500,000.00                

S7-4 งานกฎหมาย 500,000.00             -                       500,000.00                

S7-5 งานตรวจสอบภายใน 1,000,000.00          -                       1,000,000.00             
S7-6 งบบุคลากร (เงินเดือน/ กองทุนสํารองฯ/ เงิน ผอ.) 32,209,400.00         15,790,600.00         48,000,000.00           
S7-7 งบบริหารกลาง 14,034,200.00         10,965,800.00         25,000,000.00           

S7-7-1 ค่าตอบแทน (เบี้ยประชุม/ เบี้ยเลี้ยงฯ / สวัสดิการ) 6,102,200.00          6,102,200.00             
S7-7-2 ค่าใช้สอย (จ้างเหมาบริการ/ สารสนเทศ/ ใช้สอยอื่น) 1,740,000.00          8,000,000.00          9,740,000.00             
S7-7-3 ค่าวัสดุ 3,000,000.00          3,000,000.00             
S7-7-4 ค่าสาธารณูปโภค 3,192,000.00          2,965,800.00          6,157,800.00             

P1 ผูกพันโครงการนวัตกรรม (จาก อกก. กลั่นกรองฯ) ยกมา 212,585,878.83      212,585,878.83          
P2 ผูกพันโครงการคูปองนวัตกรรมยกมา 285,928,070.40      285,928,070.40          
P3 ผูกพันโครงการ R4i ยกมา 5,776,869.00          5,776,869.00             
P4 ผูกพันตามแบบขออนุมัติหลักการ (FIN) 166,682,620.80      166,682,620.80          
P6 เงินคงเหลือยกมา (ไม่มีภาระผูกพัน) 46,746,600.00         46,746,600.00           
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S 1-1: นวัตกรรมเชิงพื้นท่ี (Area – Based Innovation)   
 

1. ความสอดคล้องกับนโยบาย 

1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี:  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ:  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 

1.3 ยุทธศาสตร์: กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
 ยุทธศาสตร์ที่ 1: บ่มเพาะนวัตกรเพ่ืออนาคต และพัฒนากําลังคน วทน.  

 ยุทธศาสตร์ที่ 2: บริหารจัดการงานวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมในสาขาเป้าหมาย  

 ยุทธศาสตร์ที่ 3: ขับเคลื่อนโครงการ วทน. ขนาดใหญ่   

 ยุทธศาสตร์ที่ 4: พัฒนาพ้ืนที่เพื่อนวัตกรรม  

 ยุทธศาสตร์ที่ 5: ผลักดันเทคโนโลยีเพ่ือสังคมและเศรษฐกิจฐานราก  

1.4 ยุทธศาสตร์: สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1: พัฒนานวัตกรรมเชิงพ้ืนท่ีและเมือง 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 2: สร้างคุณค่าและมูลค่าตลอดห่วงโซ่อุปทาน 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 3: พัฒนาความสามารถทางนวัตกรรมขององค์กรและนวัตกร 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 4: สร้างเครือข่ายนวัตกรรมตลอดห่วงโซ่อุปทาน 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 5: ส่งเสริมและกระตุ้นตลาดนวัตกรรม ยกระดับนวัตกรรมไทยสู่สากล 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 6: ขับเคลื่อนนวัตกรรมด้วยสารสนเทศและองค์ความรู้ 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 7: พัฒนาองค์กรนวัตกรรม 
 

2. ฝ่ายงานและผู้รับผิดชอบ 

1. นายวิเชียร สุขสร้อย (VS)    ตําแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส 
2. นายปริวรรต วงษ์สําราญ (PW)  ตําแหน่ง ผู้จัดการโครงการ 
3. นางสาวอัจฉราพรรณ ยอดรัก (AY)  ตําแหน่ง ผู้ประสานงานโครงการ 
4. นางสาวเยาวรัตน์ เกกินะ (YK)  ตําแหน่ง ผู้ประสานงานโครงการ 
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3. หลักการและเหตุผล  

การพัฒนานวัตกรรมเชิงพ้ืนท่ี (Area-based innovation) ซ่ึงเป็นการพัฒนาเชิงพ้ืนที่บนพ้ืนฐานของปัจจัยการ
พัฒนาในทุกมิติ โดยการนําทรัพยากรธรรมชาติและศักยภาพทางภูมิศาสตร์ของพ้ืนที่น้ัน ๆ มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อมของพ้ืนที่น้ัน ๆ และเป็นเคร่ืองมือหนึ่งที่สําคัญในการเชื่อมโยงความร่วมมือ
การพัฒนาระหว่างหน่วยงานหรือกลุ่ม องค์กรท่ีเก่ียวข้อง ให้เกิดความสอดคล้องสามารถสนับสนุนและส่งเสริมแนว
ทางการพัฒนาซ่ึงกันและกันซ่ึงจะช่วยทวีความเจริญเติบโตท้ังด้านการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม การมีคุณภาพชีวิตที่ดีหรือ
รูปแบบการดําเนินชีวิตท่ีทันสมัย และการลงทุนท่ีเอ้ือต่อการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมของพ้ืนท่ียิ่งๆ ข้ึน 
เพื่อตอบสนองการพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพในการแข่งขันของประเทศท้ัง 10 กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ 
ในการแข่งขัน (S Curve) อุตสาหกรรมกลุ่มเดิมท่ีมีศักยภาพ (First S-Curve) ประกอบไปด้วย ยานยนต์สมัยใหม่ 
อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ การท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ เกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ และการ
แปรรูปอาหาร  อุตสาหกรรมอนาคต (New S-Curve) ประกอบไปด้วย หุ่นยนต์ การบินและโลจิสติกส์ เชื้อเพลิงชีวภาพ
และเคมีชีวภาพ ดิจิทัล และการแพทย์ครบวงจร สนช. จึงได้เล็งเห็นถึงความสําคัญและประโยชน์จากการพัฒนาดังกล่าว 
จึงกําหนดขอบเขตการศึกษาใน 3 ระดับ  ได้แก่  ระเบียงนวัตกรรม (Innovation Corridor)  เมืองน วัตกรรม  
(City Innovation) และย่านนวัตกรรม (Innovation District) โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

ระเบียงนวัตกรรม เป็นการดําเนินงานเพื่อการสนับสนุนข้อมูลเพื่อการเข้าถึงศักยภาพของแหล่งวัตถุดิบสําหรับ
การผลิต รวมถึงศักยภาพด้านการลงทุนของภาครัฐและภาคอุตสาหกรรม เพ่ือนําข้อมูลทั้งหมดมาประมวลผลและ
วิเคราะห์ในการสนับสนุนนโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษของรัฐบาล โดยดึงดูดกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรม
และวิสาหกิจเร่ิมต้นรวมเกิดเป็นคลัสเตอร์ โดยการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เคร่ืองมือและกลไกที่เอ้ือต่อการประกอบ
ธุรกิจและส่งเสริมคุณภาพชีวิต  

โดยเป้าหมายของการดําเนินการในระดับระเบียงนวัตกรรมคือการจัดทําเคร่ืองมือและสนับสนุนให้มีการใช้งาน
ของหน่วยงานภาครัฐหรือหน่วยงานท้องถ่ิน รวมท้ังผู้ท่ีสนใจในการวิเคราะห์เพ่ือให้ได้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาทางด้าน
กายภาพ เศรษฐกิจ สังคม รวมทั้งสิ่งแวดล้อม โดยสามารถแสดงผลออกมาในรูปแบบ 5 มิติ (5D Visualization)  
(ดังแสดงในภาพท่ี 1) ซ่ึงประกอบไปด้วย 3 มิติทางด้านกายภาพ (Physical) ซ่ึงจะนําเสนอภาพการพัฒนาของโครงการ
การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ (Mega Infrastructure) รวมท้ังการลงทุนเพ่ือพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ 2 มิติ
ทางด้านเวลา (Time) และ ด้านมูลค่า (Value) โดยมิติทางด้านเวลาจะสามารถนําเสนอภาพของการเปลี่ยนแปลงของ
การลงทุนในแต่ละช่วงระยะเวลา และมิติทางด้านมูลค่าสามารถนําเสนอมูลค่าของการลงทุนในแต่ละโครงการและแสดง
ผลกระทบจากการลงทุนทางด้านสถิติในรูปแบบของเชิงพื้นท่ีได้ 
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ภาพท่ี 1 แนวคิดการแสดงผลแบบ 5 มิติ (5D Visualization) 

 เมืองนวัตกรรมเป็นแนวคิดในการพัฒนาเมืองที่มีความสําคัญเชิงยุทธศาสตร์ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  
โดยเป็นแนวคิดของการวางแผนและออกแบบพ้ืนที่และสังคมเมืองบนหลักการของการพัฒนาเมืองให้น่าอยู่  (livable city) 
การสร้างระบบการประเมินความเป็นนวัตกรรมของเมืองในรูปแบบของดัชนีการประเมินเมืองนวัตกรรม (City Innovation 
Index)  รวมถึงส่งเสริมให้เกิดผู้บริหารท้องถ่ินที่สามารถพัฒนาเมืองนวัตกรรม (Chief City Innovation Officer: CIO) 
 ย่านนวัตกรรม เป็นแนวคิดของการวางแผนและออกแบบพ้ืนท่ีและสังคมเมืองในหลักการที่ว่าการพัฒนาย่านให้
เป็นกลุ่มคลัสเตอร์ของผู้ประกอบธุรกิจนวัตกรรมและธุรกิจใหม่ โดยส่งเสริมให้มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เคร่ืองมือ และ
กลไกที่ เอ้ื อต่ อการประกอบธุ รกิ จและส่ งเส ริม คุณ ภาพชี วิตของผู้ พั กอาศั ยและ ผู้ ดํ าเนิ น กิ จกรรมในย่ าน  
เช่น การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม ยกระดับระบบสารสนเทศภายในย่าน เพ่ือเชื่อมต่อผู้คนและไอเดียภายในย่าน 
(connecting) รวมถึงการมีกลไกที่ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม สร้างสรรค์สิ่งใหม่ร่วมกัน (co-creation) แบ่งปันความรู้ 
(knowledge sharing) ของชุมชน ธุรกิจ และหน่วยงานในพื้นที่  

 
ภาพท่ี 2 พ้ืนท่ีเป้าหมายการพัฒนาย่านนวัตกรรมในประเทศไทย 
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 การดําเนินการพัฒนาย่านนวัตกรรมของ สนช. ที่ผ่านมามีการจัดทําศึกษาศักยภาพและแผนพัฒนาของพื้นที่ร่วมกับ
มหาวิทยาลัยและภาคเอกชนเป้าหมายในพื้นที่กรุงเทพมหานครและภาคตะวันออก ท้ังหมด 11 พื้นท่ี และจะดําเนินการ
เพิ่มเติมในระดับภูมิภาค ได้แก่ เชียงใหม่ ขอนแก่น ภูเก็ต 

 

4. วัตถุประสงค์ของโครงการ   

1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการลงทุนของอุตสาหกรรมและธุรกิจที่เก่ียวข้องทั้งในระดับภูมิภาค ระดับเมือง 
ระดับย่าน 

2. เพื่อพัฒนาและส่งเสริมให้เกิดการดึงดูดกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมและธุรกิจใหม่รวมเกิดเป็นคลัสเตอร์ 
3. เพ่ือส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีและเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ เป็นพ้ืนฐานในการวิเคราะห์ 

เชิงพื้นที่ ในการวางแผนมาตรการส่งเสริมการลงทุนและการอํานวยความสะดวกทางการค้า การพัฒนาศักยภาพ 
ของทรัพยากรมนุษย์และเทคโนโลยี โดยเฉพาะในพ้ืนที่ที่ มี ศักยภาพตามแนวระเบียงเศรษฐกิจอาเซียน  
(ASEAN Economic Corridors) ในบริบทของกลุ่มประเทศอาเซียน 

 

5. รายละเอียดการดําเนินงาน  

5.1 พ้ืนท่ีดําเนินการ: ประเทศไทย 

5.2 กิจกรรมการดําเนินงาน:  
 S1-1-1 ระเบียงนวัตกรรม 

 สร้างการรับรู้ในการศึกษาเชิงพ้ืนท่ีในลักษณะ 5   มิติ (5D Visualization) 

 สนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐหรือท้องถ่ินใช้เคร่ืองมือทางภูมิสารสนเทศในการวิเคราะห์เชิงพื้นท่ี ในลักษณะ  

5D Visualization 

S-1-1-2 เมืองนวัตกรรม 

 พัฒนาดัชนีเมืองนวัตกรรม (City Innovation Index)  

 พัฒนาหลักสูตรผู้บริหารเมืองนวัตกรรม (Chief City Innovation Officer: CIO) 

 S-1-1-3 ย่านนวัตกรรม 

 สร้างให้เกิดการรับรู้และร่วมผลักดันโครงการย่านนวัตกรรมจากท้ังภาครัฐและเอกชน 

 ส่งเสริมให้เกิดย่านระบบนิเวศภายในย่านนวัตกรรมอย่างน้อย 2 ย่าน 

 พัฒนากลไกในการสนับสนุนการลงทุนในพ้ืนท่ีย่านนวัตกรรม 
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5.3 ปฏิทินกิจกรรม/ระยะเวลาดําเนินการ : 

รายการกิจกรรม 
นํ้าหนัก 
(%) 

น้ําหนัก
ย่อย 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 งบประมาณ 

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

1. ระเบียงนวัตกรรม  10               1.0000 

1.1 สร้างการรับรู้ในการศึกษา
เชิงพ้ืนท่ีในลักษณะ 5   มิติ  
(5D Visualization) 

 5             0.5000 

• จัดทํากรอบการวิเคราะห์ 
เชิงพ้ืนท่ีแบบ 5 มิติ 

  X X X X          

• จัดทําสื่อเพ่ือสร้างความ
เข้าใจในเร่ือง  
5D Visualization 

      X X X X      

1.2 สนับสนุนให้หน่วยงาน
ภาครัฐหรือท้องถ่ินใช้เคร่ืองมือ
ทางภูมิสารสนเทศในการ
วิเคราะห์เชิงพ้ืนท่ี ในลักษณะ 
5D Visualization 

 5             0.5000 

• กิจกรรมเชิงปฏิบัติการ 
(workshop)  

          X X X X  

2. เมืองนวัตกรรม 30              2.0000 

2.1 พัฒนาดัชนีเมืองนวัตกรรม  10             0.5000 

 จ้างท่ีปรึกษาจัดทําเกณฑ์
หรือดัชนีในการประเมิน
เมืองนวัตกรรม  
 จัดทํากรอบการ

พัฒนาเมืองนวัตกรรม 

 กําหนดองค์ประกอบ
ของเมืองนวัตกรรม 

  X X X X X X        

2.2 พัฒนาหลักสูตรผู้บริหาร
เมืองนวัตกรรม (Chief City 
Innovation Officer: CIO) 
 

 20             1.5000 

• จัดต้ังคณะทํางานพัฒนา
หลักสูตร 

 5 X X X           

• พัฒนาเน้ือหาและรูปแบบ
การเรียนของหลักสูตร 
 

 15    X X X X X X X X X  
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รายการกิจกรรม 
นํ้าหนัก 
(%) 

น้ําหนัก
ย่อย 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 งบประมาณ 

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

3. ย่านนวัตกรรม 60              12.0000 

3.1 สร้างให้เกิดการรับรู้และ
ร่วมผลักดันโครงการย่าน
นวัตกรรมจากท้ังภาครัฐ 
เอกชน ภาคการศึกษา และ
ภาคประชาชน 

 20             3.0000 

 นิทรรศการย่านนวัตกรรม  
 จัดจ้างออกแบบ

แนวคิดและรูปแบบ
การจัดงานฯ 

 จัดงานนิทรรศการ 

 5  X X X         1.5000 

 จัดการและรวบรวม
ฐานข้อมูลของย่าน
นวัตกรรม 

 10 X X X X X X X X X X X X 0.5000 

 ประกวดแบบย่าน
นวัตกรรม 
ในอนาคต 

 5  X X X         1.0000 

3.2 ส่งเสริมให้เกิดย่านระบบ
นิเวศภายในย่านนวัตกรรม
อย่างน้อย 2 ย่าน 

 30             7.0000 

 จัดกิจกรรมกระตุ้นการ
พัฒนาร่วมกับกลุ่มผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย 
ในพ้ืนท่ี 

 พัฒนาแพลตฟอร์มเพ่ือให้
เกิดการใช้นวัตกรรมใน
พ้ืนท่ี 

     X X X X X X X X X  

3.3 พัฒนากลไกในการ
สนับสนุนการลงทุนในพ้ืนท่ี
ย่านนวัตกรรม 

 10 X X X X X X X X X X X X 2.0000 

 จัดจ้างท่ีปรึกษาพัฒนา
กลไกสนับสนุนการลงทุน
ในย่านฯ 
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5.4 วิธีและขั้นตอนการดําเนินงาน (Work Breakdown Structure) 
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5.5  รายชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ 

 

6. รายละเอียดตัวช้ีวัด ของแผนงาน/โครงการ 

6.1  ตัวชี้วัดท่ี 1: ความรับรู้และเข้าใจของหน่วยงานภาครัฐและท้องถิ่นในการวิเคราะห์เชิงพ้ืนที่ในลักษณะ 5 มิติ 
ในแนวระเบียงนวัตกรรม  

 6.1.1  ประเภทตัวชี้วัด 
  สงป.  ยุทธศาสตร์ วท.  คํารับรองการปฏิบัติงาน สนช. (ก.พ.ร.)  แผนปฏิบัติการ สนช.   

 สนับสนุนการเกิดผลผลิต   

6.1.2  คําอธิบายตัวชี้วัด  
6.1.2.1 ส่งเสริมให้เกิดการรับรู้และความเข้าใจในเคร่ืองมือเพื่อวิเคราะห์ผลกระทบการลงทุนในพื้นที่แนวระเบียง

นวัตกรรมตอนใต้และภาคตะวันออก ในรูปแบบของภาพ 5 มิติ เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานท้องถ่ินสามารถนําไปใช้
ในการวิเคราะห์ศักยภาพของพื้นที่เพื่อการสนับสนุนการลงทุน และด้านการค้า รวมท้ังพัฒนาศักยภาพขอทรัพยากรมนุษย์และ
เทคโนโลยี ในพ้ืนที่แนวระเบียงนวัตกรรม และส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลทางภูมิสารสนเทศอย่างเท่าเทียม 

6.1.3  ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด  (หน่วยวัด: กิจกรรม) 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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

(6.1.2.1) 
 1 

ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย) ตําแหน่ง หน้าท่ี 
ความรับผิดชอบ 

(%) 
งานหลัก    

นายวิเชียร สุขสร้อย (VS) ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส กําหนดเป้าประสงค์หลัก กํากับดูแล 15 

นายปริวรรต วงษ์สําราญ (PW) ผู้จัดการโครงการ กําหนดเป้าประสงค์หลัก กํากับดูแล 15 

นางสาวอัจฉราพรรณ ยอดรัก (AY) ผู้ประสานงานโครงการ วางแผนและกํากับแนวทางการดําเนินงานในภาพรวม  35 

นางสาวเยาวรัตน์ เกกินะ  (YK) ผู้ประสานงานโครงการ วางแผนและกํากับแนวทางการดําเนินงานในภาพรวม 35 

 

5.6   ผู้รับผิดชอบโครงการ (Responsibility Assignment Matrix) 

ลําดับที่ กิจกรรมการดําเนินงาน 
ผู้ดําเนินการ/หน้าที่ความรับผิดชอบ 

VS PW AY YK 
 งานหลัก     
1 ระเบียงนวัตกรรม      
2 เมืองนวัตกรรม     
3 ย่านนวัตกรรม     
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6.2  ตัวชี้วัดท่ี 2: หลักสูตรและเกณฑ์ในการพัฒนาเมืองนวัตกรรม 

 6.2.1  ประเภทตัวชี้วัด 

  สงป.  ยุทธศาสตร์ วท.  คํารับรองการปฏิบัติงาน สนช. (ก.พ.ร.)  แผนปฏิบัติการ สนช.   

 สนับสนุนการเกิดผลผลิต   

6.2.2  คําอธิบายตัวชี้วัด  
6.2.2.1 พัฒนาดัชนีเมืองนวัตกรรม (City Innovation Index)  
6.2.2.2 พัฒนาหลักสูตรผู้บริหารเมืองนวัตกรรม (Chief City Innovation Officer: CIO) 

6.2.3  ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด  (หน่วยวัด: รายงาน/หลักสูตร) 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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

(6.2.2.1) 
  2 

(6.2.2.2) 
 3 

 

6.3  ตัวช้ีวัดที่ 3: แผนและข้อเสนอแนะในการส่งเสริมให้เกิดระบบนิเวศย่านนวัตกรรม (Innovation District 
Ecosystem) 

 6.3.1  ประเภทตัวชี้วัด 
  สงป.  ยุทธศาสตร์ วท.  คํารับรองการปฏิบัติงาน สนช. (ก.พ.ร.)  แผนปฏิบัติการ สนช.   

 สนับสนุนการเกิดผลผลิต   

6.3.2  คําอธิบายตัวชี้วัด 
6.3.2.1 สร้างให้เกิดการรับรู้และร่วมผลักดันโครงการย่านนวัตกรรมจากทั้งภาครัฐ เอกชน ภาคการศึกษา และ

ภาคประชาชน 
6.3.2.2 ส่งเสริมให้เกิดย่านระบบนิเวศภายในย่านนวัตกรรมอย่างน้อย 2 ย่าน 
6.3.2.2 พัฒนากลไกในการสนับสนุนการลงทุนในพ้ืนที่ย่านนวัตกรรม 

6.3.3  ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด  (หน่วยวัด: กิจกรรม/ย่าน/กลไก) 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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

(6.3.2.1) 
 2 

(6.3.2.3) 
 3 

(6.3.2.2) 
    6 
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7. ผลผลิตโครงการ 

ไตรมาส 1 :    
 แผนปฏิบัติการนวัตกรรมเชิงพ้ืนที่  
ไตรมาส 2 :   
 สร้างให้เกิดการรับรู้และร่วมผลักดันโครงการย่านนวัตกรรม 1 งาน 

 นําเสนอและกระตุ้นให้ภาครัฐและท้องถ่ินความรับรู้และเข้าใจในการวิเคราะห์เชิงพ้ืนท่ีในลักษณะ 5 มิติ 1 พื้นที่ 
 ดัชนีเมืองนวัตกรรม (City Innovation Index) 1 โครงการ  
ไตรมาส 3 :   
 หลักสูตรผู้บริหารเมืองนวัตกรรม (Chief City Innovation Officer: CIO) 1 หลักสูตร 
 แผนและข้อเสนอแนะในการส่งเสริมให้เกิดระบบนิเวศย่านนวัตกรรม 2 ย่าน  
ไตรมาส 4 :  
 ได้ข้อเสนอแนะ มาตรการและกลไกการสนับสนุนการลงทุนของธุรกิจนวัตกรรมในพื้นท่ีย่านนวัตกรรม 1 แผน/มาตรการ  

 

8. ผลประโยชน์ท่ีคิดว่าจะได้รับ 

8.1 ผลประโยชน์ 
ประโยชน์ทางตรง  
1. ได้ข้อมูลเชิงพื้นที่แบบบูรณาการเพื่อใช้ในการสนับสนุนการตัดสินใจเชิงนโยบายด้านการพัฒนานวัตกรรม 

เชิงพื้นที่ ในระดับองค์กร กระทรวง และระดับชาติ 
2. ได้ข้อเสนอแนะเพ่ือจัดทําการพัฒนาพื้นที่นวัตกรรม บนระเบียงเศรษฐกิจที่คาดว่าจะมีการเติบโตอย่างก้าว

กระโดดจากการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการเปิดประตูสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ประโยชน์ทางอ้อม  
1. ส่งเสริมขีดความสามารถด้านนวัตกรรม และเศรษฐกิจในพ้ืนที่ จากข้อมูลด้านต่าง ๆ  
2. สนับสนุนให้เกิดการทํางานแบบบูรณาการระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน และบูรณาการระหว่างองค์กร

ภาครัฐในกระทรวงและระหว่างกระทรวง  
 

9.  งบประมาณ 

9.1 งบประมาณ ปี 2561 รวมทั้งหมด  15,000,000  บาท (สิบห้าล้านบาทถ้วน) 

ปีงบประมาณ 
งบประมาณ 
ตาม พ.ร.บ. 

เงินสะสม สนช. 
เงินผูกพันยกมา 

(อนุมัติโดย กนช.) 
เงินสนับสนุนจาก

หน่วยงานอ่ืน 
รวม 

ปีงบประมาณ 2560 6,000,000  18,000,000  10,000,000  - 34,000,000  
ปีงบประมาณ 2561 4,000,000  11,000,000  - - 15,000,000  
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S1-2:  พ้ืนที่เศรษฐกิจนวัตกรรมอาหาร 
 

1. ความสอดคล้องกับนโยบาย 

1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี:  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ:  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 

1.3 ยุทธศาสตร์: กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
 ยุทธศาสตร์ที่ 1: บ่มเพาะนวัตกรเพ่ืออนาคต และพัฒนากําลังคน วทน.  

 ยุทธศาสตร์ที่ 2: บริหารจัดการงานวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมในสาขาเป้าหมาย  

 ยุทธศาสตร์ที่ 3: ขับเคลื่อนโครงการ วทน. ขนาดใหญ่   

 ยุทธศาสตร์ที่ 4: พัฒนาพื้นที่เพื่อนวัตกรรม  

 ยุทธศาสตร์ที่ 5: ผลักดันเทคโนโลยีเพ่ือสังคมและเศรษฐกิจฐานราก  

1.4 ยุทธศาสตร์: สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 1: พัฒนานวัตกรรมเชิงพ้ืนท่ีและเมือง 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 2: สร้างคุณค่าและมูลค่าตลอดห่วงโซ่อุปทาน 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 3: พัฒนาความสามารถทางนวัตกรรมขององค์กรและนวัตกร 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 4: สร้างเครือข่ายนวัตกรรมตลอดห่วงโซ่อุปทาน 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 5: ส่งเสริมและกระตุ้นตลาดนวัตกรรม ยกระดับนวัตกรรมไทยสู่สากล 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 6: ขับเคลื่อนนวัตกรรมด้วยสารสนเทศและองค์ความรู้ 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 7: พัฒนาองค์กรนวัตกรรม 
 

2. ฝ่ายงานและผู้รับผิดชอบ 

ฝ่ายโครงสร้างพ้ืนฐาน (อุทยานนวัตกรรม) 
1. นายชาญวิทย์  รัตนราศรี  
2. นายมนัสพงษ์  ม่ังไคร้  
3. นางสาวจิดาภา  ร่ืนนารีนารถ 
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3. หลักการและเหตุผล  

ในปี พ.ศ. 2555  อุตสาหกรรมอาหารและการส่งออกอาหารในภาพรวม มีมูลค่าประมาณ 980,000 ล้านบาท คิด
เป็นปริมาณท่ีเพ่ิมข้ึนร้อยละ 1.6 ซ่ึงน้อยกว่าการคาดการณ์ไว้ เนื่องจากสาเหตุภาวะเศรษฐกิจโลกชะลอตัว โดยเฉพาะตลาด
ใหญ่อย่างสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปที่เกิดการชะลอตัวอย่างชัดเจน อย่างไรก็ตามเพื่อให้การส่งออกอาหารของประเทศ
มีการเติบโตและสร้างมูลค่าเพ่ิมอย่างต่อเน่ือง อุตสาหกรรมอาหารสําเร็จรูปของไทยต้องทําให้เกิดการรวมตัวเพื่อพัฒนา
นวัตกรรมอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปตลอดห่วงโซ่อุปทาน (supply chain) ตั้งแต่การพัฒนานวัตกรรมในอุตสาหกรรมต้นน้ํา 
กลางน้ํา และปลายนํ้า พร้อมท้ังในอุตสาหกรรมต่อเน่ือง และต้องมีการปรับตัวจากการผลิตและการส่งออกในรูปของสินค้า
อาหารทั่วไปไปสู่การผลิตและส่งออกสินค้าอาหารท่ีสร้างมูลค่าเพิ่ม เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้
อันเป็นผลมาจากพฤติกรรมการบริโภคของคนที่เปลี่ยนแปลงไปในด้านที่สําคัญ คือ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค
อาหารจะหันมามุ้งเน้นเร่ืองสุขภาพและโภชนาการเป็นหลัก การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมท่ีเกิดจากสภาพการเปลี่ยนแปลงทาง
โครงสร้างประชากรท่ีเปลี่ยนแปลงมาสู่สังคมผู้สูงอายุ และวิถีการดําเนินชีวิตประจําวันท่ีต้องการความเร่งรีบและความ
สะดวกสบาย 

สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จึงได้ดําเนินโครงการยุทธศาสตร์พื้นที่เศรษฐกิจนวัตกรรมอาหาร 
(Food Innovation Zone; FIZ) เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนา Thailand Food Valley ด้วยวิสัยทัศน์ ท่ีต้องการสร้าง
ความสามารถด้านนวัตกรรมอาหารในพ้ืนท่ีที่มีความหนาแน่นและมีศักยภาพของผู้ประกอบการด้านอาหาร โดยมีลักษณะ
การทํางานในรูปแบบเครือข่ายวิสาหกิจนวัตกรรม (innovation cluster) เพื่อยกระดับและสร้างให้เกิดความแตกต่างรวมทั้ง
การสร้างมูลค่า (value creation) ของผลิตภัณฑ์และบริการตลอดห่วงโซ่การผลิต ตลอดจนการจัดการด้านอาหารปลอดภัย 
(food safety total solutions) และนวัตกรรมรูปแบบการจัดการธุรกิจด้านอาหาร (business intelligence) ท้ังใน
ระดับต้นน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา อันจะเป็นสนับสนุนให้อุตสาหกรรมอาหารสามารถแข่งขันได้และเติบโตอย่างยั่งยืน 
ตลอดจนการใช้การเกษตรดิจิตอล (digital agriculture) เพ่ือมาใช้ในการทําฟาร์มสมัยใหม่ในการผลิตพืชอาหารซ่ึงเป็น
วัตถุดิบในการผลิตอาหารในพื้นที่เป้าหมาย 

เพื่อให้โครงการพ้ืนท่ีเศรษฐกิจนวัตกรรมอาหารสามารถดําเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรม ในระยะแรกสนช. จึงได้
ดําเนินโครงการนําร่องในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดภาคเหนือตอนบน  โดยได้ศึกษาถึงพ้ืนที่ท่ีมีความหนาแน่นและมีศักยภาพของ
ผู้ประกอบการด้านอาหาร พบว่ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือของประเทศไทยเป็นเขตการปกครองที่มีศักยภาพของผู้ประกอบการ
ด้านอาหารสูง โดยเฉพาะในพื้นที่ 3 จังหวัด คือ เชียงใหม่ ลําพูน และลําปาง มีสถานประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารและ
อุตสาหกรรมท่ีเก่ียวข้องท้ังสิ้น 2,260 สถานประกอบการ มีปริมาณผลผลิตทางการเกษตรประมาณ 500 ล้านตันต่อปี และมี
หน่วยงานท่ีสนับสนุนการสร้างความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบในพ้นไม่น้อยกว่า 150 หน่วยงาน ดังน้ันจะนําพ้ืนท่ี
การศึกษา (ภาพที่  1) เป็นพ้ืนที่นําร่องเพื่อพัฒนาเป็นพื้นท่ีเศรษฐกิจนวัตกรรมอาหารภาคเหนือ (Northern Food 
Innovation Zone; nFIZ) ไปสู่การสร้างนวัตกรรมด้านอาหาร ซ่ึงจะก่อให้เกิดการสร้างมูลค่าเพ่ิม (value creation) ที่สูง
มากให้แก่พื้นท่ี 
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4. วัตถุประสงค์ของโครงการ   

1. เพ่ือสร้างระบบนิเวศนวัตกรรม (innovation ecosystem) เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง โดยการแลกเปลี่ยนองค์
ความรู้ ข้อมูล เทคโนโลยี นวัตกรรม และแรงงานระหว่างกันในพ้ืนที่เป้าหมาย โดยการพัฒนาศักยภาพด้าน
นวัตกรรมของผู้ประกอบการในลักษณะเครือข่ายวิสาหกิจ (innovation cluster) มีการเชื่อมโยงโครงข่ายระหว่าง
ผู้ประกอบการ หน่วยงานวิจัยสถาบันการศึกษา หน่วยลงทุน และหน่วยงานสนับสนุนทั้งภาครัฐและเอกชน 

2. เพ่ือพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสนับสนุนการลงทุนในธุรกิจท่ีเก่ียวเนื่อง เช่น การจัดการอาหารปลอดภัย  
โลจิสติกส์ ระบบสารสนเทศ การวิจัยทางการตลาด การสร้างตราสินค้า และการสร้างโอกาสทางการตลาดทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ 

3. เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมของสินค้าและบริการในพื้นที่เป้าหมายรวมทั้งกระบวนการผลิตใหม่ๆ ที่จะส่งผลต่อการสร้าง
นวัตกรรมอันจะนําไปสู่การเพ่ิมผลิตภัณฑ์มวลรวม (GDP) ของพื้นที่เป้าหมาย 

 

5. รายละเอียดการดําเนินงาน  

5.1 พ้ืนที่ดําเนินการ: จังหวัดเชียงใหม่ ลําพูน และลําปาง 

5.2   กิจกรรมการดําเนินงาน: เพ่ือให้โครงการพื้นท่ีเศรษฐกิจนวัตกรรมอาหารสามารถดําเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรม 
ฝ่ายโครงสร้างพ้ืนฐาน (อุทยานนวัตกรรม) ได้กําหนดแผนปฏิบัติการ แบ่งออกเป็น 3 กลยุทธ์ 9 กิจกรรม  

กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาระบบนิเวศและสังคมนวัตกรรม : มีเป้าหมายการสร้างสังคมผู้ประกอบการและสร้าง
ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือสร้างระบบการจัดการเทคโนโลยี แบ่งออกเป็น 4 กิจกรรมหลัก 

1. การจัดทําฐานข้อมูลบรรจุภัณฑ์อัจฉริยะ 
2. การจัดทําฐานข้อมูลอุตสาหกรรมอาหาร 
3. การจัดทําฐานข้อสมาชิกเครือข่ายผู้ประกอบการอาหารภาคเหนือ 
4. โรงงานต้นแบบในระดับท่ีสามารถของรับรองมาตรการผลิตได้ 
กลยุทธ์ท่ี 2 การส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจนวัตกรรม : มีเป้าหมายเป็นการสนับสนุนด้านการพัฒนานวัตกรรม 

แบ่งออกเป็น 2 กิจกรรมหลัก 
1. NTFV’s Innovation Campaign 
2. Innovation Diffusion 
กลยุทธ์ท่ี 3 การเสริมสร้างความสามารถด้านนวัตกรรมและการแข่งขัน : มีเป้าหมายเสริมสร้างความสามารถใน

การแข่งขัน แบ่งออกเป็น 3 กิจกรรมหลัก 
1. หลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้น Innovative Business Boot Camp 
2. หลักสูตรการฝึกอบรมระยะกลาง NTFV 8 Weeks Coaching 
3. หลักสูตรการฝึกอบรมผู้ให้บริการนวัตกรรมของแต่ละเครือข่าย 
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5.3 ปฏิทินกิจกรรม/ระยะเวลาดําเนินการ : 

กิจกรรม/รายการ 
น้ําหนัก 
(%) 

นํ้าหนัก
ย่อย 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

100%  ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.  
การพัฒนาระบบนิเวศและสังคมนวัตกรรม 40              11.0000 

1. การจัดทําระบบ Membership เพ่ือ
เชื่อมโยงข้อมูลสมาชิกของผู้ประกอบการ
อาหารในเขตภาคเหนือ 

 40             3.0000 

2. ฐานข้อมูลสารสนเทศอุตสาหกรรมอาหาร  20             3.0000 

3. โรงงานต้นแบบเพ่ือเป็นโครงสร้างพ้ืนฐาน  40             5.0000 

การส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจนวัตกรรม 40               

1. NTFV’s Innovation Campaign  75             ต้ังงบท่ี D1 

2. การเผยแพร่นวัตกรรมสู่ระดับชุมชน  25             
การเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขัน 20              7.0000 

1. NTFV 8 Weeks Coaching  50             5.0000 

2. Innovative Business Boot Camp   40             1.0000 

3. The Trainer Boot Camp  10             1.0000 
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5.4 วิธีและขั้นตอนการดําเนินงาน (Work Breakdown Structure ) 

 
5.5  รายชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ 

ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย) ตําแหน่ง หน้าที่ 
ความรับผิดชอบ 

(%) 
งานหลัก   

1. นายชาญวิทย์ รัตนราศรี  
(CR) 

ผู้จัดการฝ่าย
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

ขับเคล่ือนกลยุทธ์พ้ืนท่ีเศรษฐกิจนวัตกรรมอาหารและ
สร้างปัจจัยเอ้ือให้เกิดการพัฒนาโครงการนวัตกรรมในพ้ืนท่ี 

100 

2. นายมนัสพงษ์ ม่ังไคร้  
(MM) 

ผู้ประสานงาน
โครงการ 

รับผิดชอบพัฒนาโครงการนวัตกรรมอาหารและอุตสาหกรรม
เก่ียวเน่ือง และการสร้างระบบนิเวศนวัตกรรม 

60 

3. นางสาวจิดาภา ร่ืนนารีนารถ 
(JR) 

ผู้ประสานงาน
โครงการ 

รับผิดชอบกิจกรรมการสร้างความสามารถด้าน
นวัตกรรม และกิจกรรมการสร้างระบนิเวศนวัตกรรม 

40 

งานสนับสนุน   
1. นายชัยธร ลิมาภรณ์วนิช  
    (CL) 

ผู้จัดการฝ่าย
สารสนเทศวิเคราะห์ 

การวางแผนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ 10 

2. นางสาวปัทมาวดี พัวพรหมยอด 
(PPP) 

ผู้จัดการแผนก กิจกรรมสร้างเครือข่าย 10 

3. นางสาววราศรี อัจฉริยะเดชา  
(VA) 

ผู้ประสานงาน
โครงการ 

การบริการธุรกิจและสร้างโอกาสพัฒนานวัตกรรม 10 
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5.6   ผู้รับผิดชอบโครงการ ( Responsibility Assignment Matrix) 

ลําดับ
ท่ี 

กิจกรรมการดําเนินงาน 
ผู้ดําเนินการ/หน้าท่ีความรับผิดชอบ 

CR CL MM JR PPP VA 
1. การพัฒนาระบบนิเวศและสังคมนวัตกรรม       

 การจัดทําระบบ Membership เพ่ือเช่ือมโยงข้อมูลสมาชิกของ
ผู้ประกอบการอาหารในเขตภาคเหนือ 

      

 ฐานข้อมูลสารสนเทศอุตสาหกรรมอาหาร       
 โรงงานต้นแบบเพ่ือเป็นโครงสร้างพ้ืนฐาน       

2. การส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจนวัตกรรม       
 1. NTFV’s Innovation Campaign       
 2. การเผยแพร่นวัตกรรมสู่ระดับชุมชน       

3. การเสริมสร้างศักยภาพเพ่ือให้เกิดความสามารถในการแข่งขัน       
 NTFV 8 Weeks Coaching        
 Innovative Business Boot Camp       
 The Trainer Boot Camp       

 

6.  รายละเอียดตัวชี้วัด ของแผนงาน/โครงการ 

6.1  ตัวชี้วัดท่ี 1: จํานวนผลงานด้านนวัตกรรมท่ีเกิดขึ้นในเขตนวัตกรรม 

 6.1.1  ประเภทตัวชี้วัด 
  สงป.  ยุทธศาสตร์ วท.  คํารับรองการปฏิบัติงาน สนช. (ก.พ.ร.)  แผนปฏิบัติการ สนช.   

 สนับสนุนการเกิดผลผลิต   

6.1.2  คําอธิบายตัวชี้วัด  
จํานวนโครงการนวัตกรรมท่ีเกิดข้ึนภายใต้พ้ืนท่ีเศรษบกิจนวัตกรรมอาหาร และผ่านการอนุมัติโครงการจาก
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองและพิจารณาโครงการ NTFV และ NIST 

6.1.3  ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด  (หน่วยวัด: โครงการ) 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

รวม 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
- - 5 - - 10 - - 10 - - - 25 

 

7. ผลผลิตโครงการ 

ไตรมาส 1 : แผนปฏิบัติการพื้นที่เศรษฐกิจนวัตกรรมอาหาร และโครงการนวัตกรรม 5 โครงการ  
ไตรมาส 2 : โครงการนวัตกรรม 10 โครงการ 
ไตรมาส 3 : โครงการนวัตกรรม 10 โครงการ 
ไตรมาส 4 : สรุปผลการดําเนินงานและจัดทําแผนการดําเนินงานปี 2562 
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8. ผลประโยชน์ท่ีคิดว่าจะได้รับ 

8.1 ผลประโยชน์ 
ประโยชน์ทางตรง 
1. ทําให้เกิดธุรกิจนวัตกรรมด้านอาหาร ท้ังในรูปแบบของการเพ่ิมมูลค่า (value added) และการสร้างมูลค่า 

(value creation) ซ่ึงจะทําให้สินค้าอาหารไทยได้ส่วนแบ่งทางการตลาดในเวทีโลกเพ่ิมมากข้ึน 
2. ทําให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือภาคอุตสาหกรรมการผลิต ซ่ึงรวมถึงผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดย่อม ทําให้ผู้ประกอบการมีความพร้อมท่ีจะปรับตัวและสามารถยกระดับขีดความสามารถของตน เพ่ือ
รองรับการเปลี่ยนแปลงท่ีกําลังจะเกิดข้ึนได้อย่างมีประสิทธิภาพท้ังในเชิงรับและเชิงรุก โดยผู้ประกอบการ
จะมีความรู้และได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐท้ังในด้านการลงทุน แรงงาน การตลาด การเจรจาทางธุรกิจ 
มาตรฐานสินค้า และกฏระเบียบ รวมถึงข้อบังคับต่างๆ ซ่ึงจําเป็นต่อการเพ่ิมศักยภาพเพื่อรองรับ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ที่กําลังจะเกิดข้ึน 

3. ทําให้ภาคการเกษตรซ่ึงเป็นเศรษฐกิจฐานรากของประเทศและเป็นปัจจัยหลักท่ีสําคัญของภาคอุตสาหกรรม
อาหารมีการเจริญเติบโต ทําให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มมากข้ึน และช่วยลดปัญหาผลผลิตทางการเกษตรมี
ราคาตกต่ําและล้นตลาด 

 ประโยชน์ทางอ้อม  
1. ทําให้เกิดแรงกระตุ้นในการนําวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการเพ่ิมศักยภาพ

และสร้างความแปลกใหม่ให้กับวงการอุตสาหกรรมอาหารของไทย 
2. ทําให้เกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีการเกษตรและการแปรรูประหว่างภาครัฐและภาคเอกชน 

ซ่ึงจะยังผลให้การพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศมีการขับเคลื่อนอย่างต่อเน่ือง 
3. ทําให้เกิดการสรรสร้างเทคโนโลยีใหม่ เพ่ือตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรมอาหาร ท่ี

ต้องการพัฒนาเทคโนโลยีของตนให้มีศักยภาพทัดเทียมกับนานาอารยประเทศ 
4. ส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรณ์ในพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
5. ทําให้เกิดการยกระดับมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมในพ้ืนท่ีให้ดีข้ึน ซ่ึงจะช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหา

สิ่งแวดล้อมท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

9.  งบประมาณ 

9.1 งบประมาณ ปี 2561 รวมทั้งหมด  18,000,000  ล้านบาท (สิบแปดล้านบาทถ้วน) 

ปีงบประมาณ 
งบประมาณ 
ตาม พ.ร.บ. 

เงินสะสม สนช. 
เงินผูกพันยกมา 

(อนุมัติโดย กนช.) 
เงินสนับสนุนจาก

หน่วยงานอ่ืน 
รวม 

ปีงบประมาณ 2560 500,000 32,350,000 - - 32,850,000 
ปีงบประมาณ 2561 2,500,000 15,500,000 - - 18,000,000 

 



 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 

ส่งเสริมนวัตกรรมตลอดหว่งโซ่มูลค่า 
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S2-1: นวัตกรรมแบบมุ่งเป้า (Thematics) 
 

1. ความสอดคล้องกับนโยบาย 

1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี:  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ:  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 

1.3 ยุทธศาสตร์: กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
 ยุทธศาสตร์ที่ 1: บ่มเพาะนวัตกรเพ่ืออนาคต และพัฒนากําลังคน วทน.  

 ยุทธศาสตร์ที่ 2: บริหารจัดการงานวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมในสาขาเป้าหมาย  

 ยุทธศาสตร์ที่ 3: ขับเคลื่อนโครงการ วทน. ขนาดใหญ่   

 ยุทธศาสตร์ที่ 4: พัฒนาพื้นที่เพื่อนวัตกรรม  
� ยุทธศาสตร์ที่ 5: ผลักดันเทคโนโลยีเพ่ือสังคมและเศรษฐกิจฐานราก  

1.4 ยุทธศาสตร์: สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 1: พัฒนานวัตกรรมเชิงพ้ืนท่ีและเมือง 
� ยุทธศาสตร์ท่ี 2: สร้างคุณค่าและมูลค่าตลอดห่วงโซ่อุปทาน 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 3: พัฒนาความสามารถทางนวัตกรรมขององค์กรและนวัตกร 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 4: สร้างเครือข่ายนวัตกรรมตลอดห่วงโซ่อุปทาน 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 5: ส่งเสริมและกระตุ้นตลาดนวัตกรรม ยกระดับนวัตกรรมไทยสู่สากล 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 6: ขับเคลื่อนนวัตกรรมด้วยสารสนเทศและองค์ความรู้ 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 7: พัฒนาองค์กรนวัตกรรม 
 

2. ฝ่ายงานและผู้รับผิดชอบ 

ส่วนงานเศรษฐกิจและสังคม นวัตกรรมในอุตสาหกรรมเป้าหมายแบบมุ่งเป้า 
- นายวิเชียร สุขสร้อย  (ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส) 
- ดร. สุรอรรถ ศุภจัตุรัส   (ผู้จัดการฝ่าย)  
- นายภคพงศ์ พรมนุชาธิป   (ผู้จัดการโครงการ) 
- นายอุกฤช กิจศิริเจริญชัย   (ผู้จัดการโครงการ) 
- นายวิศรุต สุวรรณา  (ผู้ประสานงานโครงการ) 
- นางสาวนฤมล รัตนากรพันธ์ุ (ผู้ประสานงานโครงการ) 
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- นางสาวธีราพร ธิรามนต์  (ผู้ประสานงานโครงการ) 
- ดร. นิมิต นิพัทธ์ธรรมกุล   (ผู้ประสานงานโครงการ) 
- นางสาวปาณิศรา คะบุศย์  (ผู้ประสานงานโครงการ) 
- นางสาวพิชชารีย์ กีรติธากุล (ผู้ประสานงานโครงการ) 

 

3. หลักการและเหตุผล  

 นวัตกรรมแบบมุ่งเป้า  (Thematic innovation) คือ การดําเนินการที่มุ่งเน้นสร้างนวัตกรรมท่ีมีโอกาสในอนาคตท่ี
จะขยายผลนวัตกรรมไปสู่ระดับการผลิตจริงและระดับการใช้งานจริงที่จะปรับเปลี่ยนอุตสาหกรรมหรือธุรกิจเดิมให้มี
ความครบถ้วน 3 ประการ ได้แก่ 1) มีมูลค่าด้านเศรษฐกิจไม่ต่ํากว่า 1,000 ล้านบาทใน 5 ปีดําเนินการ 2) มีผู้ ร่วม
ดําเนินการครบถ้วนตั้งแต่ต้นนํ้า(ผู้สร้างเทคโนโลยี) กลางน้ํา(ผู้นําเทคโนโลยีไปใช้งาน) และปลายนํ้า(ประชาชนหรือ
ผู้บริโภค) จํานวนของผู้ที่เก่ียวข้องไม่ต่ํากว่า 5,000 คน ใน 5 ปีดําเนินการ 3) มีการร่วมจัดสรรทรัพยากรขององค์กรทั้ง
คนและเงินทุน ของทุกภาคส่วนเข้ามาร่วมเพ่ือขับเคลื่อนร่วมกันสร้างมูลค่าส่วนรวม (shared value)ได้มากกว่าโครงการ
นวัตกรรมแบบเดี่ยวทั่วไป มีมูลค่าทรัพยากรที่ร่วมจัดสรรไม่ต่ํากว่าร้อยละ 50 ของการดําเนินงาน 

 ดังนั้นการดําเนินงานจะแตกต่างจากโครงการท่ี สนช. ได้เร่ิมดําเนินการมาก่อนหน้า โดยต้องแบ่งข้ันตอนการ
ดําเนินงานออกเป็น 4 ลําดับข้ฎน 1) การศึกษาและกําหนดโจทย์ท่ีชัดเจน วางเป้าหมายและวิสัยทัศน์ย่อยให้สอดคล้องกับ
องค์กรแม่และภาคอุตสาหกรรม/บริการเป้าหมาย ให้ทันกับบริบทการเปลี่ยนแปลงของโลก การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ของลูกค้า 2)สร้างกิจกรรมการมีส่วนร่วมตั้งแต่เร่ิมโครงการกับทุกภาคส่วน โดยเน้นแบบเชิงลึกได้แก่การนําเสนอกับ
ระดับบริหารขององค์กรข้ามชาติ/ องค์กรระดับชาติ/องค์กรระดับแนวหน้าของอุตสาหกรรม-บริการของประเทศ และทํา
กิจกรรมร่วมกับผู้ใช้งานปลายนํ้าได้แก่ประชาชน ผู้บริโภค ผู้ได้รับประโยชน์จากนวัตกรรมนั้น 3)การเชื่อมต่อระหว่าง
หน่วยงานหลัก หน่วยงานสนับสนุน หน่วยงานรัฐและหน่วยงานเอกชน โดยสร้างแพลตฟอร์ม ความร่วมมือระหว่างกัน 
(communication and collaboration platform) อันจะทําให้ทุกหน่วยงานเดินทางไปทิศทางเดียวกันติดตามกันได้
ตลอดเวลาของการขับเคลื่อน 4)การขยายผลนวัตกรรมท่ีเกิดข้ึนให้ไปสู่การเปลี่ยนแปลงกระบวนการทางธุรกิจแบบเดิม  
(traditional business model) หรือการเปลี่ยนกระบวนการผลิตของประเทศ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตแบบก้าว
กระโดด รวมไปถึงการนํานวัตกรรมไปสู่การทําการตลาดนวัตกรรม (market innovation) ด้วย 

 ในช่วงปีที่ผ่านมา สนช. ได้เร่ิมศึกษาอุตสาหกรรมและบริการท่ีมีโอกาสขยายผลให้เกิดนวัตกรรมแบบมุ่งเป้าในหลาย
ส่วน พอจะสรุปสาระสําคัญโดยย่อของแต่ละอุตสาหกรรม/บริการได้ดังน้ี 

1. ธุรกิจท่องเท่ียวไทยและบริการ  

2. อุตสาหกรรมสมุนไพรเพื่อสุขภาพ 

3. ธุรกิจที่ใช้อากาศยานไร้คนขับ (UAV application)  

4. อุตสาหกรรมการผลิตที่ใช้เทคโนโลยี IoT  

5. อุตสาหกรรมอาหารและสังคมเมือง 
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ธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 

 อุตสาหกรรมท่องเท่ียวเป็นอุตสาหกรรมภาคบริการที่มีการขยายตัวสูง มีบทบาทสําคัญในระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศไทย เพราะนอกจากจะสร้างรายได้โดยมีมูลค่าเป็นอันดับหนึ่งของการค้าบริการรวมของประเทศแล้ว ยังเป็น
อุตสาหกรรมท่ีก่อให้เกิดธุรกิจที่เก่ียวเนื่องอีกมากมาย อาทิ โรงแรมและท่ีพัก ภัตตาคาร ร้านอาหาร ร้านจําหน่ายของท่ี
ระลึก การคมนาคมขนส่งเป็นต้น ซ่ึงก่อให้เกิดการลงทุน การจ้างงาน และการกระจายรายได้สู่ท้องถ่ิน นอกจากนี้การ
ท่องเที่ยวยังมีส่วนสําคัญในการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานของการคมนาคมขนส่ง รวมไปถึงการค้าและการลงทุน เม่ือ
ประเทศประสบภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ การท่องเท่ียวมีบทบาทสําคัญในการสร้างรายได้ให้กับประเทศสามารถช่วยให้
เศรษฐกิจฟื้นตัวได้ในเวลาท่ีรวดเร็วกว่าภาคผลิตและบริการอ่ืนๆ 
 โดยในแต่ละปีสามารถสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศในรูปเงินตราต่างประเทศปีละหลายแสนล้านบาท รวมทั้งสร้าง
กระแสเงินหมุนเวียนภายในประเทศจากคนไทยเท่ียวไทยนับแสนล้านบาทเช่นเดียวกัน ซ่ึงในปี 2556 นักท่องเท่ียว
ต่างประเทศ เพิ่มข้ึนต่อเนื่องและทําสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ท่ี 26.7 ล้านคน ขยายตัวร้อยละ 96 จากปีก่อน ประเทศ
ไทยมีรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศประมาณ 1.29 ล้านล้านบาท ขณะเดียวกัน ธุรกิจการท่องเที่ยวก่อให้เกิด
การจ้างงานกว่า 2 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 6 - 7 ของแรงงานทั้งระบบ รวมท้ังยังช่วยกระจายรายได้และการจ้างงาน
ไปสู่ชนบท ตามสถานที่ท่องเท่ียวต่างๆ รายได้เงินตราต่างประเทศดังกล่าวยังมีส่วนสําคัญที่ช่วยชดเชยการขาดดุลการค้า
ในช่วงที่การส่งออกสินค้าของไทย มีแนวโน้มชะลอตัวลงตามภาวะเศรษฐกิจโลก อย่างไรก็ตามอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
มีแนวโน้มการแข่งขันรุนแรงข้ึนตามลําดับ มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและมีความอ่อนไหวง่ายจาก โดยเฉพาะการ
เปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารซ่ึงมีบทบาทสําคัญต่อพฤติกรรมนักท่องเที่ยวท่ีเปลี่ยนไป และการ
บริหารจัดการด้านการท่องเท่ียวอย่างมีประสิทธิภาพ  

 
กรอบแนวคิดธุรกิจท่องเท่ียวและบริการ 
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อุตสาหกรรมสมุนไพรเพ่ือสุขภาพ 

 การพัฒนา “นวัตกรรม” บนพื้นฐานจุดแกร่งของประเทศถือเป็นปัจจัยสําคัญที่จะผลักดันระบบเศรษฐกิจของประเทศ
ให้สามารถขับเคลื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเนื่องจากประเทศไทยมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติท่ีถือเป็นมรดกและต้นทุนท่ี
สําคัญของสังคมไทย โดยเฉพาะความอุดมสมบูรณ์ทางพืชสมุนไพรธรรมชาติท่ีหลากหลาย ซ่ึงปัจจุบันพืชสมุนไพรได้ถูก
นําไปใช้เป็นวัตถุดิบในหลากหลายอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมการผลิตยาแผนโบราณ ยาแผนปัจจุบันท่ีพัฒนา
จากสมุนไพร และอุตสาหกรรมการผลิตท่ีมีการประยุกต์สมุนไพรในรูปแบบต่างๆ เช่น สารสกัดจากสมุนไพร ส่วนผสมใน
เคร่ืองสําอางและผลิตภัณฑ์สปา เป็นต้น นอกจากนี้ เม่ือพิจารณาถึงแนวโน้มความต้องการใช้สมุนไพรท่ีเพ่ิมข้ึนอย่าง
รวดเร็ว จึงเห็นได้ว่า “สมุนไพรไทย” นับเป็นกุญแจสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ซ่ึงจําเป็นต้องมีการ
พัฒนานวัตกรรมทางด้านสมุนไพรเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมสมุนไพรของประเทศไทย 

ในส่วนของภาครัฐบาล กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ก็ได้
ดําเนินการจัดทําแผนแม่บทแห่งชาติ ว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย ฉบับท่ี 1 พ.ศ. 2560 – 2564 ท่ีมุ่งให้หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องดําเนินการพัฒนาสมุนไพรไทยให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เป็นที่ยอมรับและสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสมุนไพรไทย โดยมุ่งสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือเชื่อมโยงในการผลักดันงานวิจัย
ไปสู่ผลิตภัณฑ์ในเชิงพาณิชย์ หรือ “จากห้ิงสู่ห้าง” ในส่วนของสํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ซ่ึงแม้นจะ
มีการสนับสนุนผู้ประกอบการในการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ธรรมชาติอย่างต่อเนื่อง หากแต่การดําเนินการ
ดังกล่าวยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร เนื่องจากยังไม่สามารถชักนําให้ผู้ประกอบการไทยเปลี่ยนแปลงรูปแบบการ
ดําเนินการธุรกิจจากเดิมไปสู่ธุรกิจนวัตกรรมท่ีสามารถยกระดับอุตสาหกรรมสมุนไพรไทยทั้งระบบได้ ดังนั้น การพัฒนา
นวัตกรรมสมุนไพรท่ีสามารถก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมสมุนไพรไทยท้ังระบบตลอดจนห่วงโซ่มูลค่า จึง
เป็นส่งที่จําเป็นที่จะใช้เป็นแนวทางในการดําเนินงานตามแผนปฎิบัติการการพัฒนานวัตกรรมแบบมุ่งเป้า (Thematic 
Innovation) ต่อไป 

 จากการประมวลผลและวิเคราะห์ถึงแนวทางการกําหนดรูปแบบกรอบการพัฒนานวัตกรรมด้านสมุนไพรพบว่าการ
พัฒนานวัตกรรมสมุนไพรของประเทศไทยนั้นจําเป็นต้องยกระดับผลิตภัณฑ์เพื่อลดการพึ่งพาจากต่างประเทศใน
ผลิตภัณฑ์ที่มีความต้องการสูง รวมถึงเป็นการเพ่ิมมูลค่าของสมุนไพรจากงานวิจัยไปสู่เชิงพาณิชย์ และพัฒนาปรับปรุง
ผลิตภัณฑ์ให้มีประสิทธิผลท่ีดีข้ึน โดยสามารถกําหนดวัตถุประสงค์ของการพัฒนานวัตกรรมตามผลิตภัณฑ์ได้ 5 กลุ่ม 
ได้แก่ 1. ตํารับยาแผนโบราณ 2. ยาสมุนไพร 3. ผลิตภัณฑ์สมุนไพร (ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร) 4. ผลิตภัณฑ์สมุนไพร 
(เคร่ืองสําอาง) และ 5. ผลิตภัณฑ์สมุนไพรอาหารสัตว์หรือเกษตร ตลอดจนกําหนดกรอบการพัฒนานวัตกรรมด้าน
สมุนไพรตามหลักในการกําหนดกรอบการพัฒนานวัตกรรมใน 4 ประเภท ได้แก่ 1. การวางกรอบการพัฒนานวัตกรรม
ตามวัตถุประสงค์เป็นหลัก (สมุนไพรเดี่ยว) 2. การวางกรอบการพัฒนานวัตกรรมตามวัตถุประสงค์เป็นหลัก (สมุนไพร
ตํารับ) 3. การวางกรอบการพัฒนานวัตกรรมตามอุปทานของสมุนไพรเป็นหลัก  และ 4. การวางกรอบการพัฒนา
นวัตกรรมตามแพลทฟอร์ม (Platform)   
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 ทั้งนี้ ได้กําหนดกรอบพัฒนานวัตกรรมสมุนไพรแบบมุ่งเป้าได้ใน 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มยาสมุนไพร และผลิตภัณฑ์เสริม
อาหารสมุนไพร  

 
  
 พร้อมกันนี้ ได้มีการปรับเปลี่ยนและจัดทํากรอบการพัฒนานวัตกรรมด้านสมุนไพรให้มีความครอบคลุมมากท่ีสุด เพ่ือ
ใช้เป็นกรอบในการสนับสนุนทุนการพัฒนานวัตกรรมของสํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติในอนาคต โดยสามารถแบ่งได้
ออกเป็น 3 ประเภทหลัก ได้แก่  

ตํารับยาแผนโบราณ

ยาสมุนไพร

ผลิตภัณฑ์สมุนไพร 
(ผลิตภัณฑ์เสริม

อาหาร)

ผลิตภัณฑ์สมุนไพร 
(เครื่องสําอาง)

3

2

1

4

1. เพ่ือยกระดับและเพ่ิมบัญชียาสมุนไพรเพ่ือสุขภาพของประชาชน
2. เพ่ือพัฒนายาสมุนไพรไทย ลดการพ่ึงพายาจากต่างประเทศในโรคสําคัญที่มีความต้องการสูง
3. เพ่ือพัฒนายาสมุนไพรไทยและเพ่ิมมูลค่าของยาสมุนไพรจากงานวิจัยไปสู่เชิงพาณิชย์ 
4. เพ่ือพัฒนายาสมุนไพรไทยสําหรับผู้ป่วยหรือผู้ที่มีสภาพผิดปกติทางร่างกาย 
5. เพ่ือพัฒนาการตั้งตํารับยาสมุนไพรให้มีความน่าใช้ สะดวกต่อการใช้งาน และมีประสิทธิผลที่ดีข้ึน 
6. เพ่ือใช้ประโยชน์จากวัตถุดิบสมุนไพรให้เกิดการสร้างมูลค่าเศรษฐกิจของประเทศ

1. เพ่ืออนุรักษ์ตํารับยาแผนโบราณด้วยการพัฒนายาสมุนไพรไทยเพ่ือสุขภาพของประชาชน
2. เพ่ืออนุรักษ์ตํารับยาแผนโบราณด้วยการพัฒนายาสมุนไพรไทยเพ่ือส่งออกยาไปสู่ตลาดโลก

1. เพ่ือพัฒนาสูตรตํารับผลิตภัณฑ์สมุนไพร(ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลที่ดีข้ึน 
2. เพ่ือพัฒนายาสมุนไพรไทย (ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร) สําหรับผู้ป่วย หรือผู้ที่มีสภาพผิดปกติทางร่างกาย 
3. เพ่ือพัฒนายาสมุนไพรไทย (ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร) สําหรับผู้ป่วยที่มีความต้องการอาหารพิเศษ

1. เพ่ือยกระดับผลิตภัณฑ์สมุนไพร (เครื่องสําอาง) ให้ได้มาตรฐาน 
2. เพ่ือยกระดับและเพ่ิมจํานวนผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย 
3. เพ่ือพัฒนาสูตรตํารับผลิตภัณฑ์สมุนไพร (เครื่องสําอาง) ให้ได้ประสิทธิผลที่ดีข้ึน 
4. เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย (เครื่องสําอาง) ด้วยการวิจัยครบวงจรจนเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในเชิงพาณิชย์ 
5. เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย (เครื่องสําอาง) จากงานวิจัยเดิมจนเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในเชิงพาณิชย์ 

เลือกวัตถุประสงค์ของการพัฒนานวัตกรรมแบง่ตามผลิตภัณฑ์ 

ผลิตภัณฑ์สมุนไพร
อาหารสัตว์หรือเกษตร

5
1. เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยเพ่ือพัฒนาขีดความสามารถในการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารของไทย
2. เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยเพ่ือการลดการนําเข้าของส่วนผสมของอาหารสัตว์/สารเคมีสําหรับอาหารสัตว์

ยาสมุนไพร

ผลิตภัณฑ์เสริม
อาหารสมุนไพร

1. เพื่อยกระดับและเพิ่มบัญชียาสมุนไพรเพื่อสุขภาพของประชาชน

2. เพื่อพัฒนายาสมุนไพรไทย ลดการพึ่งพายาจากต่างประเทศในโรค

สําคัญท่ีมีความต้องการสูง

3. เพื่อพัฒนายาสมุนไพรไทยและเพิ่มมูลค่าของยาสมุนไพรจากงานวิจัย

ไปสู่เชิงพาณิชย์ และส่งออกยาสมุนไพรไปสู่ตลาดโลก

4. เพื่อพัฒนายาสมุนไพรไทยสําหรับผู้ป่วย/ ผู้ท่ีมีสภาพผิดปกติทาง

ร่างกาย/ ผู้ท่ีมีความต้องการอาหารพิเศษ

5. เพื่อพัฒนาการต้ังตํารับยาสมุนไพรให้มีความน่าใช้ สะดวกต่อการใช้งาน 

และมีประสิทธิผลท่ีดีข้ึน 

6. เพื่อใช้ประโยชน์จากวัตถุดิบสมุนไพรให้เกิดการสร้างมูลค่าเศรษฐกิจ

ของประเทศ

วัตถุประสงค์ของการพัฒนานวัตกรรม
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1. การพัฒนานวัตกรรมด้านการรักษาโรค: เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการยาสมุนไพรไทยได้สามารถ
ปรับตัวให้เข้ากับทิศทางการพัฒนาประเทศของรัฐบาล รวมท้ังมีการผลิตที่ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค และผลผลิตมี
คุณภาพเพ่ิมมากข้ึน ซ่ึงสามารถแบ่งออกเป็นการพัฒนานวัตกรรมด้านการรักษาโรคสําหรับวัยทํางาน และวัยสูงอายุ 

2. การพัฒนานวัตกรรมด้านการบํารุงสุขภาพ: เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการมีการผลิตผลิตภัณฑ์ที่มี
ฤทธ์ิต่อระบบต่างๆ ของบุรุษและสตรีในการบํารุงป้องกันสุขภาพก่อนการเจ็บป่วย ซ่ึงจะทําให้เกิดผลิตภัณฑ์ที่ตรงตามความ
ต้องการของผู้บริโภค โดยสามารถแบ่งออกเป็นผลิตภัณฑ์เสริมภูมิคุ้มกัน (Immune) ผลิตภัณฑ์เสริมสมรรถภาพทางเพศ 
(Hormone) และเวชสําอาง (Cosmeceuticals) 

3. การพัฒนานวัตกรรมท่ีใช้แก้ปัญหาเชิงระบบจากข้อจํากัดในการผลิตสมุนไพร: เป็นการพัมนานวัตกรรมที่เก่ียวข้อง
ถึงทิศทางการวางแผนพัฒนาอุตสาหกรรมสมุนไพร ตลอดห่วงโซ่อุปทาน การประเมินปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนา เพ่ือ
เป็นข้อมูลในการแก้ปัญหาเชิงระบบและกําหนดนโยบายในอนาคต 

 จากการกําหนดกรอบการพัฒนานวัตกรรม ทั้งเป้าหมาย วัตถุประสงค์ คุณสมบัติ ตํารับ และวัตถุดิบ เพ่ือพัฒนา
นวัตกรรมสมุนไพรไทยให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน ทั้งทางด้านการผลิต บุคลากร และผลิตภัณฑ์ ทําให้สามารถ
กําหนดกรอบการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือยกระดับอุตสาหกรรมสมุนไพรนั้นจะประกอบด้วย 3 ระยะ ได้แก่ 1. พัฒนาผลิตภัณฑ์
สมุนไพรที่มีคุณภาพเบื้องต้นด้วยเทคโนโลยีสําหรับกลุ่มตลาดล่าง 2. พัฒนาควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์สมุนไพรโดย
เทคโนโลยีข้ันสูงสําหรับกลุ่มตลาดกลาง และ 3. พัฒนาควบคุมคุณภาพ ผลิตภัณฑ์สมุนไพรให้ดีเพิ่มข้ึนสําหรับกลุ่มตลาด
กลาง 

วัย
สูง

อา
ยุ

วัย
ทํา

งา
น

ภาวะซึมเศร้า (Depression)

จอประสาทตาเส่ือม 
(Age-related Macular Degeneration)

ประสาทหูเส่ือม 
(Sensorineural Hearing Loss)

โรคมะเร็ง (Cancer)

โรคเบาหวาน (Diabetes Mellitus)

โรคหลอดเลือดสมองและหัวใจ 
(Cardiovascular & Cerebrovascular Diseases)

โรคถุงลมโป่งพอง (Emphysema)

โรคความดันโลหิตสูง (Hypertension)

โรคอ้วนลงพุง (Obesity)

เสริมสมรรถภาพทางเพศ (Hormone)

เสริมภูมิคุ้มกัน (Immune)

รักษา
โรค

บํารุงสุขภาพ

วัตถุประสงค์
A

B

A1

A2

A1-1

B1

B2

A1-2

A1-3

A1-4

A2-3

A2-2

A2-1

A2-5

A2-4

สามารถ
แข่งขันกับ
ยาสมัย

ใหม่ได้ในด้าน
ราคา

มีคุณภาพ 
ของผลิตภัณฑ์

หรือ
ฤทธ์ิในการ

รักษาโรคท่ีได้
มาตรฐาน

วัตถุดิบ

เน้นกลุ่มตลาด
ที่ความ

ต้องการไม่
ซับซ้อน

คุณสมบัติ ตํารับ

A: ยาตํารับใหม่ ท่ี
ศึกษาจาก
สมุนไพรเดี่ยว

B: ยาตํารับโบราณ
(ปรับปรุงลดจํานวน

สมุนไพร)

C: ยาตํารับพ้ืนบ้าน

M
at

ch
in

g

เป้าหมาย

นวัตกรรมที่ใช้แก้ปัญหาเชิงระบบจากข้อจํากัดในการผลิตสมุนไพร

เวชสําอาง (Cosmeceuticals)B3

สมุนไพรท่ีมีอยู่/
หาได้ง่ายในประเทศ

วัตถุดิบสมุนไพรท่ีเป็น
พืชล้มลุก ไม่ใช่แก่น

หรือรากแก้ว

สมุนไพรที่ไม่อยู่ใน
รายช่ือสมุนไพรมีพิษ
หรือสมุนไพรต้องห้าม
(Negative list) ในการ

ส่งออก

สมุนไพรท่ีมีความเป็น
เอกลักษณ์ของประเทศ
ไทย (Geographical 

indication: GI)

M
at

ch
in

g



แผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2561 สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

S2-1 นวัตกรรมแบบมุ่งเป้า  7/21 

ระยะท่ี 1:  พัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรท่ีมีคุณภาพเบ้ืองต้นด้วยเทคโนโลยีสําหรับกลุ่มตลาดล่าง ซ่ึงมีรายละเอียดของ
นวัตกรรม ดังนี้ 

– เน้นพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาหรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสมุนไพรท่ีตอบโจทย์การรักษาหรือป้องกันโรค
เป้าหมาย ซ่ึงยาแผนปัจจุบันมีราคาสูง 

– เน้นควบคุมกระบวนการผลิตเบื้องต้นให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
– เน้นการลดต้นทุนการผลิตด้วยการใช้วัตถุดิบที่มีราคาถูก แต่มีคุณภาพ 

ระยะท่ี 2: พัฒนาควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์สมุนไพรโดยเทคโนโลยีข้ันสูงสําหรับกลุ่มตลาดกลาง ซ่ึงมีรายละเอียดของ
นวัตกรรม ดังนี้ 

– เน้นการปรับปรุงและใช้เทคโนโลยีกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีคุณภาพสูงข้ึนสําหรับกลุ่มตลาด
กลาง 

– ควบคุมการผลิตวัตถุดิบสมุนไพรสําหรับการผลิตผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพสูง 
– เพิ่มการทดสอบทางคลินิก (Clinical Trial) เพ่ือยืนยันผลการรักษาของผลิตภัณฑ์ 
– ศึกษาการพัฒนาตํารับเพิ่มเติม เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพที่ดีข้ึน สามารถตอบสนองความ

ต้องการของตลาดได้ 
ระยะท่ี 3: พัฒนาควบคุมคุณภาพ ผลิตภัณฑ์สมุนไพรให้ดีเพิ่มข้ึนสําหรับกลุ่มตลาดกลาง ซ่ึงมีรายละเอียดของ

นวัตกรรม ดังนี้ 
– พัฒนาบรรจุภัณฑ์เพ่ือรักษาคุณภาพและยืดอายุการใช้งานผลิตภัณฑ์ 
– พัฒนาสูตรตํารับของผลิตภัณฑ์โดยการปรับปรุงความน่าใช้และรสชาติ รวมถึงการพัฒนาความคงตัวทาง

เคมีและทางกายภาพของผลิตภัณฑ์สมุนไพรให้ดียิ่งข้ึน 

 
แผนท่ีนําทางเพ่ือส่งเสริมนวัตกรรมการพัฒนายาสมุนไพร 

ระยะที่ 3: พัฒนาควบคุมคุณภาพ 
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรให้ดีเพ่ิมข้ึน
สําหรับกลุ่มตลาดกลาง

ระยะที่ 2: พัฒนาควบคุมคุณภาพ ผลิตภัณฑ์
สมุนไพรด้วยเทคโนโลยีข้ันสูง
สําหรับกลุ่มตลาดกลาง

ระยะที่ 1: พัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรท่ีมี
คุณภาพเบื้องต้นด้วยเทคโนโลยี
สําหรับกลุ่มตลาดล่าง

• เน้นพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาหรือผลิตภัณฑ์
เสริมอาหารสมุนไพรท่ีตอบโจทย์การ
รักษาหรือป้องกันโรคเป้าหมาย ซึ่งยา
แผนปัจจุบันมีราคาสูง

• เน้นควบคุมกระบวนการผลิตเบื้องต้นให้
มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

• เน้นการลดต้นทุนการผลิตด้วยการใช้
วัตถุดิบที่มีราคาถูก แต่มีคุณภาพ

• เน้นการปรับปรุงและใช้เทคโนโลยี
กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรท่ีมี
คุณภาพสูงข้ึนสําหรับกลุ่มตลาดกลาง

• ควบคุมการผลิตวัตถุดิบสมุนไพรสําหรับ
การผลิตผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพสูง

• เพ่ิมการทดสอบทางคลินิก (Clinical 
Trial) เพ่ือยืนยันผลการรักษาของ
ผลิตภัณฑ์

• ศึกษาการพัฒนาตํารับเพ่ิมเติม เพ่ือ
ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพท่ีดี
ข้ึน สามารถตอบสนองความต้องการของ
ตลาดได้

• พัฒนาบรรจุภัณฑ์เพ่ือรักษาคุณภาพและ
ยืดอายุการใช้งานผลิตภัณฑ์

• พัฒนาสูตรตํารับของผลิตภัณฑ์โดยการ
ปรับปรุงความน่าใช้และรสชาติ รวมถึง
การพัฒนาความคงตัวทางเคมีและทาง
กายภาพของผลิตภัณฑ์สมุนไพรให้ดี
ย่ิงข้ึน
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 ซ่ึงในการดําเนินการและจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนานวัตกรรมสําหรับสมุนไพรนั้นจําเป็นต้องจัดลําดับความสําคัญ
ประเภทของโครงการ ความยากง่ายในการดําเนินการ และผลกระทบของโครงการร่วมด้วย เพ่ือสร้างความม่ันคงและ
ยั่งยืนของเศรษฐกิจไทย และเพ่ือให้สามารถนําผลการดําเนินงานนั้นไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพในเชิงพาณิชย์ รวมถึง
สามารถใช้เป็นกลไกในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสมุนไพรของประเทศได้อย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต จึงได้มีการกําหนด
กลุ่มผลิตภัณฑ์เป้าหมายสําหรับแผนที่นําทาง (Road Map) ในการพัฒนายาสมุนไพรข้ึน เพ่ือให้การดําเนินการเกิด
ประสิทธิผลสูงสุด ทั้งนี้ แผนที่นําทางนี้อาจแบ่งช่วงเวลาออกเป็น 4 ระยะ คือ ระยะท่ี 1 (1 - 3 ปี) ระยะท่ี 2 (3 - 5 ปี) 
ระยะท่ี 3 (5 - 10 ปี) และระยะท่ี 4 (10 - 20 ปี) หรืออาจมีการเปลี่ยนแปลงเพ่ือความเหมาะสม โดยมีรายละเอียด ดังนี้   

 
แผนท่ีนําทางในการพัฒนาสมุนไพรในอุตสาหกรรมยา 

• ยากลุ่มท่ี 1: ในการเร่ิมต้นการพัฒนานวัตกรรมควรเร่ิมจากการพัฒนากลุ่มยาที่มีงานวิจัยก่อนหน้ารองรับ ซ่ึงจะ

เป็นการต่อยอดงานวิจัยเดิมเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์ไปสู่เชิงพาณิชย์ ซ่ึงจะเป็นการผลักดันงานวิจัยเดิมจากห้ิงสู่ห้าง

อย่างแท้จริง โดยจะทําการพัฒนาควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์สมุนไพรโดยเทคโนโลยีข้ันสูง และพัฒนาควบคุม

คุณภาพผลิตภัณฑ์สมุนไพรให้ดีเพิ่มข้ึนสําหรับกลุ่มตลาดกลาง 

• ยากลุ่มท่ี 2: เป็นยากลุ่มต่อมาที่มีศักยภาพในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของ

ตลาดได้ โดยจะเร่ิมต้นด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรท่ีมีคุณภาพเบื้องต้นด้วยเทคโนโลยีสําหรับกลุ่มตลาดล่าง 

จากน้ันจึงพัฒนาควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์สมุนไพรโดยเทคโนโลยีข้ันสูงสําหรับกลุ่มตลาดกลาง และพัฒนา

ควบคุมคุณภาพ ผลิตภัณฑ์สมุนไพรให้ดีเพิ่มข้ึนสําหรับกลุ่มตลาดกลางเป็นลําดับถัดมา 

ดําเนินการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง

ขยายผลไปยัง
ผลิตภัณฑ์ยาอื่นๆ

WAVE IVWAVE IIIWAVE IIWAVE I

สนับสนุนให้มีการพัฒนา
นวัตกรรมในผลิตภัณฑ์
อื่นๆ อย่างต่อเน่ือง

ระยะที่ 3ยากลุ่มที่ 1 ระยะที่ 2

ยากลุ่มที่ 1: เป็นกลุ่มยาที่มีงานวิจัยก่อน
หน้า จึงเน้นการต่อยอดงานวิจัยเดิมเพ่ือ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ไปสู่เชิงพาณิชย์ 

ยากลุ่มที่ 2 ระยะที่ 3ระยะที่ 2ระยะที่ 1

ยากลุ่มที่ 2: เป็นกลุ่มยาที่มีศักยภาพใน
การพัฒนานวัตกรรมเพื่อให้สามารถ
ตอบสนองความต้องการของตลาดได้

ยากลุ่มที่ 3 ระยะที่ 3ระยะที่ 2ระยะที่ 1

ยากลุ่มที่ 3: เป็นกลุ่มยาที่มีศักยภาพใน
การพัฒนานวัตกรรมลําดบัถัดมา ซ่ึงจะ
เริ่มดําเนินการเมื่อยากลุ่มที่ 2 เข้าสู่การ
พัฒนานวัตกรรมในระยะที ่2

แผนที่นาํทางในการพฒันาสมุนไพรในอุตสาหกรรมยา
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• ยากลุ่มที่ 3: เป็นกลุ่มยาที่มีศักยภาพในการพัฒนานวัตกรรมลําดับต่อไป ซ่ึงอาจเร่ิมดําเนินการเม่ือยากลุ่มที่ 2 เร่ิม

เข้าสู่การพัฒนานวัตกรรมในระยะที่ 2 เพ่ือให้การพัฒนายาสมุนไพรในแต่ละกลุ่มเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีแนว

ทางการส่งเสริมนวัตกรรมในการพัฒนายาสมุนไพรเช่นเดียวกับยากลุ่มท่ี 2 

 

ธุรกิจที่ใช้อากาศยานไร้คนขับ (UAV application) 

 อากาศยานไร้คนขับมีอัตราการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะต่างประเทศ ซ่ึงมีการพัฒนารูปแบบการใช้งานให้
หลากหลายมากกว่าทางด้านยุทธวิธีเพียงอย่างเดียว จากข้อมูลการตลาดของอากาศยานในแถบทวีปยุโรป ในช่วงปี พ.ศ.
2549-2558 พบว่าการคาดการณ์อัตราการใช้ประโยชน์ของอากาศยานไร้คนขับในกิจการด้านพลเรือนเพื่อการสํารวจทาง
ธรณีวิทยามีจํานวนกว่าร้อยละ 37 รองลงมาเป็นการติดต่อสื่อสารและการตระเวนชายฝั่ง อย่างละเท่ากัน จํานวนร้อยละ 
13 และใช้เพ่ือการจัดการไฟป่าร้อยละ 12 เม่ือพิจารณาถึงมูลค่าการตลาดของอากาศยานไร้คนขับของโลก จาก
การศึกษาของ Teal Group ได้คาดการณ์ว่าในปี พ.ศ. 2568 จะมีมูลค่าการตลาดของอากาศยานไร้คนขับของโลกกว่า 
11,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ  

 
รูปการณ์คาดการณ์ตลาดของอากาศยานไร้คนขับของโลก จาก Teal Group 

 สํานักงานฯ ได้มุ่งเน้นการพัฒนาอากาศยานไร้คนขับตอบโจทย์ภารกิจด้านความม่ันคง โดยอาศัยความร่วมมือกับ
หน่วยงานต่างๆ เช่น กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม กระทรวงกลาโหม (วท.กห.) กรมการอุตสาหกรรมทหาร 
กระทรวงกลาโหม กรมปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานกองทัพบก (ปตอ.) ศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและ
อวกาศกองทัพอากาศ (ศวอ.ทอ.) กองบัญชาการกองทัพเรือ และสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เป็นต้น 
รวมถึงได้ดําเนินการส่งเสริมและสนับสนุนโปรแกรมยุทธศาสตร์นวัตกรรมด้านอากาศยานไร้คนขับ โดย มุ่งเน้นในด้านการ
พัฒนา application and solution เพื่อการใช้งานด้านการสํารวจผลผลิตทางการเกษตร และพัฒนาระบบการวิเคราะห์
ศักยภาพผลผลิตการเกษตรเพื่อสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 

 โครงการนวัตกรรมมุ่งเป้า (thematic call) ด้านนวัตกรรมอากาศยานไร้คนขับ เพื่อสนับสนุน ส่งเสริม และเปิดโอกาส 
ให้ผู้ประกอบการไทยให้สามารถพัฒนาศักยภาพท่ีมีอยู่ในการพัฒนาเทคโนโลยีด้านอากาศยานไร้คนขับในประเทศไทยให้
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สามารถตอบโจทย์ความต้องการในทุกมิติประเทศได้อย่างแท้จริงในลักษณะของ application and solution ด้านเกษตร
อัจฉริยะ (smart farming) ด้านการสํารวจทรัพยากร (survey) และด้านการติดตามและตรวจสอบ (monitoring)  รวมถึง
การในงานเพ่ือประโยชน์เชิงสาธารณะ (public service) 

 
ภาพกรอบแนวคิดธุรกิจที่ใช้อากาศยานไร้คนขับ 

 

อุตสาหกรรมการผลิตที่ใช้เทคโนโลยี IoT 

 ในปัจจุบันการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมของโลกกําลังไปสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 (Industry 4.0) คือการเชื่อมต่อ
อุปกรณ์เคร่ืองมือต่างๆ ในโรงงานอุตสาหกรรมเข้าด้วยกัน บนเครือข่ายไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายภายในโรงงานเองหรือบน
อินเทอร์เน็ตโดยครอบคลุมถึงโรงงานภายนอกท่ีอยู่ในเครือเดียวกันหรือการแชร์ข้อมูลต่างองค์กร เพื่อเก็บรวบรวมและนํา
ข้อมูลต่างๆ ในอุตสาหกรรม มาวิเคราะห์ ประเมินผล และใช้ในการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ีสามารถทําให้
อุตสาหกรรมเหล่านั้นดําเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและใช้ทรัพยากรได้เหมาะสมที่สุด โดยการที่จะนําข้อมูลใน
โลกความจริงมาเป็นข้อมูลที่สามารถใช้ประโยชน์ได้น้ันคือ การใช้อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of Things, IoT) 
ซ่ึงมีเทคโนโลยีต่างๆ รวมถึง Advanced Machine Learning และ Artificial Intelligence (AI) ที่สามารถรวบรวม
ข้อมูลจํานวนมาก (Big Data) คาดการณ์ (Prediction) วิเคราะห์ (analyzation) ประเมินผลและการเพิ่มประสิทธิภาพ 
(Optimization) ของการทํางานของภาคอุตสาหกรรม เช่น การพัฒนาของประเทศเยอรมนีสู่อุตสาหกรรม 4.0 ใน
นวัตกรรมด้านการผลิต (Manufacturing Innovation) 
 ประเทศไทยซ่ึงมีนโยบายในการเป็นประเทศที่ขับเคลื่อนโดยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม จึงมีจําเป็นท่ี
จะต้องมีการพัฒนาด้าน IoT เพื่อท่ีจะพัฒนาภาคอุตสาหกรรมไทยให้มีประสิทธิภาพมากข้ึนทั้งในด้านการดําเนินงานและ
ต้นทุนของธุรกิจ และยังเป็นการพัฒนาอุตสาหกรรมให้เติบโตอย่างม่ังคงและยั่งยืน โดย แต่สถานการณ์ปัจจุบันของ
อุตสาหกรรมมูลค่าสูงของไทย เช่น ด้านธุรกิจวิศวกรรม, ซอฟท์แวร์ ซ่ึงเป็นพื้นฐานของการพัฒนาด้าน IoT และเป็น
อุตสาหกรรมท่ีต้องใช้ความเชี่ยวชาญสูงนั้นยังขาดบุคลากรและผู้ประกอบการหรือบริษัทที่จะเป็นแกนหลักในการพัฒนา
นวัตกรรมด้านนี้ 

smart farming survey monitoring

UAV application 
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ภาพแสดงคําจํากัดความของ IoT และตัวอย่างการใช้ IoT  
ในโรงงานอุตสาหกรรม (Smart Factory) 

 
 จากการดําเนินโครงการการจัดทําแผนนโยบายและมาตรการสําหรับพัฒนานวัตกรรมด้าน IoT ในอุตสาหกรรมไทย
เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปีร่วมกับบริษัทที่ปรึกษา (บริษัท เอ็นอาร์ไอ คอนซัลติ้ง แอนด์ โซลูชั่นส์ (ไทย
แลนด์) จํากัด) โดยได้มีการศึกษานโยบายการพัฒนาด้าน IoT ของประเทศชั้นนําต่างๆ เช่นในประเทศญี่ ปุ่นได้มีการ
ส่งเสริมการพัฒนา 4th Industrial Innovation โดยมีการดําเนินโครงการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานรัฐและเอกชน 
เช่น การนําข้อมูลไปใช้ร่วมกันข้ามองค์กรและหน่วยงานภายใต้นโยบาย “Japan Renewal Strategy 2016” รวมถึงการ
สนับสนุนด้านการเงินในการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคการศึกษาเพ่ือการพัฒนา IoT 
ตามแบบอย่างประเทศเยอรมนีที่สามารถก้าวไปสู่การเป็น Industry 4.0 ได้สําเร็จจากความร่วมมือของภาคส่วนดังกล่าว 
อีกท้ังยังมีการก่อตั้งหน่วยงานพิเศษข้ึนมาผลักดันการพัฒนา IoT ซ่ึงแยกเป็นภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคการศึกษา ทั้งน้ี
มีการก่อตั้ง IoT Promotion Consortium ข้ึนเพ่ือสร้างความร่วมมือระหว่างท้ัง 3 ภาคส่วน ในด้านบุคลากร มีการ
พิจารณาเร่ืองการให้วีซ่าผู้อาศัยถาวรสําหรับผู้เชี่ยวชาญต่างชาติที่มีทักษะสูง และการจัดตั้งหลักสูตรการเขียนโปรแกรม
ให้เป็นหลักสูตรการเรียนภาคบังคับในโรงเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมของกําลังคนต่อความต้องการในอนาคต นอกจากน้ี
ยังมีการส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเช่น Big data และ AI 
 จากการศึกษาดังกล่าวเห็นว่าประเทศไทยควรเร่ิมพัฒนาด้าน IoT ในอุตสาหกรรมการผลิตและโลจิสติกส์ เน่ืองจาก
ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตของอุตสาหกรรม มีโรงงานการผลิตจํานวนมากและจํานวนแรงงานในประเทศไทยมีน้อยลง 
รวมถึงค่าแรงท่ีกําลังเพิ่มข้ึนทําให้อุตสาหกรรมการผลิตมีความต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงไปสู่ Industry 4.0 สิ่งเหล่าน้ีล้วน
ทําให้อุตสาหกรรมการผลิตมีความพร้อมสามารถดําเนินโครงการในการพัฒนาด้าน IoT และในด้านโลจิสติกส์นั้น 
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เนื่องจากประเทศไทยได้เปรียบในเชิงภูมิศาสตร์ทําให้ถ้ามีการนํา IoT มาพัฒนาประเทศเพื่อให้โลจิสติกส์มีประสิทธิภาพ
และศักภาพมากข้ึนจนสามารถแข่งขันกับประเทศอ่ืนๆ ได้จะทําให้ประเทศไทยสามารถเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ได้ใน
อนาคต (Logistics Hub of Asia) 

ในปีงบประมาณ 2561 มีแผนดําเนินโครงการพัฒนาด้าน IoT ในอุตสาหกรรมการผลิต (Smart Manufacturing) 
เนื่องจากภาคอุตสาหกรรมการผลิตของไทยน้ันยังอยู่ระหว่าง 2.0-3.0 เพราะฉะนั้นจึงเห็นความจําเป็นในการเร่ิมจากการ
พัฒนาระบบนิเวศของนวัตกรรมด้าน IoT โดยการพัฒนาบุคลากรหรือบริษัทที่สามารถเชื่อมซอฟท์แวร์เข้ากับเคร่ืองจักร
หรือฮาร์ดแวร์ (System Integrator, SI) เพ่ือสร้างและบํารุงรักษาระบบในโรงงานให้เป็นแบบอัตโนมัติ (Automation) 
ด้วยความร่วมมือกับหน่วยงานหรือองค์กรต่างประเทศ ในการถ่ายทอดความรู้และทักษะท้ังทางด้านวิศวกรรมและ 
hardware-software integration ให้แก่อาจารย์และนักศึกษาของมหาวิทยาลัย และบริษัท SI ของไทย เพื่อเป็นพ้ืนฐาน
ในการพัฒนาประเทศไทยด้าน IoT ต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพแนวทางการดําเนินโครงการการพัฒนาด้าน IoT  
ในภาคอุตสาหกรรมการผลิต (Smart Manufacturing) 
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อุตสาหกรรมอาหารและสังคมเมือง 

 ตลอดระยะเวลากว่า 10 ปีที่ผ่านมา สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สนช.) ได้เล็งเห็นถึง
ความสําคัญของการพัฒนานวัตกรรมในอุตสาหกรรมอาหาร จึงได้ดําเนินการส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการในการ
พัฒนาธุรกิจนวัตกรรมด้านอาหารอย่างต่อเนื่อง ทั้ งในลักษณะของผลิตภัณฑ์นวัตกรรม (product innovation) 
กระบวนการผลิตนวัตกรรม (process innovation) บริการนวัตกรรม (service innovation) และรูปแบบธุรกิจ
นวัตกรรม (business model innovation) โดยมีเป้าหมายเพ่ือยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของ
ประเทศด้วยนวัตกรรมบนรากฐานท่ีเป็นจุดแข็งของประเทศ และได้ศึกษา“เพื่อการบ่งช้ีแนวโน้มและการพัฒนานวัตกรรม
อาหารแห่งอนาคต” ผลดังกล่าวทําให้ สนช. ได้ทราบถึงปัจจัยสําคัญในการกําหนดแนวโน้มและธีมในการพัฒนาโครงการ
นวัตกรรมอาหารแบบมุ่งเป้า (นวัตกรรมอาหารแห่งอนาคตของประเทศไทย) ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

Theme 1: Pleasure (สร้างคุณค่าทางอารมณ์ เช่น ความสุข ความพอใจ)    
 Trend 1: Premium food (อาหารช้ันเลิศ) 
 อาหารชั้นเลิศ หรืออาหารพรีเมียม (premium food) เป็นอาหารที่มีความพิถีพิถันในการผลิตเพ่ือทําให้ผู้บริโภคมี
ความรู้สึกพิเศษเม่ือได้บริโภคสินค้าอาหารน้ัน โดยแนวโน้มความต้องการอาหารพรีเมียมเพ่ือตอบสนองความต้องการของ
ผู้บริโภคที่ต้องการอาหารที่ใช้วัตถุดิบคุณภาพดี อาหารที่ผ่านการปรุงอย่างพิถีพิถัน อาหารที่มีไอเดียสามารถสร้าง
ประสบการณ์แปลกใหม่ให้กับผู้รับประทานมีการขยายตัวเพ่ิมข้ึนตามระดับรายได้ของผู้บริโภคท่ีสูงข้ึนอย่างต่อเนื่อง 
 Trend 2: Digital food (อาหารดิจิตอล) 
 สืบเนื่องจากการเข้าสู่ยุคดิจิตอล และเทคโนโลยีดังกล่าวได้ฝังรากลึกอยู่ในการดํารงชีวิตทุกขณะของผู้คนในขณะน้ี 
ดังนั้น ความเป็นอาหารจึงไม่เป็นเพียงเพื่อการบริโภคเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงการแบ่งปัน (share) ผ่านเครือข่ายทางสังคม
ดังกล่าวด้วย รวมทั้งจากภาวะความไม่แน่นอนที่ผู้บริโภคต้องเผชิญในปัจจุบัน ส่งผลให้ผู้บริโภคสืบค้นข้อมูลเก่ียวกับ
สินค้าที่ซ้ือในทุกด้าน ตั้งแต่แหล่งที่มาของวัตถุดิบ โดยผู้บริโภคต้องการข้อมูลเก่ียวกับสินค้าที่ชัดเจน ไม่หลอกลวง และ
ไม่ให้ข้อมูลที่มากจนเกินไป (clean & clear label) โดยการนําเสนอข้อมูลดังกล่าวนอกจากจะปรากฎบนตัวผลิตภัณฑ์
แล้ว ยังจะต้องนําเสนอผ่านทางสื่อดิจิตอลในรูปแบบที่น่าสนใจด้วย 

Theme 2: Ethics (จริยธรรม) 
 Trend 3: Faux food (อาหารท่ีใช้พืชเป็นวัตถุดิบหลักและไม่มีเน้ือสัตว์เป็นส่วนผสม) 
 สืบเน่ืองจากการเพ่ิมข้ึนของกลุ่มผู้บริโภคท่ีทานมังสวิรัติ (vegetarian) หรือกลุ่ม Vegan และกลุ่มใหม่ที่เรียกว่า 
Flexitarian คือ กลุ่มที่ทานมังสวิรัติเป็นหลัก แต่เลือกทานเนื้อสัตว์ในบางโอกาส โดยกลุ่มดังกล่าวมีแนวโน้มขยายตัว
เพิ่มข้ึน จึงทํามีการคิดค้นและพัฒนาสินค้าท่ีใช้พืชเป็นวัตถุดิบหลักใหม่ๆ ออกสู่ตลาดมากข้ึน เพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของผู้บริโภคกลุ่มน้ี ซ่ึงในอนาคตสินค้าท่ีมีพืชเป็นวัตถุดิบหลักจะมีโอกาสขยายตัวเพิ่มข้ึน โดยสินค้าที่เป็นท่ี
ต้องการ คือสินค้าที่ใช้สมุนไพรเป็นส่วนผสมหลัก และผลิตภัณฑ์ทางเลือกสําหรับผู้ท่ีไม่ทานเน้ือสัตว์ เช่น นมข้าว นมถ่ัว
เหลือง และนมจากธัญพืชอ่ืนๆ เป็นต้น โดยตลาดของสินค้าประเภทนี้ท่ีมีศักยภาพ ได้แก่ จีน สหภาพยุโรป และรัสเซีย 
เป็นต้น  
  
 



แผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2561 สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

S2-1 นวัตกรรมแบบมุ่งเป้า  14/21 

 Trend 4: Refood (อาหารจากของเหลือท้ิง) 
 สืบเนื่องจากปัญหาของเหลือท้ิงจากอาหารที่เกิดจากการผลิตและการบริโภคมีปริมาณเพิ่มสูงข้ึน โดยของเหลือท้ิงท่ี
เกิดข้ึน ได้แก่ ของเหลือท่ีเกิดจากกระบวนการผลิตอาหาร ผักผลไม้ที่มีตําหนิหรือรูปร่างไม่สวยงาม สินค้าท่ีใกล้หมดอายุ 
หรือบรรจุภัณฑ์มีตําหนิ และสินค้าเบเกอร่ี ด้วยเหตุนี้ ประเทศสหรัฐอเมริกาและกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วไม่ว่าจะเป็น
อังกฤษ ญี่ปุ่น หรือสหภาพยุโรป ต่างตระหนักถึงปัญหานี้อย่างจริงจัง และพยายามหาแนวทางในการลดของเสียที่เกิดข้ึน 
โดยการลดราคาสินค้าที่ไม่สวยงามหรือมีตําหนิ การบริจาคให้แก่ผู้ยากไร้ การลดขนาดของผลิตภัณฑ์เพ่ือให้สามารถทาน
หมดก่อนท่ีจะหมดอายุ และการนําของเหลือมาแปรรูปเป็นสินค้าชนิดใหม่ เป็นต้น 

Theme 3: Convenience (ความสะดวก) 
 Trend 5: Easy food (อาหารท่ีง่ายต่อการบริโภค) 
 เป็นอาหารท่ีผ่านการปรับให้สอดรับกับวิถีการดําเนินชีวิตในรูปแบบใหม่ที่เกิดข้ึนตลอดเวลา 
 Trend 6: Urban food (อาหารสําหรับสังคมเมือง) 
 เป็นอาหารที่รับประทานง่าย ประหยัดเวลาในการจัดเตรียม อ่ิมสะดวกทุกท่ี และให้คุณค่าทางสารอาหารท่ีจําเป็น
อย่างครบถ้วน สืบเนื่องจากวิถีชีวิตของคนในปัจจุบันโดยเฉพาะตามเมืองใหญ่ๆ ท่ัวโลก เต็มไปด้วยความเร่งรีบและอาจ
ต้องทํากิจกรรมหลายอย่างในเวลาเดียวกัน ส่งผลให้ผู้บริโภคมีความต้องการอาหารท่ีช่วยประหยัดเวลา พกพาสะดวก 
รับประทานง่าย และที่สําคัญคือจะต้องแสดงถึงความสดใหม่และให้คุณค่าทางสารอาหารครบถ้วน จากปัจจัยดังกล่าว 
ส่งผลให้เกิดการพัฒนาสินค้าในกลุ่ม On-the-go และขนมขบเค้ียวชิดใหม่ๆ เพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ือง 

Theme 4: Health (สุขภาพ) 
 Trend 7: Natural & goodness food (อาหารที่มาจากธรรมชาติและดีต่อสุขภาพ) 
 เป็นอาหารท่ีผ่านกระบวนการแปรรูปน้อยมากจนถึงไม่มีการแปรรูป 
 Trend 8: Organic food (อาหารอินทรีย์) 
 เป็นระบบการเกษตรท่ีผลิตอาหารเพื่อความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ โดยเน้นท่ีหลักการปรับปรุง
บํารุงดิน การเคารพต่อศักยภาพทางธรรมชาติของพืช สัตว์ และนิเวศการเกษตร ซ่ึงแนวโน้มความต้องการอาหารที่ความ
เป็นธรรมชาติและอาหารอินทรีย์มีการขยายตัวเพ่ิมข้ึนเร่ือยๆ โดยปัจจัยสําคัญมาจากผู้บริโภคกลุ่ม Gen Z และคนรุ่นมิล
เลนเนียล ท่ีใส่ใจสุขภาพมากข้ึน อน่ึง ในสายตาของผู้บริโภค อาหารออร์แกนิค เป็นอาหารท่ีมีคุณภาพดี มีประโยชน์ต่อ
สุขภาพ รสชาติดี และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยผู้บริโภคจะให้ความสําคัญกับการเลือกซ้ือสินค้ามากข้ึน จะอ่านข้อมูล
บนฉลาก ศึกษาคุณค่าทางโภชนาการ และกระบวนการที่ได้มาของอาหารชนิดนั้นๆ ผู้บริโภคจะเลือกซ้ือสินค้าท่ีมีความ
เรียบง่าย (back to basic) อาหารท่ีปราศจากการปรุงแต่งและไม่ผ่านกระบวนการทางอุตสาหกรรมมาก อาหารที่มีความ
ใกล้เคียงกับธรรมชาติมากท่ีสุด และอาหารที่ผลิตจากวัตถุดิบภายในท้องถ่ิน รวมถึงการเลือกรับประทานผักผลไม้ตาม
ฤดูกาล เป็นต้น 
 Trend 9: Help food (อาหารเป็นยา) 
ในมิติของอาหารที่มีคุณภาพสูง มีประโยชน์ต่อสุขภาพ และช่วยลดปัจจัยเสี่ยงในการเกิดโรค โดยเฉพาะในกลุ่ม NCDs 
(Non-Communicable diseases) เช่น โรคเบาหวาน โรคหัวใจ และโรคไต เป็นต้น ซ่ึงจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการรักษา
อาการเจ็บป่วยจากโรคในกลุ่มดังกล่าวได้ โดยปัจจุบันปริมาณผู้ป่วยท่ีเป็นโรคในกลุ่ม NCDs เพ่ิมสูงข้ึนอย่างต่อเนื่อง 
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ส่งผลทําให้ผู้บริโภคหันมาสนใส่ใจสุขภาพมากข้ึน โดยเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย หรือช่วยลดปัจจัย
เสี่ยงในการเกิดโรคได้ ได้แก่ อาหาร low fat, low calorie, low sodium, low sugar, gluten free และ non GMO 
เป็นต้น 

Theme 5: Physical (กายภาพ) 
 Trend 10: Energy & well-being (อาหารที่ใส่ใจในกายภาพของผู้บริโภคทั้งทางร่างกายและจิตใจ) 
 แนวโน้มความต้องการของผู้บริโภคท่ีกําลังมาแรงในปัจจุบันและมีโอกาสเติบโตเพ่ิมมากข้ึนในอนาคต คือ ผลิตภัณฑ์
อาหารท่ีให้พลังงานและสามารถสร้างความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึน 

 
ภาพกรอบแนวคิดอุตสาหกรรมสมุนไพรเพ่ือสุขภาพ 

 นอกจากน้ีเพื่อให้การดําเนินงานขยายไปยังธุรกิจและอุตสาหกรรมอ่ืนของไทย ในปี พ.ศ. 2561 นี้จะวางแผน
การศึกษาความต้องการและการปรับเปลี่ยนไปสู่นวัตกรรมยุคใหม่ใน 3 สาขาได้แก่ 

1. อุตสาหกรรมชีวการแพทย์ (Biomedical engineering industry) และธุรกิจบริการทางการแพทย์(Medical 
services)  เพื่อมุ่งที่การลดค่าใช้จ่ายระบบสาธารณะสุขของประเทศ สร้างโอกาสในการส่งออก และสร้างอัตลักษณ์ของ
การรักษาโรคในระดับผู้นําของภูมิภาค โดยในเน้นท่ีการรักษาโรคท่ีมีผู้ป่วยจํานวนมากของไทย คือกลุ่มโรค NCD มุ่งเน้นท่ี
โรคเบาหวานในระยะแรก และจะเน้นท่ีการสร้างระบบการเชื่อมต่อข้อมูลด้านการแพทย์ที่ส่งผลให้ระบบโลจิสติกส์ของ
การแพทย์ดีมากยิ่งข้ึน 

วัย
สูง

อา
ยุ

วัย
ทํา

งา
น

ภาวะซึมเศร้า (Depression)

จอประสาทตาเส่ือม 
(Age-related Macular Degeneration)

ประสาทหูเส่ือม 
(Sensorineural Hearing Loss)

โรคมะเร็ง (Cancer)

โรคเบาหวาน (Diabetes Mellitus)

โรคหลอดเลือดสมองและหัวใจ 
(Cardiovascular & Cerebrovascular Diseases)

โรคถุงลมโป่งพอง (Emphysema)

โรคความดันโลหิตสูง (Hypertension)

โรคอ้วนลงพุง (Obesity)

เสริมสมรรถภาพทางเพศ (Hormone)

เสริมภูมิคุ้มกัน (Immune)

รักษา
โรค

บํารุงสุขภาพ

วัตถุประสงค์
A

B

A1

A2

A1-1

B1

B2

A1-2

A1-3

A1-4

A2-3

A2-2

A2-1

A2-5

A2-4

สามารถ
แข่งขันกับ
ยาสมัย

ใหม่ได้ในด้าน
ราคา

มีคุณภาพ 
ของผลิตภัณฑ์

หรือ
ฤทธ์ิในการ

รักษาโรคที่ได้
มาตรฐาน

วัตถุดิบ

เน้นกลุ่มตลาด
ที่ความ

ต้องการไม่
ซับซ้อน

คุณสมบัติ ตํารับ

A: ยาตํารับใหม่ ที่
ศึกษาจาก
สมุนไพรเดี่ยว

B: ยาตํารับโบราณ
(ปรับปรุงลดจํานวน

สมุนไพร)

C: ยาตํารับพ้ืนบ้าน

M
at

ch
in

g

เป้าหมาย

นวัตกรรมท่ีใช้แก้ปัญหาเชิงระบบจากข้อจํากัดในการผลิตสมุนไพร

เวชสําอาง (Cosmeceuticals)B3

สมุนไพรที่มีอยู่/
หาได้ง่ายในประเทศ

วัตถุดิบสมุนไพรที่เป็น
พืชล้มลุก ไม่ใช่แก่น

หรือรากแก้ว

สมุนไพรที่ไม่อยู่ใน
รายช่ือสมุนไพรมีพิษ
หรือสมุนไพรต้องห้าม
(Negative list) ในการ

ส่งออก

สมุนไพรที่มีความเป็น
เอกลักษณ์ของประเทศ
ไทย (Geographical 

indication: GI)

M
at

ch
in

g
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2. ธุรกิจปัญญาประดิษฐ์ (Artificial intelligence) ซ่ึงประยุกต์ใช้ได้ในอุตสาหกรรมทุกแขนงและบริการทุกประเภท 
มีการประเมินว่าในอนาคตจะมีการใช้ปัญญาประดิษฐ์มาทําให้มนุษย์มีความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน มาช่วยทําให้การทํางานมี
ประสิทธิภาพสูงสุดและยังทําให้เกิดการเรียนรู้แบบใหม่ของธุรกิจ สร้างความพึงพอใจในการบริโภคผลิตภัณฑ์หรือบริการ
ต่างๆ ได้อย่างครบถ้วน 

3. อุตสาหกรรมเคร่ืองสําอางและธุรกิจเสริมความงาม เป็นอุตสาหกรรมที่ประเทศไทยมีศักยภาพสูงมากเนื่องด้วย
ความหลากหลายทางชีวภาพของไทยเอง และธุรกิจท่องเท่ียวที่เชื่อมโยงกับการเสริมความงามท้ังเพื่อกลุ่มเป้าหมายที่เป็น
เพศหญิงและเพศท่ีสาม ท่ีจะมีสัดส่วนสูงมากข้ึนตามการเพิ่มข้ึนของประชากรโลก ท้ังนี้ด้วยความพร้อมของธุรกิจ
นวัตกรรมด้านเคร่ืองสําอางท่ี สนช.  ทํางานอยู่ด้วยนั้นมีกลุ่มที่เป็นบริษัทระดับชาติและสร้างแบรนด์จะเป็นท่ียอมรับใน
ระดับโลกด้วย จึงเป็นอีกโอกาสหน่ึงท่ีจะทําให้เกิดนวัตกรรมเพิ่มเติมข้ึนได้อย่างไม่ยากนัก 

 

4. วัตถุประสงค์ของโครงการ   

1.  เพ่ือพัฒนาระบบการส่งเสริมและสนับสนุนนวัตกรรมในอุตสาหกรรม/ธุรกิจเป้าหมายจํานวน 5 เร่ือง  
2.  เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถด้านนวัตกรรมของอุตสาหกรรม/ผู้ประกอบการ/ชุมชน ผ่านกระบวนการพัฒนาโครงการ

นวัตกรรมด้วยการดําเนินงานในลักษณะเชื่อมโยงองค์ความรู้จากท้ังภาครัฐและเอกชน   
3. เพ่ือศึกษาโจทย์การสร้างการปรับเปลี่ยนโครงสร้างต้นทุนการผลิตในอุตสาหกรรมและโอกาสในอนาคตจํานวน 3 

เร่ือง  

5. รายละเอียดการดําเนินงาน  

5.1 พ้ืนท่ีดําเนินการ: ทั่วประเทศไทย   

5.2 กิจกรรมการดําเนินงาน: กิจกรรมการดําเนินงานประกอบด้วย 4 กิจกรรมสําคัญ ได้แก่ 

   1) การศึกษาและกําหนดโจทย์ที่ชัดเจน วางเป้าหมายและวิสัยทัศน์ย่อยให้สอดคล้องกับอุตสาหกรรม
เป้าหมาย  

  2) สร้างกิจกรรมการมีส่วนร่วมตั้งแต่เร่ิมโครงการกับทุกภาคส่วน  

  3) การเชื่อมต่อระหว่างหน่วยงานหลัก หน่วยงานสนับสนุน หน่วยงานรัฐและหน่วยงานเอกชน  

  4) การขยายผลนวัตกรรมท่ีเกิดข้ึนให้ไปสู่การเปลี่ยนแปลงกระบวนการทางธุรกิจแบบเดิม (traditional 
business model) หรือการเปลี่ยนกระบวนการผลิตของประเทศ  
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5.3 ปฏิทินกิจกรรม/ระยะเวลาดําเนินการ : 

รายการกิจกรรม 
นํ้าหนัก 
(%) 

น้ําหนัก
ย่อย 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 งบประมาณ 

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

1. การศึกษาและกําหนดโจทย์ท่ี
ชัดเจน วางเป้าหมายและวิสัยทัศน์ 

5  x             

2. กิจกรรมการมีส่วนร่วมวงกว้าง 20               

2.1 ธุรกิจท่องเท่ียวไทยและ
บริการ 

 4 x   x   x    x  0.5 

2.2 อุตสาหกรรมสมุนไพรเพ่ือ
สุขภาพ 

 4  x   x   x   x  0.5 

2.3 ธุรกิจท่ีใช้อากาศยานไร้
คนขับ (UAV application) 

 4   x   x   x  x  0.5 

2.4 อุตสาหกรรมการผลิตท่ีใช้
เทคโนโลยี IoT 

 4  x   x   x   x  0.5 

2.5 อุตสาหกรรมอาหารและ
สังคมเมือง 

 4 x   x   x    x  0.5 

3. การเช่ือมต่อระหว่างหน่วยงาน 5   x x x      x x x 0.6 

4. การพัฒนาข้อเสนอโครงการ
นวัตกรรม 

20   x x x x x x x x x x x 0.4 

5. การสนับสนุนโครงการนวัตกรรม 30   x x x x x x x x x x x 66.0 

6. การดําเนินโครงการนวัตกรรม 10    x x x x x x x x x x  

7. การขยายผลนวัตกรรม 5           x x x 2.5 

8. ศึกษานวัตกรรมแบบมุ่งเป้า 
สําหรับปี 2562 

5   x x   x    x x x 9.0 
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5.4 วิธีและข้ันตอนการดําเนินงาน (Work Breakdown Structure) 

โครงการนวัตกรรม
แบบมุ่งเป้า

เงิน 67.0 ลบ.

VS , KW, UK, PP, WS, NR, TTR, 
NN, PK, PKR

1. การศึกษาและกําหนดโจทย์
ท่ีชัดเจน วางเป้าหมายและ
วิสัยทัศน์

2. กิจกรรมการมีส่วนร่วมวง
กว้าง

3. การเช่ือมต่อระหว่าง
หน่วยงาน

4. การพัฒนาข้อเสนอโครงการ
นวัตกรรม

5. การสนับสนุนโครงการ
นวัตกรรม

6. การดําเนินโครงการ
นวัตกรรม

7. การขยายผลนวัตกรรม

8. ศึกษานวัตกรรมแบบมุ่งเป้า
สําหรับปี 2562

งาน 5%; เงิน 0.0 ลบ. 
VS , KW, UK, PP, WS, NR, 
TTR, NN, PK, PKR 

งาน 20%; เงิน 2.0 ลบ. 
KW, UK, PP, WS, NR, 
TTR, NN, PK, PKR 

งาน 5%; เงิน 0.5 ลบ. 
KW, UK, PP, WS, NR, 
TTR, NN, PK, PKR 

งาน 20%; เงิน 1.0 ลบ. 
KW, UK, PP, WS, NR, 
TTR, NN, PKR 

งาน 30%; เงิน 54.0 ลบ. 
KW, UK, PP, WS, NR, 
TTR, NN, PKR 

งาน 10%; เงิน  1.5 ลบ. 
KW, UK, PP, WS, NR, 
TTR, NN, PKR 

งาน 5%; เงิน  2.0 ลบ. 
KW, UK, PP, WS, NR, 
TTR, NN, PK, PKR 
 

งาน 5%; เงิน  6.0 ลบ. 
KW, UK, PP, NR, TTR 
 



แผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2561 สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

S2-1 นวัตกรรมแบบมุ่งเป้า  19/21 

5.5  รายชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ 

ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย) ตําแหน่ง หน้าที่ 
ความรับผิดชอบ 

(%) 
งานหลัก    

นายวิเชียร สุขสร้อย ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส ดูแลภาพรวมของนวัตกรรมแบบมุ่งเป้า 15% 

ดร. สุรอรรถ ศุภจัตุรัส ผู้จัดการฝ่าย ดูแลภาพรวมของนวัตกรรมแบบมุ่งเป้า 5% 

นายอุกฤช กิจศิริเจริญชัย ผู้จัดการโครงการ ดูแลภาพรวมของนวัตกรรมแบบมุ่งเป้า 10% 

นายภคพงศ์ พรมนุชาธิป  ผู้จัดการโครงการ อุตสาหกรรมสมุนไพรเพ่ือสุขภาพ และ
การศึกษาอุตสาหกรรมเคร่ืองสําอาง
และธุรกิจเสริมความงาม 

10% 

นายวิศรุต สุวรรณา ผู้ประสานงานโครงการ อุตสาหกรรมอาหารและสังคมเมือง 10% 

นางสาวนฤมล รัตนากรพันธุ์ ผู้ประสานงานโครงการ อุตสาหกรรมชีวการแพทย์และธุรกิจ
บริการทางการแพทย์ 

10% 

นางสาวธีราพร ธิรามนต์ ผู้ประสานงานโครงการ ธุรกิจท่องเท่ียวไทยและบริการและ
การศึกษาธุรกิจปัญญาประดิษฐ์ 

10% 

ดร. นิมิต นิพัทธ์ธรรมกุล ผู้ประสานงานโครงการ ธุรกิจท่ีใช้อากาศยานไร้คนขับ (UAV 
application) 

10% 

นางสาวปาณิศรา คะบุศย์ ผู้ประสานงานโครงการ ดูแลกิจกรรมและเครือข่ายในนวัตกรรม
แบบมุ่งเป้า 

10% 

นางสาวพิชชารีย์ กีรติธากุล ผู้ประสานงานโครงการ อุตสาหกรรมการผลิตท่ีใช้เทคโนโลยี 
IoT 

10% 

 
5.6   ผู้รับผิดชอบโครงการ ( Responsibility Assignment Matrix) 

ลําดับ
ที่ 

กิจกรรมการดําเนินงาน 
ผู้ดําเนินการ/หน้าท่ีความรับผิดชอบ 

VS KW UK PP WS NR TTR NN PK PKR 

 งานหลัก           
1 การศึกษาและกําหนดโจทย์ท่ีชัดเจน 

วางเป้าหมายและวิสัยทัศน์ 
x x x x x x x x x x 

2 กิจกรรมการมีส่วนร่วมวงกว้าง           
 2.1 ธุรกิจท่องเท่ียวไทยและบริการ x  x    x  x  
 2.2 อุตสาหกรรมสมุนไพรเพ่ือสุขภาพ x x  x  x     
 2.3 ธุรกิจท่ีใช้อากาศยานไร้คนขับ (UAV 

application) 
x x   x   x   

 2.4 อุตสาหกรรมการผลิตท่ีใช้เทคโนโลยี IoT x  x  x     x 
 2.5 อุตสาหกรรมอาหารและสังคมเมือง x   x   x  x  
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ลําดับ
ที่ 

กิจกรรมการดําเนินงาน 
ผู้ดําเนินการ/หน้าท่ีความรับผิดชอบ 

VS KW UK PP WS NR TTR NN PK PKR 

3 การเชื่อมต่อระหว่างหน่วยงาน x x x x x x x x x x 
4 การพัฒนาข้อเสนอโครงการนวัตกรรม  x X x x x x x  x 
5 การสนับสนุนโครงการนวัตกรรม  x x x x x x x  x 
6 การดําเนินโครงการนวัตกรรม  x x x x x x x  x 
7 การขยายผลนวัตกรรม x x x x x x x x x x 
8 ศึกษานวัตกรรมแบบมุ่งเป้าสําหรับปี 2562    x x x x x x  

 

6. รายละเอียดตัวช้ีวัด ของแผนงาน/โครงการ 

6.1  ตัวชี้วัดท่ี 1:  จํานวนโครงการนวัตกรรมแบบมุ่งเป้าที่ได้รับการสนับสนุนจาก สนช. 

 6.1.1  ประเภทตัวช้ีวัด 
  สงป.  ยุทธศาสตร์ วท.  คํารับรองการปฏิบัติงาน สนช. (ก.พ.ร.) � แผนปฏิบัติการ สนช.   

 สนับสนุนการเกิดผลผลิต   

6.1.2  คําอธิบายตัวชี้วัด  
จํานวนโครงการนวัตกรรมแบบมุ่งเป้าที่ได้รับการสนับสนุนจาก สนช.  

6.1.3  ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด  (หน่วยวัด: โครงการ) 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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

  3  6  3  3    15  
 

6.2  ตัวชี้วัดท่ี 2:  ผลการศึกษานวัตกรรมแบบมุ่งเป้าสําหรับใช้ในปี 2562 จํานวน 3 เร่ือง 

 6.2.1  ประเภทตัวช้ีวัด 
  สงป.  ยุทธศาสตร์ วท.  คํารับรองการปฏิบัติงาน สนช. (ก.พ.ร.) � แผนปฏิบัติการ สนช.   

 สนับสนุนการเกิดผลผลิต   

6.2.2  คําอธิบายตัวชี้วัด  
 การศึกษาความต้องการและการปรับเปลี่ยนไปสู่นวัตกรรมยุคใหม่  

6.2.3  ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด  (หน่วยวัด: รายงาน) 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

รวม 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
- - - - - - - - 1 1 1 - 3 
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7. ผลผลิตโครงการ 

ไตรมาส 1 :  -  โครงการนวัตกรรมแบบมุ่งเป้าที่ได้รับการสนับสนุนจํานวน 3 โครงการ 
ไตรมาส 2 : -  โครงการนวัตกรรมแบบมุ่งเป้าที่ได้รับการสนับสนุนจํานวน 6 โครงการ 
ไตรมาส 3 : -  โครงการนวัตกรรมแบบมุ่งเป้าที่ได้รับการสนับสนุนจํานวน 6 โครงการ 
 -   ผลการศึกษานวัตกรรมแบบมุ่งเป้าสําหรับใช้ในปี 2562 จํานวน 1 เร่ือง 
ไตรมาส 4 :  -  ผลการศึกษานวัตกรรมแบบมุ่งเป้าสําหรับใช้ในปี 2562 จํานวน 2 เร่ือง 
 

8. ผลประโยชน์ท่ีคิดว่าจะได้รับ 

8.1 ผลประโยชน์ 
ประโยชน์ทางตรง  

 เป็นการพัฒนาขีดความสามารถด้านการพัฒนานวัตกรรมในอุตสาหกรรมเป้าหมายของรัฐบาล ผ่าน
เครือข่ายความร่วมมือท้ังในและ/หรือต่างประเทศ เพื่อเป็นต้นแบบโครงการนวัตกรรมในอุตสาหกรรม
เป้าหมายของรัฐบาลต่อไป 

 สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมในระดับองค์กรท้ังในและ
ต่างประเทศ 

ประโยชน์ทางอ้อม  

 ก่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการไทย ในการดําเนินธุรกิจนวัตกรรมผ่านความร่วมมือในการ
พัฒนาโครงการนวัตกรรมแบบมุ่งเป้า 

 พัฒนาขีดความสามารถด้านการพัฒนานวัตกรรมให้แก่ผู้ประกอบการไทย รวมถึงสร้างระบบการพัฒนา
นวัตกรรมจากการเชื่อมโยงแหล่งความรู้ต่างๆ จากหน่วยงานของภาครัฐและเอกชนทั้งในและ
ต่างประเทศ 
 

9. งบประมาณ 

9.1 งบประมาณ ปี 2561 รวมทั้งหมด   67,000,000  บาท (หกสิบเจ็ดล้านบาทถ้วน) 

ปีงบประมาณ 
งบประมาณ 
ตาม พ.ร.บ. 

เงินสะสม สนช. 
เงินผูกพันยกมา 

(อนุมัติโดย กนช.) 
เงินสนับสนุนจาก

หน่วยงานอ่ืน 
รวม 

ปีงบประมาณ 2560 66,000,000 67,000,000 - - 133,000,000 
ปีงบประมาณ 2561 55,000,000 12,000,000 - - 67,000,000 
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S2-2 นวัตกรรมแบบเปิด (Open Innovation) 
 

1. ความสอดคล้องกับนโยบาย 

1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี:  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ:  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 

1.3 ยุทธศาสตร์: กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
 ยุทธศาสตร์ที่ 1: บ่มเพาะนวัตกรเพ่ืออนาคต และพัฒนากําลังคน วทน.  

 ยุทธศาสตร์ที่ 2: บริหารจัดการงานวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมในสาขาเป้าหมาย  

 ยุทธศาสตร์ที่ 3: ขับเคลื่อนโครงการ วทน. ขนาดใหญ่   

 ยุทธศาสตร์ที่ 4: พัฒนาพื้นที่เพื่อนวัตกรรม  
� ยุทธศาสตร์ที่ 5: ผลักดันเทคโนโลยีเพ่ือสังคมและเศรษฐกิจฐานราก  

1.4 ยุทธศาสตร์: สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 1: พัฒนานวัตกรรมเชิงพ้ืนท่ีและเมือง 
� ยุทธศาสตร์ท่ี 2: สร้างคุณค่าและมูลค่าตลอดห่วงโซ่อุปทาน 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 3: พัฒนาความสามารถทางนวัตกรรมขององค์กรและนวัตกร 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 4: สร้างเครือข่ายนวัตกรรมตลอดห่วงโซ่อุปทาน 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 5: ส่งเสริมและกระตุ้นตลาดนวัตกรรม ยกระดับนวัตกรรมไทยสู่สากล 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 6: ขับเคลื่อนนวัตกรรมด้วยสารสนเทศและองค์ความรู้ 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 7: พัฒนาองค์กรนวัตกรรม 

2. ฝ่ายงานและผู้รับผิดชอบ 

ส่วนงานเศรษฐกิจและสังคม ฝ่ายนวัตกรรมเพ่ือเศรษฐกิจ และส่วนงานระบบนวัตกรรม ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานนวัตกรรม 
- นายวิเชียร สุขสร้อย  (ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส) 
- ดร.สุรอรรถ ศุภจัตุรัส  (ผู้จัดการฝ่าย) 
- นายกันต์ วีระกันต์  (ผู้จัดการฝ่าย) 
- นายชาญวิทย์ รัตนราศรี  (ผู้จัดการฝ่าย) 
- นายภคพงศ์ พรมนุชาธิป   (ผู้จัดการโครงการ) 
- นายปริวรรต วงษ์สําราญ   (ผู้จัดการโครงการ) 
- นางสาวมณฑา ไก่หิรัญ  (ผู้จัดการโครงการ) 
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- ดร.อําพล อาภาธนากร  (ผู้จัดการโครงการ) 
- นายวิศรุต สุวรรณา  (ผู้ประสานงานโครงการ) 
- นายสิรพัฒน์ ชนะกุล  ผู้ประสานงานโครงการ) 
- นางสาวพรพิชา เพชรแก้วกุล (ผู้ประสานงานโครงการ) 
- นางสาวฐิติรัตน์ รัตนพรพิทักษ์  (ผู้ประสานงานโครงการ) 
- นางสาวภัสสร จารุบริสุทธิคุณ   (ผู้ประสานงานโครงการ) 
- นางสาวปณาลี พงษ์แดง   (ผู้ประสานงานโครงการ) 
- นางสาวพัชมณ พลายมี   (ผู้ประสานงานโครงการ) 
 

3. หลักการและเหตุผล  

จากการวิเคราะห์ถึงการส่งเสริมให้ประเทศไทยก้าวเข้าสู่การพัฒนาเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรมนั้น กระบวนการส่งเสริมและ
สนับสนุนเพ่ือกระตุ้นให้ผู้ประกอบการไทยมีความสนใจในการพัฒนาโครงการนวัตกรรม นับว่าเป็นปัจจัยสําคัญในการพัฒนา
ขีดความสามารถด้านนวัตกรรมของผู้ประกอบการไทย หากแต่องค์ประกอบท่ีสําคัญของการส่งเสริมดังกล่าวคือกลไกการสนับสนุน
ผู้ประกอบการเพ่ือดําเนินโครงการนวัตกรรม ซ่ึงปัจจัยนี้จะช่วยลดความเสี่ยงและสร้างความสามารถด้านการพัฒนานวัตกรรม
ของผู้ประกอบการอย่างยั่งยืน ดังนั้นการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาผู้ประกอบการไทยสู่การเป็นผู้ประกอบการ
ด้านนวัตกรรม จึงเป็นปัจจัยที่จําเป็นต่อการก้าวเข้าสู่การแข่งขันของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพื่อให้ประเทศไทยยังคง
รักษาความเป็นผู้นําด้านขีดความสามารถทางการแข่งขันนวัตกรรมกับประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต่อไป 

แม้ว่ารัฐบาลจะมีนโยบายที่มุ่งเน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายที่มีศักยภาพและสามารถสร้างผลกระทบสูง
ในการผลักดันการพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศในระยะสั้นและระยะยาวอยู่แล้วน้ัน แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ท่ีการพัฒนาและ
ส่งเสริมผู้ประกอบการไทย โดยเฉพาะผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรม (Smart SMEs) ซ่ึงเป็นผู้ประกอบการที่เน้นการพัฒนา
นวัตกรรมจากการรับถ่ายทอดองค์ความรู้จากหน่วยงานวิจัยและสถาบันวิจัยต่างๆ ในประเทศ และวิสาหกิจเร่ิมต้น 
(Startup) ซ่ึงเป็นผู้ประกอบการในธุรกิจเกิดใหม่ที่มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการ ซ่ึงมีนวัตกรรมในรูปแบบธุรกิจ 
(Business model innovation) ท่ีสามารถทําซํ้า (Repeatable) และขยายตลาด (Scalable) เพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิมและเติบโต
อย่างก้าวกระโดด (Exponential growth) โดยทั้งสองถือได้ว่าเป็นรูปแบบธุรกิจของผู้ประกอบการท่ีรัฐบาลได้ให้ความสําคัญ
เป็นอย่างมากในยุคเศรษฐกิจเช่นปัจจุบัน และเป็นส่วนสําคัญในการขับเคลื่อนภาคเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต 
เนื่องจากการดําเนินการดังกล่าวจะช่วยให้ภาคอุตสาหกรรมของประเทศหันมามุ่งเน้นในด้านการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุนการผลิตเพ่ือยกระดับศักยภาพทางการแข่งขันขององค์กรมากยิ่งข้ึน หากแต่การ
ดําเนินการดังกล่าวสามารถทําได้เพียงระดับหนึ่งเท่าน้ัน เน่ืองจากผลิตภัณฑ์ดังกล่าวก้าวกระโดดไปสู่ตลาดในระดับสากล
ก็มักจะประสบปัญหาด้านต้นทุนท่ีไม่สามารถแข่งขันกับประเทศท่ีมีความพร้อมด้านวัตถุดิบ แรงงาน และเทคโนโลยี 
ดังนั้น การพัฒนานวัตกรรมในระยะหลังจึงมุ่งไปที่ "การสร้างความแตกต่าง" (differentiation) จากผลิตภัณฑ์เดิม ด้วย
การนําความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือจัดการให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ กระบวนการผลิตใหม่ ธุรกิจใหม่ 
รวมทั้งเกิดการสร้างนวัตกรรมบริการจากการนํานวัตกรรมผลิตภัณฑ์มาเชื่อมโยงเข้าด้วยกันก่อให้เกิดการบริการแบบใหม่
และการแก้ปัญหาใหม่( total solution) ที่มีความโดดเด่น มีเอกลักษณ์ และมีมูลค่าเพิ่มสูงข้ึน ผ่านกระบวนการพัฒนา
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นวัตกรรมแบบเปิด (Open Innovation) ด้วยการอาศัยเครือข่ายความร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชนในการช่วยส่งเสริม
และสนับสนุนให้เกิดกระบวนการพัฒนานวัตกรรมของผู้ประกอบการไทยอย่างเป็นระบบ 

สนช. ได้กําหนดให้นวัตกรรมแบบเปิดเป็นหนึ่งในกลไกสําคัญภายใต้แผนยุทธศาสตร์ที่  2 (S2) ส่งเสริมการสร้าง
นวัตกรรมตลอดห่วงโซ่มูลค่าอย่างยั่งยืน ซ่ีงจะยกระดับห่วงโซ่อุปทานเดิม (Enhancing innovation capabilities of 
firms and innovators) ที่ส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมที่สร้างมูลค่าและผลกระทบสูงกับประเทศ ซ่ีงจะยกระดับ
ห่วงโซ่อุปทานเดิมที่มีศักยภาพ (First S-curve) และชักนําไปสู่การสร้างห่วงโซ่มูลค่าใหม่ที่เป็นอุตสาหกรรมอนาคต 
(New S-curve) ของประเทศอย่างมีนัยสําคัญ ดังนั้น จึงได้กําหนดสาขาธุรกิจนวัตกรรมทั้งกลุ่มธุรกิจนวัตกรรม (Smart 
SMEs) และ วิสาหกิจเร่ิมต้น (Startup) เป็นไปตามกลุ่มสาขาเศรษฐกิจ ดังนี้ 

 

 
 
 สาขาท่ี 1 สาขาเศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) คือ การเปลี่ยนเศรษฐกิจฐานเกษตรกรรมไปเป็นเศรษฐกิจ
นวัตกรรมโดยอาศัยความหลากหลายทางชีวภาพ ซ่ึงเป็นการแปรรูปวัตถุดิบทางการเกษตรหรือของเหลือท้ิงจาก
การเกษตร โดยใช้กระบวนการทางเทคโนโลยีชีวภาพโดยใช้ จุลินทรีย์ แบคทีเรีย ยีสต์ เอ็นไซม์ ให้ทําหน้าที่เสมือนโรงงาน 
(cell factory) ให้ได้เป็นผลิตภัณฑ์ฐานชีวภาพที่มีมูลค่าเพิ่มสูงข้ึน ได้แก่ เชื้อเพลิงและพลังงานชีวภาพ ชีวเคมีภัณฑ์ 
อาหารสัต ว์แห่งอนาคต อาหารแห่งอนาคต และชี วเภสัชภัณฑ์  และการใช้น วัตกรรมด้านการเกษตร เช่น 
เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร (Agricultural Biotechnology) เกษตรดิจิตัล (Digital Agriculture) การจัดการหลัง
การเก็บเก่ียวและการขนส่ง (Logistic and Postharvest) และรูปแบบการจัดการฟาร์มแบบใหม่ (New Farming 
Model) เพ่ือให้ได้นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมกระบวนการ และนวัตกรรมบริการ ด้านธุรกิจนวัตกรรมเกษตรท่ีช่วย
เพิ่มประสิทธิภาพในภาคเกษตรกรรมของประเทศ 
 สาขาท่ี 2 สาขาเศรษฐกิจการผลิตและการหมุนเวียน (Manufacturing and circular economy) เป็นสาขา
เศรษฐกิจฐานการผลิตท่ีใช้เทคโนโลยีเคร่ืองจักรกล หุ่นยนต์ และระบบอัตโนมัติ มาใช้แทนการใช้แรงงานคน เพ่ือเพิ่ม
ความเร็ว ความสมํ่าเสมอและประสิทธิภาพท่ีเพ่ิมข้ึน โดยต้องอยู่บนพ้ืนฐานของข้อคํานึงและข้อจํากัดในด้านปริมาณ
ทรัพยากรธรรมชาติ การใช้ประโยชน์ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ผลกระทบจากของเสียที่เกิดข้ึนจากการบริโภคไม่
ทวีความรุนแรงข้ึน ปัญหาสภาวะอากาศเปลี่ยนแปลง ของเสียเป็นพิษ และการขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติ โดย



แผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2561 สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

S2-2 นวัตกรรมแบบเปิด  4/19 

รูปแบบธุรกิจในสาขาดังกล่าวเช่น หุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม ยานยนต์  อิเล็กทรอนิก เคร่ืองจักรกล การจัดการของเสีย 
และการจัดการสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

สาขาท่ี 3 สาขาเศรษฐกิจบริการและแบ่งปัน (Sharing and service economy) คือ การเปลี่ยนแปลงจาก
เศรษฐกิจฐานสินค้า (product-based economy) สู่ เศรษฐกิจฐานบริการ (service-based economy) โดยการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ ดิจิทัลเทคโนโลยี เพื่อก่อให้เกิดการบริการแบบใหม่ท่ีสามารถแก้ปัญหาจุดที่เป็นปัญหาและสร้าง
ความยุ่งยาก (Pain point) ตลอดจนเปลี่ยนแปลงสู่เศรษฐกิจแบ่งปัน (sharing economy) ซ่ีงเป็นการบริโภคร่วมมือกัน 
(Collaborative Consumption) และการทําธุรกิจแบบ Peer to Peer (P2P) เป็นการทําธุรกิจในรูปแบบใหม่ ซ่ึงช่วยให้
สามารถสร้างรายได้จากสิ่งของหรือทรัพย์สินที่ตนมีมากเกินความจําเป็นหรือไม่ได้ใช้แล้ว (Excess Capacity) ผ่านการให้บริการ
บนแพลตฟอร์มต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต หรือสมาร์ตโฟน เพ่ือเชื่อมต่อระหว่างผู้ให้และผู้รับบริการใน
การเข้าถึงสินค้าหรือบริการ โดยผู้รับบริการจะอาศัยข้อมูลบนเครือข่ายสังคมออนไลน์เป็นพ้ืนฐานท่ีช่วยในการตัดสินใจใน
ธุรกิจเทคโนโลยีต่างๆ เช่น กลุ่มการเกษตรและอาหาร (AgTech & FoodTech) กลุ่มธุรกิจภาครัฐและการศึกษา (GovTech 
& EdTech) ตลอดจนกลุ่มไลฟสไตล์ การเดินทาง และสุขภาพ(Lifestyletech – Traveltech– HealthTech) โดยตัวอย่าง
ธุรกิจนวัตกรรม เช่น อุตสาหกรรมดิจิตอล การขนส่งและโลจิสติกส์ และธุรกิจนวัตกรรมการบริการต่างๆ 

ดังนั้น สนช.เล็งเห็นถึงความสําคัญของการสนับสนุนผู้ประกอบการเพ่ือพัฒนาผู้ประกอบการไทยสู่การเป็น
ผู้ประกอบการด้านนวัตกรรมโดยการให้การสนับสนุนการพัฒนาโครงการนวัตกรรมท้ังผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรม 
(Smart SMEs) และ และวิสาหกิจเร่ิมต้น (Startup) ให้สามารถสร้างสินค้าและบริการท่ีมีมูลค่าเพ่ิมและเติบโตอย่างก้าว
กระโดด  

 
 
 
 
 
 
 

 
กลุ่มผู้ประกอบการนวัตกรรมที่สนับสนุนผ่าน S2-2 นวัตกรรมแบบเปิด (Open Innovation) 

 

ทั้งนี้ ในการดําเนินงานของยุทธศาสตร์นวัตกรรมแบบเปิด (Open Innovation) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จะ
แบ่งกลุ่มโครงการการให้ทุนสนับสนุนตามธุรกิจนวัตกรรม (Smart SMEs) และ และวิสาหกิจเร่ิมต้น (Startup) ดังนี้ 

S2-2-1 โครงการพัฒนาและสนับสนุนเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรม (Smart SMEs) โดยสนับสนุนและ
พัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อย (SMEs) รายใหม่ให้ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม และ
สร้างองค์ความรู้ให้กับผู้ประกอบการ ให้มีความสามารถในการพัฒนานวัตกรรม และยกระดับองค์กรสู่ผู้ประกอบการธุรกิจ
นวัตกรรม (Smart SMEs) 

S2-2-2 โครงการพัฒนาและสนับสนุนเพื่อพัฒนาวิสาหกิจเร่ิมต้น (Startup) เป็นการสนับสนุนและพัฒนาวิสาหกิจ
เร่ิมต้น (Startup) ซ่ึงเป็นผู้ประกอบการในธุรกิจเกิดใหม่ท่ีมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการ ซ่ึงมีนวัตกรรมในรูปแบบธุรกิจ 
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(Business model innovation) ท่ีสามารถทําซํ้า (Repeatable) และขยายตลาด (Scalable) เพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิมและเติบโต
อย่างก้าวกระโดด (Exponential growth) 

S2-2-3 โครงการธุรกิจนวัตกรรมเกษตรไทย เป็นการสนับสนุนธุรกิจเกิดใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคการเกษตร 
(AgTech SMEs และ startup) ซ่ึงเป็นผู้ประกอบการหรือเกษตรกรรุ่นใหม่ท่ีมีความรอบรู้ในวิทยาการสมัยใหม่ ซ่ึงสามารถ
นํามาใช้ในระบบการผลิตด้านการเกษตร มีความสามารถในการวิเคราะห์ เชื่อมโยงและบริหารจัดการการผลิตและ การตลาด 
โดยใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจ คํานึงถึงคุณภาพและความปลอดภัยของผู้บริโภค สังคมและ สิ่งแวดล้อม 

S2-2-4 โครงการการส่งเสริมการสร้างผู้ประกอบการใหม่และวิสาหกิจเร่ิมต้นในภูมิภาคชายแดนใต้ (Deep South 
Innovative Startup; DSIS) สร้างผู้ประกอบการใหม่และวิสาหกิจเร่ิมต้นในภูมิภาคชายแดนใต้ท่ีมีศักยภาพในการทําธุรกิจ
สูง แต่ยังขาดการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อการสร้างธุรกิจให้เติบโตอย่างรวดเร็วและยั่งยืน 
ท่ีจะนํามาซ่ึงการสร้างเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคให้เติบโตอย่างก้าวกระโดด และประเทศไทยสามารถพัฒนาศักยภาพในการ
สร้างผู้ประกอบการที่สามารถเติบโตได้อย่างยั่ง 

S2-2-5 โครงการพัฒนาและสนับสนุนผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรม (Smart SMEs) ในภูมิภาคเหนือ โดยสนับสนุน
และพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อย (SMEs) และและวิสาหกิจเร่ิมต้น (Startup) รายใหม่ในภูมิภาค
ตอนเหนือให้ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม และสร้างองค์ความรู้ให้กับผู้ประกอบการ ให้มีความสามารถในการ
พัฒนานวัตกรรม และยกระดับองค์กรสู่ผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรม  
 

4. วัตถุประสงค์ของโครงการ   
 

1.  เพื่อส่งเสริมและสร้างผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรม (Smart SMEs) ท้ังส่วนกลางและภูมิภาค และวิสาหกิจเร่ิมต้น 
(Startup) โดยใช้นวัตกรรมเป็นตัวขับเคลื่อน  

2.  เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรม (Smart SMEs) ท้ังส่วนกลางและภูมิภาค และวิสาหกิจ
เร่ิมต้น (Startup) กับผู้ให้บริการนวัตกรรม/ผู้เชี่ยวชาญ สร้างพันธมิตรในการดําเนินงานร่วมกับสถาบันภาคเอกชน 

3. เพื่อส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรม (Smart SMEs) ท้ังส่วนกลางและภูมิภาค และวิสาหกิจเร่ิมต้น 
(Startup) ในการประกอบธุรกิจให้สําเร็จผลตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 

4.  เพ่ือพัฒนา ส่งเสริม ให้เกิดการสร้างนวัตกรรมจากฐานขององค์ความรู้ ให้เกิดผลทางปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม 
5. เพ่ือสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนสนับสนุนนวัตกรรม เพ่ือขับเคลื่อนสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 

5. รายละเอียดการดําเนินงาน  

5.1 พ้ืนท่ีดําเนินการ: ทั่วประเทศ 

5.2 กิจกรรมการดําเนินงาน: กิจกรรมการดําเนินงานประกอบด้วย 2 กิจกรรมสําคัญ ได้แก่  
5.2.1 การพัฒนาและสนับสนุนผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรม (Smart SMEs) ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค จะเป็นการ

ทํางานร่วมกันของด้าน demand side และ supply side กล่าวคือจะเน้นการเช่ือมโยงระหว่างผู้ประกอบการธุรกิจ
นวัตกรรม (Smart SMEs) ที่ต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการหรือกระบวนการผลิตที่เป็นนวัตกรรม กับผู้ให้บริการนวัตกรรม 
(ISP) ผ่านข้ันตอนการพัฒนาโครงการนวัตกรรมจาก สนช. สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 
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และเครือข่ายพันธมิตรอ่ืนๆ เพ่ือก่อให้เกิดการพัฒนาโครงการนวัตกรรมที่สามารถนําไปขยายผลสู่เชิงพาณิชย์หรือสามารถ
เพ่ิมศักยภาพการแข่งขันด้านนวัตกรรมให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs โดยมี flow chart ของการดําเนินโครงการดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้ันตอนการพัฒนาโครงการผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรม (Smart SMEs) 

5.2.2 การพัฒนาและสนับสนุนวิสาหกิจเร่ิมต้น (Startup) จะแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม 
 กลุ่มท่ี 1 วิสาหกิจเร่ิมต้น (Startup) ที่เพ่ิงเข้าสู่ธุรกิจซ่ึงยังไม่มีความพร้อมในด้านการทําธุรกิจจะถูกนําเข้าสู่

กิจกรรม 2 กิจกรรม คือ 
1) จัดกิจกรรม 3 Days Startup เป็นกิจกรรมที่จะทําให้ผู้ประกอบการทราบถึงชีวิตของผู้ประกอบการและ

ทราบว่าตนเองเหมาะสมต่อการเป็นผู้ประกอบการหรือไม่ และเป็นการกระตุ้นจิตวิญญาณในการเป็นผู้ประกอบการ โดย
กิจกรรมหลักคือ  

 ทดสอบตัวตนความเป็นผู้ประกอบการใหม่ (Startups) 

 การเสริมสร้างความเป็นผู้ประกอบการ 

 การสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างธุรกิจ จากผู้ประกอบการที่ประสบความสําเร็จ  
2) จัดกิจกรรม 8 Weeks Coaching เป็นกิจกรรมที่ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับการอบรมตาม

หลักสูตรที่จัดข้ึนจากผู้เชี่ยวชาญและผู้ประกอบท่ีประสบความสําเร็จ โดยกิจกรรมจะเน้นการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง
และกิจกรรม Workshop เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ด้านธุรกิจในระดับเชิงลึก และเป็นการสร้างแนวคิดไอเดียธุรกิจให้เป็นจริง มีการ
วางแผนและเรียนรู้อย่างเป็นระบบ เพื่อลดความล้มเหลวในการสร้างธุรกิจจนสามารถต่อยอดให้ธุรกิจเกิดข้ึนได้จริงและมี
ศักยภาพ ทั้งน้ีตัวอย่างหลักสูตรจะประกอบไปด้วย 



แผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2561 สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

S2-2 นวัตกรรมแบบเปิด  7/19 

 การทํา Opportunity Canvas โอกาสในการทําธุรกิจให้เหมาะสมกับตลาด 

 การบริหารจัดการแบบ Lean Startup 

 การบริหารการเงินบัญชีแบบมืออาชีพ 

 การหาและเพ่ิมลูกค้าตามหลักการ Innovation Diffusion 

 การเขียนโมเดลทางธุรกิจ Business Model Canvas 

 การทํา Market Validation 

 การทํา Minimum Viable Product  

 การสร้างแบรนด์และการสร้างการจดจําสําหรับ SMEs 

 การขยายเงินทุนด้วย Venture Capitalists 
 ซ่ึงวิสาหกิจเร่ิมต้น (Startup)ในกลุ่มท่ี 1 เม่ือมีความพร้อมจะถูกนํามารวมกับวิสาหกิจเร่ิมต้น (Startup)ใน

กลุ่มที่ 2 เพ่ือเข้าสู่กระบวนการการให้ทุนสนับสนุนโครงการ 
 กลุ่มที่ 2 วิสาหกิจเร่ิมต้น (Startup) ท่ีมีความพร้อมในการเร่ิมต้นทําธุรกิจ จะเน้นการเชื่อมโยงระหว่าง

วิสาหกิจเร่ิมต้น (Startup) ที่ต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการหรือกระบวนการผลิตที่เป็นนวัตกรรมกับผู้เชี่ยวชาญหรือท่ี
ปรึกษา (mentor) เพ่ือให้สามารถพัฒนาโครงการซ่ึงมีนวัตกรรมในรูปแบบธุรกิจ (Business model innovation) ที่สามารถ
ทําซํ้า (Repeatable) และขยายตลาด (Scalable) เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและเติบโตอย่างก้าวกระโดด (Exponential growth)
โดยมี flow chart ของการดําเนินโครงการดังนี้ 

 
ข้ันตอนการพัฒนาโครงการวิสาหกิจเร่ิมต้น (Startup) 

 โดยการดําเนินงานในการพัฒนาและสนับสนุนโครงการของผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรม (Smart SMEs) 
และวิสาหกิจเร่ิมต้น (Startup) จะไปตามข้ันตอนดังน้ี 
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ข้ันตอนการพิจารณาให้ทุนสนับสนุนโครงการนวัตกรรมของผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรม (Smart SMEs)  

และวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) 
 

5.3 ปฏิทินกิจกรรม/ระยะเวลาดําเนินการ :  

รายการกิจกรรม 
นํ้าหนัก 
(%) 

นํ้าหนัก
ย่อย 

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

100% 100% ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 222.50 ลบ. 

1. การดําเนินงานแสวงหา
โครงการยุทธศาสตร์นวัตกรรม
แบบเปิด (Open Innovation) 

10                             

1.1 การประชาสัมพันธ์ การจัด
ประชุมและการจัดสัมมนาแสวงหา
โครงการยุทธศาสตร์นวัตกรรม
แบบเปิด (Open Innovation) 

  5                         
          

5.0000  

1.2 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
เพ่ือแสวงหาโครงการและพัฒนา
โครงการร่วมกับผู้ประกอบการ 

  4                         
        

10.0000  

1.3 การจ้างเหมาผู้ประสานงาน
นวัตกรรม  

  1                          
          

1.5000  
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รายการกิจกรรม 
น้ําหนัก 
(%) 

นํ้าหนัก
ย่อย 

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

100% 100% ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 222.50 ลบ. 
2. พัฒนาโครงการนวัตกรรมของ
ผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรม 
(Smart SMEs) และวิสาหกิจ
เริ่มต้น (Startup) 

20                             

2.1 การจัดจ้างผู้เช่ียวชาญในการ
จัดกิจกรรมพัฒนาโครงการ
นวัตกรรมของผู้ประกอบการ
ธุรกิจนวัตกรรม (Smart SMEs) 
และวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) 

  5                         
          

8.0000  

2.2 กิจกรรมบ่มเพาะวิสาหกิจ
เริ่มต้น 

  7.5                                 2.0000  

2.3 กิจกรรมพัฒนาโครงการ
นวัตกรรมของผู้ประกอบการ
ธุรกิจนวัตกรรม (Smart SMEs) 

  7.5                         
          

3.0000  

3. การพิจารณาให้การ
สนับสนุนโครงการนวัตกรรม
ของผู้ประกอบการธุรกิจ
นวัตกรรม (Smart SMEs) 
และวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) 

50  

                          

3.1 การสนับสนุน S2-2-1 
โครงการนวัตกรรม
ผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรม 
(Smart SMEs)  

 15 

                        60.0000 

3.2 การสนับสนุน S2-2-2 
โครงการนวัตกรรมวิสาหกิจ
เริ่มต้น (Startup) 

 10                         
55.0000 

3.3 การสนับสนุน S2-2-3 
โครงการธุรกิจนวัตกรรมเกษตร
ไทย 

 5                         
9.5000 

3.4 การสนับสนุน S2-2-4 
โครงการการส่งเสริมการสร้าง
ผู้ประกอบการใหม่และวิสาหกิจ
เริ่มต้นในภูมิภาคชายแดนใต้ 
(Deep South Innovative 
Startup; DSIS) 

 5                         

15.0000 

3.5 การสนับสนุน S2-2-5 
โครงการพัฒนาและสนับสนุน
ผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรม 
(Smart SMEs) ในภูมิภาคเหนือ 

 10 

 

            

25.0000 
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รายการกิจกรรม 
น้ําหนัก 
(%) 

นํ้าหนัก
ย่อย 

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

100% 100% ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 222.50 ลบ. 
3.6 ค่าการจัดประชุมเพ่ือ
พิจารณาโครงการนวัตกรรม 

 3                                   
1.5000  

3.7 ค่าตอบแทน
คณะอนุกรรมการพิจารณา
โครงการนวัตกรรมผู้ประกอบการ
ธุรกิจนวัตกรรม (Smart SMEs) 
และวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) 

 2                                   
2.5000  

4. กํากับและติดตามผลการ
ดําเนินงาน 

5                                           -   

5. ประเมินผลรายปี 5                                           -   
6. การสร้างศักยภาพเพื่อให้เกิด
ความสามารถในการแข่งขันเชิง
พาณิชย์ 

10                             

6.1 การส่งเสริมการใช้ประโยชน์ 
รับถ่ายทอดการศึกษาวิจัย 
เทคโนโลยี ทรัพย์สินทางปัญญา
และองค์ความรู้  

  1                                   
5.0000  

6.2 สร้างศักยภาพการดําเนินการ
ตลาด 
- กิจกรรมจับคู่ธุรกิจ (business 
matching) 
- การจัดนิทรรศการแสดง
นวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมทักษะในการ
ประกอบกิจการ  

  5                                 
10.0000  

 6.3 การประชาสัมพันธ์โครงการ
นวัตกรรมที่โดดเด่นผ่านช่องทาง
ส่ือสารมวลชนต่างๆ  

  1                                   
5.0000  

6.4 กิจกรรมการหาแหล่งร่วม
ลงทุน 

  3                                   
4.5000  
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5.4   วิธีและขั้นตอนการดําเนินงาน (Work Breakdown Structure) 
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5.5  รายชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ 
 

ช่ือ-สกุล (ภาษาไทย) ตําแหน่ง หน้าท่ี 
ความรับผิดชอบ 

(%) 
งานหลัก    

นายวิเชียร สุขสร้อย ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส - กํากับดูแลการดําเนินโครงการให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและสําเร็จตามวัตถุประสงค์และ
ตัวช้ีวัดโครงการ 

5% 
 

 
นายสุรอรรถ ศุภจัตุรัส ผู้จัดการฝ่าย -  กํากับดูแลภาพรวมโครงการ 

-  วางยุทธศาสตร์การดําเนินโครงการ 
-  สนับสนุนการดําเนินโครงการให้เป็นไป อย่างมี

ประสิทธิภาพและสําเร็จตามวัตถุประสงค์และ
ตัวช้ีวัดโครงการ 

15% 

นายกันต์ วีระกันต์ ผู้จัดการฝ่าย - สนับสนุนการดําเนินโครงการให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและสําเร็จตามวัตถุประสงค์และ
ตัวช้ีวัดโครงการ 

5% 

นายชาญวิทย์ รัตนราศรี ผู้จัดการฝ่าย - วางแผนการดําเนินโครงการ 
- ประสานงาน พัฒนา สนับสนุนโครงการ 
- กํากับและติดตามโครงการนวัตกรรม 

10% 

นายภคพงศ์ พรมนุชาธิป ผู้จัดการโครงการ - วางแผนการดําเนินโครงการ 
- ประสานงาน พัฒนา สนับสนุนโครงการ 
- กํากับและติดตามโครงการนวัตกรรม 

10% 

นางสาวมณฑา ไก่หิรัญ ผู้จัดการโครงการ - วางแผนการดําเนินโครงการ 
- ประสานงาน พัฒนา สนับสนุนโครงการ 

10% 

นายปริวรรต วงษ์สําราญ  ผู้จัดการโครงการ - วางแผนการดําเนินโครงการ 
- ประสานงาน พัฒนา สนับสนุนโครงการ 

10% 

นายวิศรุต สุวรรณา ผู้ประสานงาน
โครงการ 

- วางแผนการดําเนินโครงการ 
- ประสานงาน พัฒนา สนับสนุนโครงการ 

10% 

นายสิรพัฒน์ ชนะกุล ผู้ประสานงาน
โครงการ 

- ประสานงาน พัฒนา สนับสนุนโครงการ 5% 

นางสาวพรพิชา เพชรแก้วกุล ผู้ประสานงาน
โครงการ 

- ประสานงาน พัฒนา สนับสนุนโครงการ 5% 

นางสาวภัสสร จารุบริสุทธิคุณ ผู้ประสานงาน
โครงการ 

- ประสานงาน พัฒนา สนับสนุนโครงการ 5% 

นางสาวปณาลี พงษ์แดง ผู้ประสานงาน
โครงการ 

- ประสานงาน พัฒนา สนับสนุนโครงการ 5% 

นางสาวพัชมณ พลายมี ผู้ประสานงาน
โครงการ 

- ประสานงาน พัฒนา สนับสนุนโครงการ 5% 
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ช่ือ-สกุล (ภาษาไทย) ตําแหน่ง หน้าท่ี 
ความรับผิดชอบ 

(%) 
งานสนับสนุน    

นางสาวพิมพ์ตะวัน โสภาแปง เจ้าหน้าท่ี (พัสดุ) - ดําเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง 10% 

นายณัฐวุฒิ ศรีโยม ผู้ประสานงาน - ดําเนินการจัดทําสัญญาโครงการท่ีขอรับการ
สนับสนุนจาก สนช. 

10% 

นางสาววศวรรณ รู้รักดี ผู้จัดการฝ่าย - รวบรวมและรายงานผลการดําเนินงานโครงการ
ต่อหน่วยงานภายนอก 

10% 

นางสาวธัณย์สิตา ศุภสวัสด์ิบวร ผู้ประสานงาน - รวบรวมและรายงานผลการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณ 

10% 

นางสาวทวีสิน ดึกภุมรินทร์ ผู้จัดการฝ่าย - รวบรวมและรายงานผลการใช้เงินโครงการต่อ
หน่วยงานภายนอก 

10% 

นางสาววิจิตรา กลุ่มกว้าง ผู้ประสานงาน - ดําเนินการจัดทําเบิกจ่ายเงินสนับสนุนโครงการ 20% 

งานบริหารและติดตามโครงการ - ติดตามผลการดําเนินโครงการ 30% 

 
5.6  ผู้รับผิดชอบโครงการ (Responsibility Assignment Matrix) 

ลําดับ
ที่ 

กิจกรรมการดําเนินงาน 
ผู้ดําเนินการ/หน้าท่ีความรับผิดชอบ 

VS
 

SS
  

KW
 

CR
 

PP
 

M
K 

PW
 

W
S 

SC
N 

PP
K 

TR
 

PJ
 

PP
D 

PP
M

 

1 การดําเนินงานแสวงหาโครงการ
ยุทธศาสตร์นวัตกรรมแบบเปิด (Open 
Innovation) 

� � � � � � � � � � � � � � 

2 พัฒนาโครงการนวัตกรรมของ
ผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรม (Smart 
SMEs) และวิสาหกิจเร่ิมต้น (Startup) 

� � � � � � � � � � � � � � 

3 การพิจารณาให้การสนับสนุนโครงการ
นวัตกรรมของผู้ประกอบการธุรกิจ
นวัตกรรม (Smart SMEs) และวิสาหกิจ
เร่ิมต้น (Startup) 

� � � � � � � � � � � � � � 

4 กํากับและติดตามผลการดําเนินงาน � � � � � � � � � � � � � � 
5 ประเมินผลรายปี � � �  �          
6 การสร้างศักยภาพเพ่ือให้เกิด

ความสามารถในการแข่งขันเชิงพาณิชย์ 
� � � �  � � �       
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6. รายละเอียดตัวช้ีวัด ของแผนงาน/โครงการ 

6.1  ตัวชี้วัดท่ี 1:  จํานวนโครงการนวัตกรรมท่ีได้รับการพัฒนาและสนับสนุน S2-2-1 โครงการนวัตกรรม
ผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรม (Smart SMEs) 

 6.1.1  ประเภทตัวชี้วัด 
  สงป.  ยุทธศาสตร์ วท.  คํารับรองการปฏิบัติงาน สนช. (ก.พ.ร.) � แผนปฏิบัติการ สนช.   

 สนับสนุนการเกิดผลผลิต   

6.1.2  คําอธิบายตัวชี้วัด  
โครงการนวัตกรรม หมายถึง โครงการนวัตกรรมที่พัฒนาข้ึนจากองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ไม่ว่าจะเป็นลักษณะของกระบวนการใหม่ ผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือรูปแบบธุรกิจใหม่ที่เป็นที่มีเป้าหมายเพื่อก่อให้เกิดผลกระทบ
ในเชิงเศรษฐกิจและสังคม โดยครอบคลุมใน 3 ตามกลุ่มสาขาเศรษฐกิจ และ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายที่รัฐบาลกําหนด 
(Current S-Curve และ New S-Curve) ตลอดจนอุตสาหกรรมอ่ืนๆ ที่สําคัญของประเทศ ท้ังนี้ การอนุมัติการสนับสนุนโครงการ
นวัตกรรมดังกล่าวนั้น จะพิจารณาโดยคณะอนุกรรมการ/คณะทํางาน ที่คณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ (กนช.) ได้แต่งต้ังข้ึน  

การสนับสนุนโครงการนวัตกรรม  หมายถึง โครงการที่ผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการฯ/คณะทํางาน ท่ี 
สนช. แต่งตั้งข้ึน และสนับสนุนเงินทุนตามกลไกการสนับสนุนของสํานักงานฯ ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
นวัตกรรมแห่งชาติ 

6.1.3  ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด  (หน่วยวัด: โครงการ) 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

รวม 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
- - 5 20 20 10 5 - - - - - 60 

 

6.2  ตัวชี้วัดท่ี 2:  จํานวนโครงการนวัตกรรมท่ีได้รับการพัฒนาและสนับสนุน S2-2-2 โครงการนวัตกรรมวิสาหกิจ
เร่ิมต้น (Startup) 

 6.2.1  ประเภทตัวชี้วัด 
  สงป.  ยุทธศาสตร์ วท.  คํารับรองการปฏิบัติงาน สนช. (ก.พ.ร.) � แผนปฏิบัติการ สนช.   

 สนับสนุนการเกิดผลผลิต   

6.2.2  คําอธิบายตัวชี้วัด  
โครงการนวัตกรรมของวิสาหกิจเร่ิมต้น (Startup) หมายถึง โครงการนวัตกรรมที่พัฒนาข้ึนจากองค์ความรู้

ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่ว่าจะเป็นลักษณะของกระบวนการใหม่ ผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือรูปแบบธุรกิจใหม่ที่เป็นท่ี
มีเป้าหมายเพื่อก่อให้เกิดผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจและสังคม โดยครอบคลุมใน 3 ตามกลุ่มสาขาเศรษฐกิจ และ 10 
อุตสาหกรรมเป้าหมายที่รัฐบาลกําหนด (Current S-Curve และ New S-Curve)  ท้ังนี้ โครงการดังกล่าวจะมุ่งเน้นธุรกิจเกิด
ใหม่ที่สามารถทําซํ้า (Repeatable) และขยายตลาด (Scalable) เพื่ อสร้างมูลค่าเพ่ิมและเติบโตอย่างก้าวกระโดด 
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(Exponential growth) อน่ึง การอนุมัติการสนับสนุนโครงการนวัตกรรมดังกล่าวนั้น จะพิจารณาโดยคณะอนุกรรมการ/
คณะทํางาน ที่คณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ (กนช.) ได้แต่งตั้งข้ึน  

การสนับสนุนโครงการนวัตกรรมของวิสาหกิจเร่ิมต้น  หมายถึง โครงการที่ ผ่ านการพิจารณาจาก
คณะอนุกรรมการฯ/คณะทํางาน ที่ สนช. แต่งตั้งข้ึน และสนับสนุนเงินทุนตามกลไกการสนับสนุนของสํานักงานฯ ท่ีผ่าน
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ 

6.2.3  ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด  (หน่วยวัด: โครงการ) 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

รวม 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
- - 10 10 10 10 5 - - - - - 45 

 

6.3  ตัวชี้วัดท่ี 3:  จํานวนโครงการนวัตกรรมท่ีได้รับการพัฒนาและสนับสนุน S2-2-3 โครงการธุรกิจนวัตกรรม
เกษตรไทย 

 6.3.1  ประเภทตัวชี้วัด 
  สงป.  ยุทธศาสตร์ วท.  คํารับรองการปฏิบัติงาน สนช. (ก.พ.ร.) � แผนปฏิบัติการ สนช.   

 สนับสนุนการเกิดผลผลิต   

6.3.2  คําอธิบายตัวชี้วัด  
โครงการนวัตกรรม หมายถึง โครงการนวัตกรรมที่พัฒนาข้ึนจากองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ไม่ว่าจะเป็นลักษณะของกระบวนการใหม่ ผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือรูปแบบธุรกิจใหม่ที่เป็นที่มีเป้าหมายเพื่อก่อให้เกิดผลกระทบ
ในเชิงเศรษฐกิจและสังคม โดยครอบคลุมในด้านธุรกิจนวัตกรรมเกษตรทั้ง 7 สาขา ได้แก่ เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร 
เกษตรดิจิตัล เคร่ืองจักรกลเกษตร หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ การจัดการหลังการเก็บเก่ียวและการขนส่ง ไบโอรีไฟเนอร่ี 
การบริการทางธุรกิจเกษตร และ รูปแบบการจัดการฟาร์มแบบใหม่ ทั้งนี้ การอนุมัติการสนับสนุนโครงการนวัตกรรม
ดังกล่าวน้ัน จะพิจารณาโดยคณะอนุกรรมการ/คณะทํางาน ที่คณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ (กนช.) ได้แต่งตั้งข้ึน  

การสนับสนุนโครงการนวัตกรรม  หมายถึง โครงการที่ผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการฯ/คณะทํางาน ท่ี 
สนช. แต่งตั้งข้ึน และสนับสนุนเงินทุนตามกลไกการสนับสนุนของสํานักงานฯ ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
นวัตกรรมแห่งชาติ 

6.2.3  ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด  (หน่วยวัด: โครงการ) 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

รวม 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
- - 2 3 3 2 - - - - - - 10 
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6.4  ตัวชี้วัดท่ี 4:  จํานวนโครงการนวัตกรรมท่ีได้รับการพัฒนาและสนับสนุน S2-2-4 สนับสนุนโครงการการส่งเสริม
การสร้างผู้ประกอบการใหม่และวิสาหกิจเร่ิมต้นในภูมิภาคชายแดนใต้ (Deep South Innovative 
Startup; DSIS) 

 6.4.1  ประเภทตัวชี้วัด 

  สงป.  ยุทธศาสตร์ วท.  คํารับรองการปฏิบัติงาน สนช. (ก.พ.ร.) � แผนปฏิบัติการ สนช.   

 สนับสนุนการเกิดผลผลิต   

6.4.2  คําอธิบายตัวชี้วัด  
โครงการนวัตกรรม หมายถึง โครงการนวัตกรรมที่พัฒนาข้ึนจากองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ไม่ว่าจะเป็นลักษณะของกระบวนการใหม่ ผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือรูปแบบธุรกิจใหม่ที่เป็นที่มีเป้าหมายเพื่อก่อให้เกิดผลกระทบ
ในเชิงเศรษฐกิจและสังคม โดยครอบคลุมใน 3 ตามกลุ่มสาขาเศรษฐกิจ และ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายที่รัฐบาลกําหนด 
(Current S-Curve และ New S-Curve) ตลอดจนอุตสาหกรรมอ่ืนๆ ท่ีสําคัญของประเทศ ท้ังนี้ การอนุมัติการสนับสนุน
โครงการนวัตกรรมดังกล่าวนั้น จะพิจารณาโดยคณะอนุกรรมการ/คณะทํางาน ที่คณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ (กนช.) ได้
แต่งตั้งข้ึน  

โครงการนวัตกรรมของวิสาหกิจเร่ิมต้น (Startup) หมายถึง โครงการนวัตกรรมที่พัฒนาข้ึนจากองค์ความรู้
ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่ว่าจะเป็นลักษณะของกระบวนการใหม่ ผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือรูปแบบธุรกิจใหม่ที่เป็นท่ี
มีเป้าหมายเพ่ือก่อให้เกิดผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจและสังคม โดยครอบคลุมใน 3 ตามกลุ่มสาขาเศรษฐกิจ และ 10 
อุตสาหกรรมเป้าหมายที่รัฐบาลกําหนด (Current S-Curve และ New S-Curve)  ท้ังนี้ โครงการดังกล่าวจะมุ่งเน้นธุรกิจเกิด
ใหม่ที่สามารถทําซํ้า (Repeatable) และขยายตลาด (Scalable) เพื่ อสร้างมูลค่าเพ่ิมและเติบโตอย่างก้าวกระโดด 
(Exponential growth) อน่ึง การอนุมัติการสนับสนุนโครงการนวัตกรรมดังกล่าวนั้น จะพิจารณาโดยคณะอนุกรรมการ/
คณะทํางาน ที่คณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ (กนช.) ได้แต่งตั้งข้ึน  

การสนับสนุนโครงการนวัตกรรม  หมายถึง โครงการที่ผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการฯ/คณะทํางาน ท่ี 
สนช. แต่งตั้งข้ึน และสนับสนุนเงินทุนตามกลไกการสนับสนุนของสํานักงานฯ ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
นวัตกรรมแห่งชาติ 

การสนับสนุนโครงการนวัตกรรมของวิสาหกิจเร่ิมต้น  หมายถึง โครงการที่ ผ่ านการพิจารณาจาก
คณะอนุกรรมการฯ/คณะทํางาน ที่ สนช. แต่งตั้งข้ึน และสนับสนุนเงินทุนตามกลไกการสนับสนุนของสํานักงานฯ ท่ีผ่าน
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ 

6.4.3  ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด  (หน่วยวัด: โครงการ) 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

รวม 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
- - 2 2 2 2 1 1 -  - - 10 
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6.5  ตัวชี้วัดท่ี 5:  จํานวนโครงการนวัตกรรมท่ีได้รับการพัฒนาและสนับสนุน S2-2-5 โครงการพัฒนาและสนับสนุน
ผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรม (Smart SMEs) ในภูมิภาคเหนือ 

 6.5.1  ประเภทตัวชี้วัด 
  สงป.  ยุทธศาสตร์ วท.  คํารับรองการปฏิบัติงาน สนช. (ก.พ.ร.) � แผนปฏิบัติการ สนช.   

 สนับสนุนการเกิดผลผลิต   

6.5.2  คําอธิบายตัวชี้วัด  
โครงการนวัตกรรม หมายถึง โครงการนวัตกรรมในส่วนภูมิภาคเหนือที่พัฒนาข้ึนจากองค์ความรู้ทางด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่ว่าจะเป็นลักษณะของกระบวนการใหม่ ผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือรูปแบบธุรกิจใหม่ท่ีเป็นที่มี
เป้าหมายเพื่อก่อให้เกิดผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจและสังคม โดยครอบคลุมใน 3 ตามกลุ่มสาขาเศรษฐกิจ และ 10 
อุตสาหกรรมเป้าหมายที่รัฐบาลกําหนด (Current S-Curve และ New S-Curve) ตลอดจนอุตสาหกรรมอ่ืนๆ ท่ีสําคัญของ
ประเทศ ทั้งนี้ การอนุมัติการสนับสนุนโครงการนวัตกรรมดังกล่าวนั้น จะพิจารณาโดยคณะอนุกรรมการ/คณะทํางาน ท่ี
คณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ (กนช.) ได้แต่งตั้งข้ึน  

การสนับสนุนโครงการนวัตกรรม  หมายถึง โครงการที่ผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการฯ/คณะทํางาน ท่ี 
สนช. แต่งตั้งข้ึน และสนับสนุนเงินทุนตามกลไกการสนับสนุนของสํานักงานฯ ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
นวัตกรรมแห่งชาติ 

6.5.3  ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด  (หน่วยวัด: โครงการ) 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

รวม 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
- - 6 - - 6 - - 6 - 7 - 25 

 

6.6  ตัวชี้วัดท่ี 6:  สนับสนุนให้เกิดการบ่มเพาะวิสาหกิจเร่ิมต้น (Start-up) ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ 

 6.6.1  ประเภทตัวชี้วัด 
  สงป.  ยุทธศาสตร์ วท.  คํารับรองการปฏิบัติงาน สนช. (ก.พ.ร.) � แผนปฏิบัติการ สนช.   

 สนับสนุนการเกิดผลผลิต   

6.6.2  คําอธิบายตัวชี้วัด  
การบ่มเพาะวิสาหกิจเร่ิมต้น (Start-up) หมายถึง จํานวนผู้ประกอบการในพื้นที่ ที่เข้าร่วมกิจกรรมการบ่มเพาะ

วิสาหกิจเร่ิมต้นที่ สนช. ได้จัดจ้างให้ดําเนินการข้ึน โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้และเพิ่มพูนความรู้ด้านธุรกิจใน
ระดับเชิงลึก และเป็นการสร้างแนวคิดไอเดียธุรกิจให้เป็นจริง มีการวางแผนและเรียนรู้อย่างเป็นระบบ  

6.6.3  ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด  (หน่วยวัด: ราย) 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

รวม 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
- - - - - 5 - - - - 5 - 10 
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6.7  ตัวชี้วัดท่ี 7:  กิจกรรมการสร้างศักยภาพเพ่ือให้เกิดความสามารถในการแข่งขันเชิงพาณิชย์ 

 6.7.1  ประเภทตัวชี้วัด 

  สงป.  ยุทธศาสตร์ วท.  คํารับรองการปฏิบัติงาน สนช. (ก.พ.ร.) � แผนปฏิบัติการ สนช.   

 สนับสนุนการเกิดผลผลิต   

6.7.2  คําอธิบายตัวชี้วัด  
กิจกรรมการสร้างศักยภาพเพ่ือให้เกิดความสามารถในการแข่งขันเชิงพาณิชย์ หมายถึง การเสริมสร้าง

ศักยภาพในการนําสินค้านวัตกรรมจากผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรม (Smart SMEs) และวิสาหกิจเร่ิมต้น (Startup) ออก
แพร่กระจายสู่ตลาดท้ังในประเทศและต่างประเทศ ซ่ึงจําเป็นท่ีต้องดําเนินการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างความร่วมมือกับ
หน่วยงานที่เก่ียวข้องเพ่ือประชาสัมพันธ์สินค้านวัตกรรม การจัดกิจกรรมจับคู่ธุรกิจ (business matching) เพื่อให้เกิดการ
เจรจาทางธุรกิจระหว่างผู้ผลิต ผู้แทนจําหน่าย ผู้นําเข้าและผู้จําหน่ายสินค้า ตลอดจนการจัดนิทรรศการแสดงนวัตกรรมเพ่ือ
เพิ่มทักษะในการประกอบกิจการหรือกิจกรรมการหาผู้ร่วมลงทุน 

6.7.3  ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด  (หน่วยวัด: กิจกรรม) 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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

  

7. ผลผลิตโครงการ 

ไตรมาส 1 :  - จํานวนโครงการนวัตกรรมของผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรม (Smart SMEs) และวิสาหกิจเร่ิมต้น 
(Startup) จํานวน 25 โครงการ 

 - จํานวนผู้ประกอบการที่ได้ รับการบ่มเพาะวิสาหกิจเร่ิมต้น (Start-up) ในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนใต้ 
จํานวน 5 ราย 

ไตรมาส 2 :  - จํานวนโครงการนวัตกรรมของผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรม (Smart SMEs) และวิสาหกิจเร่ิมต้น 
(Startup) จํานวน 95 โครงการ 

 - จํานวนผู้ประกอบการที่ได้ รับการบ่มเพาะวิสาหกิจเร่ิมต้น (Start-up) ในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนใต้ 
จํานวน 5 ราย 

ไตรมาส 3 : - จํานวนโครงการนวัตกรรมของผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรม (Smart SMEs) และวิสาหกิจเร่ิมต้น 
(Startup) จํานวน 18 โครงการ 

 -   จํานวนกิจกรรมการสร้างศักยภาพเพื่อให้เกิดความสามารถในการแข่งขันเชิงพาณิชย์ จํานวน 1 
กิจกรรม 

ไตรมาส 4 :  - จํานวนโครงการนวัตกรรมของผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรม (Smart SMEs) และวิสาหกิจเร่ิมต้น 
(Startup) จํานวน 7 โครงการ 

 - จํานวนกิจกรรมการสร้างศักยภาพเพื่อให้เกิดความสามารถในการแข่งขันเชิงพาณิชย์ จํานวน 1 
กิจกรรม 
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8. ผลประโยชน์ท่ีคิดว่าจะได้รับ 

8.1 ผลประโยชน์ 
ประโยชน์ทางตรง 1)  โครงการนวัตกรรมของผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรม (Smart SMEs) และวิสาหกิจ

เร่ิมต้น (Startup) จํานวน 150 โครงการ 
 3)  จํานวนผู้ประกอบการที่ได้รับการบ่มเพาะวิสาหกิจเร่ิมต้น (Start-up) ในพ้ืนที่จังหวัด

ชายแดนใต้ จํานวน 10 ราย 
 4) เกิด เค รือ ข่ายนวัตกรรมความร่วมมือในการพัฒนาโครงการนวัตกรรมของ

ผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรม (Smart SMEs) และวิสาหกิจเร่ิมต้น (Startup) 
 5) เกิดกิจกรรมการสร้างศักยภาพเพื่อให้เกิดความสามารถในการแข่งขันเชิงพาณิชย์ 
 6) เป็นการสร้างโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการสนับสนุนนวัตกรรมของ

ผู้ประกอบการ SMEs ท่ัวประเทศ ในรูปแบบของเงินให้เปล่าเนื่องจากการพัฒนา
นวัตกรรมมีความเสี่ยงสูง ทําให้ผู้ประกอบการที่จะคิดสิ่งใหม่ทําของใหม่ไม่สามารถหา
แหล่งเงินทุนและสินเชื่อจากสถาบันการเงินได้ 

ประโยชน์ทางอ้อม  1)  ตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาลในการสร้างความม่ันคง และสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
ของผู้ประกอบการ 

  2) ตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ Startups ด้วย
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ให้แก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจเร่ิมต้น 

  3) ส่งเสริมให้เกิดการนํางานวิจัยและเทคโนโลยีทั้งในและต่างประเทศมาใช้ในการผลักดัน
นวัตกรรมในเชิงพาณิชย์ รวมทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้บุคลากรด้านวิชาการให้
ความสําคัญในการพัฒนางานวิจัยท่ีสอดคล้องกับความต้องการของตลาด นํามาซ่ึงการ
วิจัยและพัฒนาแบบบูรณาการและมุ่งเป้าภายในประเทศ 

  4)  จะก่อให้เกิดผู้ประกอบการนวัตกรรมและวิสาหกิจเร่ิมต้น ที่มีศักยภาพสูงในพื้นท่ี
ชายแดนภาคใต้ เพื่อยกระดับความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจของประเทศ 

 

9.  งบประมาณ 

9.1 งบประมาณ ปี 2561 รวมทั้งหมด  222,498,200  บาท (สองร้อยย่ีสิบสองล้านสี่แสนเก้าหม่ืนแปดพันสองร้อย
บาทถ้วน) 

ปีงบประมาณ 
งบประมาณ 
ตาม พ.ร.บ. 

เงินสะสม สนช. 
เงินผูกพันยกมา 

(อนุมัติโดย กนช.) 
เงินสนับสนุนจาก

หน่วยงานอ่ืน 
รวม 

ปีงบประมาณ 2560 2,000,000 - 323,488,112.21 - 325,488,112.21 
ปีงบประมาณ 2561 69,318,200 153,180,000 - - 222,498,200 
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S2-3: โครงการนวัตกรรมเพื่อสังคม 
 

1. ความสอดคล้องกับนโยบาย 

1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี:  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ:  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 

1.3 ยุทธศาสตร์: กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
 ยุทธศาสตร์ที่ 1: บ่มเพาะนวัตกรเพ่ืออนาคต และพัฒนากําลังคน วทน.  

 ยุทธศาสตร์ที่ 2: บริหารจัดการงานวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมในสาขาเป้าหมาย  

 ยุทธศาสตร์ที่ 3: ขับเคลื่อนโครงการ วทน. ขนาดใหญ่   

 ยุทธศาสตร์ที่ 4: พัฒนาพื้นที่เพื่อนวัตกรรม  
� ยุทธศาสตร์ที่ 5: ผลักดันเทคโนโลยีเพ่ือสังคมและเศรษฐกิจฐานราก  

1.4 ยุทธศาสตร์: สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 1: พัฒนานวัตกรรมเชิงพ้ืนท่ีและเมือง 
� ยุทธศาสตร์ท่ี 2: สร้างคุณค่าและมูลค่าตลอดห่วงโซ่อุปทาน 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 3: พัฒนาความสามารถทางนวัตกรรมขององค์กรและนวัตกร 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 4: สร้างเครือข่ายนวัตกรรมตลอดห่วงโซ่อุปทาน 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 5: ส่งเสริมและกระตุ้นตลาดนวัตกรรม ยกระดับนวัตกรรมไทยสู่สากล 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 6: ขับเคลื่อนนวัตกรรมด้วยสารสนเทศและองค์ความรู้ 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 7: พัฒนาองค์กรนวัตกรรม 
 

2. ฝ่ายงานและผู้รับผิดชอบ 

ฝ่ายงานนวัตกรรมเพ่ือสังคม 
1. นายคุณาวุฒิ บุญญานพคุณ ตําแหน่ง ผู้จัดการฝ่าย 
2. นายอําพล อาภาธนากร  ตําแหน่ง ผู้จัดการโครงการ 
3. นายเฉลิมพงษ์ กล้าขยัน  ตําแหน่ง ผู้จัดการโครงการ 
4. นางสาวสุวรรษา ทองหยู  ตําแหน่ง ผู้ประสานงานโครงการ 
5. นายธีรวัฒน์ เหล่าสมบัติ  ตําแหน่ง ผู้ประสานงานโครงการ 
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3. หลักการและเหตุผล  

  นวัตกรรมเพ่ือสังคม (Social Innovation) หมายถึง กิจกรรม ผลิตภัณฑ์ หรือบริการใหม่ ท่ีมุ่งตอบสนอง
ความต้องการของสังคมเป็นหลัก โดยมีการพัฒนาและเผยแพร่ผ่านองค์กรเพ่ือสังคม” (Mulgan, 2007) ซ่ึงมีส่วนช่วยใน
การพัฒนาสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เพ่ือเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต หรือเป็น
กลไกสําคัญท่ีช่วยเสริมสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ําท่ีเกิดข้ึนในสังคม มีผลกระทบในระดับชุมชน หรือ
ส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง ดังนั้นนวัตกรรมสังคม จึงเป็นกลยุทธ์ใหม่ที่ท่ัวโลกให้ความสําคัญ ในการนํานวัตกรรมเพื่อการ
แก้ปัญหาสังคม โดยเป็นกระบวนการ  เคร่ืองมือ การดําเนินงาน หรือสิ่งต่างๆ ที่จะทําให้สังคมดีข้ึน และตอบโจทย์ความ
ต้องการของสังคม โดยไม่จํากัดขอบเขต หรือความหมายในการดําเนินงาน เพื่อให้เกิดการคิดสร้างสรรค์อย่างเป็นระบบ  

  สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์มหาชน) (สนช.) จึงได้ดําเนินการเปิดตัวยุทธศาสตร์ใหม่ด้านนวัตกรรมเพ่ือ
สังคม พร้อมกลไกสนับสนุนท่ีมุ่งสร้างและพัฒนายกระดับธุรกิจนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม สิ่งแวดล้อม ประชาชน 
และสนับสนุนชุมชนท้องถ่ิน โดยใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม โดยมี
เครือข่ายพันธมิตรในการดําเนินโครงการร่วมกว่า 10 เครือข่าย เพ่ือให้เกิดการสนับสนุนและขยายผลการพัฒนาธุรกิจ
นวัตกรรมในเชิงสังคมอย่างเป็นรูปธรรม สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ “ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน” ของรัฐบาล นอกจากนี้ สนช. ยังได้
กําหนดเป้าหมายของการพัฒนา platform โครงการนวัตกรรมเพ่ือสังคม ดังนี้ 

“การสร้าง Social Economy ด้วย Social Innovation” 
ปี 2560: ปีแห่งการสร้าง Social Innovation Platform 

ปี 2561: ปีแห่งการสนับสนุนนวัตกรรมตาม Social Issue-based 
ปี 2562: ปีแห่งการยกระดับการขยายผลนวัตกรรมเพื่อสังคม 

ปี 2563: ปีแห่งการเป็นผู้นํานวัตกรรมด้านสังคม 

 ในการดําเนินงานของ สนช. ด้าน Social innovation ปี 2560 นั้น จะให้ความสําคัญต่อประเด็นการพัฒนา 
platform ทางสังคม และสาขาธุรกิจเพ่ือสังคม (social business sectors) ที่สร้างความสามารถทางนวัตกรรมของ
สังคม ลดความเหลื่อมล้ํา ซ่ึงจะครอบคลุมทั้งการสร้างธุรกิจนวัตกรรม และการสร้างเครือข่ายนวัตกรรมเชิงสังคม โดยมุ่ง
ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการให้ประโยชน์หรือสาธิตนําร่องผลิตภัณฑ์ หรือกระบวนการที่เพิ่มมูลค่า เพิ่มศักยภาพและ
ขีดความสามารถในการแข่งขันของชุมชน และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความท่ัวถึงและเท่าเทียมกันมาก
ข้ึนในประเด็นนวัตกรรมเชิงสังคม 9 ด้าน คือ 1) ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 2) ด้านความเชื่อมโยงระหว่าง อาหาร น้ํา 
และพลังงาน 3) ด้านการศึกษา 4) ด้านการเงิน การจ้างงาน และสวัสดิการสังคม 5) ด้านเกษตรกรรมยั่งยืน 6) ด้านความ
เป็นเมือง 7) ด้านสุขภาพ 8) ด้านการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม และ 9) ด้านการจัดการภัยพิบัติ ผ่านกลไกการสนับสนุน
ของ สนช. ท่ีพัฒนาข้ึนร่วมกับเครือข่ายในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ (1) ทุนเครือข่ายวิสาหกิจนวัตกรรม (2) แปลงเทคโนโลยี
เป็นทุน (3) นวัตกรรมดี...ไม่มีดอกเบ้ีย (4) คูปองวิทย์เพื่อ OTOP (5) การประกวดแผนธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคม (6) 
Social Innovation Driving Unit (7) Research and Innovation fund for Small scale Enterprise (RISE) (8 ) 
Innovation Diffusion และ (9) ความร่วมมือประชารัฐ นอกจากนี้ ยังเป็นการสร้างและขยายเครือข่ายความร่วมมือด้าน
นวัตกรรมเพื่อสังคม รวมถึงแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ระหว่างชุมชน ผู้ประกอบการ



แผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2561 สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

S2-3 นวัตกรรมเชิงสังคม  3/9 

ธุรกิจเพ่ือสังคม หน่วยงานวิจัยทั้งภาครัฐและเอกชน หน่วยงานสนับสนุนเงินทุนท้ังภาครัฐและเอกชน และผู้ประกอบการ
ในอุตสาหกรรมที่เก่ียวข้อง อันจะมีส่วนผลักดันธุรกิจเพ่ือสังคมในประเทศไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป 

สําหรับการดําเนินงานในปี 2561 ซ่ึงเป็นปีแห่งการสนับสนุนนวัตกรรมตาม Social Issue-based นั้น ฝ่ายงาน
นวัตกรรมเพ่ือสังคม ได้วางแผนปฏิบัติการออกเป็น 4 แผนงานย่อย ได้แก่ 

 

 S2-3-1 นวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ 

 ประเทศไทยนับว่ามีศักยภาพในด้านการผลิตผลิตภัณฑ์อินทรีย์ประเภทอาหาร (organic food product) และ
ผลิตภัณฑ์ท่ีไม่ใช่อาหาร (non-food product) เนื่องจาก ชุมชนผู้ผลิตมีศักยภาพและองค์ความรู้ในการผลิตในระบบเกษตร
อินทรีย์สูง อีกท้ังยังมีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากร ธรรมชาติทั้งพืชและสัตว์ท่ีมีความหลากหลายทางชีวภาพเป็นอย่างมาก 
ซ่ึงนับเป็นรากฐานที่ม่ันคงต่อระบบการผลิตเกษตรอินทรีย์ของประเทศ ในการน้ี สนช. จึงเล็งเห็นความสําคัญของการสร้าง
มูลค่า (value creation) ให้กับวัตถุดิบเกษตรอินทรีย์ โดยมุ่งเน้นการใช้วัตถุดิบจากเกษตรกรรายย่อยภายในประเทศมา
ผสมผสานกับองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อรังสรรค์ “นวัตกรรมเกษตรอินทรีย์” ที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้บริโภคทั่วโลก ส่งผลให้ประเทศไทยมีศักยภาพในการเป็นผู้นําในการผลิตผลิตภัณฑ์อินทรีย์ และสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการเชิงสังคมของไทย ให้สามารถตอบสนองการเติบโตของตลาดผลิตภัณฑ์อินทรีย์
ในประเทศ และสามารถส่งออกไปยังตลาดผลิตภัณฑ์อินทรีย์ในสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป และเอเชียเพ่ือสร้างรายได้ให้กับ
ประเทศไทยในอนาคต 
 

 S2-3-2 นวัตกรรมพลังงานทดแทนเพ่ือชุมชน 

เพื่อให้เกิดการสนับสนุนและขยายผลการพัฒนานวัตกรรมพลังงานทดแทนเพ่ือชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรมตาม
แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (Alternative Energy Development Plan : AEDP2015) ซ่ึงจะให้
ความสําคัญในการส่งเสริมการผลิตพลังงานจากวัตถุดิบพลังงานทดแทนท่ีมีอยู่ภายในประเทศให้ได้เต็มตามศักยภาพ การ
พัฒนาศักยภาพการผลิตพลังงานทดแทนด้วยเทคโนโลยีที่มีความเหมาะสม และการพัฒนาพลังงานทดแทนเพื่อ
ผลประโยชน์ร่วมในมิติด้านสังคม และสิ่งแวดล้อมแก่ชุมชน สนช. จึงได้ดําเนิน “โครงการนวัตกรรมพลังงานทดแทนเพ่ือ
ชุมชน (clean energy innovation for community)” ข้ึน เพ่ือให้การสนับสนุนการสร้างธุรกิจที่ตอบสนองความ
ต้องการของสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม และเกิดการแพร่กระจายของการนํานวัตกรรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในวงกว้าง 
โดยบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ของ สนช. อาทิ วิสาหกิจชุมชน มูลนิธิ สมาคม ชมรม หน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน 

 

S2-3-3 ธุรกิจนวัตกรรมเพ่ือสังคม 

สังคมเป็นรากฐานทางเศรษฐกิจ และด้วยบริบทของสังคมไทยในปัจจุบัน ปัญหาความเหลื่อมล้ําทางสังคมและ
ปัญหาสิ่งแวดล้อมถือว่าเป็นปัญหาสําคัญอย่างยิ่งที่อาจนําไปสู่ความขัดแย้งในสังคม และเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา
ประเทศ ที่จะลดทอนความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและความม่ันคงทางสังคม แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ
ท่ี 12 จึงกําหนดแนวทางพัฒนาเพื่อลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม โดยการการยกระดับรายได้ สร้างศักยภาพการแข่งขัน
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และขีดความสามารถในการดําเนินธุรกิจ ดําเนินการปรับโครงสร้างการผลิตข้ันปฐมสู่สินค้าแปรรูปท่ีมีมูลค่าสูง มีคุณภาพ 
และได้มาตรฐานสากล สร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจที่มีคุณธรรมควบคู่ไปกับกับการคํานึงถึงประเด็นด้านสังคม ชุมชน 
และสิ่งแวดล้อมของธุรกิจเพ่ือสังคม (social business) ด้วยการสนับสนุนและผลักดันให้ผู้ประกอบการด้านสังคม 
(social enterprise) ให้ มีบทบาทหลักในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  วิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสั งคม (social 
innovation) ซ่ึงสอดรับกับการสร้างสรรค์นวัตกรรมในปัจจุบัน ที่ไม่ได้จํากัดเพียงการพัฒนาสินค้าและบริการใหม่ๆ ท่ี
สามารถแข่งขันได้เท่าน้ัน แต่ยังต้องสามารถตอบสนองความต้องการของสังคมท่ีตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม 
(corporate social responsibility) เพ่ิมมากข้ึน 

 

S2-3-4 วิสาหกิจนวัตกรรมเชิงสังคม 

ภายใต้การกําหนดยุทธศาสตร์ Agenda based ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กําหนดให้มีการดําเนิน “ 
โครงการยกระดับ OTOP ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.)” ตามนโยบายของรัฐบาด ด้วยการช่วยเหลือ
ผู้ประกอบการพัฒนารูปแบบและคุณภาพของสินค้าในท้องถ่ิน เพ่ือเปลี่ยนภาพลักษณ์ของสินค้าท้องถ่ินให้สามารถแข่งขันได้
ท้ังตลาดในประเทศและตลาดโลกที่ผ่านมานั้น โดย สนช. เป็นหนึ่งในหน่วยงานที่เข้าร่วมบูรณาการดําเนินงานร่วมกันระหว่าง 
สํานักงานปลัดกระทรวง (สป.) กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) 
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (สทน.)  ซ่ึงมีกลไก
หน่ึงท่ีสําคัญคือการมอบ “คูปองวิทย์เพ่ือ OTOP” ให้บริการ 6 เร่ือง คือ พัฒนาคุณภาพวัตถุดิบ พัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ 
ออกแบบบรรจุภัณฑ์ ออกแบบกระบวนการผลิต ออกแบบเคร่ืองจักร พัฒนาระบบมาตรฐาน ครอบคลุมกลุ่ม OTOP ทุก
กลุ่ม ตั้งแต่กลุ่ม OTOP Start Up ท่ีเร่ิมดําเนินการธุรกิจ กลุ่ม OTOP Existing ท่ีได้ดําเนินการข้ึนทะเบียนผลิตภัณฑ์แล้ว
มากกว่า 70,000 ผลิตภัณฑ์ และกลุ่ม OTOP Growth ที่เติบโตต้องการก้าวไปสู่ SMEs นอกจากนี้ยังมีการดําเนินงาน
ร่วมกับ โดยได้ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน สถาบันทางการเงิน และสถาบันทางการศึกษารวม 35 
หน่วยงาน ตามแนวทางของประชารัฐ ในการร่วมกันดําเนินการจับคู่ธุรกิจและเทคโนโลยี การแสดงผลงานนวัตกรรม การ
เผยแพร่ข้อมูล การอบรมสัมมนา และการบริการสังคมชุมชน 
 

4. วัตถุประสงค์ของโครงการ   

1. เพื่อสนับสนุนการพัฒนาและกระบวนการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ กระบวนการ บริการ รวมถึง
รูปแบบธุรกิจท่ีมีส่วนช่วยในการพัฒนาสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 

2. เพื่อสร้างเครือข่ายนวัตกรรมเพื่อสังคม ให้สามารถทํางานเชิงบูรณาการ และสร้างผลกระทบเชิงสังคมได้
อย่างเป็นรูปธรรม 

3. เพื่อสนับสนุนโครงการนวัตกรรมตาม Social Issue-based 
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5. รายละเอียดการดําเนินงาน  

5.1 พ้ืนท่ีดําเนินการ: ฝ่ายนวัตกรรมเพ่ือสังคม สนช. 

5.2 กิจกรรมการดําเนินงาน:  

แผนปฏิบัติการท่ี 1 การสร้างธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคม 
 เป็นโครงการนวัตกรรมทางด้านสังคมท่ีพัฒนาโดยกลุ่มผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดย่อม กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชน และกลุ่มสหกรณ์ โดยมีการนํานวัตกรรมเชิงเทคโนโลยีมาสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ หรือบริการต้นแบบ ซ่ึงมีส่วนช่วยใน
การพัฒนาสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ยกระดับคุณภาพชีวิต โดยผลิตภัณฑ์ หรือบริการดังกล่าวต้องส่งผลกระทบเป็นวง
กว้างในระดับชุมชน และมีการดําเนินกิจการเชิงธุรกิจ หรือขยายผลได้ โดย สนช. จะสนับสนุนโครงการท่ีเข้าหลักเกณฑ์
ดังกล่าวผ่านกลไกทั้ง 9 รูปแบบตามข้ันตอนของการพัฒนาโครงการนวัตกรรมเพื่อสังคม ดังแผนภาพ 

 
 

แผนปฏิบัติการท่ี 2 การสร้างเครือข่ายนวัตกรรมเพ่ือสังคม 
 เป็นการดําเนินการจัดตั้งเครือข่ายนวัตกรรมแบบเปิด (Open Innovation) ด้านสังคม มีเป้าหมายเพ่ือสร้างแรง
กระตุ้นให้กับกลุ่มผู้รับบริการที่ดําเนินกิจกรรมด้านสังคม ให้หันมาพัฒนาโครงการนวัตกรรมด้านสังคม โดยอาศัยการพัฒนา 
และการเชื่อมโยงกับองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี สําหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการนวัตกรรม และก่อให้เกิดการขยายผล
สู่กลุ่มเป้าหมายในวงกว้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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5.3 ปฏิทินกิจกรรม/ระยะเวลาดําเนินการ : 

รายการกิจกรรม 
นํ้าหนั
ก (%) 

น้ําหนั
กย่อย 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

100% 100% ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 67.00 ลบ. 
1. การสนับสนุนโครงการนวัตกรรม
ด้านนวัตกรรมเพื่อสังคม 
1.1 แสวงหาโครงการ/พัฒนาโครงการ 
1.2 นําเสนอโครงการเพ่ือพิจารณาอนุมัติ
เงินสนับสนุน 
1.3 ติดตามการดําเนินโครงการ
นวัตกรรม 

80%  
 

 30% 
 

50% 
 

20% 

            55.00  

2. การสร้างความร่วมมือกับเครือข่าย
ด้านนวัตกรรมเพื่อสังคม 
2.1 กําหนดเครือข่ายเป้าหมาย 
2.2 สร้างความร่วมมือ และดําเนินการ
กิจกรรมท่ีเกิดจากความร่วมมือ 

20%  
 

10% 
90% 

 

            12.00 

5.4  วิธีและข้ันตอนการดําเนินงาน (Work Breakdown Structure ) 

 
 

นวัตกรรมเพ่ือสังคม

เงิน 67.00 ลบ.

PM/PC: KB, AA, CK, 
STH, TL

1. การสนับสนุนโครงการนวัตกรรมเพ่ือ
สังคม

งาน 80%; เงิน 55.00 ลบ.

PM/PC: KB, AA, CK, STH, TL

1.1 แสวงหาโครงการ/พัฒนาโครงการ

งาน 30%; เงิน 10.0 ลบ.

PM/PC: KB, AA, CK, STH, TL

1.2 นําเสนอโครงการเพ่ือพิจารณาอนุมัติเงินสนับสนุน

งาน 50%; เงิน 48.00 ลบ.

PM/PC: KB, AA, CK, STH, TL

1.3 ติดตามการดําเนินโครงการนวัตกรรม

งาน 20%; เงิน 2.0 ลบ.

PM/PC: KB, AA, CK, STH, TL

2. การสร้างความร่วมมือกับเครือข่าย
ด้านนวัตกรรมเพ่ือสังคม

งาน 20%; เงิน 12.00 ลบ.

PM/PC: KB, AA, CK, STH, TL

2.1 กําหนดเครือข่ายเป้าหมาย

งาน 10%; เงิน 0.0 ลบ.

PM/PC: KB, AA, CK, STH, TL

2.2 สร้างความร่วมมือ และดําเนินการกิจกรรมที่เกิดจาก
ความร่วมมือ

งาน 90%; เงิน 17.00 ลบ.

PM/PC: KB, AA, CK, STH, TL
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5.5  รายชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ 

ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย) ตําแหน่ง หน้าที่ 
ความรับผิดชอบ 

(%) 
งานหลัก    

นายคุณาวุฒิ บุญญานพคุณ ผู้จัดการฝ่าย สร้าง platform กลไก อนุมัติ  20% 
นายอําพล อาภาธนากร ผู้จัดการโครงการ นวัตกรรมพลังงานทดแทนเพื่อชุมชน 20% 

นายเฉลิมพงษ์ กล้าขยัน ผู้จัดการโครงการ ธุรกิจนวัตกรรมเพ่ือสังคม 20% 
นางสาวสุวรรษา ทองหยู ผู้ประสานงานโครงการ นวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ 20% 

นายธีรวัฒน์ เหล่าสมบัติ ผู้ประสานงานโครงการ วิสาหกิจนวัตกรรมเชิงสังคม 20% 
งานสนับสนุน    

นายคุณาวุฒิ บุญญานพคุณ ผู้จัดการฝ่าย Co-funding  20% 
นายอําพล อาภาธนากร ผู้จัดการโครงการ Innovation Diffusion 20% 

นายเฉลิมพงษ์ กล้าขยัน ผู้จัดการโครงการ Social Innovation Driving Unit 20% 
นางสาวสุวรรษา ทองหยู ผู้ประสานงานโครงการ Social Impact Assessment 20% 
นายธีรวัฒน์ เหล่าสมบัติ ผู้ประสานงานโครงการ Social Business Plan Contest 20% 

5.6    ผู้รับผิดชอบโครงการ ( Responsibility Assignment Matrix) 
  

ลําดับ
ที่ 

กิจกรรมการดําเนินงาน 
ผู้ดําเนินการ/หน้าท่ีความรับผิดชอบ 

KB AA CK STH TL 

 งานหลัก      
1. การสนับสนุนโครงการนวัตกรรมเพ่ือสังคม � � � � � 

2. การสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายนวัตกรรมเพ่ือ
สังคม 

� � � � � 

 งานสนับสนุน      

1. การติดตามการดําเนินโครงการนวัตกรรมเพ่ือสังคม � � � � � 

 
 

6. รายละเอียดตัวช้ีวัด ของแผนงาน/โครงการ 

6.1  ตัวชี้วัดท่ี 1: จํานวนโครงการนวัตกรรมเพ่ือสังคมท่ีได้รับการสนับสนุน 

 6.1.1  ประเภทตัวชี้วัด 
 � สงป.  ยุทธศาสตร์ วท.  คํารับรองการปฏิบัติงาน สนช. (ก.พ.ร.) � แผนปฏิบัติการ สนช.   

 สนับสนุนการเกิดผลผลิต   
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6.1.2  คําอธิบายตัวชี้วัด  
โครงการนวัตกรรมเพื่อสังคมท่ีได้ รับการสนับสนุน หมายถึง โครงการนวัตกรรมที่ ได้ รับการอนุ มัติจาก
คณะอนุกรรมการพิจารณาและกลั่นกรองโครงการนวัตกรรม ด้านสังคม หรือคณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ 
หรือโครงการที่เกิดจากกิจกรรมตามมติของคณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ 

6.1.3  ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด  (หน่วยวัด: โครงการ) 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

รวม 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
 2 2  2 2  2 2 2 2  16 

 

6.2  ตัวชี้วัดท่ี 2: จํานวนเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาโครงการนวัตกรรมเพ่ือสังคม 

 6.2.1  ประเภทตัวชี้วัด 
  สงป.  ยุทธศาสตร์ วท.  คํารับรองการปฏิบัติงาน สนช. (ก.พ.ร.) � แผนปฏิบัติการ สนช.   

 สนับสนุนการเกิดผลผลิต   

6.2.2  คําอธิบายตัวชี้วัด  
เครือข่ายความร่วมมือ คือ หน่วยงานต่างๆ ที่ร่วมในการสนับสนุนตามกลไกทั้ง 9 ของแผนงานนวัตกรรมเพ่ือสังคม 

6.2.3  ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด  (หน่วยวัด: เครือข่าย) 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

รวม 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
 1 3 1  3  1 1    10 

 

6.3  ตัวชี้วัดท่ี 3: มูลค่าผลกระทบทางสังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจฐานราก 

 6.3.1  ประเภทตัวชี้วัด 
  สงป. � ยุทธศาสตร์ วท. � คํารับรองการปฏิบัติงาน สนช. (ก.พ.ร.) � แผนปฏิบัติการ สนช.   

 สนับสนุนการเกิดผลผลิต   

6.3.2  คําอธิบายตัวชี้วัด  
มูลค่าผลกระทบ เกิดจากการคํานวณผลกระทบที่เกิดจากการสนับสนุนโครงการนวัตกรรมเพ่ือสังคม 

6.3.3  ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด  (หน่วยวัด: ล้านบาท) 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
รวม 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
           50 50  
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7. ผลผลิตโครงการ 

ไตรมาส 1 :  โครงการนวัตกรรมเพื่อสังคมได้รับการอนุมัติ 4 โครงการ 
ไตรมาส 2 :  โครงการนวัตกรรมเพื่อสังคมได้รับการอนุมัติ 4 โครงการ 
ไตรมาส 3 :  โครงการนวัตกรรมเพื่อสังคมได้รับการอนุมัติ 4 โครงการ 
ไตรมาส 4 : โครงการนวัตกรรมเพื่อสังคมได้รับการอนุมัติ 4 โครงการ 
 

8. ผลประโยชน์ท่ีคิดว่าจะได้รับ 

8.1 ผลประโยชน์ 
ประโยชน์ทางตรง 
 ทําให้เกิดธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคมโดยใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และ

นวัตกรรม ท่ีจะช่วยสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจท่ีมีคุณธรรมและคุณค่าเชิงสังคม และเป็นเคร่ืองมือกระตุ้น
เศรษฐกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับรากหญ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ และขยายผลได้ 

 เกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ซ่ึงจะยังผลให้เกิดการยกระดับ
คุณภาพสินค้าหรือบริการของธุรกิจเพื่อสังคม นําไปสู่การสร้างผลตอบแทนทางสังคมและสิ่งแวดล้อมท่ียั่งยืน 

ประโยชน์ทางอ้อม  
 ช่วยแก้ไขปัญหาและพัฒนาสังคม สุขภาวะ และสิ่งแวดล้อมในระดับรากหญ้า ด้วยธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคม

ที่มุ่งเน้นการกระจายผลประโยชน์สู่ชุมชนในท้องถ่ินเอง นําไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจท่ียั่งยื่น และสังคมที่มี
ความเท่าเทียมและยุติธรรม 

 ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตท้ังทางตรงและทางอ้อมให้กับประชาชนในชุมชน และผู้ด้อยโอกาส 

 

9.  งบประมาณ 

9.1 งบประมาณ ปี 2561 รวมทั้งหมด  67,000,000 บาท (หกสิบเจ็ดล้านบาทถ้วน) 

ปีงบประมาณ 
งบประมาณ 
ตาม พ.ร.บ. 

เงินสะสม สนช. 
เงินผูกพันยกมา 

(อนุมัติโดย กนช.) 
เงินสนับสนุนจาก

หน่วยงานอ่ืน 
รวม 

ปีงบประมาณ 2560 10,000,000 55,900,000 - - 65,900,000 

ปีงบประมาณ 2561 9,000,000 48,000,000 10,000,000 - 67,000,000 
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S2-4: งานบริหารและติดตามโครงการ 
 

1. ความสอดคล้องกับนโยบาย 

1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี:  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ:  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 

1.3 ยุทธศาสตร์: กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
 ยุทธศาสตร์ที่ 1: บ่มเพาะนวัตกรเพ่ืออนาคต และพัฒนากําลังคน วทน.  

 ยุทธศาสตร์ที่ 2: บริหารจัดการงานวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมในสาขาเป้าหมาย  

 ยุทธศาสตร์ที่ 3: ขับเคลื่อนโครงการ วทน. ขนาดใหญ่   

 ยุทธศาสตร์ที่ 4: พัฒนาพื้นที่เพื่อนวัตกรรม  
� ยุทธศาสตร์ที่ 5: ผลักดันเทคโนโลยีเพ่ือสังคมและเศรษฐกิจฐานราก  

1.4 ยุทธศาสตร์: สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 1: พัฒนานวัตกรรมเชิงพ้ืนท่ีและเมือง 
� ยุทธศาสตร์ท่ี 2: สร้างคุณค่าและมูลค่าตลอดห่วงโซ่อุปทาน 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 3: พัฒนาความสามารถทางนวัตกรรมขององค์กรและนวัตกร 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 4: สร้างเครือข่ายนวัตกรรมตลอดห่วงโซ่อุปทาน 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 5: ส่งเสริมและกระตุ้นตลาดนวัตกรรม ยกระดับนวัตกรรมไทยสู่สากล 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 6: ขับเคลื่อนนวัตกรรมด้วยสารสนเทศและองค์ความรู้ 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 7: พัฒนาองค์กรนวัตกรรม 
 

2. ฝ่ายงานและผู้รับผิดชอบ 

ส่วนงานเศรษฐกิจและสังคม งานบริหารและติดตามโครงการ 
- นายวิเชียร สุขสร้อย  (ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส) 
- นายภคพงศ์ พรมนุชาธิป   (ผู้จัดการโครงการ) 
- นายณัฐวุฒิ ศรีโยม   (ผู้ประสานงาน) 
- นายกวี วชิราพัศ    (ผู้ประสานงาน) 
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3. หลักการและเหตุผล  

  “นวัตกรรม (Innovation)” ถือเป็นปัจจัยสําคัญท่ีจะผลักดันระบบเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถขับเคลื่อนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ที่จะนํามาซ่ึงขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ อย่างไรก็ดี การจะนํามาซ่ึงนวัตกรรมท่ี
สามารถยกระดับศักยภาพทางการแข่งขันของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น จําเป็นต้องมีการพัฒนานวัตกรรมบนจุด
แกร่งของประเทศ  
  ตามที่ สนช. ได้จัดต้ังข้ึนในกํากับของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีภารกิจหลัก คือ การยกระดับ
ความสามารถด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมโดยเฉพาะในสาขาอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยการเชื่อมโยง
เครือข่ายวิสาหกิจและเครือข่ายวิชาการอย่างบูรณาการ เพื่อพัฒนาให้เกิดนวัตกรรมเชิงยุทธศาสตร์ ซ่ึงจะนําไปสู่ “ระบบ
นวัตกรรมแห่งชาติ” ที่เข้มแข็ง และสามารถขับเคลื่อนการยกระดับศักยภาพการแข่งขันของประเทศได้อย่างก้าวกระโดดและ
มีประสิทธิภาพ แต่อยู่บนพ้ืนฐานท่ีแข็งแกร่งของเศรษฐกิจและสังคมฐานความรู้ (knowledge-based economy & 
society) ด้วยการดําเนินงานใน 3 พันธกิจ ซ่ึงประกอบด้วย 1) ส่งเสริมการสร้างระบบนวัตกรรมแห่งชาติ 2) สร้างโอกาสใน
การเข้าถึงและใช้ประโยชน์โครงสร้างพื้นฐานทางนวัตกรรม และ 3) ยกระดับทักษะและความสามารถทางนวัตกรรมของ
กลุ่มเป้าหมาย  
  ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา สนช. ได้พัฒนากลไกการสนับสนุนนวัตกรรมเพื่อเป็นการร่วมรับความเสี่ยงใน
การดําเนินธุรกิจนวัตกรรมของภาคเอกชนไทย อาทิ โครงการ “นวัตกรรมดี...ไม่มีดอกเบี้ย” โครงการ “แปลงเทคโนโลยีเป็น
ทุน” และโครงการ “ทุนเครือข่ายวิสาหกิจนวัตกรรม” เป็นต้น โดยพัฒนาข้ึนจากความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(stakeholder) เพื่อให้องค์กรภาคเอกชนทั้งในระดับบริษัทและระดับอุตสาหกรรมสามารถยกระดับอุตสาหกรรมด้วย
นวัตกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งที่เป็นการดําเนินงานในการพัฒนานวัตกรรมที่มีผลกระทบน้อยและมีความเปลี่ยนแปลง
แบบค่อยเป็นค่อยไป (Incremental Innovation) ซ่ึงเป็นโครงการนวัตกรรมที่มีความเสี่ยงน้อยและใช้ระยะเวลาสั้นในการ
ดําเนินงาน และนวัตกรรมในลักษณะท่ีมีผลกระทบและมีความเปลี่ยนแปลงสูง (Radical Innovation) มีความเส่ียงสูงและใช้
ระยะเวลานานในการดําเนินงาน  
  พร้อมกันนี้ ในปี พ.ศ. 2561 สนช. ได้ดําเนินการพัฒนาและปรับปรุงรูปแบบการสนับสนุนในรูปแบบต่างๆ ซ่ึง
ประกอบด้วย 1) การพัฒนา Thematic Call เพ่ือการพัฒนารูปแบบการสนับสนุนทั้งทางด้านวิชาการและการเงินท่ีจะ
สามารถเปลี่ยนและยกระดับระบบนวัตกรรมแห่งชาติ (National innovation System; NIS) ของประเทศให้ก้าวกระโดด
ยิ่งข้ึนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบ และ 2) รูปแบบการสนับสนุนนวัตกรรมแบบเปิด (Open Call) เช่น โครงการ 
“แปลงเทคโนโลยีเป็นทุน” โครงการ “ทุนเครือข่ายวิสาหกิจนวัตกรรม” และโครงการ “คูปองนวัตกรรม” โดยมีเป้าหมาย
เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้ภาคเอกชนแสวงหาพันธมิตรและหุ้นส่วนด้านนวัตกรรม ท่ีจะนํามาซ่ึงการความตื่นตัวในการพัฒนา
ธุรกิจนวัตกรรมในภาคเอกชนของประเทศอย่างวงกว้าง 
  อย่างไรก็ดี แม้ว่าจะมีการพัฒนาและปรับปรุงรูปแบบการสนับสนุนในรูปแบบต่างๆ เพ่ิมมากข้ึน แต่กระบวนการ
ท่ีสําคัญในการควบคุมการดําเนินโครงการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบ เพ่ือผลักดันให้นวัตกรรมนั้นๆ 
สามารถขยายผลสู่เชิงพาณิชย์ได้น้ัน จําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการพัฒนา “งานบริหารและติดตามโครงการนวัตกรรม” เพ่ือ
บริการจัดการพอร์ทโฟลิโอโครงการนวัตกรรม ที่ถือเป็นแนวทางในบริหารจัดการโครงการจํานวนหลายๆ โครงการที่มี
ความสัมพันธ์เก่ียวข้องกัน (inter-related activities) ท้ังในระดับโครงการ (Project) โปรแกรม (Program) จนกระท่ังระดับ
พอร์ทโครงการ (Portfolio) ท้ังน้ี การดําเนินการดังกล่าวจะส่งผลให้ผู้กํากับโครงการสามารถมองเห็นข้อมูลรายโครงการ 
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ความสัมพันธ์ระหว่างโครงการ ระยะเวลาในการดําเนินงาน การประมาณการและจัดทํารายงาน ตลอดจนการติดตามและ
ประเมินความก้าวหน้าของโครงการได้ตามเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ที่กําหนดไว้ อย่างต่อเนื่องกับทุกๆ โครงการพร้อมกัน 
  อน่ึง การดําเนินงานบริหารและติดตามโครงการนวัตกรรม ครอบคลุมการดําเนินงานใน 6 งานสําคัญ ซ่ึง
ประกอบด้วย  
  1. งานวางแผนและการบริหารจัดการโครงการนวัตกรรม  
  2. งานสนับสนุนโครงการนวัตกรรม 
   2.1  งานทําสัญญาสนับสนุนโครงการนวัตกรรม 
   2.2 งานติดตามและเบิกจ่ายเงินสนับสนุนโครงการนวัตกรรม 
  3. งานวิเคราะห์และประเมินผลกระทบโครงการนวัตกรรม 
  4. งานบริหารจัดการองค์ความรู้ของโครงการนวัตกรรม  
 

4. วัตถุประสงค์ของโครงการ   

1.  เพ่ือกําหนดแผนการบริหารโครงการนวัตกรรมท่ีได้รับการสนับสนุนจาก สนช. ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
2.  เพ่ือบริหารจัดการงานบริหารและติดตามโครงการนวัตกรรมท่ีได้รับการสนับสนุนจาก สนช. ให้เป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ ถูกต้อง และมีความโปร่งใส 
3 เพ่ือวิเคราะห์และประเมินความสําเร็จของการดําเนินโครงการ ตลอดจนผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจและสังคมของ

โครงการนวัตกรรมที่ได้รับการสนับสนุนจาก สนช. 
4. เพ่ือบริหารจัดการข้อมูลและองค์ความรู้ของโครงการนวัตกรรม สําหรับการนําไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาระบบ

นวัตกรรมระบบนวัตกรรมแห่งชาติ (National innovation System; NIS) ของประเทศให้ก้าวกระโดดยิ่งข้ึนได้
อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบ 

 

5. รายละเอียดการดําเนินงาน  

5.1 พ้ืนท่ีดําเนินการ: สนช. และพื้นท่ีการดําเนินโครงการนวัตกรรม (วิเคราะห์และประเมินโครงการ) 

5.2 กิจกรรมการดําเนินงาน: กิจกรรมการดําเนินงานประกอบด้วย 4 กิจกรรมสําคัญ ได้แก่ 
 5.2.1 งานวางแผนและการบริหารจัดการโครงการนวัตกรรม โดยมีกิจกรรมการดําเนินงาน ดังน้ี 
  1)  กําหนดและวางแนวทางการบริหารและติดตามโครงการนวัตกรรม โดยเฉพาะการจัดทําแผนภาพ

การดําเนินงานตามลําดับข้ันตอน (flowchart) การบริหารและติดตามโครงการนวัตกรรมที่ได้รับ
การสนับสนุนจาก สนช. 

  2) จัดทําเกณฑ์อ้างอิง (Term of Reference; TOR) เพื่อการพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์สารสนเทศ
ภายใน เพ่ือการบริหารและติดตามโครงการนวัตกรรมที่ได้รับการสนับสนุนจาก สนช. ตลอด
กระบวนการ 

  3) ดําเนินการจัดซ้ือจัดจ้างผู้รับเหมาพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์สารสนเทศเพ่ือการบริหารและติดตาม
โครงการนวัตกรรม 

  4) ประเมินผลการดําเนินงานระบบเพื่อนําไปใช้บริหารและติดตามโครงการนวัตกรรมต่อไป 
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 5.2.2 งานสนับสนุนโครงการ โดยมีกิจกรรมการดําเนินงาน ดังนี้  
  1) งานทําสัญญาสนับสนุนโครงการนวัตกรรม  
   - จัดทําข้อมูลโครงการนวัตกรรมท่ีได้รับการสนับสนุนจาก สนช.  
   - จัดทําเอกสารแจ้งผลการพิจารณาให้การสนับสนุน และแจ้งเตือนการทําสัญญาโครงการ 
   - จัดทําสัญญารับทุนอุดหนุนโครงการนวัตกรรม 
   - จัดส่งสัญญารับทุนอุดหนุนโครงการนวัตกรรม (คู่ฉบับ) ให้แก่ผู้รับทุน 
  2) งานติดตามและเบิกจ่ายเงินสนับสนุนโครงการนวัตกรรม  
   งานติดตามโครงการนวัตกรรม 
   - วางแผนงานติดตามความก้าวหน้าของการดําเนินโครงการนวัตกรรม ทั้งนี้อาจประสานงานกับ

หน่วยงานตรวจสอบ อาทิ สํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ในการกําหนดแผนงานติดตาม 
   - ลงพื้นท่ีการดําเนินโครงการเพ่ือติดตามผลการดําเนินโครงการ 
   - ประเมินผลการดําเนินงานโครงการนวัตกรรม 
   งานเบิกจ่ายเงินสนับสนุนโครงการนวัตกรรม 
   - ประสานงานผู้ รับทุนในการจัดส่งเอกสารการเบิกจ่ายและรายงานความก้าวหน้าโครงการ

นวัตกรรมตามข้อกําหนดในสัญญาโครงการ 
   - ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร และ/หรือ หลักฐานทางบัญชี ของโครงการนวัตกรรมที่ผู้รับ

ทุนนําส่งเพ่ือเบิกจ่ายเงินสนับสนุนโครงการ 
   - จัดทําเอกสารต่างๆ เพื่อนําเสนอต่อฝ่ายการเงิน และผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ 
    

 5.2.3 งานวิเคราะห์และประเมินผลกระทบโครงการนวัตกรรม โดยมีกิจกรรมการดําเนินงาน ดังนี้ 
  1)  กําหนดและวางแนวทางการวิเคราะห์และประเมินผลกระทบโครงการนวัตกรรม ร่วมกับเจ้าหน้าที่ท่ี

เก่ียวข้อง ทั้งในส่วนงานฝ่ายนวัตกรรมเพ่ือเศรษฐกิจ ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อสังคม ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐาน
นวัตกรรม และฝ่ายยุทธศาสตร์นวัตกรรม  

  2) จัดทําเกณฑ์อ้างอิง (Term of Reference; TOR) เพื่อการประเมินผลกระทบโครงการนวัตกรรมท่ี
ได้รับการสนับสนุนจาก สนช. ทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม  

  3) ดําเนินการจัดซ้ือจัดจ้างที่ปรึกษาในการประเมินผลกระทบโครงการนวัตกรรมท่ีได้รับการสนับสนุน
จาก สนช. ทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 

  4) นําผลการวิเคราะห์ประเมินผลกระทบโครงการนวัตกรรมทีได้ เสนอต่อที่ประชุม กนช.  
 

 5.2.4 งานบริหารจัดการองค์ความรู้ของโครงการนวัตกรรม โดยมีกิจกรรมการดําเนินงาน ดังน้ี 
  1)  รวบรวมข้อมูลต่างๆ ของโครงการนวัตกรรมที่ขอรับการสนับสนุนจาก สนช. เช่น องค์ความรู้ 

หน่วยงานความร่วมมือ ทิศทางของการพัฒนาโครงการนวัตกรรม เป็นต้น  
  2) นําส่งข้อมูลให้แก่ฝ่ายยุทธศาสตร์นวัตกรรม เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการองค์ความรู้ของโครงการ

นวัตกรรมต่อไป 
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5.3 ปฏิทินกิจกรรม/ระยะเวลาดําเนินการ : 

รายการกิจกรรม 
นํ้าหนัก 
(%) 

น้ําหนัก
ย่อย 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 งบประมาณ 

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

1. งานวางแผนและการ
บริหารจัดการโครงการ
นวัตกรรม 

10               

   1.1 กําหนดแนวทางการ
บริหารและติดตาม
โครงการ โดยเฉพาะการ
จัดทํา flowchart 

 10             - 

   1.2 จัดทํา TOR  20             - 
   1.3 จัดซ้ือจัดจ้างผู้รับเหมา

พัฒนาระบบ
อิเล็กทรอนิกส์
สารสนเทศเพ่ือการ
บริหารและติดตาม
โครงการนวัตกรรม 

 10             10,000,000 

   1.4 พัฒนาระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 

 50             - 

   1.5 ประเมินผล  10             - 

2. งานสนับสนุนโครงการ 15               
   2.1 จัดทําข้อมูลโครงการ

นวัตกรรมที่ได้รับการ
สนับสนุนจาก สนช. 

 35             - 

   2.2  จัดทําเอกสารต่างๆ เพ่ือ
การทําสัญญาโครงการ 
และจัดส่ งเอกสารแ ก่
ผู้รับทุน 

 65             - 

3. งานติดตามโครงการ
นวัตกรรม 

20               

   3.1 วางแผนติดตาม
ความก้าวหน้าการ
ดําเนินโครงการ 

 20             - 

   3.2 ติดตามผลการดําเนิน
โครงการ 

 60             1,500,000 

   3.3 ประเมินผลการ
ดําเนินงานโครงการ
นวัตกรรม 

 20             - 
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รายการกิจกรรม 
นํ้าหนัก 
(%) 

น้ําหนัก
ย่อย 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 งบประมาณ 

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

4. งานเบิกจ่ายเงินสนับสนุน
โครงการนวัตกรรม 

40               

   4.1 ประสานงานในการจัดส่ง
เอกสารการเบิกจ่าย 

 10             - 

   4.2 ตรวจสอบความถูกต้อง
ของเอกสารการเบิกจ่าย 

 60             - 

   4.3 จัดทําเอกสารต่างๆ เพ่ือ
นําเสนอต่อผู้บริหาร 

 30             - 

5. งานวิเคราะห์และ
ประเมินผลกระทบโครงการ
นวัตกรรม 

10               

   1.1 กําหนดแนวทางการ
วิเคราะห์และ
ประเมินผลกระทบ
โครงการนวัตกรรม 

 10             - 

   1.2 จัดทํา TOR  20             - 
   1.3 จัดซ้ือจัดจ้างที่ปรึกษา

วิเคราะห์และ
ประเมินผลกระทบ
โครงการนวัตกรรม 

 10             2,000,000 

   1.4 รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์
และประเมินผลกระทบ
โครงการนวัตกรรม 

 50             - 

   1.5 ประเมินผล  10             - 
6. งานบริหารจัดการองค์

ความรู้ของโครงการ
นวัตกรรม 

5               

   6.1 รวบรวมข้อมูลต่างๆ ของ
โครงการนวัตกรรม 

 65             - 

   6.2 นําส่งข้อมูลต่อฝ่าย
ยุทธศาสตร์นวัตกรรม 

 35             - 
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5.4  วิธีและขั้นตอนการดําเนินงาน (Work Breakdown Structure ) 
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5.5 รายชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ 

ช่ือ-สกุล (ภาษาไทย) ตําแหน่ง หน้าท่ี 
ความรับผิดชอบ 

(%) 
งานหลัก    

นายวิเชียร สุขสร้อย ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส - กํากับดูแลและสนับสนุนการดําเนินโครงการให้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสําเร็จตาม
วัตถุประสงค์และตัวช้ีวัดโครงการ 

5% 

นายภคพงศ์ พรมนุชาธิป ผู้จัดการโครงการ - วางยุทธศาสตร์การดําเนินงาน 
- กํากับดูแล ควบคุม และตรวจสอบการดําเนินงาน

ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง โปร่งใส 
และสําเร็จตามวัตถุประสงค์และตัวช้ีวัดโครงการ 

- จัดทํา TOR การดําเนินงานของฝ่าย 
- ประสานงานกับผู้เช่ียวชาญในการดําเนินงาน 

10% 

นายณัฐวุฒิ ศรีโยม ผู้ประสานงาน - ดําเนินงานสนับสนุนโครงการท้ังในส่วนของงาน
บริหารโครงการ งานติดตามโครงการนวัตกรรม 
และงานเบิกจ่ายเงินสนับสนุนโครงการ 

- รวบรวมและจัดการข้อมูลงานบริหารโครงการ 

25% 

นายกวี วชิราพัศ ผู้ประสานงาน - ดําเนินงานสนับสนุนโครงการท้ังในส่วนของงาน
บริหารโครงการ งานติดตามโครงการนวัตกรรม 
และงานเบิกจ่ายเงินสนับสนุนโครงการ 

- รวบรวมและจัดการข้อมูลงานบริหารโครงการ 

20% 

นางสาวภัทรกันย์ นาคศรีสุข ผู้ประสานงาน 
(ลูกจ้างโครงการ) 

- ดําเนินงานสนับสนุนโครงการท้ังในส่วนของงาน
บริหารโครงการ งานติดตามโครงการนวัตกรรม 
และงานเบิกจ่ายเงินสนับสนุนโครงการ 

- รวบรวมและจัดการข้อมูลงานติดตามโครงการ 

20% 

นางสาวโชติกา จาติกวณิช ผู้ประสานงาน 
(ลูกจ้างโครงการ) 

- ดําเนินงานสนับสนุนโครงการท้ังในส่วนของงาน
บริหารโครงการ งานติดตามโครงการนวัตกรรม 
และงานเบิกจ่ายเงินสนับสนุนโครงการ 

- รวบรวมและจัดการข้อมูลงานติดตามโครงการ 

20% 

งานสนับสนุน    

นางสาวพิมพ์ตะวัน โสภาแปง เจ้าหน้าท่ี (พัสดุ) - ดําเนินการจัดซ้ือจัดจ้างผู้เชี่ยวชาญ 10% 

นางสาววศวรรณ รู้รักดี ผู้จัดการฝ่าย - รวบรวมและรายงานผลการดําเนินงานโครงการ
ต่อหน่วยงานภายนอก 

5% 

นางสาวธัณย์สิตา ศุภสวัสด์ิบวร ผู้ประสานงาน - รวบรวมและรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 5% 

นางสาวทวีสิน ดึกภุมรินทร์ ผู้จัดการฝ่าย - รวบรวมและรายงานผลการใช้เงินโครงการต่อ
หน่วยงานภายนอก 

5% 

นางสาววิจิตรา กลุ่มกว้าง ผู้ประสานงาน - ดําเนินการจัดทําเบิกจ่ายเงินสนับสนุนโครงการ 20% 
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ช่ือ-สกุล (ภาษาไทย) ตําแหน่ง หน้าท่ี 
ความรับผิดชอบ 

(%) 
นางสาวดารกา ศิวปราชญ์ ผู้จัดการฝ่าย - ดําเนินการจัดหาบุคลากรเพ่ือรองรับการดําเนินงาน 10% 

นายปรัชญา โกมณี ผู้ประสานงาน - รวบรวมข้อมูลโครงการนวัตกรรมท่ีมีศักยภาพ
เพ่ือขยายผลด้านตลาด 

10% 

นายชัยธร ลิมาภรณ์วณิชย์ ผู้จัดการฝ่าย - นําข้อมูลโครงการนวัตกรรมท่ีได้ไปใช้กําหนดและ
พัฒนางานบริหารจัดการองค์ความรู้ของ
โครงการนวัตกรรม 

5% 

ฝ่ายนวัตกรรมเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม - ข้อมูลโครงการนวัตกรรมท่ีได้รับการสนับสนุน
จาก สนช. 

30% 

 
5.6  ผู้รับผิดชอบโครงการ ( Responsibility Assignment Matrix) 

ลําดับ
ท่ี 

กิจกรรมการดําเนินงาน 

ผู้ดําเนินการ/หน้าที่ความรับผิดชอบ 
VS

 

PP
 

NS
Y/

KW
C 

PN
/C

C 

PS
 

W
R/

TS
 

TD
/W

K 

DS
 

PK
M

 
ฝ่า

ยน
วัต

กร
รม

เพื่
อ

เศ
รษ

ฐกิ
จแ

ละ
สัง

คม
 

 งานหลัก           
1 กํากับดูแลและสนับสนุนการดําเนินโครงการ           
2 วางยุทธศาสตร์การดําเนินงาน กํากับดูแล ควบคุม 

และตรวจสอบการดําเนินงาน 
          

3 งานสนับสนุนโครงการ           
4 งานติดตามโครงการนวัตกรรม           
5 งานเบิกจ่ายเงินสนับสนุนโครงการนวัตกรรม           
6 งานวิเคราะห์และประเมินผลกระทบโครงการ

นวัตกรรม 
          

7 งานบริหารจัดการองค์ความรู้ของโครงการนวัตกรรม           
 งานสนับสนุน           
1 งานพัสดุ : การจัดจ้างผู้เชี่ยวชาญในการจัดกิจกรรม

บ่มเพาะวิสาหกิจเร่ิมต้น 
          

2 งานนโยบายและงบประมาณ           
3 งานการเงิน           
4 งานบุคคล : จัดหาบุคลากร           
5 งานข้อมูลโครงการท่ีมีศักยภาพในการขยายผลด้านตลาด           
6 งานข้อมูลโครงการนวัตกรรมท่ีได้รับการสนับสนุน

จาก สนช. 
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6. รายละเอียดตัวช้ีวัด ของแผนงาน/โครงการ 

6.1  ตัวชี้วัดท่ี 1:  มูลค่าผลกระทบทางเศรษฐกิจ 100 ล้านบาท 

 6.1.1  ประเภทตัวชี้วัด 

  สงป. � ยุทธศาสตร์ วท.  คํารับรองการปฏิบัติงาน สนช. (ก.พ.ร.)  แผนปฏิบัติการ สนช.   

 สนับสนุนการเกิดผลผลิต   

6.1.2  คําอธิบายตัวชี้วัด  
มูลค่าผลกระทบทางเศรษฐกิจ หมายถึง ผลกระทบของโครงการนวัตกรรมท่ีได้รับการสนับสนุนเม่ือ 3 ปีท่ีผ่าน
มา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558) ในเชิงเศรษฐกิจและเชิงสังคม (สูตรการคํานวณจะต้องได้รับการยอมรับจาก
สํานักงาน ก.พ.ร.) ทั้งนี้ สูตรการคํานวณมูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดจากการนําผลงานวิจัย
และพัฒนาไปใช้ประโยชน์ตามที่ สป.วท. กําหนดและได้รับการยอมรับจากสํานักงาน ก.พ.ร. (มีการปรับแก้ให้
สอดคล้องกับการดําเนินงานของ สนช.) มีรายละเอียดดังนี้ 
สูตรคํานวณ 

หมายเหตุ :  
1)  ผู้ดําเนินโครงการนวัตกรรม คือ บริษัทท่ีได้รับการสนับสนุนโครงการนวัตกรรมจาก สนช. ในปีงบประมาณ 2557 
2)  การคํานวณคํานึงถึง Counter factual น่ันคือเปรียบเทียบกับสถานการณ์ที่ใกล้เคียงความจริงที่สุดหาก

ไม่มีโครงการนวัตกรรมที่ สนช. สนับสนุน 
3)  มูลค่าเพิ่มของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก และ มูลค่าเพิ่มของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืนๆ แต่ละตัวจะต้องมีการหัก

มูลค่าทางสังคมที่เกิดข้ึนอยู่แล้ว (Deadweight) ออกด้วย 
4)  ในกรณีที่มีการทํางานร่วมกับหน่วยงานหรือองค์กรอ่ืน และจะต้องมีการแบ่งสัดส่วนการมีส่วนร่วมในการ

ทํางานอย่างสมเหตุสมผล (Attribution)  
5)  ในกรณีที่ประมาณการผลลัพธ์ทางสังคมในอนาคตตลอดช่วงเวลามากกว่า 1 ปี โดยที่กิจการจะไม่มีการลงทุน

เพิ่มเติมระหว่างช่วงเวลาดังกล่าว ควรทําประมาณการอัตราการลดลง (Dropoff) ของผลลัพธ์ทางสังคม 
5)  กรณีโครงการมีผลกระทบทางเศรษฐกิจแล้ว ควรรายงานผลกระทบทางสังคมเฉพาะมูลค่าเพิ่มท่ี 

ไม่ซ้ําซ้อนกัน 
นิยามของการคํานวณมูลค่าเพ่ิม 
ทางด้านเศรษฐกิจ 
1)  มูลค่าเพิ่มของผู้รับบริการ 

   -  การลดต้นทุน = ต้นทุนที่ลดลงของผู้ รับบริการ/บริษัทเอกชน ซ่ึงเป็นผลจากการดําเนินโครงการ
นวัตกรรมที่  สนช. สนับสนุน เช่น กระบวนการผลิตมีประสิทธิภาพมากข้ึน ประหยัดพลังงาน 
ประหยัดเวลา ประหยัดวัตถุดิบ ลดการนําเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศ ค่าจ้างแรงงานลดลง และลดการ
สูญเสียจากการผลิต เป็นต้น 

มูลค่าเพ่ิมรวมทางเศรษฐกิจ =  มูลค่าเพ่ิมของผู้ดําเนินโครงการนวัตกรรม + มูลค่าเพ่ิมจากการลงทุนใน
โครงการนวัตกรรม 
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   -  กําไรเพิ่มข้ึน = กําไรที่เพ่ิมข้ึนของผู้ดําเนินโครงการนวัตกรรม เฉพาะส่วนท่ีได้มาจากการดําเนินโครงการ
นวัตกรรมที่ได้รับการสนับสนุนจาก สนช. (หากจะรายงานด้วยยอดขายท่ีเพ่ิมข้ึน ควรหักลบด้วยต้นทุน
การผลิตที่ใช้ไปด้วย เพราะบางโครงการนวัตกรรมทําให้ต้นทุนการผลิตเพ่ิมข้ึนด้วยเช่นกัน ดังนั้นหาก
รายงานกําไรที่เพิ่มข้ึนจึงจะเป็นการรายงานด้วยมูลค่าเพ่ิมอย่างแท้จริง) 

   -  การประหยัดเงินตราต่างประเทศ = การลดมูลค่าการนําเข้าอันเป็นผลมาจากการดําเนินโครงการ
นวัตกรรม มีการผลิตเพ่ือทดแทนการนําเข้า 

 
 

   -  การป้องกันการสูญเสียภาพลักษณ์และความเช่ือม่ันในสินค้า 
2)  มูลค่าเพิ่มจากการลงทุน 

   -  การจ้างงานเพิ่ม = การเพิ่มข้ึนของค่าใช้จ่ายในการจ้างงานอันเป็นผลมาจากการดําเนินโครงการ
นวัตกรรม โดยนับเฉพาะกรณีท่ีมีการดําเนินโครงการนวัตกรรมในรูปแบบของการฝึกอบรมเสริมสร้าง
อาชีพ และการจ้างงานที่เกิดจากการเกิดธุรกิจใหม่หรือสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ 

 
 

 

-  การลงทุนเพิ่ม = การลงทุนในสินค้าทุน เช่น ซ้ือวัตถุดิบ ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ เพื่อ
รับดําเนินโครงการนวัตกรรมน้ัน ๆ ไปทําการขยายการผลิตและปรับปรุงการผลิต 

6.1.3  ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด  (หน่วยวัด: ล้านบาท) 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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

 

6.2  ตัวชี้วัดที่ 2:  ระบบอิเล็กทรอนิกส์สารสนเทศในการบริหารและติดตามโครงการนวัตกรรม จํานวน 1 ระบบ 

 6.2.1  ประเภทตัวชี้วัด 
  สงป.  ยุทธศาสตร์ วท.  คํารับรองการปฏิบัติงาน สนช. (ก.พ.ร.) � แผนปฏิบัติการ สนช.   

 สนับสนุนการเกิดผลผลิต   

6.2.2  คําอธิบายตัวช้ีวัด  
ระบบอิเล็กทรอนิกส์สารสนเทศในการบริหารและติดตามโครงการนวัตกรรม หมายถึง ระบบอิเล็กทรอนิกส์
สารสนเทศในการบริหารและติดตามโครงการนวัตกรรมท่ีได้มีการพัฒนาข้ึนจากการระดมความคิดเห็นภายในของ 
สนช. ในการกําหนดและวางแนวทางการบริหารและติดตามโครงการนวัตกรรม โดยเฉพาะการจัดทําแผนภาพการ
ดําเนินงานตามลําดับข้ันตอน (flowchart) การบริหารและติดตามโครงการนวัตกรรมท่ีได้รับการสนับสนุนจาก สนช. 

 

การประหยัดเงินตราต่างประเทศ = (จํานวนหน่วยสินค้าท่ีนําเข้าต่อปี x ราคาสินค้านําเข้า) -  
                 (จํานวนวัตถุดิบนําเข้าเพ่ือผลิตสินค้าทดแทน x ราคาวัตถุดิบนําเข้า) 
 

การจ้างงานเพ่ิม =  จํานวนคน x ค่าจ้างที่ได้รับเพิ่มข้ึนตามสัดส่วนที่เป็นผลมาจากการดําเนินโครงการนวัตกรรม 
หรือ จํานวนคนที่จ้างเพ่ิมข้ึนอันเป็นผลจากการดําเนินโครงการนวัตกรรม x ค่าจ้าง (ท้ังนี้แล้วแต่กรณี) 
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6.2.3  ค่าเป้าหมายตัวช้ีวัด  (หน่วยวัด: ระบบ) 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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

6.3  ตัวชี้วัดที่ 3:  ร้อยละของรายงานความก้าวหน้าของโครงการนวัตกรรมท่ีอยู่ระหว่างการดําเนินโครงการ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80  

 6.3.1  ประเภทตัวชี้วัด 

  สงป.  ยุทธศาสตร์ วท.  คํารับรองการปฏิบัติงาน สนช. (ก.พ.ร.) � แผนปฏิบัติการ สนช.   

 สนับสนุนการเกิดผลผลิต   

6.3.2  คําอธิบายตัวช้ีวัด  
ร้อยละของรายงานความก้าวหน้าของโครงการนวัตกรรม หมายถึง ร้อยละของจํานวนรายงานความก้าวหน้าท่ี
ต้องติดตามจากผู้รับทุนของแต่ละไตรมาส ทั้งนี้ การดําเนินการติดตามข้อมูลความก้าวหน้าของโครงการนวัตกรรมท่ี
ได้รับการสนับสนุนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2560 และอยู่ระหว่างการดําเนินโครงการ  
อน่ึง โครงการนวัตกรรมดังกล่าวจะไม่ครอบคลุมโครงการนวัตกรรมท่ีได้รับการสนับสนุนภายใต้โครงการ “คูปอง
นวัตกรรม” เนื่องจากข้อสัญญารับทุนอุดหนุนที่ไม่ครอบคลุมการติดตามความก้าวหน้าของการดําเนินโครงการราย
ไตรมาส 

6.3.3  ค่าเป้าหมายตัวช้ีวัด  (หน่วยวัด: ร้อยละ) 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

รวม 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
- - 50 - - 60 - - 70 - - 80 80 
 

7. ผลผลิตโครงการ 

ไตรมาส 1 :  -  เอกสารเกณฑ์อ้างอิง (Term of Reference; TOR) จํานวน 1 เร่ือง (ระบบอิเล็กทรอนิกส์สารสนเทศ) 
 - ร้อยละของรายงานความก้าวหน้าของโครงการนวัตกรรมที่อยู่ระหว่างการดําเนินโครงการ ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 50 
ไตรมาส 2 : -  เอกสารเกณฑ์อ้างอิง (Term of Reference; TOR) จํานวน 1 เร่ือง (การวิเคราะห์มูลค่าผลกระทบทาง

เศรษฐกิจ) 
 - ร้อยละของรายงานความก้าวหน้าของโครงการนวัตกรรมที่อยู่ระหว่างการดําเนินโครงการ ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 60 
ไตรมาส 3 : -  ร้อยละของรายงานความก้าวหน้าของโครงการนวัตกรรมที่อยู่ระหว่างการดําเนินโครงการ ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 70 
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ไตรมาส 4 :  -  ผลการวิเคราะห์มูลค่าผลกระทบทางเศรษฐกิจของโครงการนวัตกรรมที่ได้รับการสนับสนุนใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เป็นมูลค่า 100 ล้านบาท 

 - ระบบอิเล็กทรอนิกส์สารสนเทศในการบริหารและติดตามโครงการนวัตกรรม จํานวน 1 ระบบ 
 - ร้อยละของรายงานความก้าวหน้าของโครงการนวัตกรรมที่อยู่ระหว่างการดําเนินโครงการ ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 80 
 

8. ผลประโยชน์ท่ีคิดว่าจะได้รับ 

8.1 ผลประโยชน์ 
ประโยชน์ทางตรง 1)  ได้ระบบอิเล็กทรอนิกส์สารสนเทศในการบริหารและติดตามโครงการนวัตกรรม จํานวน 

1 ระบบ 
 2) ได้ผลการวิเคราะห์มูลค่าผลกระทบทางเศรษฐกิจของโครงการนวัตกรรมท่ีได้รับการ

สนับสนุนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เป็นมูลค่า 100 ล้านบาท  
 3)  ได้ข้อมูลความก้าวหน้าของการดําเนินโครงการนวัตกรรม ในกรณีท่ีโครงการประสบ

ปัญหา จะใช้เป็นข้อมูลในการแก้ปัญหาโครงการได้ ในขณะที่กรณีที่โครงการประสบ
ผลสําเร็จ สามารถนําข้อมูลไปนําเสนอฝ่ายโครงสร้างพ้ืนฐานนวัตกรรม เพ่ือการ
สนับสนุนในส่วนถัดไป   

ประโยชน์ทางอ้อม  1)  เกิดการบริหารจัดการโครงการนวัตกรรมท่ีมีประสิทธิภาพ ถูกต้องและมีความโปร่งใส   
  2) ได้ข้อมูลการดําเนินโครงการนวัตกรรม เพ่ือนําไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนากลไกการ

สนับสนุนใหม่ๆ แก่ผู้ประกอบการได้ 
  3) ผลการดําเนินงานสอดคล้องกับตัวชี้วัดความสําเร็จของกระทรวงฯ 
  4)  ส่งเสริมให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีของ สนช. ท่ีมีต่อผู้รับทุน  

 

9. งบประมาณ 

9.1 งบประมาณ ปี 2561 รวมทั้งหมด   10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน) 

ปีงบประมาณ 
งบประมาณ 
ตาม พ.ร.บ. 

เงินสะสม สนช. 
เงินผูกพันยกมา 

(อนุมัติโดย กนช.) 
เงินสนับสนุนจาก

หน่วยงานอ่ืน 
รวม 

ปีงบประมาณ 2560 500,000 7,400,000   7,900,000 

ปีงบประมาณ 2561 500,000 9,500,000   10,000,000 

 



 



 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 

พัฒนาความสามารถทางนวัตกรรม 
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S3-1: การจัดการนวัตกรรมทั้งองค์กร (Total Innovation Management)  
 

1. ความสอดคล้องกับนโยบาย 

1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี:  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ:  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 

1.3 ยุทธศาสตร์: กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
 ยุทธศาสตร์ที่ 1: บ่มเพาะนวัตกรเพ่ืออนาคต และพัฒนากําลังคน วทน.  

 ยุทธศาสตร์ที่ 2: บริหารจัดการงานวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมในสาขาเป้าหมาย  

 ยุทธศาสตร์ที่ 3: ขับเคลื่อนโครงการ วทน. ขนาดใหญ่   

 ยุทธศาสตร์ที่ 4: พัฒนาพื้นที่เพื่อนวัตกรรม  

 ยุทธศาสตร์ที่ 5: ผลักดันเทคโนโลยีเพ่ือสังคมและเศรษฐกิจฐานราก  

1.4 ยุทธศาสตร์: สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 1: พัฒนานวัตกรรมเชิงพ้ืนท่ีและเมือง 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 2: สร้างคุณค่าและมูลค่าตลอดห่วงโซ่อุปทาน 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 3: พัฒนาความสามารถทางนวัตกรรมขององค์กรและนวัตกร 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 4: สร้างเครือข่ายนวัตกรรมตลอดห่วงโซ่อุปทาน 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 5: ส่งเสริมและกระตุ้นตลาดนวัตกรรม ยกระดับนวัตกรรมไทยสู่สากล 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 6: ขับเคลื่อนนวัตกรรมด้วยสารสนเทศและองค์ความรู้ 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 7: พัฒนาองค์กรนวัตกรรม 
 

2. ฝ่ายงานและผู้รับผิดชอบ 

ฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม  
1) นายพันธพงศ์ ต้ังธีระสุนันท์  ตําแหน่งผู้จัดการโครงการ 
2) นายกนช รัติวานิช  ตําแหน่งผู้จัดการฝ่าย 
3) นางสาวปัทมาวดี พัวพรหมยอด ตําแหน่งผู้จัดการแผนก 
4) นางสาวปุญชรัสม์ิ วังน้อย  ตําแหน่งผู้ประสานงานโครงการ 
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3. หลักการและเหตุผล  

สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สนช. ในฐานะองค์กรนําในการส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็ง
ด้านนวัตกรรม เพ่ือยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ จึงได้กําหนด 3 กรอบแผนการดําเนินงาน ได้แก่ กรอบ
แผนงานที่ 1 การยกระดับความสามรถทางนวัตกรรมเพื่อสร้างธุรกิจใหม่ให้เกิดข้ึนอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมท้ังการจัดการ
พอร์ทโพลิโอทางนวัตกรรม กรอบแผนงานท่ี 2 การส่งเสริมวัฒนธรรมนวัตกรรมเพ่ือให้เกิดข้ึนภายในองค์กร ซ่ึงเน้นท่ีการ
ส่งเสริมให้เกิดการสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านนวัตกรรมเพ่ือรองรับการเติบโตธุรกิจนวัตกรรม และ กรอบแผนงานท่ี 3 การ
สร้างระบบนวัตกรรมในองค์กรเพื่อท่ีจะเป็นรากฐานสําคัญสําหรับระบบการบริหารจัดการนวัตกรรมของแต่ละองค์กรให้มี
ทิศทางและสอดคล้องกับระบบการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ 

ในการดําเนินงานตามกรอบแผนงานท่ี 1 การยกระดับความสามรถทางนวัตกรรม สนช. ได้ร่วมริเร่ิมพัฒนาและให้
การสนับสนุนภาคเอกชนในการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม โดยอาศัยกลไกการสนับสนุนทางการเงินเพ่ือร่วมรับความเสี่ยงกับ
ภาคเอกชนในการลงทุนด้านการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม และตลอด 12 ปี ที่ผ่านมา สนช. ให้การสนับสนุนโครงการ
นวัตกรรมเป็นจํานวนกว่า 1,000 โครงการ ภายใต้วงเงินสนับสนุนรวมกว่า 1,000 ล้านบาท ส่งผลให้เกิดผลิตภัณฑ์และตรา
สินค้าใหม่มากกว่า 200 ตราสินค้า และเกิดเป็นมูลค่าการลงทุนกว่า 25,000 ล้านบาท 

ถึงแม้การสนับสนุนภาคเอกชนในการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมจะก่อให้เกิดผลประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อ
ระบบเศรษฐกิจของประเทศเป็นอย่างมาก แต่เป็นการสนับสนุนในระดับปลายนํ้าที่ มุ่งสร้างธุรกิจใหม่ คือ ส่งเสริม
ผู้ประกอบการภาคเอกชนให้มีการนําแนวคิดและองค์ความรู้ไปใช้ในการสร้างผลิตภัณฑ์ กระบวนการบริการ รวมถึงรูปแบบ
ธุรกิจใหม่ พร้อมท้ังเร่งให้เกิดความเข้าใจในรูปแบบการจัดการพอร์ทโพลิโอขององค์กร เพื่อให้เกิดการยกระดับความสามารถ
ในการแข่งขันท่ียั่งยืน (sustainable competitiveness) ด้วยกรอบแผนงานดังกล่าวจึงจําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเร่งส่งเสริม
ผู้ประกอบการให้มีการยกระดับและพัฒนาความสามารถทางนวัตกรรม (innovation capability) ในท้ังภาคเอกชน 
ภาคการศึกษาและงานวิจัย ภาครัฐตลอดจนภาคสังคม คือ สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือกันเป็นเครือข่ายทั้ง 4 ภาคส่วน 
เพื่อให้นําไปสู่การวางแนวทางและกระบวนการทางนวัตกรรมในองค์กรและในประเทศได้อย่างเป็นระบบ รวมทั้งส่งเสริมให้
รู้จักใช้ประโยชน์จากระบบนวัตกรรมแห่งชาติ (National Innovation System) เพ่ือให้ผู้ประกอบการภาคเอกชนสามารถ
สร้างและพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเน่ืองภายในองค์กร 

จากผลการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของ World Economic Forum (WEF) ใน The Global 
Competitiveness Report ประจําปี 2559 – 2560 ประเทศไทยได้รับการจัดอยู่ในอันดับที่ 34 จากทั้งหมด 138 ประเทศ 
และเม่ือพิจารณาปัจจัยด้านนวัตกรรม ซ่ึงเป็นหนึ่งใน 12 ปัจจัยหลักที่นํามาใช้ในการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขัน 
พบว่าปัจจัยนวัตกรรมของประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 54 จากท้ังหมด 138 ประเทศ 

เพื่อให้เกิดการส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งด้านนวัตกรรมของประเทศอย่างเป็นระบบและยั่งยืน สนช. จึง
จําเป็นต้องมีการพัฒนาต่อยอดกลไกและแนวทางการสนับสนุน จากรูปแบบเดิมที่มุ่งเน้นการพัฒนาโครงการนวัตกรรม 
(innovation project development) เพ่ือให้ เกิดการสร้าง “ธุรกิจใหม่” โดยอาศัยกลไกสนับสนุนทางการเงิน
หลากหลายรูปแบบ ไปสู่การดําเนินการอย่างควบคู่กันไปกับการพัฒนาความสามารถทางนวัตกรรม (innovation 
capability development) เพ่ือให้ผู้ประกอบการได้มีการพัฒนา “บุคลากรด้านนวัตกรรม” และได้เรียนรู้และใช้
ประโยชน์ “การบริหารจัดการนวัตกรรม” ซ่ึงเหล่าน้ีจําเป็นต้องอาศัยกลไกสนับสนุนรูปแบบใหม่ท่ีไม่ใช่ตัวเงิน (Non-
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financial support) อาทิ การพัฒนาความสามารถทางนวัตกรรม การสร้างเครือข่าย การใช้ประโยชน์จากสารสนเทศเชิง
วิเคราะห์ การพัฒนาและให้ความรู้ด้านเคร่ืองมือบริหารจัดการนวัตกรรม และการวัดและประเมินผลด้านนวัตกรรม เป็นต้น 

 

4. วัตถุประสงค์ของโครงการ   

1. เพื่อส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมการประเมินและวัดผลความสามารถทางนวัตกรรมให้กับองค์กรที่มีศักยภาพ อันจะนําไปสู่
รูปแบบและแนวทางในการยกระดับความสามารถให้กับองค์กรนวัตกรรม 

2. เพื่อพัฒนาบริการด้านการจัดการนวัตกรรมที่ช่วยยกระดับความสามารถทางนวัตกรรมของผู้ประกอบการไทย อัน
ประกอบด้วยบริการด้านฝึกอบรมและให้คําปรึกษา บริการด้านการประเมินและการวัดระดับความสามารถ บริการ
ด้านการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา การจัดการเครือข่ายและข้อมูลสารสนเทศทางนวัตกรรมให้กับผู้ประกอบการ
หน่วยงานภาครัฐ ภาคสังคมเกิดความรู้ความเข้าใจในการจัดการนวัตกรรมทั้งองค์กร 

 

5. รายละเอียดการดําเนินงาน  

5.1 พ้ืนท่ีดําเนินการ: ทั่วประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มผู้ประกอบและบริษัทท่ีมีศักยภาพ หน่วยงานภาครัฐและเจ้าหน้าที่
ส่วนราชการระดับสูง รวมถึงหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 

5.2 กิจกรรมการดําเนินงาน: การดําเนินงานของโครงการ “การจัดการนวัตกรรมทั้งองค์กร” ประกอบไปด้วย 2  
กลยุทธ์ ตามรูปแบบบริการท่ีนําเสนอ และในแต่ละกลยุทธ์จะมี 2 แผนงานหลัก โดยมีทีมงานด้านวิชาการและ
ทีมงานสนับสนุบเป็นผู้ประสานงานและดําเนินการ 

 กลยุทธ์ที่ 1 การส่งเสริมศักยภาพทางนวัตกรรม 

 กลยุทธ์ที่ 2 การถ่ายทอดเคร่ืองมือการจัดการนวัตกรรม 

ทั้งนี้ แผนกลยุทธ์ทั้ง 2 ด้าน มีเป้าหมายและสามารถกําหนดเป็นแผนปฏิบัติการได้ 2 แผนงาน ดังนี้  

กลยุทธ์ท่ี 1 การส่งเสริมศักยภาพทางนวัตกรรม 

เป้าหมาย 
การส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาบุคลากรทางด้านนวัตกรรม ผ่านการเผยแพร่องค์ความรู้  

การจัดฝึกอบรมและให้คําปรึกษาผู้ประกอบการ เพ่ือยกระดับความสามารถทางนวัตกรรม 

การจัดการนวัตกรรมท่ีดีภายในองค์กรจะช่วยให้องค์กรมีการปรับเปลี่ยนอย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการดําเนินงานเพ่ือสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันอย่างยั่งยืน การปรับเปลี่ยนองค์กรไปสู่การจัดการ
นวัตกรรมที่ดี จําเป็นต้องมีการดําเนินการในลักษณะองค์รวม คือ การปรับเปลี่ยนต้องเกิดข้ึนตั้งแต่ทิศทาง นโยบาย  
กลยุทธ์ โครงสร้าง วัฒนธรรม จนถึงรูปแบบการทํางาน นอกจากนี้การปรับเปลี่ยนจําเป็นต้องอาศัยเคร่ืองมือด้านบริหาร
จัดการท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
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แผนงานที่ 1.1 ถ่ายทอดองค์ความรู้การจัดการนวัตกรรม 
มุ่งเน้นการสร้างความตระหนักถึงความสําคัญของการจัดการนวัตกรรม และสร้างความรู้และความเข้าใจใน

ข้ันตอน กระบวนการ วิธีการ และองค์ประกอบของการจัดการนวัตกรรมที่ดีภายในองค์กร รวมถึงเรียนรู้การใช้งาน
เคร่ืองมือด้านบริหารจัดการเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการนวัตกรรมภายในองค์กร 

แผนงานที่ 1.2 ให้คําปรึกษาด้านการจัดการนวัตกรรม 
บริการผู้เชี่ยวชาญและเคร่ืองมือด้านการจัดการนวัตกรรม เพื่อให้คําแนะนําในการแก้ปัญหาและเสนอแนะ

แนวทางปฏิบัติในการปรับเปลี่ยนองค์กรไปสู่การจัดการนวัตกรรมที่ดี ท่ีจะช่วยสร้างความเข้าใจ ลดความซับซ้อน ลด
ผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน และเพ่ิมโอกาสความสําเร็จของการปรับเปลี่ยนองค์กร 
 

กลยุทธ์ที่ 2 การประเมินความสามารถองค์กรนวัตกรรม 

เป้าหมาย 
การส่งเสริมให้เกิดการใช้และนําเคร่ืองมือการจัดการนวัตกรรมทั้งองค์กร  

เพ่ือยกระดับความสามารถในการแข่งขันท้ังในระดับองค์กรและในระดับอุตสาหกรรม 

เคร่ืองมือสําคัญในการดําเนินงานาทางนวัตกรรมที่สามารถถ่ายทอดไปสู่องค์กรเอกชน อาทิ เคร่ืองมือการ
ประเมินและวัดระดับความสามารถทางนวัตกรรม เคร่ืองมือการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ซ่ึงถือว่าเป็นเคร่ืองมือสําคัญ
ท่ีช่วยให้ทราบถึงสถานภาพและประสิทธิภาพทางนวัตกรรมในปัจจุบันขององค์กร/อุตสาหกรรม รวมทั้งมูลค่าทรัพย์สิน
ทางปัญญาท่ีปรากฎ ทั้งนี้ระบบและเคร่ืองมือประเมินองค์กร เคร่ืองมือประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญาต้องได้รับการ
ออกแบบและพัฒนาอย่างเหมาะสม เพื่อให้สามารถวัดปัจจัยและองค์ประกอบด้านนวัตกรรม องค์ความรู้ท่ีมีมูลค่าได้
อย่างมีประสิทธิภาพและเที่ยงตรง อันจะนําไปสู่ผลลัพธ์ท่ีได้จะสามารถนําไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาทางด้านกลยุทธ์ 
(strategic planning) ทั้งในระดับองค์กรและในระดับอุตสาหกรรม 

แผนงานที่ 2.1 การประเมินและวัดระดับความสามารถทางนวัตกรรม 

การประเมินความสามารถด้านการจัดการนวัตกรรมภายในองค์กร จะช่วยให้ทราบถึงระดับความสามารถทาง
นวัตกรรมขององค์กรและข้อจํากัดที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน เพ่ือนําไปใช้ในการกําหนดแนวทางการพัฒนาองค์กร โดยท่ีผ่านมา 
สนช. ได้มีการพัฒนาคู่มือเกณฑ์ประเมินระบบบริหารจัดการนวัตกรรมทั้งองค์กร (TIM Framework – SPRING, 
สิงคโปร์) และแนวทางการประเมินความสามารถด้านนวัตกรรมสําหรับผู้ประกอบการ (TIM – Diamond-Ring Model, 
สนช.) เพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือในการประเมินและวัดระดับความสามารถในผู้ประกอบการภาคเอกชน (รายละเอียดตามท่ี
ปรากฏในผลการดําเนินงานท่ีผ่านมา) การประเมินความสามารถทางนวัตกรรมในระดับอุตสาหกรรม จะอาศัยเคร่ืองมือ
วัดและระเบียบวิธีการวัดที่ได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสมและเชื่อถือได้ เพื่อนําไปใช้สํารวจระดับความสามารถทาง
นวัตกรรมในภาพรวมของอุตสาหกรรม ซ่ึงจะได้ผลลัพธ์ในรูปแบบของดัชนีด้านนวัตกรรมหรือรายงานศึกษาเชิงลึก เพื่อท่ี
หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนจะได้นําไปใช้ในการวางแนวทางและประกอบการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์  

แผนงานที่ 2.2 การส่งเสริมและมอบรางวัลองค์กรนวัตกรรมยอดเยี่ยม 
 การดําเนินงานมอบรางวัลองค์กรนวัตกรรมยอดเยี่ยม เพ่ือเชิดชูเกียรติให้กับองค์กรที่มีระดับความสามารถทาง
นวัตกรรมในระดับที่ดีและเหมาะสม และพร้อมจะเป็นตัวอย่างองค์กรนวัตกรรมที่ดีให้กับเอกชนรายอ่ืนๆ ต่อไป 
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การสร้างรูปแบบการส่งเสริมและสนับสนุนทางความสามารถทางนวัตกรรม โดยอาศัยความเช่ือมโยงระหว่าง 
ทุกภาคส่วนที่กลไกขับเคลื่อนให้เกิดระบบนวัตกรรมตามแผนยุทธศาสตร์ S3 Innovation Capability ดังภาพ 

 
 

5.3 ปฏิทินกิจกรรม/ระยะเวลาดําเนินการ : 

รายการกิจกรรม 
นํ้าหนัก 
(%) 

น้ําหนัก
ย่อย 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 งบประมาณ 

100% 100% ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 27 ล้านบาท 

กลยุทธ์ท่ี 1 การส่งเสริมศักยภาพ
ทางนวัตกรรม 

50% 
              

13.5 ล้านบาท 
 

แผนงานท่ี 1.1 ถ่ายทอดองค์
ความรู้การจัดการนวัตกรรม 
แผนงานท่ี 1.2 ให้คําปรึกษาด้าน
การจัดการนวัตกรรม  

50% 
 

50% 
             

6.75 ล้านบาท 
 

6.75 ล้านบาท 
 

กลยุทธ์ท่ี 2 การถ่ายทอด
เคร่ืองมือการจัดการนวัตกรรม 

50% 
              

13.5 ล้านบาท 
 

แผนงานท่ี 2.1 การประเมินและ
วัดระดับความสามารถทาง
นวัตกรรม 
แผนงานท่ี 2.2 รางวัลองค์กร
นวัตกรรมยอดเย่ียม 

 
 

80% 
 

20% 
             

10.80 ล้านบาท 
 

2.70 ล้านบาท 
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5.4  วิธีและข้ันตอนการดําเนินงาน (Work Breakdown Structure) 

 
5.5 รายชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ 

ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย) ตําแหน่ง หน้าท่ี 
ความรับผิดชอบ 

(%) 

งานหลัก    

1. นายพันธพงศ์ ตั้งธีระสุนันท์ 
ผู้จัดการ
โครงการ 

1. ดําเนินโครงการจัดกิจกรรมพัฒนาความสามารถ
นวัตกรรม 
2. ถ่ายทอดองค์ความรู้ในการจัดการนวัตกรรม 
3. พัฒนาระบบการประเมินความสามารถทาง
นวัตกรรม 

60 

2. นางสาวปุญชรัสม์ิ วังน้อย 
ผู้ประสานงาน
โครงการ 

1. ติดตามการดําเนินงานในการพัฒนาความสามารถ
ทางนวัตกรรม 
2. ติดต่อประสานงานกับบุคคลและหน่วยงานต่างๆ 
3. รวบรวม จัดทําข้อมูลและเอกสาร สรุปผลการจัดทํา
โครงการ 

20 

งานสนับสนุน    

1. นายกนช รัติวานิช ผู้จัดการฝ่าย 
1. ให้คําปรึกษาและแนะนําการทํางาน  
2. กําหนดเป้าหมายการพัฒนาโครงการ พร้อมกํากับดูแล 

10 

2. นางสาวปัทมาวดี พัวพรหมยอด ผู้จัดการแผนก 
1. ให้คําปรึกษาและประสานงานในการจัดกิจกรรม 
2. กิจกรรมการใช้ประโยชน์จากเครือข่ายผู้เช่ียวชาญ 

10 

 

S3-1 - พัฒนาความสามารถ
ทางนวัตกรรม

เงิน 27.0 ลบ.

PM/PC: PT,KR,PPP,PWN

S3-1.1. การส่งเสริมศักยภาพ
ทางนวัตกรรม

งาน 50%; เงิน 13.5 ลบ.

PM/PC: PT,KR,PPP,PWN

S3-1.1.1 ถ่ายทอดองค์ความรู้การจัดการนวตักรรม

งาน 50%; เงิน 6.75 ลบ.

PM/PC: PT,PPP,PWN

S3-1.1.2 ให้คําปรึกษาด้านการจัดการนวัตกรรม

งาน 50%; เงิน 6.75 ลบ.

PM/PC: PT,PPP,PWN

S3-1.2. การถ่ายทอดเคร่ืองมือ
การจัดการนวัตกรรม

งาน 50%; เงิน 13.5 ลบ.

PM/PC: PT,KR,PPP,PWN

S3-1.2.1 การประเมินและวัดระดับความสามารถนวัตกรรม
งาน 80%; เงิน 10.80 ลบ.

PM/PC: PT,KR,PPP,PWN

S3-1.2.2 รางวัลองค์กรนวัตกรรมยอดเยี่ยม
งาน 20%; เงิน 2.70 ลบ.
PM/PC: PT,KR,PPP,PWN
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5.6  ผู้รับผิดชอบโครงการ (Responsibility Assignment Matrix) 

ลําดับ
ท่ี 

กิจกรรมการดําเนินงาน 
ผู้ดําเนินการ/หน้าท่ีความรับผิดชอบ 

PT PWN KR PPP NN SCN MK CK VA 
 งานหลัก          
1 กลยุทธ์ท่ี  1 การส่งเส ริมศักยภาพทาง

นวัตกรรม 
         

2 แผนงานท่ี 1 ถ่ายทอดองค์ความรู้การ
จัดการนวัตกรรม 

         

3 แผนงานท่ี 2 ให้คําปรึกษาด้านการจัดการ
นวัตกรรม 

         

4 กลยุทธ์ท่ี 2 การถ่ายทอดเคร่ืองมือการ
จัดการนวัตกรรม 

         

5 แผนงานท่ี 1 การประเมินและวัดระดับ
ความสามารถทางนวัตกรรม 

         

6 แผนงานท่ี 2 การส่งเสริมและมอบรางวัล
องค์กรนวัตกรรมยอดเย่ียม 

         

 งานสนับสนุน          

1 การจัดกิจกรรมฝึกอบรม ถ่ายทอดความรู้          

2 การพัฒนาหลักสูตรการจัดการนวัตกรรม          
3 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาครัฐ 

ภาคเอกชน ภาควิจัยมหาวิทยาลัยและสังคม 
         

4 การพัฒนาโครงการนวัตกรรมต่อเน่ืองจาก
กิจกรรมความร่วมมือต่างๆ 

         

 

6. รายละเอียดตัวช้ีวัด ของแผนงาน/โครงการ 

6.1  ตัวชี้วัดท่ี 1: การพัฒนาความสามารถทางนวัตกรรมให้กับผู้ประกอบการ 

 6.1.1  ประเภทตัวชี้วัด 
 � สงป. � เป้าหมายการให้บริการ วท. � คํารับรองการปฏิบัติราชการของ วท.  
 � คํารับรองการปฏิบัติงาน สนช.    � แผนปฏิบัติการ สนช.  � สนับสนุนการเกิดผลผลิต   

6.1.2  คําอธิบายตัวช้ีวัด  
ฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการกําหนดตัวชี้วัด “การพัฒนาความสามารถทางนวัตกรรมให้กับผู้ประกอบการ

ธุรกิจของประเทศ” ข้ึนเพ่ือผู้ประกอบการมีการวางแนวทางและกระบวนการด้านนวัตกรรมในองค์กรอย่าง
เป็นระบบ รวมท้ังส่งเสริมให้รู้จักใช้ประโยชน์จากระบบนวัตกรรมแห่งชาติ (National Innovation System) 
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เพ่ือให้ผู้ประกอบการภาคเอกชนสามารถสร้างและพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่องภายในองค์กร ทั้งน้ีองค์กรท่ี
ผ่านการพัฒนาความสามารถทางนวัตกรรมของฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการจะเน้นไปที่บริษัทในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เป็นหลัก 

6.1.3  ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด  (หน่วยวัด: องค์กร) 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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

     4  6  5   15 

 

6.2  ตัวชี้วัดท่ี 2: ระดับความสามารถทางนวัตกรรมขององค์กรในตลาดหลักทรัพย์ฯ 

 6.1.1  ประเภทตัวชี้วัด 
 � สงป. � เป้าหมายการให้บริการ วท. � คํารับรองการปฏิบัติราชการของ วท.  
 � คํารับรองการปฏิบัติงาน สนช.    � แผนปฏิบัติการ สนช.  � สนับสนุนการเกิดผลผลิต   

6.1.2  คําอธิบายตัวช้ีวัด  
ฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรมกําหนดตัวชี้วัด “ระดับความสามารถทางนวัตกรรม” โดยจะดําเนินการ

สํารวจและประเมินความสามารถทางนวัตกรรมในกลุ่มท่ีเคยได้รับการประเมินมาแล้วระหว่างปี 2559 (30 บริษัท
มหาชน) - 2560 (20 บริษัทมหาชน) ว่ามีจํานวนองค์กรท่ีความสามารถทางนวัตกรรมเพิ่มข้ึน เพื่อแสดงว่าการ
ส่งเสริมฯ ดังกล่าวนั้นสามารถยกระดับความสามารถทางนวัตกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเน่ือง  

6.1.3  ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด  (หน่วยวัด: องค์กร) 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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

     10       10 

 
7. ผลผลิตโครงการ 

ไตรมาส 1 :  จัดทําแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมความสามารถทางนวัตกรรม 

ไตรมาส 2 :  จํานวนการให้การอบรม ให้คําปรึกษา และองค์กรที่ผ่านการประเมินฯ นวัตกรรม 6 องค์กร 

ไตรมาส 3 :  จํานวนการให้การอบรม ให้คําปรึกษา และองค์กรที่ผ่านการประเมินฯ นวัตกรรม 12 องค์กร 

ไตรมาส 4 : จํานวนการให้การอบรม ให้คําปรึกษา และองค์กรที่ผ่านการประเมินฯ นวัตกรรม 15 องค์กร 
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8. ผลประโยชน์ท่ีคิดว่าจะได้รับ 

8.1 ผลประโยชน์ 
ประโยชน์ทางตรง การยกระดับความสามารถทางนวัตกรรม   
 ผู้ประกอบการภาคเอกชนได้รับการยกระดับความสามารถทางนวัตกรรม และการใช้วิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี วิศกรรม ศิลปกรรมและคณิตศาสตร์ (STEAM) ส่งผลให้เกิดการสร้างสรรค์นวัตกรรมออกมา
อย่างต่อเนื่อง และเพิ่มโอกาสความสําเร็จของการพัฒนานวัตกรรมให้สูงข้ึน  

 หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนมีการจัดการนวัตกรรมภายในองค์กรอย่างเป็นระบบและยั่งยืน และรู้จัก
ใช้ประโยชน์จากระบบนวัตกรรมแห่งชาติ  

ประโยชน์ทางอ้อม สนับสนุนการวางแผนและตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน  
 ก่อให้เกิดการใช้ประโยชน์สารสนเทศและองค์ความรู้ในผู้ประกอบการภาคเอกชน เพ่ือช่วยในการกําหนด

ทิศทางและกลยุทธ์ด้านนวัตกรรม และเพื่อสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมขององค์กร 

 เกิดการใช้ประโยชน์สารสนเทศและองค์ความรู้เพ่ือยกระดับการดําเนินงานของ สนช. ให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึนและตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ประเทศ รวมถึงส่งเสริมให้เกิดการใช้ประโยชน์สารสนเทศใน
หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนท่ัวไป 

 

9.  งบประมาณ 

9.1 งบประมาณ ปี 2561 รวมทั้งหมด  13,500,000  บาท (สิบสามล้านห้าแสนบาทถ้วน) 

ปีงบประมาณ 
งบประมาณ 
ตาม พ.ร.บ. 

เงินสะสม สนช. 
เงินผูกพันยกมา 

(อนุมัติโดย กนช.) 
เงินสนับสนุนจาก

หน่วยงานอ่ืน 
รวม 

ปีงบประมาณ 2560 3,000,000 11,000,000   14,000,000 
ปีงบประมาณ 2561 3,000,000 10,500,000   13,500,000 
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S3-2: งานเสริมสร้างศักยภาพด้านนวัตกรรม 
 

1. ความสอดคล้องกับนโยบาย 

1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี:  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ:  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 

1.3 ยุทธศาสตร์: กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
 ยุทธศาสตร์ที่ 1: บ่มเพาะนวัตกรเพ่ืออนาคต และพัฒนากําลังคน วทน.  

 ยุทธศาสตร์ที่ 2: บริหารจัดการงานวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมในสาขาเป้าหมาย  

 ยุทธศาสตร์ที่ 3: ขับเคลื่อนโครงการ วทน. ขนาดใหญ่   

 ยุทธศาสตร์ที่ 4: พัฒนาพื้นที่เพื่อนวัตกรรม  

 ยุทธศาสตร์ที่ 5: ผลักดันเทคโนโลยีเพ่ือสังคมและเศรษฐกิจฐานราก  

1.4 ยุทธศาสตร์: สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 1: พัฒนานวัตกรรมเชิงพ้ืนท่ีและเมือง 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 2: สร้างคุณค่าและมูลค่าตลอดห่วงโซ่อุปทาน 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 3: พัฒนาความสามารถทางนวัตกรรมขององค์กรและนวัตกร 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 4: สร้างเครือข่ายนวัตกรรมตลอดห่วงโซ่อุปทาน 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 5: ส่งเสริมและกระตุ้นตลาดนวัตกรรม ยกระดับนวัตกรรมไทยสู่สากล 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 6: ขับเคลื่อนนวัตกรรมด้วยสารสนเทศและองค์ความรู้ 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 7: พัฒนาองค์กรนวัตกรรม 
 

2. ฝ่ายงานและผู้รับผิดชอบ 

งานเสริมสร้างศักยภาพด้านนวัตกรรม ฝ่ายโครงสร้างพ้ืนฐานนวัตกรรม  

1. นางสาวศิรประภา รุ้งพราย (SR) ตําแหน่ง ผู้จัดการโครงการ 
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3. หลักการและเหตุผล  

สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เป็นองค์กรนําในการส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งด้านนวัตกรรม
เพื่อความสามารถในการแข่งขันของประเทศ สํานักงานได้ริเร่ิม “กลไกสนับสนุนด้านการเสริมสร้างศักยภาพด้านนวัตกรรม” 
(Managing Innovation Development Credit) หรือ “MIND CREDIT” เพื่อใช้เป็นกลไกการสนับสนุนรูปแบบใหม่
สําหรับผู้ประกอบการไทย ให้สามารถเข้าถึงและใช้บริการจากบริษัทที่ปรึกษาที่ มีความเชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ ที่ มี
ความสําคัญและจําเป็นต่อการพัฒนาหรือขยายผลธุรกิจนวัตกรรม เพ่ือยกระดับผู้ประกอบการไทยให้พร้อมในการแข่งขัน 
และกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนําไปสู่การสร้างให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจจากฐาน
นวัตกรรมของประเทศ โดยมีขอบเขต/สาขาการบริการคําปรึกษา 10 สาขา สําหรับการพัฒนาหรือขยายผลธุรกิจนวัตกรรม 
ได้แก่ 

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

 

4. วัตถุประสงค์ของโครงการ   

1. บริหารจัดการและดําเนินงานภายใต้ “กลไกสนับสนุนด้านการเสริมสร้างศักยภาพด้านนวัตกรรม” (MIND CREDIT) 
2. สํารวจข้อมูลธุรกิจการให้คําปรึกษาของประเทศไทย และสาขาความต้องการของผู้ประกอบการในการใช้บริการ

คําปรึกษาและการสนับสนุนจากภาครัฐ 
3. ดําเนินงานบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี 
 

5. รายละเอียดการดําเนินงาน  

5.1 พ้ืนท่ีดําเนินการ: อุทยานนวัตกรรม ถ. พระรามท่ี 6 และภูมิภาค (หากมี) 

5.2 กิจกรรมการดําเนินงาน:  
1) วางระบบ/เครือข่าย บริหารจัดการ และพัฒนาโครงการนวัตกรรมภายใต้ “กลไกสนับสนุนด้านการ

เสริมสร้างศักยภาพด้านนวัตกรรม” (MIND CREDIT) 
2) ดําเนินการสํารวจข้อมูลธุรกิจการให้คําปรึกษาของประเทศไทย และสาขาความต้องการของ

ผู้ประกอบการในการใช้บริการคําปรึกษาและการสนับสนุนจากภาครัฐ 
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3) ดําเนินงานส่งเสริมด้านการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา และพัฒนาโครงการนวัตกรรมจากการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือการอนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา (ตามกระบวนการประเมิน
มูลลค่าทรัพย์สินทางปัญญาและกลไกการให้ทุนสนับสนุนของ สนช.) 

5.3 ปฏิทินกิจกรรม/ระยะเวลาดําเนินการ : 

รายการกิจกรรม 
นํ้าหนัก 
(%) 

นํ้าหนัก
ย่อย 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

  ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 15.0 ลบ. 

1. ดําเนินงานภายใต้ “กลไก
สนับสนุนด้านการเสริมสร้างศักยภาพ
ด้านนวัตกรรม” (MIND CREDIT) 
1.1 พัฒนาและบริหารจัดการโครงการ
นวัตกรรมภายใต้กลไก MIND CREDIT  
1.2 พัฒนาอุตสาหกรรมธุรกิจ 
ที่ปรึกษาด้านนวัตกรรม  
1.3 จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้และ
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้าน
นวัตกรรม 
1.4 วางระบบและฐานข้อมูลรองรับ
กลไก MIND CREDIT 

65%  
 
 
 

60% 
 

20% 
 

10% 
 
 

10% 

            14.0 

2. สํารวจข้อมูลธุรกิจการให้
คําปรึกษาของประเทศไทย และสาขา
ความต้องการของผู้ประกอบการใน
การใช้บริการคําปรึกษาและการ
สนับสนุนจากภาครัฐ 
2.1 สํารวจ/ศึกษา/วิเคราะห์ศักยภาพ
ธุรกิจการให้คําปรึกษาในประเทศไทย 
2.2 สํารวจ/ศึกษา/วิเคราะห์สาขาความ
ต้องการของผู้ประกอบการไทยในการ
ใช้บริการคําปรึกษาและการสนับสนุน
จากภาครัฐ 

10%  
 
 
 
 
 

40% 
 

60% 

            -  

3. ดําเนินงานบริหารจัดการทรัพย์สิน
ทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี 
3.1 พัฒนาโครงการนวัตกรรมจากการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือการอนุญาตให้
ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา (IP 
Licensing) 
3.2 จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้และ
ความตระหนักด้านทรัพย์สินทาง
ปัญญา 

25%  
 
 

70% 
 
 
 

30% 

            1.0 
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5.4  วิธีและข้ันตอนการดําเนินงาน (Work Breakdown Structure) 

 
 
 

5.5  รายชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ 

ช่ือ-สกุล (ภาษาไทย) ตําแหน่ง หน้าท่ี 
งานหลัก   
ศิรประภา รุ้งพราย (SR) ผู้จัดการโครงการ รับผิดชอบงาน MIND CREDIT และงาน IPM 

งานสนับสนุน   
ศุฑามาศ กลิ่นหอม (SK) ผู้ประสานงาน สนับสนุนงาน MIND CREDIT 
วลัยรัชต โมกขะเวส (WM) ผู้ประสานงาน สนับสนุนงาน MIND CREDIT และงาน IPM 

 

งานเสริมสร้างศักยภาพ
ด้านนวัตกรรม

SR เงิน 15.0 ลบ.

1. ดําเนินงานภายใต้ 
กลไกสนับสนุนด้านการเสริมสร้าง

ศักยภาพ
ด้านนวัตกรรม 

(MIND CREDIT)

งาน 65%; เงิน 14.0 ลบ.

 1.1 พัฒนาและบริหารจัดการโครงการนวัตกรรมภายใต้
กลไก MIND CREDIT (นํ้าหนัก 60%)

 1.2 พัฒนาอุตสาหกรรมธุรกิจท่ีปรึกษาด้านนวัตกรรม 
(นํ้าหนัก 20%)

 1.3 จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้และพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้าน
นวัตกรรม (น้ําหนัก 10%)

1.4 วางระบบและฐานข้อมูลรองรับกลไก MIND CREDIT 
(นํ้าหนัก 10%) 

2. สํารวจข้อมูลธุรกิจการให้
คําปรึกษาและสาขาความต้องการ
ของผู้ประกอบการในการใช้บริการ
คําปรึกษาและการสนับสนุนจาก

ภาครัฐ

(MIND CREDIT Survey)

งาน 10%; เงิน - ลบ.

 2.1 สํารวจ/ศึกษา/วิเคราะห์ศักยภาพธุรกิจการให้คําปรึกษาในประเทศไทย
(นํ้าหนัก 40%)

 2.2 สํารวจ/ศึกษา/วิเคราะห์สาขาความตอ้งการของผู้ประกอบการไทยใน
การใช้บริการคําปรึกษาและการสนับสนุนจากภาครัฐ
(นํ้าหนัก 60%)

3. ดําเนินงานบริหารจัดการ
ทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอด

เทคโนโลยี

(IPM)

งาน 25%; เงิน 1.0 ลบ.

 3.1 พัฒนาโครงการนวัตกรรมจากการถ่ายทอดเทคโนโลยี หรือการอนุญาต
ให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา (IP Licensing) 
(นํ้าหนัก 70%)

 3.2 จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้และความตระหนัก
ด้านทรัพย์สินทางปัญญา (นํ้าหนัก 30%)
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5.6  ผู้รับผิดชอบโครงการ (Responsibility Assignment Matrix) 

ลําดับ
ท่ี 

กิจกรรมการดําเนินงาน 
ผู้ดําเนินการ/หน้าท่ีความรับผิดชอบ 

SR SK WM 

 งานหลัก    
1 ดําเนินงาน “กลไกสนับสนุนด้านการเสริมสร้างศักยภาพด้าน

นวัตกรรม” (MIND CREDIT) 
�   

2 ดําเนินการสํารวจข้อมูลธุรกิจการให้คําปรึกษาของประเทศไทย 
และสาขาความต้องการของผู้ประกอบการในการใช้บริการ
คําปรึกษาและการสนับสนุนจากภาครัฐ 

�   

3 ดําเนินงานบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอด
เทคโนโลยี 

�   

 งานสนับสนุน    
1 ประสานงานเก่ียวกับ “กลไกสนับสนุนด้านการเสริมสร้างศักยภาพ

ด้านนวัตกรรม” (MIND CREDIT) 
 � � 

2 ประสานงานเก่ียวกับการศึกษา/สํารวจข้อมูลธุรกิจการให้คําปรึกษา
และสาขาความต้องการของผู้ประกอบการในการใช้บริการ
คําปรึกษาและการสนับสนุนจากภาครัฐ 

 �  

3 ประสานงานด้านกิจกรรมส่งเสริม/เสริมสร้างความรู้และความ
ตระหนักด้านทรัพย์สินทางปัญญา 

  � 

 

6. รายละเอียดตัวช้ีวัด ของแผนงาน/โครงการ 

6.1  ตัวชี้วัดท่ี 1: โครงการนวัตกรรมภายใต้กลไก MIND CREDIT 

 6.1.1  ประเภทตัวชี้วัด 

  สงป.  ยุทธศาสตร์ วท.  คํารับรองการปฏิบัติงาน สนช. (ก.พ.ร.)  แผนปฏิบัติการ สนช.   

 สนับสนุนการเกิดผลผลิต   

6.1.2  คําอธิบายตัวชี้วัด  
โครงการนวัตกรรมที่ได้รับทุนภายใต้กลไก MIND CREDIT จํานวน 12 โครงการ 

6.1.3  ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด  (หน่วยวัด: โครงการ) 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

รวม 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 12 
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6.2  ตัวชี้วัดท่ี 2: การศึกษาศักยภาพธุรกิจการให้คําปรึกษาของประเทศไทยและสาขาความต้องการของ
ผู้ประกอบการไทยในการใช้บริการคําปรึกษาและการสนับสนุนจากภาครัฐ 

 6.2.1  ประเภทตัวชี้วัด 

  สงป.  ยุทธศาสตร์ วท.  คํารับรองการปฏิบัติงาน สนช. (ก.พ.ร.)  แผนปฏิบัติการ สนช.   

 สนับสนุนการเกิดผลผลิต   

6.2.2  คําอธิบายตัวชี้วัด  
รายงานผลการสํารวจ/ศึกษา/วิเคราะห์ศักยภาพธุรกิจการให้คําปรึกษาในประเทศไทยและสาขาความต้องการของ
ผู้ประกอบการไทยในการใช้บริการคําปรึกษาและการสนับสนุนจากภาครัฐ จํานวน 1 ฉบับ 

6.2.3  ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด  (หน่วยวัด: รายงาน) 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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

 
6.3  ตัวชี้วัดท่ี 3: โครงการนวัตกรรมจากการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือการอนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา 
(IP Licensing) 

 6.3.1  ประเภทตัวชี้วัด 

  สงป.  ยุทธศาสตร์ วท.  คํารับรองการปฏิบัติงาน สนช. (ก.พ.ร.)  แผนปฏิบัติการ สนช.   

 สนับสนุนการเกิดผลผลิต   

6.3.2  คําอธิบายตัวชี้วัด  
โครงการนวัตกรรมจากการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือการอนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา  
(IP Licensing) ตามกระบวนการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญาของ สนช. จํานวน 4 โครงการ 

6.3.3  ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด  (หน่วยวัด: โครงการ) 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

รวม 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
 1   1   1   1  4 
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6.4  ตัวชี้วัดท่ี 4: กิจกรรมเสริมสร้างความรู้และพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้านนวัตกรรม/ทรัพย์สินทาง
ปัญญา 

 6.4.1  ประเภทตัวชี้วัด 

  สงป.  ยุทธศาสตร์ วท.  คํารับรองการปฏิบัติงาน สนช. (ก.พ.ร.)  แผนปฏิบัติการ สนช.   

 สนับสนุนการเกิดผลผลิต   

6.4.2  คําอธิบายตัวชี้วัด  
กิจกรรม/ฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้และพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้านนวัตกรรมหรือทรัพย์สินทางปัญญา
จํานวน 4 คร้ัง 

6.4.3  ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด  (หน่วยวัด: กิจกรรม) 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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

 

7. ผลผลิตโครงการ 

ไตรมาส 1 :  -   โครงการนวัตกรรมภายใต้กลไก MIND CREDIT จํานวน 4 โครงการ 
  -   โครงการ IP Licensing จํานวน 1 โครงการ 

-   รายงานผลการสํารวจ/ศึกษา/วิเคราะห์ศักยภาพธุรกิจการให้คําปรึกษาในประเทศไทยและสาขาความ
ต้องการของผู้ประกอบการไทยในการใช้บริการคําปรึกษาและการสนับสนุนจากภาครัฐ จํานวน 1 ฉบับ 

-   กิจกรรม/ฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้และพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้านนวัตกรรมหรือทรัพย์สินทาง
ปัญญา 1 คร้ัง 

ไตรมาส 2 :  -   โครงการนวัตกรรมภายใต้กลไก MIND CREDIT จํานวน 3 โครงการ 
  -   โครงการ IP Licensing จํานวน 1 โครงการ 

-   กิจกรรม/ฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้และพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้านนวัตกรรมหรือทรัพย์สินทาง
ปัญญา 1 คร้ัง 

ไตรมาส 3 :  -   โครงการนวัตกรรมภายใต้กลไก MIND CREDIT จํานวน 3 โครงการ 
  -   โครงการ IP Licensing จํานวน 1 โครงการ 

-   กิจกรรม/ฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้และพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้านนวัตกรรมหรือทรัพย์สินทาง
ปัญญา 1 คร้ัง 

ไตรมาส 4 :  -   โครงการนวัตกรรมภายใต้กลไก MIND CREDIT จํานวน 2 โครงการ 
  -   โครงการ IP Licensing จํานวน 1 โครงการ 

-   กิจกรรม/ฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้และพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้านนวัตกรรมหรือทรัพย์สินทาง
ปัญญา 1 คร้ัง 
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8. ผลประโยชน์ท่ีคิดว่าจะได้รับ 

8.1 ผลประโยชน์ 
ประโยชน์ทางตรง:  

- พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพด้านนวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญาของผู้ประกอบการไทย เพ่ือ
ยกระดับผู้ประกอบการไทยให้พร้อมในการแข่งขัน และกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ และนําไปสู่การสร้างให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจจากฐานนวัตกรรมของประเทศ 

- พัฒนาอุตสาหกรรมธุรกิจท่ีปรึกษาด้านนวัตกรรม และเสริมสร้างศักยภาพของบริษัทที่ปรึกษาสําหรับธุรกิจ
นวัตกรรมในประเทศไทย 

ประโยชน์ทางอ้อม: 

- สร้างความเข้มแข็งและเชื่อมโยง (connect) เครือข่ายนวัตกรและเครือข่ายบริษัทท่ีปรึกษาสําหรับธุรกิจ
นวัตกรรม 

 

9.  งบประมาณ 

9.1 งบประมาณ ปี 2561 รวมทั้งหมด   15,000,000  บาท (สิบห้าล้านบาทถ้วน) 

ปีงบประมาณ 
งบประมาณ 
ตาม พ.ร.บ. 

เงินสะสม สนช. 
เงินผูกพันยกมา 

(อนุมัติโดย กนช.) 
เงินสนับสนุนจาก

หน่วยงานอ่ืน 
รวม 

ปีงบประมาณ 2560 2,000,000 - - - 2,000,000 
ปีงบประมาณ 2561 2,000,000 13,000,000 - - 15,000,000 
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S3-3: สถาบันวิทยาการนวัตกรรม (NIA Academy) 
 

1. ความสอดคล้องกับนโยบาย 

1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี:  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ:  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 

1.3 ยุทธศาสตร์: กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
���� ยุทธศาสตร์ที่ 1: บ่มเพาะนวัตกรเพ่ืออนาคต และพัฒนากําลังคน วทน.  

 ยุทธศาสตร์ที่ 2: บริหารจัดการงานวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมในสาขาเป้าหมาย  

 ยุทธศาสตร์ที่ 3: ขับเคลื่อนโครงการ วทน. ขนาดใหญ่   

 ยุทธศาสตร์ที่ 4: พัฒนาพื้นที่เพื่อนวัตกรรม  

 ยุทธศาสตร์ที่ 5: ผลักดันเทคโนโลยีเพ่ือสังคมและเศรษฐกิจฐานราก  

1.4 ยุทธศาสตร์: สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 1: พัฒนานวัตกรรมเชิงพ้ืนท่ีและเมือง 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 2: สร้างคุณค่าและมูลค่าตลอดห่วงโซ่อุปทาน 
���� ยุทธศาสตร์ท่ี 3: พัฒนาความสามารถทางนวัตกรรมขององค์กรและนวัตกร 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 4: สร้างเครือข่ายนวัตกรรมตลอดห่วงโซ่อุปทาน 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 5: ส่งเสริมและกระตุ้นตลาดนวัตกรรม ยกระดับนวัตกรรมไทยสู่สากล 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 6: ขับเคลื่อนนวัตกรรมด้วยสารสนเทศและองค์ความรู้ 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 7: พัฒนาองค์กรนวัตกรรม 
 

2. ฝ่ายงานและผู้รับผิดชอบ 

ฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม  
นายพันธพงศ์ ตั้งธีระสุนันท์  ตําแหน่งผู้จัดการโครงการ 
นายกนช รัติวานิช   ตําแหน่งผู้จัดการฝ่าย 
นางสาวปัทมาวดี พัวพรหมยอด ตําแหน่งผู้จัดการแผนก 
นางสาวปุญชรัสม์ิ วังน้อย  ตําแหน่งผู้ประสานงานโครงการ 
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3. หลักการและเหตุผล  

สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สนช. ในฐานะองค์กรนําในการส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งด้าน
นวัตกรรม เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ จึงได้กําหนด 3 กรอบแผนการดําเนินงาน ได้แก่ กรอบแผนงาน
ท่ี 1 การยกระดับความสามรถทางนวัตกรรมเพื่อสร้างธุรกิจใหม่ให้เกิดข้ึนอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมทั้งการจัดการพอร์ทโพลิโอ
ทางนวัตกรรม กรอบแผนงานท่ี 2 การส่งเสริมวัฒนธรรมนวัตกรรมเพ่ือให้เกิดข้ึนภายในองค์กร ซ่ึงเน้นท่ีการส่งเสริมให้เกิด
การสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านนวัตกรรมเพ่ือรองรับการเติบโตธุรกิจนวัตกรรม และ กรอบแผนงานท่ี 3 การสร้างระบบ
นวัตกรรมในองค์กรเพื่อท่ีจะเป็นรากฐานสําคัญสําหรับระบบการบริหารจัดการนวัตกรรมของแต่ละองค์กรให้มีทิศทางและ
สอดคล้องกับระบบการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ 

ในการดําเนินงานตามกรอบแผนงานที่ 1 การยกระดับความสามรถทางนวัตกรรม สนช. ได้ร่วมริเร่ิมพัฒนาและให้การ
สนับสนุนภาคเอกชนในการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม โดยอาศัยกลไกการสนับสนุนทางการเงินเพ่ือร่วมรับความเสี่ยงกับ
ภาคเอกชนในการลงทุนด้านการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม และตลอด 12 ปี ที่ผ่านมา สนช. ให้การสนับสนุนโครงการ
นวัตกรรมเป็นจํานวนกว่า 1,000 โครงการ ภายใต้วงเงินสนับสนุนรวมกว่า 1,000 ล้านบาท ส่งผลให้เกิดผลิตภัณฑ์และตรา
สินค้าใหม่มากกว่า 200 ตราสินค้า และเกิดเป็นมูลค่าการลงทุนกว่า 25,000 ล้านบาท 

ถึงแม้การสนับสนุนภาคเอกชนในการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมจะก่อให้เกิดผลประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อระบบ
เศรษฐกิจของประเทศเป็นอย่างมาก แต่เป็นการสนับสนุนในระดับปลายน้ําที่มุ่งสร้างธุรกิจใหม่ คือ ส่งเสริมผู้ประกอบการ
ภาคเอกชนให้มีการนําแนวคิดและองค์ความรู้ไปใช้ในการสร้างผลิตภัณฑ์ กระบวนการบริการ รวมถึงรูปแบบธุรกิจใหม่ 
พร้อมทั้งเร่งให้เกิดความเข้าใจในรูปแบบการจัดการพอร์ทโพลิโอขององค์กร เพ่ือให้เกิดการยกระดับความสามารถในการ
แข่งขันที่ ยั่ งยืน (sustainable competitiveness) ด้วยกรอบแผนงานดั งกล่าวจึงจําเป็นอย่างยิ่ งที่ต้องเร่งส่งเสริม
ผู้ประกอบการให้มีการยกระดับและพัฒนาความสามารถทางนวัตกรรม (innovation capability) ในท้ังภาคเอกชน 
ภาคการศึกษาและงานวิจัย ภาครัฐตลอดจนภาคสังคม คือ สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือกันเป็นเครือข่ายทั้ง 4 ภาคส่วน 
เพื่อให้นําไปสู่การวางแนวทางและกระบวนการทางนวัตกรรมในองค์กรและในประเทศได้อย่างเป็นระบบ รวมทั้งส่งเสริมให้
รู้จักใช้ประโยชน์จากระบบนวัตกรรมแห่งชาติ (National Innovation System) เพ่ือให้ผู้ประกอบการภาคเอกชนสามารถ
สร้างและพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเน่ืองภายในองค์กร 

จากผลการจัด อันดั บความสามารถในการแข่ งขันของ World Economic Forum (WEF) ใน  The Global 
Competitiveness Report ประจําปี 2559 – 2560 ประเทศไทยได้รับการจัดอยู่ในอันดับที่ 34 จากทั้งหมด 138 ประเทศ 
และเม่ือพิจารณาปัจจัยด้านนวัตกรรม ซ่ึงเป็นหนึ่งใน 12 ปัจจัยหลักที่นํามาใช้ในการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขัน 
พบว่าปัจจัยนวัตกรรมของประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 54 จากท้ังหมด 138 ประเทศ 

เพ่ือให้เกิดการส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งด้านนวัตกรรมของประเทศอย่างเป็นระบบและยั่งยืน สนช. จึงจําเป็นต้อง
มีการพัฒนาต่อยอดกลไกและแนวทางการสนับสนุน จากรูปแบบเดิมที่มุ่งเน้นการพัฒนาโครงการนวัตกรรม (innovation 
project development) เพ่ือให้เกิดการสร้าง “ธุรกิจใหม่” โดยอาศัยกลไกสนับสนุนทางการเงินหลากหลายรูปแบบ ไปสู่
การดําเนินการอย่างควบคู่กันไปกับการพัฒนาความสามารถทางนวัตกรรม (innovation capability development) 
เพื่อให้ผู้ประกอบการได้มีการพัฒนา “บุคลากรด้านนวัตกรรม” และได้เรียนรู้และใช้ประโยชน์ “การบริหารจัดการ
นวัตกรรม” ซ่ึงเหล่านี้จําเป็นต้องอาศัยกลไกสนับสนุนรูปแบบใหม่ท่ีไม่ใช่ตัวเงิน (Non-financial support) อาทิ การพัฒนา
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ความสามารถทางนวัตกรรม การสร้างเครือข่าย การใช้ประโยชน์จากสารสนเทศเชิงวิเคราะห์ การพัฒนาและให้ความรู้ด้าน
เคร่ืองมือบริหารจัดการนวัตกรรม และการวัดและประเมินผลด้านนวัตกรรม  

 

4. วัตถุประสงค์ของโครงการ   

1. เพ่ือจัดตั้งและนําร่องการบริหารจัดการ “สถาบันวิทยาการนวัตกรรม” (NIA Academy) โดยมีเป้าหมายในการพัฒนา
แพลตฟอร์มที่ช่วยยกระดับความสามารถทางนวัตกรรมของผู้ประกอบการไทยและสนับสนุนการวางแผน การตัดสินใจ
เชิงกลยุทธ์ของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน 

2. เพ่ือพัฒนาบริการด้านการจัดการนวัตกรรมท่ีช่วยยกระดับความสามารถทางนวัตกรรมของผู้ประกอบการไทย  
อันประกอบด้วย บริการด้านเครือข่าย บริการด้านวิทยาการข้อมูล บริการด้านฝึกอบรมและให้คําปรึกษาและบริการ
ด้านการประเมินและการวัดระดับความสามารถทางนวัตกรรม 

3. เพ่ือพัฒนาแนวทาง กิจกรรม ระบบ และเคร่ืองมือท่ีหลากหลายและครอบคลุม สําหรับใช้สนับสนุนบริการด้าน 
การจัดการนวัตกรรมให้ทันต่อบริบทใหม่และการเปลี่ยนแปลง 

 

5. รายละเอียดการดําเนินงาน  

5.1 พ้ืนท่ีดําเนินการ: ทั่วประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มผู้ประกอบและบริษัทท่ีมีศักยภาพ หน่วยงานภาครัฐและเจ้าหน้าที่
ส่วนราชการระดับสูง รวมถึงหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 

5.2 กิจกรรมการดําเนินงาน: การดําเนินงานของโครงการ “การจัดการนวัตกรรมทั้งองค์กร” ประกอบไปด้วย 2  
กลยุทธ์ ตามรูปแบบบริการท่ีนําเสนอ และในแต่ละกลยุทธ์จะมี 2 แผนงานหลัก โดยมีทีมงานด้านวิชาการและ
ทีมงานสนับสนุบเป็นผู้ประสานงานและดําเนินการ 

 กลยุทธ์ที่ 1 : การสร้างแพลตฟอร์มที่ช่วยยกระดับความสามารถทางนวัตกรรม 
 กลยุทธ์ที่ 2 : การพัฒนาบริการด้านการจัดการนวัตกรรม 
 ทั้งนี้ กลยุทธ์ทั้ง 2 ด้าน มีเป้าหมายและสามารถกําหนดเป็นแผนปฏิบัติการได้ 2 แผนงาน ดังนี้ 

กลยุทธ์ที่ 1 : การสร้างแพลตฟอร์มที่ช่วยยกระดับความสามารถทางนวัตกรรม 

เป้าหมาย 
เพ่ือสร้างแพลตฟอร์มการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาบุคลากรทางด้านนวัตกรรม  

ผ่านการเผยแพร่องค์ความรู้ เชื่อมโยงเครือข่ายการจัดการด้านนวัตกรรม ท่ีปรึกษาทางนวัตกรรม ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

การจัดการนวัตกรรมท่ีดีภายในองค์กรจะช่วยให้องค์กรมีการปรับเปลี่ยนอย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการดําเนินงานเพ่ือสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันอย่างยั่งยืน การปรับเปลี่ยนองค์กรไปสู่การจัดการ
นวัตกรรมท่ีดี จําเป็นต้องมีการดําเนินการในลักษณะองค์รวม คือ การปรับเปลี่ยนต้องเกิดข้ึนตั้งแต่ทิศทาง นโยบาย กล
ยุทธ์ โครงสร้าง วัฒนธรรม จนถึงรูปแบบการทํางาน นอกจากนี้การปรับเปลี่ยนจําเป็นต้องอาศัยเคร่ืองมือด้านบริหาร
จัดการท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
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แผนงานที่ 1.1 การสร้างเครือข่ายท่ีปรึกษา เพ่ือการถ่ายทอดองค์ความรู้การจัดการนวัตกรรม 
มุ่งเน้นการสร้างเครือข่ายที่ปรึกษาท้ังจากองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน มหาวิทยาลัยตลอดจนบริษัทที่ปรึกษาที่มี

ความเชี่ยวชาญในการดําเนินการและจัดการหลักสูตร เพื่อดําเนินการถ่ายทอดองค์คความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน
รูปแบบการจัดการทางนวัตกรรม โดยเฉพาะภาคการศึกษาหรือมหาวิทยาลัยจะเป็นเครือข่ายที่สําคัญในการขัลเคลื่อนทั้ง
ด้านงานวิจัยและวิชาการทางด้านนวัตกรรม ที่ต้องมีความเข้มข้นและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ยังต้องอาศัย
เครือข่ายที่ปรึกษาทั้งจาในประเทศและต่างประเทศ อาทิ กลุ่มสหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา ประเทศญี่ปุ่น ประเทศจีน 
ประเทศอิสราเอลและประเทศรัสเซีย เป็นต้น 

แผนงานที่ 1.2 การออกแบบเคร่ืองมือและการพัฒนาหลักสูตรการจัดการทางนวัตกรรม 
ทําหน้าท่ีในการรวบรวมและวิเคาะห์แนวทางการพัฒนาเคร่ืองมือในการจัดการนวัตกรรมและหลักสูตรการ

จัดการนวัตกรรมของประเทศ รวมท้ังการสร้างเคร่ืองมือในการประเมินความสามารถทางนวัตกรรมท้ังในระดับบุคคล 
ระดับองค์กรและระดับประเทศ เพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือในการวิเคราะห์และนําไปสู่การระบุจุดแข็งและข้อจํากัดในการ
พัฒนานวัตกรรมของประเทศ องค์กรและบุคคลได้ ดังนั้นการออกแบบเคร่ืองมือทางการจัดการนวัตกรรมจึงมีความสําคัญ 
การนําองค์ความรู้จากเครือข่ายท่ีปรึกษาท้ังจากในประเทศและต่างประเทศเข้ามาเพื่อช่วยยกระดับความสามารถในการ
ดําเนินโครงการและสร้างความรวดเร็วในการพัฒนาเคร่ืองมือที่เป็นท่ียอมรับในระดับประเทศและในระดับสากล ยัง
รวมถึงการออกแบบหลักสูตรทางการจัดการนวัตกรรมที่จะช่วยเพ่ิมฐานความรู้และการยกระดับทางนวัตกรรม 
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กลยุทธ์ท่ี 2 : การบูรณาการและพัฒนาบริการด้านการจัดการนวัตกรรม 

เป้าหมาย 
การส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการหน่วยงานบริการด้านการจัดการนวัตกรรม ท้ังภาครัฐและเอกชน 

ให้มีทิศทางท่ีสอดคล้องกับระบบนวัตกรรมพร้อมท้ังการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับหน่วยงานบริการฯ 

การบูรณาการหน่วยงานบริการด้านการจัดการนวัตกรรมทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ ที่ปรึกษาจากหน่วยงาน
เฉพาะทางด้านนวัตกรรม บริษัทที่ปรึกษาท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการนวัตกรรมและกระบวนการสร้างนวัตกรรม 
มหาวิทยาลัยที่มีบริการสนับสนุนการจัดการนวัตกรรมและกระบวนการสร้างนวัตกรรม หน่วยงานท่ีมีเคร่ืองมือในการ
วิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ วิเคราะห์การดําเนินงานทางนวัตกรรม เป็นต้น ซ่ึงองค์ความรู้และทักษะเหล่านี้จําเป็นต้องได้รับ
การถ่ายทอดไปสู่องค์กรเอกชนและนักธุรกิจในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ สตาร์ทอัพ SMEs M/L และองค์กรขนาดใหญ่
ระดับชาติ อันจะนําไปสู่ผลลัพธ์ที่ได้จะสามารถนําไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาระบบนวัตกรรมที่เชื่อมโยงและ
สอดคล้องกันทั้งในระดับองค์กร ระดับอุตสาหกรรม ภาคการศึกษามหาวิทยาลัย บริษัทที่ปรึกษาทางนวัตกรรม และ
สังคมที่ต้องการพัฒนาและเพ่ิมการเรียนรู้ 

การสร้างรูปแบบการส่งเสริมและสนับสนุนทางความสามารถทางนวัตกรรม โดยอาศัยความเช่ือมโยงระหว่าง 
ทุกภาคส่วนที่กลไกขับเคลื่อนให้เกิดระบบนวัตกรรมตามแผนยุทธศาสตร์ S3 Innovation Capability ดังภาพ 
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5.3 ปฏิทินกิจกรรม/ระยะเวลาดําเนินการ : 

รายการกิจกรรม 
นํ้าหนัก 
(%) 

นํ้าหนัก
ย่อย 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

100% 100% ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 18.0 

กลยุทธ์ท่ี 1 : การสร้าง
แพลตฟอร์มท่ีช่วยยกระดับ
ความสามารถทางนวัตกรรม 

80%              14.4 

แผนงานที่ 1.1 การสร้าง
เครือข่ายท่ีปรึกษา เพื่อการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้การ
จัดการนวัตกรรม 
แผนงานที่ 1.2 การ
ออกแบบเครื่องมือและการ
พัฒนาหลักสูตรการจัดการ
ทางนวัตกรรม 

 70% 
 
 
 
 

30% 

            10.08 
 
 
 

 
4.32 

กลยุทธ์ท่ี 2 : การบูรณาการ
และพัฒนาบริการด้านการ
จัดการนวัตกรรม 

20% 100%             3.6 

 
5.4  วิธีและข้ันตอนการดําเนินงาน (Work Breakdown Structure) 

 
 
 

S3-3 - "สถาบันวิทยาการ
นวัตกรรม" 

18.0 ลบ.

PM/PC: PT,KR,PPP,PWN

S3-3.1 การสร้างแพลตฟอร์มท ี�ช่วย
ยกระดับความสามารถทางนวัตกรรม

งาน 80%; เงิน 14.4 ลบ.

PM/PC: PT,KR,PPP,PWN

S3-3.1.1 การสร้างเครือข่ายที�ปรึกษา เพื�อการถ่ายทอดองค์
ความรู้การจดัการนวตักรรม

งาน 70%; เงิน 10.08 ลบ.

PM/PC: PT,KR,PPP,PWN

S3-3.1.2 การออกแบบเครื�องมือในการจดัการทางนวตักรรม

งาน 30%; เงิน 4.32 ลบ.

PM/PC: PT,PWN
S3-3.2 : การบูรณาการและพัฒนา
บริการด้านการจัดการนวัตกรรม

งาน 20%; เงิน 3.6 ลบ.

PM/PC: PT,KR,PPP,PWN
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5.5  รายชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ 

ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย) ตําแหน่ง หน้าท่ี 
ความรับผิดชอบ 

(%) 

งานหลัก    

1. นายพันธพงศ์ ต้ังธีระสุนันท์ 
ผู้จัดการ
โครงการ 

1. ดําเนินโครงการจัดกิจกรรมพัฒนาความสามารถนวัตกรรม 
2. ถ่ายทอดองค์ความรู้ในการจัดการนวัตกรรม 
3. พัฒนาระบบการประเมินความสามารถทางนวัตกรรม 
4. พัฒนาหลักสูตรการจัดการนวัตกรรม 

60 

2. นางสาวปุญชรัสม์ิ วังน้อย 
ผู้ประสานงาน
โครงการ 

1. ดําเนินโครงการจัดกิจกรรมพัฒนาความสามารถนวัตกรรม 
2. ดําเนินงานเช่ือมโยงเครือข่ายภาคงานวิจัย 
มหาวิทยาลัย ด้านการบริหารจัดการนวัตกรรม 

20 

งานสนับสนุน    

3. นายกนช รัติวานิช ผู้จัดการฝ่าย 
1. ให้คําปรึกษาและแนะนําการทํางาน  
2. กําหนดเป้าหมายการพัฒนาโครงการ พร้อมกํากับดูแล 

10 

4. นางสาวปัทมาวดี พัวพรหมยอด 
ผู้จัดการ
แผนก 

1. ให้คําปรึกษาและประสานงานในการจัดกิจกรรม 
2. กิจกรรมการใช้ประโยชน์จากเครือข่ายผู้เช่ียวชาญ 

10 

 
5.6    ผู้รับผิดชอบโครงการ ( Responsibility Assignment Matrix) 

ลําดับ
ท่ี 

กิจกรรมการดําเนินงาน 
ผู้ดําเนินการ/หน้าท่ีความรับผิดชอบ 

PT PWN KR PPP NN SCN MK CK VA 

 งานหลัก          

1 กลยุทธ์ท่ี 1 : การสร้างแพลตฟอร์มท่ีช่วยยกระดับ
ความสามารถทางนวัตกรรม 

         

2 แผนงานท่ี 1.1 การสร้างเครือข่ายท่ีปรึกษา เพ่ือ
การถ่ายทอดองค์ความรู้การจัดการนวัตกรรม 

         

3 แผนงานท่ี 1.2 การออกแบบเคร่ืองมือและการ
พัฒนาหลักสูตรการจัดการทางนวัตกรรม 

         

4 กลยุทธ์ท่ี 2 : การบูรณาการและพัฒนาบริการด้าน
การจัดการนวัตกรรม 

         

 งานสนับสนุน          

1 การจัดกิจกรรมฝึกอบรม ถ่ายทอดความรู้          

2 การพัฒนาหลักสูตรการจัดการนวัตกรรม          

3 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาครัฐ 
ภาคเอกชน ภาควิจัยมหาวิทยาลัยและสังคม 

         

4 การพัฒนาโครงการนวัตกรรมต่อเน่ืองจากกิจกรรม
ความร่วมมือต่างๆ 

         



แผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2561 สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

S3-3 Academy  8/9   

6. รายละเอียดตัวช้ีวัด ของแผนงาน/โครงการ 

6.1  ตัวชี้วัดท่ี 1: แพลตฟอร์มและการบูรณาการเพ่ือยกระดับความสามารถทางนวัตกรรม 

 6.1.1  ประเภทตัวชี้วัด 
 ���� สงป. ���� ยุทธศาสตร์ วท. ���� คํารับรองการปฏิบัติงาน สนช. (ก.พ.ร.) � แผนปฏิบัติการ สนช.   

���� สนับสนุนการเกิดผลผลิต   

6.1.2  คําอธิบายตัวชี้วัด  
เป็นการดําเนินเพื่อสร้างแพลตฟอร์มที่สามารถเชื่อมโยงส่วนงานท่ีเป็นด้านวิชาการ นวัตกรรมศาสตร์ ด้านท่ี
ปรึกษาท่ีสามารถเข้ามาสนับสนุนกิจกรรมทางนวัตกรรมของผู้ประกอบการ อาทิ กิจกรรมประชุมวิชาการ  
การพัฒนาสร้างเครือข่ายนวัตกรรมศาสตร์ การพัฒนาหลักสูตรการจัดการนวัตกรรม การพัฒนาเคร่ืองมือการ
จัดการนวัตกรรมและการประเมินองค์กรนวัตกรรม 

6.1.3  ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด  (หน่วยวัด: กิจกรรม) 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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

 

7. ผลผลิตโครงการ 

ไตรมาส 1 : จัดทําแผนปฏิบัติการดําเนินงาน 

ไตรมาส 2 : ดําเนินกิจกรรม เชื่อมโยงเครือข่าย/การสร้างแพลตฟอร์มรวม 1 กิจกรรม/หลักสูตร 

ไตรมาส 3 : ดําเนินกิจกรรม เชื่อมโยงเครือข่าย/การสร้างแพลตฟอร์มรวม 2 กิจกรรม/หลักสูตร 

ไตรมาส 4 : ดําเนินกิจกรรม เชื่อมโยงเครือข่าย/การสร้างแพลตฟอร์มรวม 3 กิจกรรม/หลักสูตร 
 

8. ผลประโยชน์ท่ีคิดว่าจะได้รับ 

8.1 ผลประโยชน์ 
ประโยชน์ทางตรง การยกระดับความสามารถทางนวัตกรรม   
 ผู้ประกอบการภาคเอกชนได้รับการยกระดับความสามารถทางนวัตกรรม ส่งผลให้เกิดการสร้างสรรค์

นวัตกรรมออกมาอย่างต่อเนื่อง และเพ่ิมโอกาสความสําเร็จของการพัฒนานวัตกรรมให้สูงข้ึน  
 หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนมีการจัดการนวัตกรรมภายในองค์กรอย่างเป็นระบบและยั่งยืน และรู้จักใช้

ประโยชน์จากระบบนวัตกรรมแห่งชาติ 
 นําไปสู่การวางรากฐานการทํารายงานทางนวัตกรรม หรือ Innovation report การจัดทํารายงานศักยภาพ

ทางนวัตกรรม Innovation performance และสุดท้ายนําไปสู่การมีดัชนีทางนวัตกรรมหรือ Innovation 
Index ระดับประเทศ 
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ประโยชน์ทางอ้อม สนับสนุนการวางแผนและตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน 
 เครือข่ายท่ีปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทางด้านการจัดการนวัตกรรมได้รับประโยชน์สารสนเทศและองค์ความรู้ใน

การส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการภาคเอกชนให้เกิดประโยชน์และมีทิศทางมากข้ึน การวางแผนกลยุทธ์
ด้านนวัตกรรมให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเพ่ือสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมขององค์กร 

 เกิดการใช้ประโยชน์สารสนเทศและองค์ความรู้เพ่ือยกระดับการดําเนินงานของ สนช. ให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึนและตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ประเทศ รวมถึงส่งเสริมให้เกิดการใช้ประโยชน์สารสนเทศในหน่วยงาน
ภาครัฐ เอกชน และประชาชนท่ัวไป 

 สามารถคัดกรององค์กรเพ่ือนําไปสู่กลไกการสนับสนุน อาทิ คูปองนวัตกรรม Open-call Thematic 
Expansion เป็นต้นการระบุระดับความสามารถองค์กร Startup/SE/SMEs/M-L/State Enterprise 

 

9.  งบประมาณ 

9.1 งบประมาณ ปี 2561 รวมทั้งหมด  15,500,000  บาท (สิบห้าล้านห้าแสนบาทถ้วน) 

ปีงบประมาณ 
งบประมาณ 
ตาม พ.ร.บ. 

เงินสะสม สนช. 
เงินผูกพันยกมา 

(อนุมัติโดย กนช.) 
เงินสนับสนุนจาก

หน่วยงานอ่ืน 
รวม 

ปีงบประมาณ 2560 - 1,000,000 - - 1,000,000 
ปีงบประมาณ 2561 - 15,500,000 - - 15,500,000 
  



แผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2561 สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

S3-4 ศูนย์วิสาหกิจเร่ิมต้นประเทศไทย (Startup)   1/12 

S3-4: ศูนย์วิสาหกิจเร่ิมต้นประเทศไทย (Startup Thailand Centre) 
 

1. ความสอดคล้องกับนโยบาย 

1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี:  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ:  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 

1.3 ยุทธศาสตร์: กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

 ยุทธศาสตร์ที่ 1: บ่มเพาะนวัตกรเพ่ืออนาคต และพัฒนากําลังคน วทน.  

 ยุทธศาสตร์ที่ 2: บริหารจัดการงานวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมในสาขาเป้าหมาย  

 ยุทธศาสตร์ที่ 3: ขับเคลื่อนโครงการ วทน. ขนาดใหญ่   

 ยุทธศาสตร์ที่ 4: พัฒนาพื้นที่เพื่อนวัตกรรม  

 ยุทธศาสตร์ที่ 5: ผลักดันเทคโนโลยีเพ่ือสังคมและเศรษฐกิจฐานราก  

1.4 ยุทธศาสตร์: สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 1: พัฒนานวัตกรรมเชิงพ้ืนท่ีและเมือง 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 2: สร้างคุณค่าและมูลค่าตลอดห่วงโซ่อุปทาน 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 3: พัฒนาความสามารถทางนวัตกรรมขององค์กรและนวัตกร 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 4: สร้างเครือข่ายนวัตกรรมตลอดห่วงโซ่อุปทาน 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 5: ส่งเสริมและกระตุ้นตลาดนวัตกรรม ยกระดับนวัตกรรมไทยสู่สากล 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 6: ขับเคลื่อนนวัตกรรมด้วยสารสนเทศและองค์ความรู้ 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 7: พัฒนาองค์กรนวัตกรรม 
 

2. ฝ่ายงานและผู้รับผิดชอบ 

ฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม ศูนย์วิสาหกิจเร่ิมต้นประเทศไทย 
- นายวิเชียร สุขสร้อย    ตําแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส 
- นายสุรอรรถ ศุภจัตุรัส   ตําแหน่ง ผู้จัดการฝ่าย 
- นายปริวรรต วงษ์สําราญ    ตําแหน่ง ผู้จัดการโครงการ 
- นางสาวพรพิชา เพชรแก้วกุล  ตําแหน่ง ผู้ประสานงานโครงการ 
- นางสาวปาณิศรา คะบุศย์   ตําแหน่ง ผู้ประสานงานโครงการ 
- นางสาวพิชชารีย์ กีรติธากุล  ตําแหน่ง ผู้ประสานงานโครงการ 
- นางสาวอัจฉราพรรณ ยอดรัก  ตําแหน่ง ผู้ประสานงานโครงการ 
- นางสาวเยาวรัตน์ เกกินะ   ตําแหน่ง ผู้ประสานงานโครงการ 
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3. หลักการและเหตุผล  

ตามที่รัฐบาลมีนโยบายปรับโครงสร้างระบบเศรษฐกิจของประเทศและวิสัยทัศน์นายกรัฐมนตรี ท่ีต้องการพัฒนา 
“วิสาหกิจเร่ิมต้น เป็นนักรบทางเศรษฐกิจใหม่ (New Economic Warrior: NEW) และกําหนดให้ประเทศไทยเป็นพ้ืนท่ีเปิด
สําหรับการเติบโตของอาเซียน” โดยมุ่งเน้นการพัฒนาวิสาหกิจเร่ิมต้นให้เป็นนักรบทางเศรษฐกิจที่สามารถใช้ทรัพยากรของ
ประเทศในการผลิตสินค้าและบริการมุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพ่ิม การจ้างงานในท้องถ่ิน และการกระจายรายได้สู่ภูมิภาค 
รวมท้ังก่อให้เกิดอุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ เพ่ือเป็นกลไกในการขับเคลื่อนประเทศ โดยมอบหมายให้กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก ในการพัฒนาวิสาหกิจเร่ิมต้น (Startup) เพ่ือพัฒนาความร่วมมือระหว่างภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคการศึกษา ในการสร้างความตระหนักและความตื่นตัว จิตวิญญาณความเป็นผู้ประกอบการ เข้าสู่
กระบวนการบ่มเพาะและการพัฒนาผู้ประกอบการ ตลอดจนการการเร่งรัดธุรกิจสู่ตลาดสากล ก่อให้เกิดการลงทุน ทั้งจาก
การลงทุนร่วมทุน นักลงทุนบุคคล และนักลงทุนบริษัทขนาดใหญ่ ในวิสาหกิจเร่ิมต้น สนับสนุนการเร่งพัฒนาประเทศไปสู่
เศรษฐกิจแห่งผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Economy) 

ท้ังนี้เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถขับเคลื่อนการดําเนินงานส่งเสริมวิสาหกิจเร่ิมต้นอย่างเป็นรูปธรรมจึงได้มี คําสั่ง
สํานักนายกรัฐมนตรี ท่ี 51/2559 เร่ืองแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเร่ิมต้นแห่งชาติ โดย สนช. ได้รับมอบหมายให้
เป็นกรรมการ ฐานะตัวแทนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นอกจากน้ีคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเร่ิมต้นแห่งชาติ 
ได้ทีคําสั่งที่ 8/2559 เร่ืองแต่งตั้งคณะทํางานเพ่ือสร้างความตระหนักและการรับรู้เพื่อส่งเสริมวิสาหกิจเร่ิมต้น โดยมอบหมาย
ให้ สนช. เป็นประธานคณะทํางานฯ โดยทางคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเร่ิมต้นแห่งชาติ ได้พัฒนาแผนการส่งเสริม
วิสาหกิจเร่ิมต้น (Startup) ของประเทศไทย (พ.ศ. 2559 - 2564) และได้กําหนดแนวทางส่งเสริมวิสาหกิจเร่ิมต้น (Startup) 
ของไทยดังนี้ 

1. พ้ืนที่เปิดสําหรับผู้ที่มีทักษะสูงจากทั่วโลก (Open for Talent) 
เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของวิสาหกิจเร่ิมต้นของไทยให้สามารถเติบโตสู่ตลาดโลกได้ ประเทศ

ไทยจําเป็นต้องดึงดูดและพัฒนาบุคคลากรที่มีประสบการณ์ ความสามารถ และเข้าใจการพัฒนาธุรกิจในระดับโลก ตั้งแต่ ผู้
ร่วมก่อตั้ง (Co-founder) นักพัฒนาเทคโนโลยีเชิงลึก (Deep Technologist) ตลอดจนพัฒนาพี่เลี้ยงรายสาขาอุตสาหกรรม 
(Sectoral Mentor) รวมกันเป็นเครือข่ายผู้ที่มีทักษะสูงจากทั่วโลก   

2. พ้ืนที่เปิดสําหรับการเร่งการเติบโตของวิสาหกิจเร่ิมต้น (Open for Business Growth) 
การพัฒนาธุรกิจของวิสาหกิจเร่ิมต้นเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการควบคู่กับการพัฒนารูปแบบธุรกิจ

นวัตกรรม (Business Model Innovation) แต่ผู้ก่อตั้งและผู้ร่วมก่อตั้ง (Founder & Co-founder) ส่วนใหญ่เป็นผู้เชี่ยวชาญ
ทางด้านเทคโนโลยีแต่ขาดองค์ความรู้ทางด้านการดําเนินธุรกิจ การออกแบบ และการตลาด อีกท้ังขาดความชํานาญในการ
ทําธุรกรรมต่างๆ เช่น ด้านบัญชี ด้านนิติกรรม ด้านบุคคล ดังนั้นจึงมีความจําเป็นมีการพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ 
(Entrepreneurial) ตั้งแต่ระดับมหาวิทยาลัยและวิสาหกิจเร่ิมต้นทั่วไป ตลอดจนดําเนินการเร่งสร้างและวิสาหกิจเร่ิมต้น 
(Acceleration Program) อย่างเป็นระบบ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของวิสาหกิจเร่ิมต้นให้พร้อมก้าวสู่เวทีการ
ระดมทุนจากนานาชาติ สามารถขยายฐานกิจการไปยังต่างประเทศได้ 

 
 



แผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2561 สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

S3-4 ศูนย์วิสาหกิจเร่ิมต้นประเทศไทย (Startup)   3/12 

3. พ้ืนที่เปิดสําหรับการลงทุนในวิสาหกิจเร่ิมต้น (Open for Investment) 
ทุกช่วงระยะเวลาการเติบโตของวิสาหกิจเร่ิมต้นจําเป็นต้องระดมทุนเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรม

ตลอดจนขยายตลาดสู่ต่างประเทศ ซ่ึงแต่ละช่วงมีความต้องการเงินทุนแตกต่างกันตั้งแต่ระดับ pre-seed seed funding 
series A และ B ดังน้ันประเทศไทยต้องพัฒนาสิทธิประโยชน์ต่างๆเพื่อนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ ได้แก่ นักลงทุนบุคคล 
(Angel Investor) บริษัทลงทุนร่วมเสี่ยงทั้ งในลักษณะกองทุน (Venture Capital) และองค์กร (Corporate Venture 
Capital) ตลอดจนการระดมทุนสาธารณะ (Crowdfunding) อีกทั้งพัฒนา Financing Innovation เพ่ือสนับสนุนการเติบโต
ของวิสาหกิจเร่ิมต้นของประเทศไทยสู่ตลาดโลก    

4. พ้ืนที่เปิดสําหรับการพัฒนาระบบนิเวศที่เอ้ือต่อการเติบโตของวิสาหกิจเร่ิมต้น (Open for Ecosystem) 
เพื่อการพัฒนาระบบนิเวศวิสาหกิจเร่ิมต้นอย่างเป็นระบบและยั่งยืน ประเทศไทยต้องดําเนินยุทธศาสตร์ การ

พัฒนา“เศรษฐกิจนวัตกรรมเชิงพ้ืนท่ี” โดยมีการวางแผนและออกแบบพื้นที่และสังคมเมือง เพื่อพัฒนาเมืองหรือย่านให้เป็น
กลุ่มคลัสเตอร์ของผู้ประกอบธุรกิจนวัตกรรมและวิสาหกิจเร่ิมต้นหรือเรียกว่า ย่านนวัตกรรม (Innovation District) โดย
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เคร่ืองมือและกลไกที่เอ้ือต่อการประกอบธุรกิจและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้พักอาศัยและผู้ดําเนิน
กิจกรรมในย่าน เพื่อเชื่อมต่อประชาคม รวมถึงมีกลไกที่ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม สร้างสรรค์สิ่งใหม่ร่วมกัน มีกิจกรรม
แบ่งปันความรู้แก่กันของวิสาหกิจเร่ิมต้น ชุมชน ธุรกิจ และหน่วยงานในพ้ืนที่ เร่งดําเนินการให้มี สิทธิประโยชน์เพ่ือ
สนับสนุนภาคส่วนต่างๆในระบบนิเวศของวิสาหกิจเร่ิมต้น เช่น ผู้พัฒนาพ้ืนท่ีย่านนวัตกรรม ผู้พัฒนาและให้บริการ Co-
working Space ผู้ บ่ ม เพาะและเร่งส ร้าง (Private Incubator & Accelerator) ตลอดจนผู้ ให้ การศึกษาทางเลื อก 
(Alternative Academies)  

นอกจากนี้ต้องดําเนินแผนยุทธศาสตร์พัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย 9 สาขาได้แก่ สาขาเกษตรและอาหาร (AgTech 
& FoodTech) สาขาสุขภาพและการแพทย์  (HealthTech) สาขาบริการสําหรับธุรกิจ (Business Service) สาขา
ภาคอุตสาหกรรม (IndustryTech) สาขาไลฟ์สไตล์และความบันเทิง (Lifestyle & Entertainment) สาขาการศึกษาและการ
บริการภาครัฐ (EdTech & GovTech) สาขาการท่องเที่ยว (TravelTech) สาขาการเงิน (FinTech) สาขาอสังหาริมทรัพย์
และนวัตกรรมเมือง (PropertyTech and UrbanTech) ซ่ึงเป็นสาขาอุตสาหกรรมหลักของวิสาหกิจเร่ิมต้นของประเทศไทย 

ท้ังนี้ เพื่อให้การดําเนินงานการพัฒนาและส่งเสริมวิสาหกิจเร่ิมต้นระหว่างหน่วยงานต่างๆ ตาม Agenda based 
Startup ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นไปด้วยความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพจึง จึงได้ มี คําสั่ ง
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่  89/2558 เร่ือง คณะทํางานขับเคลื่อนการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ 
Startups ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยรัฐมนตรีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มอบหมายให้ สนช. 
เป็นประธานคณะทํางานฯ และได้มีคําสั่งกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ 94/2559 เร่ืองแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
โครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมเกิดใหม่ท่ีมีการเติบโตสูง (Innovative Startup) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดย
มอบหมายให้ สนช. โดยศูนย์ วิสาหกิจเร่ิมต้นประเทศไทยเป็น Project Management Office ของ Agenda based 
Startup   

ดังน้ันเพ่ือสร้างสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมสําหรับการพัฒนาวิสาหกิจเร่ิมต้น สนช. จึงจําเป็นต้องมีกลไกและมาตรการ
ในการขับเคลื่อน การเร่งสร้างและพัฒนาสตาร์ทอัพ ท่ีเป็นรูปธรรมในลักษณะที่เป็นความร่วมมือระหว่างภาคเอกชน ภาครัฐ 
และภาคการศึกษา สามารถทํางานอย่างเป็นระบบและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของรัฐบาลที่วางไว้ รวมทั้งสามารถดึงดูด
บริษัทเอกชนและแรงงานฐานความรู้เข้ามาในอุตสาหกรรมเป้าหมายได้ 
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4. วัตถุประสงค์ของโครงการ   

4.1 เพ่ือเร่งสร้างวิสาหกิจเร่ิมต้นให้เป็นนักรบใหม่ทางเศรษฐกิจ เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจไทยสู่ตลาดโลก 
4.2 เพื่อพัฒนาบุคคลากรที่เป็นผู้เชี่ยวชาญให้เพียงพอต่อการเติบโตของวิสาหกิจเร่ิมต้น 
4.3 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจเร่ิมต้นให้มีความรู้ความสามารถพร้อมท่ีจะดําเนินธุรกิจในระดับสากลได้ 
4.4 เพื่อพัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรมเชิงพื้นที่และรายสาขาอุตสาหกรรมสําหรับสนับสนุนการพัฒนาวิสาหกิจเร่ิมต้น 

ตลอดจนสร้างความร่วมมือระหว่างวิสาหกิจเร่ิมต้น หน่วยงานวิจัยสถาบันการศึกษา หน่วยลงทุน และหน่วยงาน
สนับสนุนทั้งภาครัฐและเอกชน ในการพัฒนาประชาคมวิสาหกิจเร่ิมต้น (Startup Community) เพื่อให้เอ้ืออํานวย
ต่อการจัดตั้งและเติบโตของวิสาหกิจเร่ิมต้นของประเทศไทย 

4.5  เพ่ือส่งเสริมให้วิสาหกิจเร่ิมต้นท่ีมีศักยภาพสามารถขยายตลาดสู่ต่างประเทศได้ 
4.6 เพื่อสร้างความความเข้าใจ ตระหนักรับรู้ ถึงความสําคัญของการพัฒนาวิสาหกิจเร่ิมต้นต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ

ของประเทศไทยทั้งในหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาคมวิสาหกิจเร่ิมต้น และประชาชนทั่วไป 
 

5. รายละเอียดการดําเนินงาน  

5.1 พ้ืนท่ีดําเนินการ: ประเทศไทยและต่างประเทศ  

5.2 กิจกรรมการดําเนินงาน: ประกอบด้วย 8 กิจกรรมหลักได้แก่ 

5.2.1 กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมพัฒนาบุคคลากรด้านส่งเสริมวิสาหกิจเร่ิมต้น 
พัฒนาหลักสูตรเร่งสร้าง ผู้ร่วมก่อตั้ง (Co-founder) นักพัฒนาเทคโนโลยีเชิงลึก (Deep Technologist) 

ตลอดจนพัฒนาพ่ีเลี้ยงรายสาขาอุตสาหกรรม (Sectoral Mentor) รวมกันเป็นเครือข่ายผู้ที่มีทักษะสูงจากทั่วโลก โดยใช้
กระบวนการบ่มเพาะ workshop และกิจกรรมเครือข่ายกับต่างประเทศ โดยเชิญวิทยากรชั้นนําแต่ละด้านจากต่างประเทศ 
เช่น Google, Y combinator, Thoughtworks และกองทุน VC ท่ีมีการลงทุนในวิสาหกิจเร่ิมต้นระดับภูมิภาคและระดับโลก 
มาเป็นวิทยากรในหลักสูตร โดยมีการเปิดรับสมัครและคัดเลือกผู้ที่คุณสมบัติและสนใจเข้าร่วมโครงการ ท้ังชาวไทยใน
ประเทศไทยและต่างประเทศท่ีสนใจกลับมาทํางานในประเทศไทย สําหรับผู้ที่ผ่านการหลักสูตรแล้ว ต้องเป็นที่ปรึกษาให้กับ
วิสาหกิจเร่ิมต้นอย่างน้อย 100 ชั่วโมง ภายในระยะเวลา 12 เดือน  

5.2.2 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมเร่งสร้างและพัฒนาวิสาหกิจเร่ิมต้น  
กิจกรรมการพัฒนา บ่มเพาะ และเร่งสร้างวิสาหกิจเร่ิมต้นท่ีอยู่ในช่วงการพัฒนาแนวความคิดเพื่อแก้ปัญหา 

(Problem – Solution fit) ให้เป็นรูปแบบธุรกิจนวัตกรรม (Business Model Innovation) ที่สามารถเติบโตได้อย่างก้าว
กระโดดและมีความเป็นไปได้เชิงธุรกิจ ตลอดจนพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ที่มีความเป็นไปได้ทางเทคโนโลยี ผ่านการพัฒนา
ความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) ภายใต้ระบบพ่ีเลี้ยง (Mentoring) โดยร่วมมือกับ Co-working space หรือ 
Incubator ที่กระจายอยู่ท่ัวประเทศ โดยมีการเปิดรับสมัครและคัดเลือกผู้ท่ีคุณสมบัติและสนใจเข้าร่วมโครงการทั้งที่เป็น
ผู้ประกอบการและบุคคลที่สนใจในแต่ละภูมิภาค สําหรับผู้ท่ีผ่านการหลักสูตรแล้ว ต้องมีการนําเสนอแผนธุรกิจต่อนักลงทุน
ในเวทีแสดงผลงานระดับประเทศ 
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5.2.3 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมพัฒนาย่านนวัตกรรมวิสาหกิจเร่ิมต้น และการพัฒนารายอุตสาหกรรม 
 จัดทําแผนพัฒนาย่านนวัตกรรมเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการดําเนินการพัฒนาย่านนวัตกรรม ซ่ึงประกอบไป

ด้วย ผังย่านนวัตกรรม แนวทางดําเนินการพัฒนาย่านนวัตกรรม สิทธิประโยชน์และมาตรการสร้างแรงจูงใจในการลงทุน โดย
เน้นย่านที่มีศักยภาพและมีความพร้อมในการดําเนินการ 5 ย่าน 

 จัดทําฐานข้อมูลย่านนวัตกรรมท่ีสามารถส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจด้านนวัตกรรมในพื้นที่ เช่น Innovation 
mapping หรือ เว็ปแอปพลิเคชั่น 

 พัฒนาเครือข่ายผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียในการพัฒนาย่านนวัตกรรม ซ่ึงรวมถึงนวัตกร วิสาหกิจเร่ิมต้น 
ผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมภายในย่าน 

 จัดทําแผนพัฒนารายอุตสาหกรรมเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดําเนินการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย ซ่ึง
ประกอบไปด้วย White Paper วิเคราะห์ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย และแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมโดยเปรียบเทียบการ
แข่งขันกับต่างประเทศ สิทธิประโยชน์และมาตรการสร้างแรงจูงใจในการลงทุน โดยเน้นอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพและมีความ
พร้อมในการดําเนินการ 4 อุตสาหกรรม 

5.2.4 กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมส่งเสริมวิสาหกิจเร่ิมต้นสู่ตลาดต่างประเทศ 
พัฒนาหลักสูตรเร่งสร้างวิสาหกิจเร่ิมต้นท่ีมีผลิตภัณฑ์นวัตกรรม มีรูปแบบธุรกิจที่เติบโตอย่างก้าวกระโดด

ได้ มีผู้ใช้งานหรือรายได้แล้ว พร้อมที่จะออกสู่ตลาดต่างประเทศ ต้องการพันธมิตรธุรกิจหรือนักลงทุน โดยใช้กระบวนการบ่ม
เพาะ workshop และกิจกรรมเครือข่ายกับต่างประเทศ โดยเชิญวิทยากรชั้นนําแต่ละด้านจากต่างประเทศ เช่น Stanford, 
MIT, Babson, และกองทุน VC ที่มีการลงทุนในสตาร์ทอัพ มาเป็นวิทยากรในหลักสูตร โดยมีการเปิดรับสมัครและคัดเลือกผู้
ท่ีคุณสมบัติและสนใจเข้าร่วมโครงการ สําหรับผู้ที่ผ่านการหลักสูตรแล้ว จะได้เข้าร่วมกิจกรรมออกสู่ตลาดต่างประเทศ
ร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรในต่างประเทศ เช่น สิงคโปร์ อินโดนีเซีย สาธารณรัฐประชาชนจีน อิสราเอล สหรัฐอเมริกา 

5.2.5 กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมพัฒนาระบบนิเวศวิสาหกิจเร่ิมต้น 
การส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจเร่ิมต้นหรือธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่เพ่ือให้นักรบทางเศรษฐกิจใหม่ของ

ประเทศ เพ่ือขับเคลื่อนความสามารถในการแข่งขันของประเทศโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ ของประเทศ 
จําเป็นต้องมีการสร้างสภาวะแวดล้อมและระบบนิเวศที่ดีในการสนับสนุนให้เกิดสังคมแห่งผู้ประกอบการ หรือประชาคม
วิสาหกิจเร่ิมต้น แนวทางท่ีมีการดําเนินการกันอย่างแพร่หลายในหลายๆ ประเทศคือการพัฒนาพื้นที่และมีกิจกรรมต่างๆให้
เป็นแหล่งรวมตัวของผู้มีส่วนเก่ียวข้องทุกภาคส่วน อาทิเช่น นักศึกษา นักวิจัย อาจารย์ ผู้ประกอบการ นักลงทุน ตัวแทน
ภาครัฐ ตัวแทนธุรกิจรายใหญ่ ในการแลกเปลี่ยนแนวคิด การเชื่อมโยงการดําเนินธุรกิจ เจรจาธุรกิจ และการแสวงหาโอกาส
ในการลงทุนและพัฒนาธุรกิจ โดยพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศจะเป็นการสร้างมวลวิกฤต (Critical mass) ของวิสาหกิจเร่ิมต้นและ
ผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ และเป็นการขับเคลื่อนประเทศไปสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม 

5.2.6 กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมพัฒนาศูนย์การพัฒนาแนวคิดสู่ธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ 
จัดการแข่งขันระดับประเทศ Startup Thailand League เพ่ือให้นักศึกษา นักวิจัย ผู้ประกอบการ 

นักเรียนทุน อาจารย์ ที่อยู่ในเครือข่ายของมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาข้ันสูง สามารถต่อยอดแนวความคิด พัฒนาสู่
การเป็นวิสาหกิจเร่ิมต้นที่สร้างมูลค่าเพ่ิมสูงให้กับประเทศ ท่ีช่วยผลักดันการสร้างธุรกิจนวัตกรรมท่ีมีความเข้มแข็งและ
สามารถเติบโตได้อย่างรวดเร็ว กิจกรรมการพัฒนา บ่มเพาะ และเร่งสร้างวิสาหกิจเร่ิมต้นระดับมหาวิทยาลัยจะต้องมุ่งเน้น
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การดําเนินการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่นิสิต นักศึกษาและบุคลากรในมหาวิทยาลัย ให้สามารถพัฒนา
ตนเองเพ่ือเป็นวิสาหกิจเร่ิมต้น ซ่ึงจะต้องมีการดําเนินกิจกรรมที่สําคัญอันประกอบด้วย การแสวงหานิสิต นักศึกษาและ
บุคลากรในมหาวิทยาลัยเพ่ือเข้าร่วมโครงการและการสนับสนุนเพื่อพัฒนาแผนธุรกิจให้แก่วิสาหกิจเร่ิมต้น การให้คําปรึกษา
และช่วยสนับสนุนการยื่นแผนธุรกิจของวิสาหกิจเร่ิมต้นเข้าสู่การพิจารณาสนับสนุน การอบรมบ่มเพาะเพื่อการพัฒนาแนวคิด
สู่ต้นแบบผลิตภัณฑ์รวมถึงการให้คําปรึกษา (mentor) เพ่ือการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นวิสาหกิจเร่ิมต้น จัดงาน Demo 
Day เพื่อให้วิสาหกิจเร่ิมต้นแสดงผลงาน 

5.2.7 กิจกรรมที่ 7 กิจกรรม Startup Thailand 2018 
จัดงาน Startup Thailand 2018 เพ่ือแสดงจุดยืนและความมุ่งม่ันของประเทศไทยในการก้าวสู่การเป็น

ประเทศเศรษฐกิจฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ด้วยการส่งเสริม สนับสนุนและสร้างแรงบันดาลใจแก่วิสาหกิจ
เร่ิมต้นที่มีศักยภาพในการขยายธุรกิจและสร้างตลาดใหม่ สามารถเติบโตอย่างก้าวกระโดดโดยการระดมวิสาหกิจเร่ิมต้นของ
ประเทศให้มารวมตัวกัน เปิดโอกาสให้พบปะและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับนักธุรกิจที่ประสบความสําเร็จในระดับ
นานาชาติ รวมถึงกลุ่มนักลงทุนท่ีพร้อมให้การสนับสนุนทางการเงิน ตลอดจนสร้างความตระหนักและความตื่นตัวให้กับทุก
คนในสังคมในการเป็นวิสาหกิจเร่ิมต้น อาทิเช่น นักเรียน นักศึกษา นักเรียนอาชีวะ ผู้ท่ีจบการศึกษาและทํางานมาระยะหนึ่ง 
เกษตรกรยุคใหม่ และผู้ประกอบการ SMEs อันจะช่วยผลักดันให้เกิดสังคมแห่งผู้ประกอบการข้ึนในประเทศไทยและส่งผลให้
เศรษฐกิจของประเทศเติบโตอย่างม่ันคงและยั่งยืน 

5.2.8 กิจกรรมที่ 8 บริหารศูนย์วิสาหกิจเร่ิมต้นประเทศไทย 
เพื่อให้การขับเคลื่อนแผนการดําเนินงานโครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ (Innovative Startup) 

บรรลุตามวัตถุประสงค์ จําเป็นต้องมีศูนย์ขับเคลื่อนดําเนินการเพื่ออํานวยการการทํางานตามโครงการ Agenda based 
Startup และประสานงานกับหน่วยงานร่วมภายในกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจ
เร่ิมต้นแห่งชาติ เพ่ือดําเนินกิจกรรมส่วนกลาง และติดตามประเมินผลโครงการ รายงานผลการดําเนินงาน ตลอดจนการสร้าง
ความตระหนักและรับรู้สาธารณะ ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ท้ังออนไลน์และออฟไลน์ เพ่ือประชาสัมพันธ์โครงการ Startup 
Thailand ในการสร้างความเข้าใจ ตระหนัก ตื่นตัวและรับรู้การส่งเสริมวิสาหกิจเร่ิมต้นของรัฐบาล สร้างองค์ความรู้และแรง
บันดาลใจให้กับนักศึกษา และประชาชนท่ัวไป โดยนําเสนอความรู้ท่ีถูกต้อง เข้าใจง่าย เป็นรูปธรรม และจับต้องได้ สร้างแรง
บันดาลใจและประชาสัมพันธ์กิจกรรมของหน่วยงานภาครัฐ  

 

5.3 ปฏิทินกิจกรรม/ระยะเวลาดําเนินการ : 

รายการกิจกรรม 
น้ําหนัก 
(%) 

น้ําหนัก
ย่อย 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 งบประมาณ 

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

กิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมพัฒนาบุคคลากร
ด้านส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้น 

10              10,000,000 

   1.1 พัฒนา Co-founder, CTO  30             2,000,000 

   1.2 พัฒนา Mentor  30             3,000,000 

   1.3 พัฒนา นักลงทุน  30             4,000,000 

   1.4 พัฒนาระบบฐานข้อมูล
บุคลากรด้านวิสาหกิจเร่ิมต้น 

 10             1,000,000 
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รายการกิจกรรม 
น้ําหนัก 
(%) 

น้ําหนัก
ย่อย 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 งบประมาณ 

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

กิจกรรมท่ี 2 กิจกรรมเร่งสร้างและ
พัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้น 

10              20,000,000 

   2.1 Startup in Residence  50             10,000,000 

   2.2 Startup Thailand 
Premier League 

 50             10,000,000 

กิจกรรมท่ี 3 กิจกรรมพัฒนาย่าน
นวัตกรรมวิสาหกิจเริ่มต้น และการ
พัฒนารายอุตสาหกรรม 

15              58,000,000 

   3.1 Innovation District  35             30,000,000 

   3.2 NIA Venture  30             8,000,000 

   3.3 การพัฒนารายอุตสาหกรรม  35             20,000,000 

กิจกรรมท่ี 4 กิจกรรมส่งเสริม
วิสาหกิจเริ่มต้นสู่ตลาดต่างประเทศ 

10              35,000,000 

   4.1 Global Acceleration Program  50             15,000,000 

   4.2 Global Market & Network  50             20,000,000 

กิจกรรมท่ี 5 กิจกรรมพัฒนาระบบ
นิเวศวิสาหกิจเริ่มต้น 

10              28,000,000 

   5.1 Startup club  50             18,000,000 

   5.2 Co-founder club  50             10,000,000 

กิจกรรมท่ี 6 กิจกรรมพัฒนาศูนย์การ 
พัฒนาแนวคิดสู่ธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ 

20              150,000,000 

   6.1 Startup Thailand League  70             130,000,000 

   6.2 Internship Program  20             10,000,000 

   6.3 Job for the Future  10             10,000,000 

กิจกรรมท่ี 7 กิจกรรม Startup 
Thailand 2018 

15              130,000,000 

   7.1 จัดงานส่วนกลาง  60             90,000,000 

   7.2 จัดงานส่วนภูมิภาค  25             25,000,000 

   7.3 จัดงานร่วมกับเครือข่าย
ต่างประเทศ 

 15             15,000,000 

กิจกรรมท่ี 8 บริหารศูนย์วิสาหกิจ
เร่ิมต้นประเทศไทย 

10              47,000,000 

   8.1 พัฒนาศักยภาพบุคคลากร  30             5,000,000 
   8.2 บริหารจัดการและติดตาม
ประเมินผล 

 30             7,000,000 
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รายการกิจกรรม 
น้ําหนัก 
(%) 

น้ําหนัก
ย่อย 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 งบประมาณ 

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

   8.3 การสร้างความตระหนักรับรู้
สาธารณะและความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ 

 40             35,000,000 

 
5.4  วิธีและข้ันตอนการดําเนินงาน (Work Breakdown Structure) 

 
5.5  รายชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ 

ช่ือ-สกุล (ภาษาไทย) ตําแหน่ง หน้าท่ี 
ความรับผิดชอบ 

(%) 

งานหลัก    

นายวิเชียร สุขสร้อย ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส - กํากับดูแลการดําเนินโครงการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และสําเร็จตามวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดโครงการ 

10% 

นายสุรอรรถ ศุภจัตุรัส ผู้จัดการฝ่าย - กํากับดูแลการดําเนินโครงการ NIA Venture (Open Call) 10% 

นายปริวรรต วงษ์สําราญ ผู้จัดการโครงการ - กํากับดูแลภาพรวมโครงการ 
- วางยุทธศาสตร์การดําเนินโครงการ 
- สนับสนุนการดําเนินโครงการให้เป็นไป 
- อย่างมีประสิทธิภาพและสําเร็จตามวัตถุประสงค์และตัวช้ีวัด

โครงการ 

30% 



แผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2561 สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

S3-4 ศูนย์วิสาหกิจเร่ิมต้นประเทศไทย (Startup)   9/12 

ช่ือ-สกุล (ภาษาไทย) ตําแหน่ง หน้าท่ี 
ความรับผิดชอบ 

(%) 

นางสาวพรพิชา เพชรแก้วกุล ผู้ประสานงาน
โครงการ 

- วางแผนการดําเนินโครงการ 
- ประสานงาน พัฒนา สนับสนุนโครงการ 
- กํากับและติดตามโครงการนวัตกรรม 

20% 

นางสาวปาณิศรา คะบุศย์ ผู้ประสานงาน 
โครงการ 

- วางแผนการดําเนินโครงการ 
- ประสานงาน พัฒนา สนับสนุนโครงการ 

5% 

นางสาวพิชชารีย์ กีรติธากุล ผู้ประสานงาน 
โครงการ 

- วางแผนการดําเนินโครงการ 
- ประสานงาน พัฒนา สนับสนุนโครงการ 

5% 

นางสาวอัจฉราพรรณ ยอดรัก ผู้ประสานงาน 
โครงการ 

- วางแผนการดําเนินโครงการ 
- ประสานงาน พัฒนา สนับสนุนโครงการ 

10% 

นางสาวเยาวรัตน์ เกกินะ ผู้ประสานงาน 
โครงการ 

- วางแผนการดําเนินโครงการ 
- ประสานงาน พัฒนา สนับสนุนโครงการ 

10% 

งานสนับสนุน    

นางสาวพิมพ์ตะวัน โสภาแปง เจ้าหน้าท่ี (พัสดุ) - ดําเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง 30% 

นายภคพงศ์ พรมนุชาธิป ผู้จัดการโครงการ - ติดตามผลการดําเนินโครงการ 10% 

นายณัฐวุฒิ ศรีโยม ผู้ประสานงาน - ดําเนินการจัดทําสัญญาโครงการท่ีขอรับการสนับสนุนจาก สนช. 10% 

นางสาววศวรรณ รู้รักดี ผู้จัดการฝ่าย - รวบรวมและรายงานผลการดําเนินงานโครงการต่อหน่วยงาน
ภายนอก 

10% 

นางสาวธัณย์สิตา ศุภสวัสด์ิบวร ผู้ประสานงาน - รวบรวมและรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 10% 

นางสาวทวีสิน ดึกภุมรินทร์ ผู้จัดการฝ่าย - รวบรวมและรายงานผลการใช้เงินโครงการต่อหน่วยงานภายนอก 10% 

นางสาววิจิตรา กลุ่มกว้าง ผู้ประสานงาน - ดําเนินการจัดทําเบิกจ่ายเงินสนับสนุนโครงการ 20% 

5.6    ผู้รับผิดชอบโครงการ ( Responsibility Assignment Matrix) 

ลําดับ
ท่ี 

กิจกรรมการดําเนินงาน 
ผู้ดําเนินการ/หน้าท่ีความรับผิดชอบ 

VS SS PW PPK PK PKR AY YK 
 งานหลัก         
1 กิจกรรมพัฒนาบุคคลากรด้านส่งเสริมวิสาหกิจเร่ิมต้น         
2 กิจกรรมเร่งสร้างและพัฒนาวิสาหกิจเร่ิมต้น         
3 กิจกรรมพัฒนาย่านนวัตกรรมวิสาหกิจเร่ิมต้น และการ

พัฒนารายอุตสาหกรรม 
        

4 กิจกรรมส่งเสริมวิสาหกิจเร่ิมต้นสู่ตลาดต่างประเทศ         
5 กิจกรรมพัฒนาระบบนิเวศวิสาหกิจเร่ิมต้น         
6 กิจกรรมพัฒนาศูนย์การพัฒนาแนวคิดสู่ธุรกิจนวัตกรรม

รายใหม่ 
        

7 กิจกรรม Startup Thailand 2018         
8 บริหารศูนย์วิสาหกิจเร่ิมต้นประเทศไทย         
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6. รายละเอียดตัวช้ีวัด ของแผนงาน/โครงการ 

6.1  ตัวชี้วัดท่ี 1: จํานวนบุคคลากรด้านส่งเสริมวิสาหกิจเร่ิมต้นท่ีได้รับการบ่มเพาะ 

 6.1.1  ประเภทตัวชี้วัด 

  สงป.  ยุทธศาสตร์ วท.  คํารับรองการปฏิบัติงาน สนช. (ก.พ.ร.)  แผนปฏิบัติการ สนช.   

 สนับสนุนการเกิดผลผลิต   

6.1.2  คําอธิบายตัวชี้วัด  
บุคคลากรด้านส่งเสริมวิสาหกิจเร่ิมต้น หมายถึง ผู้ร่วมก่อตั้ง (Co-founder) นักพัฒนาเทคโนโลยีเชิงลึก (Deep 
Technologist) พี่เลี้ยงรายสาขาอุตสาหกรรม (Sectoral Mentor) นักลุงทุนบุคคล (Angel) บริษัทลงทุนร่วมเส่ียง 
(Venture Capital, Corporate Capital) 
การบ่มเพาะ หมายถึง หลักสูตรเร่งสร้าง ประกอบด้วย workshop และกิจกรรมเครือข่ายกับต่างประเทศ โดยเชิญ
วิทยากรชั้นนําแต่ละด้านจากต่างประเทศ ระดับภูมิภาคและระดับโลก มาเป็นวิทยากรในหลักสูตร 

6.1.3  ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด  (หน่วยวัด: ราย) 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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

6.2  ตัวชี้วัดท่ี 2: จํานวนวิสาหกิจเร่ิมต้นที่ได้รับการบ่มเพาะและเร่งสร้าง 

 6.2.1  ประเภทตัวชี้วัด 
  สงป.  ยุทธศาสตร์ วท.  คํารับรองการปฏิบัติงาน สนช. (ก.พ.ร.)  แผนปฏิบัติการ สนช.   

 สนับสนุนการเกิดผลผลิต   

6.2.2  คําอธิบายตัวชี้วัด  
หมายถึง วิสาหกิจเร่ิมต้นท่ี ท่ีอยู่ในช่วงการพัฒนาแนวความคิดเพื่อแก้ปัญหา (Problem – Solution fit) ให้เป็น
รูปแบบ ธุ รกิ จน วัตกรรม  (Business Model Innovation) ผ่ านการพั ฒ นาความ เป็ นผู้ ป ระกอบการ 
(Entrepreneurship) ภายใต้ระบบพ่ี เลี้ ยง (Mentoring) โดยมีความร่วมมือกับ Co-working space และ 
Incubator/Accelerator ต่างๆ 

6.2.3  ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด  (หน่วยวัด: ราย) 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

รวม 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
     50      50 100 
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6.3  ตัวชี้วัดท่ี 3: จํานวนอุตสาหกรรมท่ีได้รับการพัฒนา 

 6.3.1  ประเภทตัวชี้วัด 

  สงป.  ยุทธศาสตร์ วท.  คํารับรองการปฏิบัติงาน สนช. (ก.พ.ร.)  แผนปฏิบัติการ สนช.   

 สนับสนุนการเกิดผลผลิต   

6.3.2  คําอธิบายตัวชี้วัด  
หมายถึง การพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย 9 สาขา ของ คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเร่ิมต้น เช่น มีการพัฒนา
ประชาคมวิสาหกิจเร่ิมต้นในสาขาต่างๆ เกิดเครือข่ายความร่วมมือภาครัฐ เอกชน เกิดวิสาหกิจเร่ิมต้นในสาขา
อุตสาหกรรมนั้นๆ เกิดรายงานเพ่ือเป็นแนวทางสําหรับการพัฒนาอุตสาหกรรม 

6.3.3  ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด  (หน่วยวัด: อุตสาหกรรม) 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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

 
6.4  ตัวชี้วัดท่ี 4: จํานวนวิสาหกิจเร่ิมต้นที่ได้รับการสนับสนุน 

 6.3.1  ประเภทตัวชี้วัด 
  สงป.  ยุทธศาสตร์ วท.  คํารับรองการปฏิบัติงาน สนช. (ก.พ.ร.)  แผนปฏิบัติการ สนช.   

 สนับสนุนการเกิดผลผลิต   

6.3.2  คําอธิบายตัวชี้วัด  
หมายถึง วิสาหกิจเร่ิมต้นที่ได้รับการสนับสนุนออกสู่ตลาดต่างประเทศหรือได้รับการลงทุน 

6.3.3  ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด  (หน่วยวัด: ราย) 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

รวม 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
     10      10 20 
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7. ผลผลิตโครงการ 

ไตรมาส 1 : แผนปฏิบัติการศูนย์วิสาหกิจเร่ิมต้นได้รับการอนุมัติจาก กนช. 
               หลักสูตรพัฒนาบุคคลากรด้านส่งเสริมวิสาหกิจเร่ิมต้น 
               หลักสูตรเร่งสร้างและพัฒนาวิสาหกิจเร่ิมต้น 

ไตรมาส 2 : บุคคลากรด้านส่งเสริมวิสาหกิจเร่ิมต้นที่ได้รับการบ่มเพาะ 25 ราย 
               วิสาหกิจเร่ิมต้นท่ีได้รับการบ่มเพาะและเร่งสร้าง 50 ราย 
               วิสาหกิจเร่ิมต้นท่ีได้รับการสนับสนุน 10 ราย 

ไตรมาส 3 : บุคคลากรด้านส่งเสริมวิสาหกิจเร่ิมต้นที่ได้รับการบ่มเพาะ 25 ราย 

ไตรมาส 4 : วิสาหกิจเร่ิมต้นที่ได้รับการบ่มเพาะและเร่งสร้าง 50 ราย 
               วิสาหกิจเร่ิมต้นท่ีได้รับการสนับสนุน 10 ราย 
               อุตสาหกรรมท่ีได้รับการพัฒนา 4 อุตสาหกรรม 

 

8. ผลประโยชน์ท่ีคิดว่าจะได้รับ 

8.1 ผลประโยชน์ 
ประโยชน์ทางตรง 
1. เกิดธุรกิจใหม่ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีศักยภาพ สร้างรายได้และขยายตลาดไปในภูมิภาคอาเซียน 
2. เกิดการลงทุน และ การนําเงินทุนเข้าประเทศเพื่อการลงทุนในวิสาหกิจเร่ิมต้น 
3. เกิดระบบนิเวศวิสาหกิจเร่ิมต้นด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

ประโยชน์ทางอ้อม  
1. เกิดการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อสนับสนุนธุรกิจใหม่ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
2. เกิดส่ือแบบใหม่ท่ีสามารถส่งเสริมและผลักดันให้ผลงานของวิสาหกิจเร่ิมต้นด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม

เป็นที่รับรู้สู่สาธารณะ ตลอดจนเป็นสื่อกลางสําหรับประชาคมวิสาหกิจเร่ิมต้นทั้งภายในและต่างประเทศ 
 

9. งบประมาณ 

9.1 งบประมาณ ปี 2561 รวมทั้งหมด 510,761,886.78 บาท (ห้าร้อยสิบล้านเจ็ดแสนหกหม่ืนหน่ึงพันแปดร้อยแปดสิบ
หกบาทเจ็ดสิบแปดสตางค์) 

ปีงบประมาณ 
งบประมาณ 
ตาม พ.ร.บ. 

เงินสะสม สนช. 
เงินผูกพันยกมา 

(อนุมัติโดย กนช.) 
เงินสนับสนุนจาก

หน่วยงานอ่ืน 
รวม 

ปีงบประมาณ 2560 30,000,000.00 65,000,000.00 - 392,411,300.00 487,411,300.00 

ปีงบประมาณ 2561 103,000,000.00 30,000,000.00 - 377,761,886.78 510,761,886.78 
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S3-5: ศูนย์สร้างสรรค์ธุรกิจนวัตกรรมการเกษตร  
(Agro Business Creative Center : ABC Center) 

 

1. ความสอดคล้องกับนโยบาย 

1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี:  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ:  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ 

1.3 ยุทธศาสตร์: กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
 ยุทธศาสตร์ที่ 1: บ่มเพาะนวัตกรเพ่ืออนาคต และพัฒนากําลังคน วทน.  
� ยุทธศาสตร์ที่ 2: บริหารจัดการงานวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมในสาขาเป้าหมาย  

 ยุทธศาสตร์ที่ 3: ขับเคลื่อนโครงการ วทน. ขนาดใหญ่   

 ยุทธศาสตร์ที่ 4: พัฒนาพื้นที่เพื่อนวัตกรรม  

 ยุทธศาสตร์ที่ 5: ผลักดันเทคโนโลยีเพ่ือสังคมและเศรษฐกิจฐานราก  

1.4 ยุทธศาสตร์: สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 1: พัฒนานวัตกรรมเชิงพ้ืนท่ีและเมือง 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 2: สร้างคุณค่าและมูลค่าตลอดห่วงโซ่อุปทาน 
� ยุทธศาสตร์ท่ี 3: พัฒนาความสามารถทางนวัตกรรมขององค์กรและนวัตกร 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 4: สร้างเครือข่ายนวัตกรรมตลอดห่วงโซ่อุปทาน 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 5: ส่งเสริมและกระตุ้นตลาดนวัตกรรม ยกระดับนวัตกรรมไทยสู่สากล 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 6: ขับเคลื่อนนวัตกรรมด้วยสารสนเทศและองค์ความรู้ 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 7: พัฒนาองค์กรนวัตกรรม 
 

2. ฝ่ายงานและผู้รับผิดชอบ 

ส่วนงานเศรษฐกิจและสังคม ฝ่ายนวัตกรรมเพ่ือเศรษฐกิจ 
- นายวิเชียร สุขสร้อย  (ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส) 
- นายสุรอรรถ ศุภจัตุรัส  (ผู้จัดการฝ่าย) 
- นางสาวมณฑา ไก่หิรัญ  (ผู้จัดการโครงการ) 
- นายสิรพัฒน์  ชนะกุล  (ผู้ประสานงานโครงการ) 
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3. หลักการและเหตุผล  

ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตผลิตผลเกษตรท่ีสําคัญของโลก โดยเห็นได้จากการที่เป็นผู้ส่งออกสินค้าเกษตรสําคัญ
อันดับต้นๆ ของโลก เช่น ผู้ผลิตและส่งออกยางเป็นอันดับหนึ่งของโลก โดยมีสัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศภาค
เกษตรเพียงร้อยละ 8.3 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ แต่ภาคเกษตรสามารถสร้างรายได้จํานวนมากเข้าประเทศคิด
เป็นหลักหลายแสนล้านบาทต่อปี จึงนับว่าภาคเกษตรมีบทบาทสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย อีกท้ังเกษตรกรรมยัง
เป็นอาชีพพ้ืนฐานของคนไทยส่วนใหญ่ โดยแรงงานในภาคเกษตรคิดเป็นร้อยละ 40 ของแรงงานท้ังหมดของไทย และยังสร้าง
อุตสาหกรรมเก่ียวเนื่องอีกหลากหลาย จึงเห็นได้ว่า ภาคเกษตรจะยังคงมีบทบาทสําคัญ ทั้งในส่วนที่ผลิตเพ่ือบริโภคใน
ประเทศ รวมท้ังการส่งออกผลิตภัณฑ์ และสินค้าอันเก่ียวเน่ืองกับภาคเกษตร 

แต่ด้วยเกษตรกรรมแบบดั้งเดิมที่ให้ผลผลิตต่ํา ทําให้เกษตรกรของไทยยังคงมีสภาพความเป็นอยู่ที่ยากจน ขณะเดียวกัน
จํานวนประชากรท่ีสูงข้ึน ชุมชนเมืองท่ีขยายตัว พื้นที่เพาะปลูกที่ลดลง สภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงจากปัญหาโลกร้อน รวมท้ัง
ความต้องการผลิตผลเกษตรเพื่อแปลงเป็นพลังงานท่ีสูงข้ึน ทําให้เกษตรกรรมแบบดั้งเดิมยิ่งไม่สามารถให้ผลผลิตเพียงพอต่อ
ความต้องการได้ และความพยายามในการเพ่ิมผลผลิตด้วยวิธีเดิมๆ กลับทําให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 
และระบบนิเวศ จากการใช้ปัจจัยการผลิตอย่างฟุ่มเฟือยเกินความจําเป็น นอกจากนี้ผลิตผลเกษตรจํานวนมากยังคงสูญเสียไป
ตั้งแต่เก็บเก่ียวตลอดเส้นทางไปสู่ผู้บริโภคหรือสู่กระบวนการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ จากการจัดหลังการเก็บเก่ียวที่ไม่ดีพอ  

ดังน้ัน “นวัตกรรมเกษตร” จึงเป็นแนวทางที่สําคัญในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ด้วยการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม เพ่ือสร้างสรรค์ให้เกิดธุรกิจนวัตกรรมเกษตร ให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่มีการทํา
การเกษตรด้วยเทคโนโลยีทันสมัย เป็นเกษตรกรรมของอนาคต เช่น เกษตรกรรมแบบแม่นยําสูงหรือฟาร์มอัจฉริยะ เกษตร
หุ่นยนต์ การจัดการเกษตรแปลงใหญ่ และการจัดการผลิตผลเกษตรแบบครบวงจร นวัตกรรมเกษตรจะเป็นเคร่ืองมือสําคัญท่ี
ช่วยแก้ปัญหาของเกษตรกรไทยให้มีความเป็นอยู่ทีดีข้ึน จะส่งเสริมให้ประเทศไทยยังคงเป็นฐานการผลิตสําคัญของผลิตผล
เกษตรของโลกต่อไป รวมท้ังสร้างความม่ันคง ม่ังค่ังและยั่งยืนให้กับเกษตรกรของไทย  

ดังน้ัน คณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ คร้ังท่ี 6/2558 เม่ือวันที่ 11 มิถุนายน 2558 จึงมีมติเห็นชอบแนวทางการ
ดําเนินงาน “โครงการศูนย์สร้างสรรค์ธุรกิจนวัตกรรมการเกษตร (Agro Business Creative Center : ABC Center) เพ่ือ
สนับสนุนการดําเนินงานด้านยุทธศาสตร์นวัตกรรมการเกษตรของประเทศ และเป็นศูนย์กลางในการสร้างสรรค์ธุรกิจ
นวัตกรรมด้านการเกษตรอย่างครบวงจร โดยทําหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการสร้างสรรค์และพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมการเกษตร
และอุตสาหกรรมเก่ียวเนื่อง การประสานงานเครือข่ายความร่วมมือทั้งด้านองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม ภาคอุตสาหกรรม ภาคการตลาด ในรูปแบบเครือข่ายวิสาหกิจนวัตกรรม (innovation cluster) เพื่อยกระดับและ
สร้างความแตกต่าง รวมท้ังการสร้างมูลค่า (value creation) ของผลิตภัณฑ์และบริการตลอดห่วงโซ่คุณค่าของภาคเกษตร 
และขยายผลธุรกิจนวัตกรรมด้านการเกษตรของประเทศไทย 

ดังน้ัน การดําเนินงานของ ABC Center มุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนภาคการเกษตรไทยจาก “เกษตรแบบดั้งเดิม”ไปสู่ 
“เกษตรอุตสาหกรรม” และก้าวไปสู่ “เกษตรบริการหรือธุรกิจเกษตร” ที่มีการใช้นวัตกรรมเป็นหลักในการขับเคลื่อนภาค
การเกษตรไทย โดยมีการสร้างรูปแบบธุรกิจใหม่สําหรับนวัตกรรมการเกษตรใน 7 ด้าน ดังน้ี 1) สาขาธุรกิจเทคโนโลยีชีวภาพ 
2) สาขาธุรกิจเกษตรดิจิตัล 3) สาขาธุรกิจเคร่ืองจักรกลเกษตร หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ 4) สาขาธุรกิจการจัดการหลังการ
เก็บเก่ียวและการขนส่ง 5). สาขาธุรกิจไบโอรีไฟเนอร่ี 6). สาขาธุรกิจการบริการทางธุรกิจเกษตร และ 7) สาขาธุรกิจรูปแบบ
การจัดการฟาร์มแบบใหม่ 
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4. วัตถุประสงค์ของโครงการ   

4.1 เพื่อกระตุ้นและเร่งรัดให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมการเกษตร โดยใช้องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม 

4.2 เพื่อพัฒนาและสร้างสรรค์ธุรกิจนวัตกรรมด้านการเกษตร ตลอดห่วงโซ่คุณค่า (value chain) ในการแก้ไขปัญหา
ธุรกิจด้านการเกษตร  

4.3 เพ่ือสร้างรูปแบบการนํานวัตกรรมด้านการเกษตรเป็นเคร่ืองมือสําคัญที่จะช่วยแก้ปัญหาของเกษตรกรไทยให้มี
ความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึนและส่งเสริมให้ประเทศไทยยังคงเป็นฐานการผลิตสําคัญของผลิตผลเกษตรของโลก 

4.4 เพื่อนําแนวนโยบายและการปฏิบัติจากการพัฒนาแนวทางการขยายผลธุรกิจนวัตกรรมด้านการเกษตร 

5. รายละเอียดการดําเนินงาน  

5.1 พ้ืนท่ีดําเนินการ: ทั่วประเทศ 

5.2 กิจกรรมการดําเนินงาน: กิจกรรมการดําเนินงานประกอบด้วย 4 โปรแกรมสําคัญ ได้แก่  
5.2.1 การพัฒนาสาขาธุรกิจนวัตกรรมเกษตร (Agtech Innovation Sectoral Development) 

เป็นการการบ่งชี้และพัฒนาสาขาธุรกิจนวัตกรรมเกษตร และการสร้างเครือข่ายนวัตกรด้านธุรกิจนวัตกรรม
เกษตรนวัตกรด้านธุรกิจนวัตกรรมเกษตร โดยสามารถแบ่งสาขาธุรกิจนวัตกรรมเกษตรได้ออกเป็น 7 สาขา ประกอบด้วย 
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 สาขาที่ 1 เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร (Agricultural Biotechnology) การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 
ชีวภาพสําหรับการเกษตร ในการสร้างธุรกิจที่เก่ียวข้องกับทางการเกษตรทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น เพิ่มประสิทธิภาพของ
ปัจจัยการผลิต เพ่ิมความต้านทานของโรค เพิ่มผลผลิต การปรับปรุงและพัฒนาพันธุ์เพิ่มความสามารถทนต่อดินฟ้าอากาศได้ดี
ข้ึน และเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการมากข้ึน ฯลฯ 

 สาขาที่ 2 เกษตรดิจิตัล (Digital Agriculture) เป็นการเกษตรที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล รวมถึงการใช้งาน
เซ็นเซอร์ การเชื่อมต่อสัญญาณอินเตอร์เน็ต การประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์สื่อสารหรืออุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เพื่อการจัดการข้อมูลทางด้านการเกษตร ควบคุมสิ่งแวดล้อม ควบคุมปัจจัยการผลิต นําไปสู่การตัดสินใจ
และการวางแผนทางการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 สาขาที่  3 เคร่ืองจักรกลเกษตร หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ  (Agricultural Robotics and 
Automation) เป็นการนําเคร่ืองจักรกลเกษตร หุ่นยนต์ และระบบอัตโนมัติ มาใช้ในการเกษตจร แทนการใช้แรงงานคน 
เพื่อเพิ่มความเร็ว ความสมํ่าเสมอและประสิทธิภาพท่ีเพ่ิมข้ึน 

 สาขาท่ี 4 การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวและการขนส่ง (Logistic and Postharvest) เป็นการ
เคลื่อนย้ายผลผลิตทางการเกษตร การจัดการคลังเก็บผลผลิต การบรรจุหีบห่อผลิตภัณฑ์ การยืดอายุของผลผลิตบนชั้นวาง
สินค้า รวมถึงระบบที่ทําให้ผู้บริโภคสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ในทุกข้ันตอน 

 สาขาที่ 5 ไบโอรีไฟเนอร่ี (Bio refinery) เป็นการแปรรูปวัตถุดิบทางการเกษตรหรือของเหลือทิ้งจาก
การเกษตร โดยใช้กระบวนการทางเทคโนโลยีชีวภาพโดยใช้ จุลินทรีย์ แบคทีเรีย ยีสต์ เอ็นไซม์ หรืออ่ืนๆ ให้ทําหน้าที่เสมือน
โรงงาน (cell factory) ให้ได้เป็นผลิตภัณฑ์ฐานชีวภาพท่ีมีมูลค่าเพ่ิมสูงข้ึน ได้แก่ เชื้อเพลิงและพลังงาน ชีวเคมีภัณฑ์ อาหาร
สัตว์แห่งอนาคต อาหารแห่งอนาคต และชีวเภสัชภัณฑ์ 

 สาขาที่ 6 การบริการทางธุรกิจเกษตร (Agricultural Service) การบริการทางธุรกิจเกษตร ผนวกรวม
ไปทางด้านการค้าขายสินค้าเกษตร โดยการสร้างรูปแบบธุรกิจแบบใหม่ทางการเกษตร เช่น การใช้เคร่ืองจักรกลและอุปกรณ์
ทางการเกษตรร่วมกัน การให้บริการรูปแบบใหม่แทนแรงงานคน การสร้างตลาดออนไลน์รูปแบบใหม่ 

 สาขาที่ 7 รูปแบบการจัดการฟาร์มแบบใหม่ (New Farming Model) เป็นการจัดการฟาร์มที่แตกต่าง
จากการปลูกพืชแบบเดิม โดยการใช้เทคโนโลยีอย่างผสมผสานเพ่ือให้เกิดการควบคุมการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ  เช่น 
การปลูกพืชในสภาวะแบบปิด การปลูกพืชแนวดิ่ง ระบบการปลูกพืชพร้อมการเลี้ยงสัตว์น้ํา 

5.2.2 การพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมเกษตรมุ่งเป้า (Agtech Innovation Business Development) 
เป็นการพัฒนาและสนับสนุนธุรกิจนวัตกรรมการเกษตร ด้วยการมุ่งเน้นในการพัฒนาและสนับสนุนธุรกิจ

นวัตกรรมการเกษตร ตาม 7 สาขาธุรกิจการเกษตรในโปรแกรมที่ 1 เพ่ือให้เกิดการบรรลุถึงประสิทธิผลสูงสุดและเกิด
ผลกระทบที่ชัดเจนทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 

5.2.3 การพัฒนารูปแบบธุรกิจนวัตกรรมเกษตร (Agtech Innovation Business Model Development) 
เป็นการพัฒนาแนวโน้มรูปแบบธุรกิจนวัตกรรมเกษตร และการสร้างแผนที่นําทางด้านรูปแบบธุรกิจ

นวัตกรรมเกษตรรายสาขา  
5.2.4 การแพร่กระจายธุรกิจนวัตกรรมเกษตรสู่ สากล (Agritech Innovation Business International 

Diffusion) 
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การสร้างความร่วมมือด้านการขยายผลธุรกิจนวัตกรรมเกษตรในระดับนานาชาติ เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพใน
การนําสินค้านวัตกรรมสินค้าเกษตรและสินค้าเกษตรแปรรูปออกแพร่กระจายสู่ตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซ่ึง
แนวทาง คือ 

- การจัดกิจกรรมจับคู่ธุรกิจ (business matching) ระหว่างผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมด้านการเกษตร 
ท่ีได้รับการสนับสนุนผ่านศูนย์สร้างสรรค์ธุรกิจนวัตกรรมการเกษตรและบริษัทผู้นําเข้าและจัดจําหน่ายสินค้าเกษตรและ
สินค้าเกษตรแปรรูปในประเทศเป้าหมาย  

- การจัดนิทรรศการแสดงนวัตกรรมสินค้าเกษตรและสินค้าเกษตรแปรรูปเพ่ือเพิ่มทักษะในการประกอบ
กิจการ และเพื่อเตรียมความพร้อมในการก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยควรเร่งจัดกิจกรรมในระดับนานาชาติ 
เพื่อสร้างความร่วมมือและแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีด้านการผลิต ตลอดจนร่วมผลักดันมาตรฐานในระดับภูมิภาคเพื่อสร้าง
อํานาจต่อรองในการค้าระหว่างประเทศกับภูมิภาคอ่ืน 

5.3 ปฏิทินกิจกรรม/ระยะเวลาดําเนินการ : 

รายการกิจกรรม 
น้ําหนัก 
(%) 

น้ําหนัก
ย่อย 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 งบประมาณ 

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

1. การพัฒนาสาขาธุรกิจนวัตกรรม
การเกษตร 

35              24.00 

1.1 การศึกษาแนวโน้มธุรกิจ 
     นวัตกรรมการเกษตร 
     (7 สาขา @ 2 ลบ.)  

 10             14.00 

1.2 การพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ 
     สําหรับนวัตกรรมการเกษตร  
     Inno Farmer  

 10             4.00 

1.3 การพัฒนาผู้เช่ียวชาญ 
     สําหรับนวัตกรรมการเกษตร  
     Agtech Expert 

 10             4.00 

1.4 การจัดประชุมและสัมมนา 
     แนวทางการสร้างธุรกิจ 
     นวัตกรรมการเกษตร 

 5             2.00 

2. การพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม
เกษตรมุ่งเป้า 

35              16.00 

2.1 การคัดเลือกเทคโนโลยีท่ีมี 
     เหมาะสมแต่ะสาขาของ 
     นวัตกรรมกษตร 

 5             2.00 

2.2 จัดประชุมและสัมมนา
แลกเปลี่ยนเทคโนโลยีระหว่าง
ผู้ประกอบการ 

 5             1.00 

2.3 จัดกิจกรรมเพ่ือเปิดโอกาสให้
ผู้ประกอบการพบกับเจ้าของ
เทคโนโลยี 

 5             1.60 
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รายการกิจกรรม 
น้ําหนัก 
(%) 

น้ําหนัก
ย่อย 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 งบประมาณ 

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

2.4 การพัฒนาและสร้างต้นแบบ
ของนวัตกรรมการเกษตร 
(7 สาขา x 5 ต้นแบบ x 
300,000) 

 15             10.50 

2.4 การจ้างเหมาผู้ประสานงาน
นวัตกรรมการเกษตร (3 คน @ 
25,000 บาท x 12 เดือน) 

 5             0.90 

3. การพัฒนารูปแบบธุรกิจ
นวัตกรรมเกษตร 

20              22.00 

3.1 การจัดกิจกรรมจับคู่เพ่ือสร้าง
รูปแบบธุรกิจตลอดห่วงโซ่
มูลค่าเพ่ิม 

 5             1.00 

3.2 การศึกษาความเป็นไปได้ของ
นวัตกรรมการเกษตรอย่าง
ครบวงจรเพ่ือพัฒนารูปแบบ
ธุรกิจสู่นโยบายเชิงปฏิบัติ 
( 7 โครงการ @ 3 ลบ.) 

 15             21.00 

4. การแพร่กระจายธุรกิจ
นวัตกรรมเกษตรสู่สากล 

10              8.00 

4.1 การศึกษาแนวทางและ 
มาตรการสนับสนุนการสร้าง
ธุรกิจนวัตกรรมการเกษตรสู่
สากล 

 5             2.00 

4.2 การจัดประชุมวิชาการระดับ 
       นานาชาติและนิทรรศการ 
       แสดงนวัตกรรมการเกษตร 

 12             4.00 

4.3 การประชาสัมพันธ์โครงการ
นวัตกรรมการเกษตรและ
อาหารท่ีโดดเด่นของศูนย์
สร้างสรรค์ฯ ผ่านสื่อ (วิทยุ , 
สิ่งพิมพ์ , โทรทัศน์ ) 

 3             2.00 

รวมงบประมาณ 70.00* 

*อ้างถึงมติคณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ คร้ังท่ี 6/2558 วันที่ 11 มิถุนายน 2558 อนุมัติการดําเนินงานโครงการ
ศูนย์สร้างสรรค์ธุรกิจนวัตกรรมการเกษตร ภายใต้กรอบวงเงิน 75 ล้านบาท ระยะเวลา 3 ปี ซ่ึงจะสิ้นสุดการผูกพันใน
วันที่ 10 มิถุนายน 2561 ดังนั้นขออนุมัติการใช้งบประมาณจนถึง 30 กันยายน ตามแผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2561 
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5.4 วิธีและขั้นตอนการดําเนินงาน (Work Breakdown Structure ) 
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5.5 รายชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ 

ช่ือ-สกุล (ภาษาไทย) ตําแหน่ง หน้าท่ี ความรับผิดชอบ 
(%) 

งานหลัก 
   

นายวิเชียร สุขสร้อย ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส - กํากับดูแลการดําเนินโครงการให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและสําเร็จตามวัตถุประสงค์และ
ตัวช้ีวัดโครงการ 

5% 

นายสุรอรรถ ศุภจัตุรัส ผู้จัดการฝ่าย - สนับสนุนการดําเนินโครงการให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและสําเร็จตามวัตถุประสงค์และ
ตัวช้ีวัดโครงการ 

5% 

นางสาวมณฑา ไก่หิรัญ ผู้จัดการโครงการ - วางยุทธศาสตร์การดําเนินโครงการ 
- การดําเนินงานแสวงหาโครงการนวัตกรรม

การเกษตร 
- สร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือนวัตกรรม

การเกษตร 
- พัฒนาผู้ประกอบการในการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม

การเกษตร 
- จัดจ้างผู้เช่ียวชาญในการสนับสนุนการดําเนินงาน

นวัตกรรมการ 
- จัดจ้างผู้ประสานโครงการนวัตกรรมการเกษตร 

50% 

นายสิรพัฒน์  ชนะกุล ผู้ประสานงาน
โครงการ 

- การดําเนินงานแสวงหาโครงการนวัตกรรม
การเกษตร 

- สร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือนวัตกรรม
การเกษตร 

- พัฒนาผู้ประกอบการในการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม
การเกษตร 

- จัดกิจกรรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพและความสามารถของ
ผู้ประกอบการนวัตกรรมการเกษตร 

40% 

งานสนับสนุน    

นางสาวพิมพ์ตะวัน โสภาแปง เจ้าหน้าท่ี (พัสดุ) - ดําเนินการจัดซ้ือจัดจ้างผู้เช่ียวชาญเพ่ือจัดกิจกรรม
บ่มเพาะวิสาหกิจเร่ิมต้น 

10% 

นายณัฐวุฒิ ศรีโยม ผู้ประสานงาน - ดําเนินการจัดทําสัญญาโครงการท่ีขอรับการ
สนับสนุนจาก สนช. 

10% 

นางสาววศวรรณ รู้รักดี ผู้จัดการฝ่าย - รวบรวมและรายงานผลการดําเนินงานโครงการต่อ
หน่วยงานภายนอก 

10% 

นางสาวธัณย์สิตา ศุภสวัสด์ิบวร ผู้ประสานงาน - รวบรวมและรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 10% 
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ช่ือ-สกุล (ภาษาไทย) ตําแหน่ง หน้าท่ี ความรับผิดชอบ 
(%) 

นางสาวทวีสิน ดึกภุมรินทร์ ผู้จัดการฝ่าย - รวบรวมและรายงานผลการใช้เงินโครงการต่อ
หน่วยงานภายนอก 

10% 

นางสาววิจิตรา กลุ่มกว้าง ผู้ประสานงาน - ดําเนินการจัดทําเบิกจ่ายเงินสนับสนุนโครงการ 20% 

งานบริหารและติดตามโครงการ - ติดตามผลการดําเนินโครงการ 30% 

 
5.6 ผู้รับผิดชอบโครงการ ( Responsibility Assignment Matrix) 

ลําดับ
ท่ี กิจกรรมการดําเนินงาน 

ผู้ดําเนินการ/หน้าท่ีความรับผิดชอบ 

VS
 

SS
 

M
K 

SC
N PS
 

W
R/

TS
 

NS
Y 

TD
/W

K 
งา

นบ
ริห

าร
ฝต

ิดต
าม

โค
รง

กา
ร 

 
งานหลัก 

 
 

       

1 กํากับดูแลการดําเนินโครงการ   
       

2 สนับสนุนการดําเนินโครงการ 
 

 
       

3 งานวางยุทธศาสตร์และประสานงานกับ
หน่วยงานในพื้นที่ 

         

4 การพัฒนาสาขาธุรกิจนวัตกรรมการเกษตร          
5 การพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมเกษตรมุ่งเป้า          
6 การพัฒนารูปแบบธุรกิจนวัตกรรมเกษต          
7 การแพร่กระจายธุรกิจนวัตกรรมเกษตรสู่

สากล 
         

 งานสนับสนุน          
1 งานพัสดุ : การจัดจ้างผู้เชี่ยวชาญในการจัด

กิจกรรมบ่มเพาะวิสาหกิจเร่ิมต้น 
         

2 งานทําสัญญาโครงการที่ขอรับการสนับสนุน
จาก สนช. 

         

3 งานนโยบายและงบประมาณ          
4 งานการเงิน          
5 งานติดตามผลการดําเนินโครงการ          

 

 

 



แผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2561 สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

S3-5 ศูนย์ ABC  10/11 

6. รายละเอียดตัวช้ีวัด ของแผนงาน/โครงการ 

6.1  ตัวชี้วัดท่ี 1:  เกษตรกรท่ีผ่านการอบรมและสามารถมีแผนการสร้างต้นแบบนวัตกรรม 10 ราย 

 6.1.1  ประเภทตัวชี้วัด 

  สงป.  ยุทธศาสตร์ วท.  คํารับรองการปฏิบัติงาน สนช. (ก.พ.ร.) � แผนปฏิบัติการ สนช.   
� สนับสนุนการเกิดผลผลิต   

6.1.2  คําอธิบายตัวชี้วัด  
จํานวนเกษตรกรนวัตกรรม หมายถึง เกษตรกรที่ผ่านการอบรมและสามารถมีแผนการสร้างต้นแบบนวัตกรรม 

6.1.3  ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด  (หน่วยวัด: ธุรกิจ) 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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

 

6.2  ตัวชี้วัดท่ี 2:  แนวทางและมาตรการรูปแบบธุรกิจนวักรรมการเกษตร 2 รูปแบบธุรกิจ 

 6.2.1  ประเภทตัวชี้วัด 
  สงป.  ยุทธศาสตร์ วท.  คํารับรองการปฏิบัติงาน สนช. (ก.พ.ร.) � แผนปฏิบัติการ สนช.   

 สนับสนุนการเกิดผลผลิต   

6.2.2  คําอธิบายตัวชี้วัด  
แนวทางและมาตรการ หมายถึง รายงานการศึกษาความเป็นไปได้ของรูปแบบนวัตกรรมการเกษตร 2 รูปแบบ
ธุรกิจ  

6.2.3  ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด  (หน่วยวัด: รูปแบบธุรกิจ) 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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

 
7. ผลผลิตโครงการ 

ไตรมาส 1 :  - รายงานการศึกษาแนวโน้มธุรกิจและการพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรมการเกษตร คร้ังที่ 1 
 -  รายงานกิจกรรมในการพัฒนาและสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมการเกษตรจํานวน คร้ังท่ี 1 
ไตรมาส 2 :  -- รายงานการศึกษาแนวโน้มธุรกิจและการพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรมการเกษตร คร้ังที่ 2 
 -  รายงานกิจกรรมในการพัฒนาและสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมการเกษตรจํานวน คร้ังท่ี 2 
ไตรมาส 3 : - รายงานการศึกษาแนวโน้มธุรกิจและการพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรมการเกษตร คร้ังที่ 3 
 -  รายงานกิจกรรมในการพัฒนาและสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมการเกษตรจํานวน คร้ังท่ี 3 
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ไตรมาส 4 :  - รายงานการศึกษาแนวโน้มธุรกิจและการพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรมการเกษตร คร้ังที่ 4 
 -  รายงานกิจกรรมในการพัฒนาและสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมการเกษตรจํานวน คร้ังท่ี 4 
 

8. ผลประโยชน์ท่ีคิดว่าจะได้รับ 

8.1 ผลประโยชน์: 
ประโยชน์ทางตรง 
1) สร้างระบบนิเวศนวัตกรรม (innovation ecosystem) ในการใช้นวัตกรรมเพื่อการผลิตผลิตผลทางการเกษตร 

การเพิ่มมูลค่าเพ่ิมของสินค้าอาหารและสินค้าเศรษฐกิจอ่ืนๆ โดยโดยมีมาตรการจูงใจ (Incentives) ใน
รูปแบบต่างๆ เพ่ือให้เกษตรกรผู้ผลิตและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมภาคการเกษตรและอาหารในพ้ืนท่ี
เป้าหมายปฏิบัติตาม 

2) ทําให้เกิดการสร้างนวัตกรรมด้านเคร่ืองจักรกลและอิเล็กทรอนิกส์ทางการเกษตร เพ่ือช่วยเพ่ิมผลผลิต เพิ่ม
มูลค่าของสินค้า ลดต้นทุนการผลิต และควบคุมคุณภาพของสินค้าเกษตร รวมถึงการสร้างความเชื่อม่ันต่อ
ผู้บริโภคในด้านความปลอดภัย เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับเกษตรกรไทย 

3) ภาคเอกชนในธุรกิจเกษตรของไทย (SMEs และ Startups) มีความสามารถทางการแข่งขันและเติบโตได้ใน
ตลาดต่างประเทศ 

4) ช่วยเพ่ิมมูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารของไทย 
ประโยชน์ทางอ้อม 
1) ก่อให้เกิดการเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการต่อยอดงานวิจัยและเทคโนโลยีสู่ธุรกิจ

นวัตกรรมด้านเกษตร 
2) ประเทศไทยเป็นผู้นําด้านการพัฒนานวัตกรรมเกษตรในเขตภูมิภาคอาเซียน 
3) เป็นการใช้องค์ความรู้และนวัตกรรม ผนวกกับจุดแข็งในด้านความหลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติ 

วัฒนธรรมและวิถีความเป็นไทย เพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิมของสินค้าเกษตร 
 

9. งบประมาณ 

9.1 งบประมาณ ปี 2561 รวมท้ังหมด  68,263,042.04  บาท (หกสิบแปดล้านสองแสนหกหม่ืนสามพันสี่สิบสองบาทสี่สตางค์) 

ปีงบประมาณ 
งบประมาณ 
ตาม พ.ร.บ. 

เงินสะสม สนช. 
เงินผูกพันยกมา 

(อนุมัติโดย กนช.) 
เงินสนับสนุนจาก

หน่วยงานอ่ืน 
รวม 

ปีงบประมาณ 2560   71,216,703.79  71,216,703.79 
ปีงบประมาณ 2561 -  68,263,042.04 - 68,263,042.04 

 



 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 

เร่งสร้างเครือข่ายนวัตกรรม 
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S4-1-1: การสร้างและจัดการเครือข่ายนวัตกรรม 
 

1. ความสอดคล้องกับนโยบาย 

1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี:  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความม่ันคง (บูรณาการ: แก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้) 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ:  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 

1.3 ยุทธศาสตร์: กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
� ยุทธศาสตร์ท่ี 1: บ่มเพาะนวัตกรเพื่ออนาคต และพัฒนากําลังคน วทน.  

 ยุทธศาสตร์ท่ี 2: บริหารจัดการงานวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมในสาขาเป้าหมาย  

 ยุทธศาสตร์ท่ี 3: ขับเคลื่อนโครงการ วทน. ขนาดใหญ่   

 ยุทธศาสตร์ท่ี 4: พัฒนาพ้ืนท่ีเพ่ือนวัตกรรม  

 ยุทธศาสตร์ท่ี 5: ผลักดันเทคโนโลยีเพื่อสังคมและเศรษฐกิจฐานราก  

1.4 ยุทธศาสตร์: สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1: พัฒนานวัตกรรมเชิงพ้ืนที่และเมือง 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2: สร้างคุณค่าและมูลค่าตลอดห่วงโซ่อุปทาน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3: พัฒนาความสามารถทางนวัตกรรมขององค์กรและนวัตกร 
� ยุทธศาสตร์ที่ 4: สร้างเครือข่ายนวัตกรรมตลอดห่วงโซ่อุปทาน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 5: ส่งเสริมและกระตุ้นตลาดนวัตกรรม ยกระดับนวัตกรรมไทยสู่สากล 

 ยุทธศาสตร์ที่ 6: ขับเคลื่อนนวัตกรรมด้วยสารสนเทศและองค์ความรู้ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 7: พัฒนาองค์กรนวัตกรรม 
 

2. ฝ่ายงานและผู้รับผิดชอบ 

ฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการ  
1) นายกนช รัติวานิช   ตําแหน่งผู้จัดการฝ่าย 
2) นางสาวปัทมาวดี พัวพรหมยอด  ตําแหน่งผู้จัดการแผนก 

 
 
 



แผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2561 สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

S4-1-1 สร้างและจัดการเครือข่ายนวัตกรรม  2/9 

3. หลักการและเหตุผล  

 ยุทธศาสตร์ที่ 4.1 ระบุว่า สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) มีแนวทางการทํางานท่ีให้ความสําคัญกับการทํางาน
ในรูปแบบเครือข่ายเพ่ือส่งเสริมเป้าประสงค์ด้านความยั่งยืนของผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) โดยขับเคลื่อนงานใน
การสร้างศักยภาพและส่งมอบคุณค่าให้กับผู้ประกอบการผ่าน 6 ยุทธศาสตร์สําคัญ (2560-2563)  
 จุดมุ่งหมายหลักในการพัฒนาเครือข่ายนวัตกรรม คือ การพัฒนาให้เกิดการเชื่อมโยงองค์ความรู้ระหว่างสมาชิกและ
ภาคส่วนต่างๆ ที่นําไปสู่การพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม การสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายและการมีส่วนร่วมของสมาชิก
เครือข่ายจะช่วยยกระดับศักยภาพทางนวัตกรรมของเครือข่ายและสมาชิก ซ่ึงในการดําเนินการให้ได้ผลตามจุดมุ่งหมาย
ดังกล่าวในแต่ละกลุ่มเครือข่ายนวัตกรรมเป้าหมายจําเป็นต้องมีการสร้างและจัดการเครือข่ายอย่างถูกต้อง ต่อเน่ือง เป็น
ระบบ และก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในกลุ่มสมาชิกอย่างยั่งยืน ซ่ึงจะต้องมีการออกแบบแนวทาง รูปแบบการดําเนินงาน และ
เคร่ืองมือพัฒนาเครือข่ายที่กระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรมร่วมด้วย พร้อมผสานกับแนวคิดการให้บริการของ
ภาครัฐ (Public Service) และการออกแบบการพัฒนาเครือข่ายจากมุมมองลูกค้าสัมพันธ์  (Customer Relation 
Management) เพื่อให้สมาชิกเครือข่ายนอกจากเห็นถึงความสําคัญและได้รับคุณค่าทางตรงในการพัฒนาศักยภาพด้าน
นวัตกรรมของตน ยังเกิดความพึงพอใจและเกิดความเช่ือม่ันในการที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศนวัตกรรมในอนาคต 
 

4. วัตถุประสงค์ของโครงการ   

1)  เพ่ือสร้างและรวบรวมเครือข่ายความร่วมมือด้านนวัตกรรมระดับบุคคลและองค์กร พร้อมใช้ประโยชน์ข้อมูล
เครือข่ายอย่างเป็นระบบผ่านโครงการพัฒนาฐานข้อมูลเครือข่าย (data for insight analytic) 

2)  เพ่ือกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรม (Behavioral Change) ของบุคคลและองค์กร ส่งผลต่อการ
ปรับเปลี่ยนและพัฒนาทัศนคติการทํางานและอยู่ร่วมกันเป็นเครือข่าย ผ่านโครงการสร้างการรับรู้ เข้าใจ และเข้าถึงคุณค่า
ของเครือข่ายนวัตกรรม สนช. (trust & loyalty) 

3)  เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมอย่างจริงจังยั่งยืนในการทํางานร่วมกันของสมาชิกเครือข่าย ผ่านโครงการกิจกรรมพัฒนา
ทักษะและความสามารถด้านนวัตกรรม “ชุมชนนักปฏิบัติ” (innoCoP - innovation community of practice) 

4) เพ่ือพัฒนาให้เกิดการเชื่อมโยงองค์ความรู้ระหว่างภาคส่วนต่างๆ ท่ีนําไปสู่การสร้างศักยภาพของผู้ประกอบการธุรกิจ
นวัตกรรมรายใหม่ (new feed) ผ่านกิจกรรมการจัดกลุ่มและยกระดับความสามารถด้านนวัตกรรม (innovation capability 
matrix) 
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5. รายละเอียดการดําเนินงาน  

5.1 พ้ืนที่ดําเนินการ:  ท่ัวประเทศ 

5.2 กิจกรรมการดําเนินงาน: 

 การดําเนินการแบ่งเป็น 4 ส่วนสําคัญ ได้แก่ 
1) การพัฒนาระบบจัดเก็บและจัดการฐานข้อมูลเครือข่ายรายบุคคลและองค์กร เพ่ือการเข้าถึงและการวิเคราะห์ข้อมูล

สมาชิกได้อย่างเป็นระบบ (data for insight analytic) 
2)  การรวบรวม จัดหมวด สื่อสารและพัฒนาคุณค่าตามยุทธศาสตร์ต่างๆ ขององค์กร เพ่ือสร้างการรับรู้ เข้าใจ และ

เข้าถึงคุณค่าของ สนช. และเครือข่ายนวัตกรรม สนช. (trust & loyalty) 
3)  การดําเนินการสร้างและจัดการเครือข่ายตามแนวปฏิบัติท่ีทําการศึกษามาในปี 2560 เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมอย่าง

จริงจังยั่งยืนในการทํางานร่วมกันของสมาชิกเครือข่าย เกิดการพัฒนาทักษะและความสามารถด้านนวัตกรรมของ “ชุมชนนัก
ปฏิบัติ” (innoCoP - innovation community of practice) 

4) การพัฒนาและใช้เคร่ืองมือการจัดกลุ่มและยกระดับความสามารถด้านนวัตกรรม (innovation capability matrix) 
เพ่ือเชื่อมโยงองค์ความรู้ท่ีเหมาะสมไปสู่การสร้างศักยภาพของผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ (new feed)  
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5.3 ปฏิทินกิจกรรม/ระยะเวลาดําเนินการ: 

รายการกิจกรรม 
น้ําหนัก 
(%) 

น้ําหนัก
ย่อย 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

100% 100% ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม 7.7 ลบ. 

1.พัฒนาระบบจัดการและวิเคราะห์
ฐานข้อมูลเครือข่ายนวัตกรรม  

20%              2.0 

1.1 ร่วมกับฝ่ายอุทยานนวัตกรรมฯ 
พัฒนาระบบการจัดเก็บและจัดการ
ฐานข้อมูลเครือข่าย (single sign on & 
interest tracking) 
1.2 พัฒนาระบบวิเคราะห์และบริหาร
จัดการข้อมูลเครือข่าย (data&insight 
analytic) 

 60% 
 
 
 

40% 
 

 

             

2. สร้าง trust & loyalty 30%              2.7 
2.1 กําหนดกลุ่มเครือข่ายเป้าหมาย 
2.2 รวบรวม จัดหมวด ส่ือสารและ
พัฒนาคุณค่าขององค์กร 
2.3 สร้างการรับรู้ เข้าใจ และเข้าถึง
คุณค่าของ สนช. และเครือข่าย
นวัตกรรม สนช.  

 10% 
40% 

 
50% 

             

3. สร้างการมีส่วนร่วมของสมาชิก
เครือข่าย innoCoP ชุมชนนักปฏิบัติ 

30%              2.0 

3.1 กําหนดกลุ่มเครือข่ายเป้าหมายและ
ผลสําเร็จของการมีส่วนร่วม 
3.2 สร้างเครือข่าย ประกอบด้วย 
network member, network partner, 
network catalyst และ network 
manager  
3.3 จัดการเครือข่ายพร้อมสนับสนุนการ
ดําเนินกิจกรรม online และ offline 
ส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ และการดําเนิน
กิจกรรมกลุ่ม  
3.4 ประเมินผลและปรับปรุงรูปแบบการ
ทํางาน 

 10% 
 

30% 
 
 
 

50% 
 
 
 

10% 

             

4. สร้างผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรม
รายใหม่ (new feed) 

20%              1.0 

4.1 พัฒนาเครื่องมือการจัดกลุ่มและ
ยกระดับความสามารถด้านนวัตกรรม 
(innovation capability matrix) 
4.2 ใช้เครื่องมือจัดกลุ่มสมาชิกในแต่ละ
เครือข่าย 

 30% 
 
 

30% 
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การสร้างและจัดการ
เครือข่ายนวัตกรรม

เงิน 7.7 ลบ.

S4: KR, PPP
S1-7

1. พัฒนาระบบจัดการและวิเคราะห์
ฐานข้อมูลเครือข่ายนวัตกรรม 

งาน 20%; เงิน 2.0 ลบ.

KR, PPP / อุทยานฯ / S2 / S6

1.1 พัฒนาระบบการจัดเกบ็และจดัการฐานขอ้มูลเครือข่าย (single sign on & 
interest tracking)
งาน 60%; เงิน 0.5 ลบ. / KR, PPP /อุทยานฯ/ S2

1.2 พัฒนาระบบวิเคราะห์และบรหิารจัดการข้อมูลเครอืขา่ย (data&insight 
analytic)
งาน 40%; เงิน 1.5 ลบ. / KR, PPP / PM-PC / S6

2. สร้าง trust & loyalty

งาน 30%; เงิน 2.7 ลบ.

KR, PPP / S1-7

2.1 กําหนดกลุ่มเครือข่ายเป้าหมาย
งาน 10% เงิน 0.0 ลบ. / KR, PPP / S1-7

2.2 รวบรวม จดัหมวด สื�อสารและพฒันาคณุค่าขององค์กร
งาน 40%; เงิน 0.7 ลบ. / KR, PPP / S1-7

2.3 สร้างการรับรู้ เข้าใจ และเข้าถึงคุณค่าของ สนช. และเครือข่ายนวัตกรรม 
สนช.
งาน 50%; เงิน 2.0 ลบ. / KR, PPP / S1-7

3. สร้างการมีส่วนร่วมของสมาชิก
เครือข่าย innoCoP ชุมชนนักปฏิบัติ 

งาน 30%; เงิน 2.0 ลบ.

KR, PPP / S1-3

3.1 กําหนดกลุ่มเครือข่ายเป้าหมายและผลสําเร็จของการมีสว่นรว่ม
งาน 10%; เงิน 0.0 ลบ. / KR, PPP / S1-3

3.2 สร้างเครือข่าย ประกอบด้วย network member, network partner, 
network catalyst และ network manager
งาน 30%; เงิน 0.5 ลบ. / KR, PPP / S1-3

3.3 จัดการเครือข่ายพร้อมสนับสนุนการดําเนินกิจกรรม online และ offline 
ส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ และการดําเนินกจิกรรมกลุ่ม

งาน 50%; เงิน 1.25 ลบ. / KR, PPP / S1-3

3.4 ประเมินผลและปรับปรุงรปูแบบการทาํงาน

งาน 10%; เงิน 0.25 ลบ. / KR, PPP / S1-3

4. สร้างผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรม
รายใหม่ (new feed)

งาน 20%; เงิน 1.0 ลบ.

KR, PPP / S1-3

4.1 พัฒนาเครื่องมือการจดักลุ่มและยกระดับความสามารถด้านนวัตกรรม 
(innovation capability matrix)
งาน 30%; เงิน 0.30 ลบ. / KR, PPP / S1-3

4.2 ใช้เครื่องมือจัดกลุ่มสมาชกิในแต่ละเครือข่าย
งาน 30%; เงิน 0.30 ลบ. / KR, PPP / S1-3

4.3 ยกระดับความสามารถด้านนวตักรรมและจบัคูพ่ฒันาธุรกิจ
งาน 30%; เงิน 0.30 ลบ. / KR, PPP / S1-3

4.4 ประเมินผลและปรับปรุงรปูแบบการทาํงาน
งาน 10%; เงิน 0.10 ลบ. / KR, PPP / S1-3

รายการกิจกรรม 
น้ําหนัก 
(%) 

น้ําหนัก
ย่อย 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

100% 100% ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม 7.7 ลบ. 

4.3 ยกระดับความสามารถด้าน
นวัตกรรมและจับคู่พัฒนาธุรกิจ 
4.4 ประเมินผลและปรับปรุงรูปแบบการ
ทํางาน 

30% 
 

10% 

 
5.4  วิธีและขั้นตอนการดําเนินงาน (Work Breakdown Structure) 
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5.5  รายชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ 

ช่ือ-สกุล (ภาษาไทย ตําแหน่ง หน้าท่ี 
ความรับผิดชอบ 

(%) 
งานหลัก    

1. นางสาวปัทมาวดี พัวพรหมยอด (PPP) ผู้จัดการแผนก วางแผนงาน/ประสานความร่วมมือ  
จัดทําระบบข้อมูล จัดกิจกรรม ประเมินผล 

70% 

2. นายกนช รัติวานิช (KR) ผู้จัดการฝ่าย ร่วมดําเนินการ พร้อมกํากับดูแล 5% 

งานสนับสนุน    

3. นายชาญวิทย์ รัตนราศรี (CR) ผู้จัดการฝ่าย 
 อุทยานนวัตกรรม 

สนับสนุนการพัฒนาระบบจัดการฐานข้อมูล 5% 

4. นายพันธพงศ์ ต้ังธีระสุนันท์ (PT) ผู้จัดการโครงการ สนับสนุนการพัฒนาเคร่ืองมือ 
และการจัดกิจกรรม innoCoP 

5% 

5. นายกันต์ วีระกันต์ ผู้จัดการฝ่าย สนับสนุนการพัฒนาเคร่ืองมือ 
และการจัดกิจกรรมยกระดับ 

5% 

6. นายคุณาวุฒิ บุญญานพคุณ ผู้จัดการฝ่าย สนับสนุนกิจกรรมส่งมอบคุณค่าและการยกระดับ
นวัตกรรม 

5% 

7. นายสุรอรรถ ศุภจัตุรัส ผู้จัดการฝ่าย สนับสนุนกิจกรรมส่งมอบคุณค่าและการยกระดับ
นวัตกรรม 

5% 

  

5.6  ผู้รับผิดชอบโครงการ (Responsibility Assignment Matrix) 

ลําดับ
ท่ี 

กิจกรรมการดําเนินงาน 
 ผู้ดําเนินการ/หน้าท่ีความรับผิดชอบ 

KR PPP CR PT SS KB KW 

 งานหลัก        
1 พัฒนาระบบจัดการและวิเคราะห์ฐานข้อมูลเครือข่ายนวัตกรรม  � �  � � � � 

2 สร้างความเชื่อม่ันและผูกพันธ์องค์กร trust & loyalty � �  � � � � 
3 สร้างการมีส่วนร่วมของสมาชิกเครือข่าย innoCoP  

ชุมชนนักปฏิบัติ  
� �  � � � � 

4 สร้างผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่  � �  � � � � 
 งานสนับสนุน        
1 พัฒนาระบบการจัดเก็บและจัดการฐานข้อมูลเครือข่าย (single 

sign on & interest tracking) 
� � �     

2 รวบรวม จัดหมวด สื่อสารและพัฒนาคุณค่าขององค์กร � � � � � � � 

3 พัฒนาเคร่ืองมือการจัดกลุ่มและยกระดับความสามารถด้าน
นวัตกรรม (innovation capability matrix) 

� �  �   � 

4 ยกระดับความสามารถด้านนวัตกรรมและจับคู่พัฒนาธุรกิจ � �  � � � � 
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6. รายละเอียดตัวชี้วัด ของแผนงาน/โครงการ 

6.1  ตัวชี้วัดที่ 1: ระบบบริหารจัดการข้อมูลสมาชิกเครือข่าย 

 6.1.1  ประเภทตัวชี้วัด 

  สงป.  ยุทธศาสตร์ วท.  คํารับรองการปฏิบัติงาน สนช. (ก.พ.ร.) � แผนปฏิบัติการ สนช.   
� สนับสนุนการเกิดผลผลิต   

6.1.2  คําอธิบายตัวชี้วัด  
ระบบจัดเก็บและจัดการฐานข้อมูลเครือข่ายรายบุคคลและองค์กร เพ่ือการเข้าถึงและการวิเคราะห์ข้อมูลสมาชิกได้
อย่างเป็นระบบ (data for insight analytic) 

6.1.3  ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด  (หน่วยวัด: ระบบ) 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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

 
6.2  ตัวชี้วัดที่ 2: จํานวนสมาชิกเครือข่าย และระดับความพึงพอใจ 

 6.2.1  ประเภทตัวชี้วัด 
  สงป.  ยุทธศาสตร์ วท.  คํารับรองการปฏิบัติงาน สนช. (ก.พ.ร.) � แผนปฏิบัติการ สนช.   

� สนับสนุนการเกิดผลผลิต   

 6.2.2  คําอธิบายตัวชี้วัด  
  จํานวนสมาชิกท่ีมีปฏิสัมพันธ์กับองค์การแบบการเชื่อมโยงทางเดียวและสองทางเพิ่มมากข้ึนจากการส่งมอบคุณค่า

และการสร้างภาพลักษณ์ขององค์กร ท่ีมีการรวบรวม จัดหมวด สื่อสารและพัฒนาคุณค่าตามยุทธศาสตร์ต่างๆ อย่างเป็น
ระบบ สะท้อนถึงผลของการวัดระดับความพึงพอใจในการใช้บริการที่ดียิ่งข้ึนด้วย (trust & loyalty) 

 6.2.3  ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด  (หน่วยวัด: ราย) 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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

5,000        2,500    7,500 
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6.3  ตัวชี้วัดที่ 3:  เครือข่ายนวัตกรรม ท่ีมีความเข้มแข็งระดับปานกลาง 

 6.3.1  ประเภทตัวชี้วัด 

  สงป.  ยุทธศาสตร์ วท.  คํารับรองการปฏิบัติงาน สนช. (ก.พ.ร.) � แผนปฏิบัติการ สนช.   
� สนับสนุนการเกิดผลผลิต   

6.3.2  คําอธิบายตัวชี้วัด  
 การดําเนินการสร้างและจัดการเครือข่ายตามแนวปฏิบัติที่ทําการศึกษามาในปี 2560 เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมอย่าง

จริงจังยั่งยืนในการทํางานร่วมกันของสมาชิกเครือข่าย และเกิดการพัฒนาทักษะและความสามารถด้านนวัตกรรมของ 
“ชุมชนนักปฏิบัติ” (innoCoP - innovation community of practice) ใน 5 กลุ่ม คือ เยาวชน กลุ่มผู้เข้าอบรมหลักสูตร
ต่างๆ กลุ่มนวัตกร กลุ่มผู้ประกอบการรายอุตสาหกรรม และกลุ่มผู้ประกอบการเชิงพื้นที่  

6.3.3  ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด  (หน่วยวัด: เครือข่าย) 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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

 
6.4  ตัวชี้วัดที่ 4:  เคร่ืองมือจัดกลุ่มและพัฒนาสมาชิก 

 6.3.1  ประเภทตัวชี้วัด 

  สงป.  ยุทธศาสตร์ วท.  คํารับรองการปฏิบัติงาน สนช. (ก.พ.ร.) � แผนปฏิบัติการ สนช.   
� สนับสนุนการเกิดผลผลิต   

6.3.2  คําอธิบายตัวชี้วัด  
 การพัฒนาเคร่ืองมือ innovation capability matrix เพ่ือใช้ในการจัดกลุ่มผู้ประกอบการสมาชิก สามารถช่วยให้

รู้จักตัวตนของสมาชิกมากข้ึน สามารถเชื่อมโยงองค์ความรู้ที่เหมาะสมไปสู่การสร้างศักยภาพของผู้ประกอบการธุรกิจ
นวัตกรรมรายใหม่ (new feed) ได้ต่อไป 

6.3.3  ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด  (หน่วยวัด: เคร่ืองมือ) 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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

ไตรมาส 1 :  ระบบฐานข้อมูลบุคคลแบบรหัสเดียว (single sign on) 
ระบบจัดการรวบรวม จัดหมวด สื่อสารและการพัฒนาคุณค่าของงานตามยุทธศาสตร์ต่างๆ 
เครือข่ายนวัตกรรม (กลุ่มเยาวชน) (1) 

ไตรมาส 2 :  เครือข่ายนวัตกรรม (กลุ่มผู้ประกอบการที่เข้าอบรม) (2) 
เครือข่ายนวัตกรรม (กลุ่มนวัตกร) (3) 
เคร่ืองมือ innovation capability matrix  

ไตรมาส 3 :  เครือข่ายนวัตกรรม (กลุ่มพื้นที่) (4) 
        ข้อมูลสมาชิกเครือข่ายท่ีเพ่ิมข้ึน 2,500 ราย 
  ไตรมาส 4 :     เครือข่ายนวัตกรรม (กลุ่มอุตสาหกรรม) (5) 
 ระบบจัดการและวิเคราะห์ฐานข้อมูลสมาชิก (data for insight analytic) 
  ผลประเมินการดําเนินการเครือข่าย/กิจกรรม และแผนพัฒนาการทํางาน 
 

8. ผลประโยชน์ที่คิดว่าจะได้รับ 

8.1 ผลประโยชน์ 
ประโยชน์ทางตรง 
 สมาชิกเครือข่ายเกิดความเชื่อม่ันไว้วางใจ รวมถึงมีความรู้สึกผูกพันต่อ สนช. (trust & loyalty) 
 เกิดผู้ประกอบการรายใหม่ในระบบการให้บริการของ สนช. (new feed) 
 เกิดเครือข่ายอุตสาหกรรมท่ีมีพลัง และมีเป้าหมายในการร่วมพัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรมของประเทศ (new node) 

ประโยชน์ทางอ้อม  
 เกิดการเข้าถึงและรู้จักตัวตนของสมาชิกมากข้ึน ส่งผลในการพัฒนาศักยภาพนวัตกรรมให้กับสมาชิกได้ตรงจุด 

 เกิดการส่งมอบคุณค่าด้านต่างๆ ขององค์กรให้แก่สมาชิก เพ่ือพัฒนานวัตกรรมในมิติต่างๆ 

 เกิดการสร้างกลุ่มเครือข่ายนวัตกรรมที่สามารถสนับสนุนซ่ึงกันได้ในอุตสาหกรรมต่างๆ อย่างต่อเน่ือง ยั่งยืน  
 เกิดการพัฒนาศักยภาพและสร้างโอกาสทางธุรกิจและอาชีพให้กับผู้ประกอบการและบุคลากรนวัตกรรม 

 

9. งบประมาณ 

9.1 งบประมาณ ปี 2561 รวมท้ังหมด  7,720,000  บาท (เจ็ดล้านเจ็ดแสนสองหม่ืนบาทถ้วน) 

ปีงบประมาณ 
งบประมาณ 
ตาม พ.ร.บ. 

เงินสะสม สนช. 
เงินผูกพันยกมา 

(อนุมัติโดย กนช.) 
เงินสนับสนุนจาก

หน่วยงานอ่ืน 
รวม 

ปีงบประมาณ 2560 2,500,000 บาท    2,500,000 บาท 

ปีงบประมาณ 2561 7,720,000 บาท    7,720,000 บาท 
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S4-1-2: การสร้างระบบนิเวศนวัตกรรม 
 

1. ความสอดคล้องกับนโยบาย 

1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี:  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความม่ันคง (บูรณาการ: แก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้) 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ:  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 

1.3 ยุทธศาสตร์: กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
� ยุทธศาสตร์ที่ 1: บ่มเพาะนวัตกรเพ่ืออนาคต และพัฒนากําลังคน วทน.  

 ยุทธศาสตร์ที่ 2: บริหารจัดการงานวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมในสาขาเป้าหมาย  

 ยุทธศาสตร์ที่ 3: ขับเคลื่อนโครงการ วทน. ขนาดใหญ่   

 ยุทธศาสตร์ที่ 4: พัฒนาพื้นที่เพื่อนวัตกรรม  

 ยุทธศาสตร์ที่ 5: ผลักดันเทคโนโลยีเพ่ือสังคมและเศรษฐกิจฐานราก  

1.4 ยุทธศาสตร์: สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 1: พัฒนานวัตกรรมเชิงพ้ืนท่ีและเมือง 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 2: สร้างคุณค่าและมูลค่าตลอดห่วงโซ่อุปทาน 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 3: พัฒนาความสามารถทางนวัตกรรมขององค์กรและนวัตกร 
� ยุทธศาสตร์ท่ี 4: สร้างเครือข่ายนวัตกรรมตลอดห่วงโซ่อุปทาน 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 5: ส่งเสริมและกระตุ้นตลาดนวัตกรรม ยกระดับนวัตกรรมไทยสู่สากล 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 6: ขับเคลื่อนนวัตกรรมด้วยสารสนเทศและองค์ความรู้ 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 7: พัฒนาองค์กรนวัตกรรม 
 

2. ฝ่ายงานและผู้รับผิดชอบ 

ฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการ  
1) นายกนช รัติวานิช  ตําแหน่งผู้จัดการฝ่าย 
2) นางสาวปัทมาวดี พัวพรหมยอด  ตําแหน่งผู้จัดการแผนก 

 

 



โครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

S4-1-2 สร้างระบบนิเวศนวัตกรรม   2/8 

3. หลักการและเหตุผล  

 สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สนช. เป็นหน่วยงานที่ก่อตั้งข้ึนด้วยพันธกิจในการพัฒนา
นวัตกรรมภาครัฐ ภาคการผลิต และภาคสังคมโดยรวมอย่างเป็นระบบและยั่งยืน ภายใต้วิสัยทัศน์ “องค์กรหลักในการ
เสริมสร้างระบบนวัตกรรมแห่งชาติ เพ่ือเพ่ิมคุณค่าที่ยั่งยืน” การขับเคลื่อนพันธกิจและความเปลี่ยนแปลงเชิงวิสัยทัศน์ของ 
สนช. จึงมีโจทย์ใหญ่ท่ีสําคัญสองประการ คือ การเสริมสร้างระบบนวัตกรรมที่ขับเคลื่อนผ่านยุทธศาสตร์ท้ัง 6  ด้าน และ
ระบบนวัตกรรมที่เสริมสร้างนั้นต้องนําไปสู่การเพิ่มคุณค่าท่ียั่งยืน ซ่ึงหมายถึงการท่ีจะต้องทํางานร่วมกันกับภาคส่วนที่สําคัญ
ต่างๆ ในระบบนิเวศนวัตกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายนวัตกรรมอย่างเป็นระบบและ
ก่อให้เกิดการยกระดับศักยภาพทางนวัตกรรมของประเทศในภาพรวม  

  สนช. จึงมีการกําหนดรูปแบบการสร้างระบบนิเวศนวัตกรรมและแนวทางความร่วมมือของเครือข่ายนวัตกรรมข้ึน 
(Connect  the  Dots with Strong Linkage) ในยุทธศาสตร์การดําเนินงานท่ี 4.1 พร้อมมุ่งใช้กลยุทธ์ 3Cs ในการ
ดําเนินการความร่วมมือ ประกอบด้วย Cluster (การจัดกลุ่มสร้างเครือข่ายความร่วมมือในด้านสําคัญต่างๆ), Connectivity 
(การเชื่อมโยงหน่วยต่างๆ ในเครือข่ายให้สามารถทํางานร่วมกัน ผ่านกระบวนการความคิดและสร้างสรรค์) และ Co-
creation (การร่วมทุน ร่วมทรัพยากร ตลอดจนทํางานร่วมกันในการสร้างสรรค์นวัตกรรม) เพ่ือให้การดําเนินงานร่วมกัน
ระหว่างหน่วยงานประสบผลสําเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยเป้าหมายของการพัฒนาเครือข่ายนวัตกรรม จะ
เน้นการพัฒนาความร่วมมือในรูปแบบ Quadruple Helix ซ่ึงจะประกอบด้วย 4 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ 1) ภาครัฐ 2) 
ภาคเอกชน รวมถึงสมาคม องค์กรที่ไม่แสวงหาผลกําไร 3) ภาควิจัยและมหาวิทยาลัย  และ 4) ภาคชุมชน โดยผลประโยชน์
จากการทํางานด้วยรูปแบบเครือข่ายจะช่วยลดความสิ้นเปลืองทรัพยากรและการซํ้าซ้อนของงานที่แต่ละหน่วยงานรับผิดชอบ
ดูแลอยู่ เกิดการไหลเวียนของความรู้และทรัพยากรระหว่างกัน และเกิดประโยชน์เต็มที่กับกลุ่มเป้าหมายหรือสมาชิกใน
เครือข่าย 

 

4. วัตถุประสงค์ของโครงการ   

1. เพ่ือสร้างและปรับปรุงระบบในการพัฒนาเครือข่าย (Network  Development  System)  ภายใต้ระบบนิเวศ
นวัตกรรมแห่งชาติ (National Innovation Ecosystem) 

2. เพ่ือปรับเปลี่ยนและพัฒนาแนวทางการทํางานร่วมกันระหว่างองค์กรเครือข่าย (Institutional change) ในระบบ

นิเวศนวัตกรรมของประเทศ ท่ีมีการเชื่อมโยงการดําเนินการเพ่ือสนับสนุนการดําเนินธุรกิจนวัตกรรมของ

ผู้ประกอบการในระยะต่างๆ ของการพัฒนา โดยเน้นให้เกิดการส่งต่อการสนับสนุนผู้ประกอบการนวัตกรรมจากต้น

ทางการสร้างสรรค์จนถึงการพัฒนาธุรกิจและการตลาด  

3. เพ่ือสร้างเครือข่ายการทํางานรูปแบบ Quadruple Helix โดยมุ่งสร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนและชุมชนมาก

ข้ึนเพ่ิมเติมจากการเชื่อมโยงการสนับสนุนของหน่วยงานภาครัฐ และมหาวิทยาลัย 
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5. รายละเอียดการดําเนินงาน  

5.1 พ้ืนท่ีดําเนินการ:  ทั่วประเทศ 

5.2 กิจกรรมการดําเนินงาน: 
  การดําเนินการแบ่งเป็น 3 ส่วนสําคัญ ได้แก่ 

1) การดําเนินโครงการต้นแบบพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ โดยใช้ระบบในการพัฒนาเครือข่าย (Network  
Development  System) ภายใต้ระบบนิเวศนวัตกรรมแห่งชาติ (National Innovation Ecosystem) โดยเน้น
ให้เกิดการเข้าใจบทบาทหน้าที่ และความสําคัญของภาคส่วนต่างๆ ในเครือข่าย 

2) การพัฒนาเครือข่ายนวัตกรรมแบบ Quadruple Helix ที่เน้นการสร้างการเปลี่ยนแปลงในเชิงสถาบัน สร้าง
ความแข็งแรงให้กับผู้ท่ีอยู่ในเครือข่ายนวัตกรรมตามแนวคิด Collaborative Governance มุ่งเน้นการพัฒนา
ประเทศและการขับเคลื่อนเชิงนโยบายที่ทุกภาคส่วนท้ังรัฐ เอกชน และภาคส่วนประชาชนได้มีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจและดําเนินการร่วมกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมให้ภาคส่วนท่ีไม่ใช่รัฐได้มีบทบาทมากข้ึน เน้นการ
จัดการความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในรูปแบบที่ไม่เป็นทางการ เน้นการสร้างข้อตกลงร่วมกันของกลุ่ม
ความสัมพันธ์  

3) การประเมินความเข้มแข็งของเครือข่ายความร่วมมือระหว่างองค์กรต่างๆ ในระบบนิเวศนวัตกรรม พร้อม
ปรับปรุงแผนภาพสถานะความเชื่อมโยงระหว่างองค์กร เพ่ือให้เห็นเครือข่ายความร่วมมือในปัจจุบันและสามารถ
วางแผนการขยายความร่วมมือในอนาคต  
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5.3 ปฏิทินกิจกรรม/ระยะเวลาดําเนินการ : 

กิจกรรม/รายการ 
น้ําหนัก 
(%) 

นํ้าหนัก
ย่อย 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

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

การดําเนินโครงการต้น
แบบทดสอบระบบพัฒนา
เครือข่ายความร่วมมือ 

30%              0.50 

- กําหนดเครือข่ายความร่วมมือ
เป้าหมายเพ่ือปรับใช้ระบบ 

- ดําเนินการพัฒนาเครือข่ายความ
ร่วมมือ 

- ประเมินผลและปรับปรุงระบบการ
พัฒนาเครือข่าย 

 20% 
 

60% 
 

20% 
 

             

การพัฒนาเครือข่ายนวัตกรรม
แบบ Quadruple Helix 

50%              1.00 

- ออกแบบเครือข่าย กําหนด
เป้าหมายและความเชื่อมโยงภาค
ส่วนต่างๆ 

- พัฒนาเคร่ืองมือกลางในการ
ทํางานร่วมกันและออกแบบแนว
ทางการปรับเปล่ียนเชิงสถาบัน
เพ่ือความร่วมมือท่ีดีข้ึน 

- ดําเนินโครงการภายใต้ความ
ร่วมมือ 

- ประเมินผลการดําเนินการและ
ปรับปรุงแนวทางความร่วมมือ 

 20% 
 
 

30% 
 
 
 

30% 
20% 

 

             

สร้างระบบนิเวศนวัตกรรม  
แสดงการเช่ือมโยงการดําเนินการ
ระหว่างองค์กร 

20%              0.50 

- เขียนแผนภาพความเช่ือมโยง
ระหว่างองค์กร ระบุบทบาท
ความสําคัญ 
- ประเมินความเข้มแข็งของ
เครือข่ายความร่วมมือ 
- ขยายผลการใช้งานแผนภาพ
เครือข่ายและติดตามประเมินผล 

 30% 
 
 

50% 
 

20% 
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5.4 วิธีและขั้นตอนการดําเนินงาน (Work Breakdown Structure) 

 
 

การสร้างระบบนิเวศ
นวัตกรรม

เงิน 2.00 ลบ.

PPP / S2

1. การดําเนินโครงการต้น
แบบทดสอบระบบพัฒนาเครือข่าย
ความร่วมมือ

งาน 30%; เงิน 0.50 ลบ. PPP/S2

1.1 กําหนดเครือข่ายความร่วมมือเป้าหมายเพ่ือปรับใช้ระบบ

งาน 20%; เงิน 0.10 ลบ.

1.2 ดําเนินการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ

งาน 60%; เงิน 0.30 ลบ.

1.3 ประเมินผลและปรับปรุงระบบการพัฒนาเครือข่าย

งาน 20%; เงิน 0.10 ลบ.

2. การพัฒนาเครือข่ายนวัตกรรม
แบบ Quadruple Helix

งาน 50%; เงิน 1.00 ลบ. PPP/S2

2.1 ออกแบบเครือข่าย กําหนดเป้าหมายและความเชื่อมโยงภาคส่วนต่างๆ

งาน 20%; เงิน 0.10 ลบ.

2.2 พัฒนาเคร่ืองมือกลางในการทํางานร่วมกันและออกแบบแนวทางการ
ปรับเปลี่ยนเชิงสถาบันเพ่ือความร่วมมือที่ดีขึ้น

งาน 30%; เงิน 0.40 ลบ.

2.3 ดําเนินโครงการภายใต้ความร่วมมือ

งาน 30%; เงิน 0.40 ลบ.

2.4 ประเมินผลการดําเนินการและปรับปรุงแนวทางความร่วมมือ

งาน 30%; เงิน 0.10 ลบ.

3. สร้างระบบนิเวศนวัตกรรม 
แสดงการเช่ือมโยงการดําเนินการ
ระหว่างองค์กร

 งาน 20%; เงิน 0.50 ลบ. PPP/S2

3.1 เขียนแผนภาพความเชื่อมโยงระหว่างองค์กร  ระบุบทบาท
ความสําคัญ

งาน 30%; เงิน 0.10 ลบ.

3.2 ประเมินความเข้มแข็งของเครือข่ายความร่วมมือ

งาน 50%; เงิน 0.30 ลบ.

3.2 ขยายผลการใช้งานแผนภาพเครือข่ายและตดิตามประเมนิผล

งาน 20%; เงิน 0.10 ลบ.
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5.5  รายชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ 

ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย ตําแหน่ง หน้าท่ี 
ความรับผิดชอบ 

(%) 
งานหลัก    

1. นางสาวปัทมาวดี พัวพรหมยอด (PPP) ผู้จัดการแผนก วางแผนงาน/ประสานความร่วมมือ  
จัดทําระบบข้อมูล /จัดกิจกรรม ประเมินผล 

70% 

งานสนับสนุน    

1. นายกนช รัติวานิช (KR) ผู้จัดการฝ่าย สนับสนุนการดําเนินการ พร้อมกํากับดูแล 5% 

2. นายชาญวิทย์ รัตนราศรี (CR) ผู้จัดการฝ่าย 
 อุทยานนวัตกรรม 

สนับสนุนการพัฒนาระบบจัดการฐานข้อมูล 5% 

3. นายพันธพงศ์ ต้ังธีระสุนันท์ (PT) ผู้จัดการโครงการ สนับสนุนการพัฒนาเคร่ืองมือ 
และการจัดกิจกรรม innoCoP 

5% 

4. นายกันต์ วีระกันต์ ผู้จัดการฝ่าย สนับสนุนการพัฒนาเคร่ืองมือ 
และการจัดกิจกรรมยกระดับ 

5% 

5. นายคุณาวุฒิ บุญญานพคุณ ผู้จัดการฝ่าย สนับสนุนกิจกรรมส่งมอบคุณค่าและการ
ยกระดับนวัตกรรม 

5% 

6. นายสุรอรรถ ศุภจัตุรัส ผู้จัดการฝ่าย สนับสนุนกิจกรรมส่งมอบคุณค่าและการ
ยกระดับนวัตกรรม 

5% 

 
 5.6     ผู้รับผิดชอบโครงการ (Responsibility Assignment Matrix) 

ลําดับ
ท่ี 

กิจกรรมการดําเนินงาน 
 ผู้ดําเนินการ/หน้าท่ีความรับผิดชอบ 

KR PPP CR PT SS KB KW 

 งานหลัก        
1 การดําเนินโครงการต้นแบบทดสอบระบบพัฒนาเครือข่ายความ

ร่วมมือ 
� � �     

2 การพัฒนาเครือข่ายนวัตกรรมแบบ Quadruple Helix � �  � � � � 

3 สร้างระบบนิเวศนวัตกรรม  
แสดงการเช่ือมโยงการดําเนินการระหว่างองค์กร 

� �  � � � � 

 งานสนับสนุน        
1 ประเมินผลและปรับปรุงระบบการพัฒนาเครือข่าย � � � � � � � 
2 เช่ือมโยงความร่วมมือหน่วยงานในการขยายเครือข่าย 

Quadruple Helix 
� � � � � � � 

3 ขยายผลการใช้งานแผนภาพเครือข่ายและติดตามประเมินผล � � � � � � � 
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6. รายละเอียดตัวชี้วัด ของแผนงาน/โครงการ 

6.1  ตัวชี้วัดท่ี 1:  เครือข่ายความร่วมมือในระบบนิเวศนวัตกรรม 

 6.1.1  ประเภทตัวชี้วัด 
  สงป.  ยุทธศาสตร์ วท.  คํารับรองการปฏิบัติงาน สนช. (ก.พ.ร.) � แผนปฏิบัติการ สนช.   
 � สนับสนุนการเกิดผลผลิต   

 6.1.2  คําอธิบายตัวชี้วัด  
  พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือใหม่ ของหน่วยงาน/องค์กรต่างๆ ในระบบนิเวศนวัตกรรมเพื่อให้เกิดการผลักดันการ
สร้างสรรค์ธุรกิจนวัตกรรมในระบบ 

6.1.3  ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด  (หน่วยวัด: เครือข่าย) 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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

6.2  ตัวชี้วัดท่ี 2:  เครือข่ายนวัตกรรมแบบ Quadruple Helix 

 6.2.1  ประเภทตัวช้ีวัด 
  สงป.  ยุทธศาสตร์ วท.  คํารับรองการปฏิบัติงาน สนช. (ก.พ.ร.) � แผนปฏิบัติการ สนช.   
 � สนับสนุนการเกิดผลผลิต   

 6.2.2  คําอธิบายตัวชี้วัด  
 เครือข่ายการทํางานรูปแบบ Quadruple Helix โดยมุ่งสร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนและชุมชนมากข้ึนเพ่ิมเติม
จากการเชื่อมโยงการสนับสนุนของหน่วยงานภาครัฐ และมหาวิทยาลัย 

6.2.3  ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด  (หน่วยวัด: เครือข่าย) 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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

 

6.3  ตัวชี้วัดท่ี 3:  แผนภาพความเข้มแข็งของเครือข่ายความร่วมมือระหว่างองค์กรต่างๆ  

 6.3.1  ประเภทตัวช้ีวัด 
  สงป.  ยุทธศาสตร์ วท.  คํารับรองการปฏิบัติงาน สนช. (ก.พ.ร.) � แผนปฏิบัติการ สนช.   
 � สนับสนุนการเกิดผลผลิต   

 6.3.2  คําอธิบายตัวชี้วัด  
 แผนภาพแสดงสถานะความสัมพันธ์และความเชื่อมโยงระหว่างองค์กรในระบบนิเวศนวัตกรรม เพื่อให้เห็น
เครือข่ายความร่วมมือในปัจจุบันและสามารถวางแผนการขยายความร่วมมือในอนาคต 
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6.3.3  ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด  (หน่วยวัด: แผนภาพ) 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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

7. ผลผลิตโครงการ 

ไตรมาส 1 :  ผลการศึกษา ประเมิน และปรับปรุงระบบเพ่ือพัฒนาเครือข่ายเป้าหมาย 
   รายนามรวบรวมองค์กรเครือข่ายความร่วมมือท่ีมุ่งเป้า  
ไตรมาส 2 :  แผนปฏิบัติการโครงการสร้างเครือข่าย Quadruplex Helix  

รายนามเครือข่ายความร่วมมือภาคส่วนต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
ไตรมาส 3 :  ผลการดําเนินการพัฒนาเครือข่ายนวัตกรรม ในระบบนิเวศนวัตกรรม 
  ผลการดําเนินการเครือข่าย Quadruplex Helix  
ไตรมาส 4 : แผนภาพความเข้มแข็งของเครือข่ายความร่วมมือระหว่างองค์กร  
 

8. ผลประโยชน์ท่ีคิดว่าจะได้รับ 

8.1 ผลประโยชน์ 
ประโยชน์ทางตรง 
 เกิดการทํางานร่วมกันระหว่างหน่วยงานอย่างเป็นระบบและมีความยั่งยืน สามารถใช้ศักยภาพและ

ทรัพยากรร่วมกันระหว่างองค์กรในเครือข่าย เพ่ือสนับสนุนการยกระดับนวัตกรรมของประเทศ 

 เกิดการสร้างนวัตกรรมในอุตสาหกรรมต่างๆ อย่างต่อเน่ือง ยั่งยืน  
 เกิดการพัฒนาศักยภาพและโอกาสให้กับผู้ประกอบการ และกลุ่มชุมชน  

ประโยชน์ทางอ้อม  
 เกิดโอกาสใหม่ๆ จากการมองเห็นความชัดเจนในภารกิจหน้าที่ท่ีสอดรับกันมากข้ึนขององค์กรเครือข่าย 

ส่งผลให้มีการทํางานร่วมกันอย่างยั่งยืน เกิดการขยายวงของเครือข่ายออกไปอย่างกว้างขวาง 

 

9. งบประมาณ 

9.1 งบประมาณ ปี 2561 รวมท้ังหมด  2,000,000  บาท (สองล้านบาทถ้วน) 
 

ปีงบประมาณ 
งบประมาณ 
ตาม พ.ร.บ. 

เงินสะสม สนช. 
เงินผูกพันยกมา 

(อนุมัติโดย กนช.) 
เงินสนับสนุนจาก

หน่วยงานอ่ืน 
รวม 

ปีงบประมาณ 2560 2,720,000 - - - 2,720,000  
ปีงบประมาณ 2561 2,000,000 - - - 2,000,000  
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S4-2-1: การผลิตเนื้อหานวัตกรรมและเผยแพร่ผ่านสื่อ 
 

1. ความสอดคล้องกับนโยบาย 

1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี:  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความม่ันคง (บูรณาการ: แก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้) 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ:  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 

1.3 ยุทธศาสตร์: กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
 ยุทธศาสตร์ที่ 1: บ่มเพาะนวัตกรเพ่ืออนาคต และพัฒนากําลังคน วทน.  

 ยุทธศาสตร์ที่ 2: บริหารจัดการงานวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมในสาขาเป้าหมาย  

 ยุทธศาสตร์ที่ 3: ขับเคลื่อนโครงการ วทน. ขนาดใหญ่   

 ยุทธศาสตร์ที่ 4: พัฒนาพื้นที่เพื่อนวัตกรรม  

 ยุทธศาสตร์ที่ 5: ผลักดันเทคโนโลยีเพ่ือสังคมและเศรษฐกิจฐานราก  

1.4 ยุทธศาสตร์: สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 1: พัฒนานวัตกรรมเชิงพ้ืนท่ีและเมือง 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 2: สร้างคุณค่าและมูลค่าตลอดห่วงโซ่อุปทาน 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 3: พัฒนาความสามารถทางนวัตกรรมขององค์กรและนวัตกร 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 4: สร้างเครือข่ายนวัตกรรมตลอดห่วงโซ่อุปทาน 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 5: ส่งเสริมและกระตุ้นตลาดนวัตกรรม ยกระดับนวัตกรรมไทยสู่สากล 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 6: ขับเคลื่อนนวัตกรรมด้วยสารสนเทศและองค์ความรู้ 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 7: พัฒนาองค์กรนวัตกรรม 
 

2. ฝ่ายงานและผู้รับผิดชอบ 

ฝ่ายโครงสร้างพ้ืนฐานนวัตกรรม  
1. นายกฤษกร รอดช้างเผื่อน ตําแหน่ง ผู้จัดการแผนก 
2. นายอมรเทพ สุริยันต์  ตําแหน่ง เจ้าหน้าท่ีสารสนเทศ 
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3. หลักการและเหตุผล  

“นวัตกรรม" เป็นเคร่ืองมือสําคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจเพ่ือสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน และเพื่อเป็นการ
สร้างความตระหนักในความสําคัญของ “นวัตกรรม” และก่อให้เกิดความเข้าใจในบทบาท และการดําเนินงานของ สนช. 
จึงได้จัดทําโครงการผลิตเนื้อหานวัตกรรมเพ่ือรวบรวม เรียบเรียง วิเคราะห์ข้อมูล ข่าวสาร องค์ความรู้ด้านนวัตกรรม และ
นําเสนอเนื้อหาด้านนวัตกรรมผ่านส่ือประชาสัมพันธ์ที่มีความหลากหลายและเหมาะสม 

 

4. วัตถุประสงค์ของโครงการ   

4.1 เพ่ือรวบรวม เรียบเรียง วิเคราะห์ข้อมูล ข่าวสาร องค์ความรู้ด้านนวัตกรรม  
4.2 เพ่ือจัดทําเนื้อหาด้านนวัตกรรมและจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบต่างๆ ที่เหมาะสม 

 

5. รายละเอียดการดําเนินงาน  

5.1 พ้ืนท่ีดําเนินการ: อุทยานนวัตกรรม ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพฯ 

5.2 กิจกรรมการดําเนินงาน:  
แผนงานที่ 1  
การจัดทําเนื้อหาด้านนวัตกรรมท่ีมีความหลากหลาย โดยการรวบรวม เรียบเรียง และวิเคราะห์ข้อมูล 

ข่าวสาร องค์ความรู้ด้านนวัตกรรม ซ่ึงจัดแบ่งเนื้อหาในการสื่อสารประชาสัมพันธ์เป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ 

กลุ่ม เนื้อหา แหล่งข้อมูล การจัดทําเนื้อหา 

1. โครงการนวัตกรรมของ
สํานักงานฯ 

1. กลไกการสนับสนุนของสํานักงานฯ รวมถึงกลไกคูปองนวัตกรรม ฐานข้อมูล
สํานักงานฯ 

รวบรวม  
เรียบเรียงเน้ือหา 

2. โครงการนวัตกรรมเชิงยุทธศาสตร์ของสํานักงานฯ ฐานข้อมูล
สํานักงานฯ 

รวบรวม  
เรียบเรียงเน้ือหา 

3. โครงการนวัตกรรมของผู้ประกอบการท่ีได้รับการสนับสนุนจาก
สํานักงานฯ 

ฐานข้อมูล
สํานักงานฯ 

รวบรวม  
เรียบเรียงเน้ือหา 

2. กิจกรรมของสํานักงานฯ 4. การสัมภาษณ์ผู้ประกอบการนวัตกรรม แหล่งภายนอก เรียบเรียงเน้ือหา 
5. การจัดสัมมนา นิทรรศการ การจัดประกวดรางวัล แหล่งภายนอก เรียบเรียงเน้ือหา 

3. Smart Content 6. คําคมด้านนวัตกรรม (Innovation Quote)  แหล่งภายนอก เรียบเรียงเน้ือหา 
7. แนวโน้มด้านนวัตกรรม (Innovation Trends) แหล่งภายนอก วิเคราะห์เน้ือหา 

 
แผนงานที่ 2  
การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์หลากหลายรูปแบบ โดยนําเน้ือหาท่ีสํานักงานฯ ต้องการสื่อสารประชาสัมพันธ์ 

ท้ัง 3 กลุ่มมาดําเนินการออกแบบและบูรณาการจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์ที่เหมาะสมกับเน้ือหาดังกล่าวในรูปแบบต่างๆ  
ท้ังในรูปแบบสิ่งพิมพ์ รูปภาพ วีดิทัศน์ อินโฟกราฟิค ดังน้ี 
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กลุ่ม เนื้อหา รูปแบบส่ือ 

1. โครงการนวัตกรรม
ของสํานักงานฯ 

1. กลไกการสนับสนุนของสํานักงานฯ รวมถึงกลไกคูปองนวัตกรรม สิ่งพิมพ์ อินโฟกราฟิค 
2. โครงการนวัตกรรมเชิงยุทธศาสตร์ของสํานักงานฯ สิ่งพิมพ์ อินโฟกราฟิค 
3. โครงการนวัตกรรมของผู้ประกอบการท่ีได้รับการสนับสนุน สิ่งพิมพ์ อินโฟกราฟิค 

2. กิจกรรมของ
สํานักงานฯ 

4. การสัมภาษณ์ผู้ประกอบการนวัตกรรม สิ่งพิมพ์ รูปภาพ วีดิทัศน์  
5. การจัดสัมมนา นิทรรศการ การจัดประกวดรางวัล สิ่งพิมพ์ รูปภาพ วีดิทัศน์ 

อินโฟกราฟิค 
3. Smart Content 6. คําคมด้านนวัตกรรม (Innovation Quote)  สิ่งพิมพ์ อินโฟกราฟิค 

7. แนวโน้มด้านนวัตกรรม (Innovation Trends) สิ่งพิมพ์ อินโฟกราฟิค 
 

5.3 ปฏิทินกิจกรรม/ระยะเวลาดําเนินการ : 

รายการกิจกรรม 
นํ้าหนัก 
(%) 

นํ้าหนัก
ย่อย 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 งบประมาณ 

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

1. การจัดทําเนื้อหาด้านนวัตกรรม 
ท่ีมีความหลากหลาย 
1.1 โครงการนวัตกรรมของสํานักงานฯ 
1.2 กิจกรรมของสํานักงานฯ 
1.3 Smart Content 

33%  
 

13% 
10% 
10% 

            2.0 

2. การผลิตส่ือประชาสัมพันธ์
หลากหลายรูปแบบ 
1.1 โครงการนวัตกรรมของสํานักงานฯ 
1.2 กิจกรรมของสํานักงานฯ 
1.3 Smart Content 

67%  
 
27% 
20% 
20% 

            3.0 

 

 5.4  วิธีและข้ันตอนการดําเนินงาน (Work Breakdown Structure) 

 

โครงการผลิตเนื้อหา
นวัตกรรม
เงิน 5.0 ลบ.

KRC, ASU

1. การจัดทําเน้ือหาด้านนวัตกรรม
ที่มีความหลากหลาย
งาน 33%; เงิน 2.0 ลบ.

KRC

1.1 โครงการนวัตกรรมของสํานักงานฯ งาน 13%; เงิน 1.0 ลบ.

1.2 กิจกรรมของสํานักงานฯ งาน 10%; เงิน 0.5 ลบ.

1.3 Smart Contentงาน 10%; เงิน 0.5 ลบ.

KRC

2. การผลิตส่ือประชาสัมพันธ์
หลากหลายรูปแบบ
งาน 67%; เงิน 3.0 ลบ.

KRC, ASU

2.1 โครงการนวัตกรรมของสํานักงานฯ งาน 27%; เงิน 1.2 ลบ.

2.2 กิจกรรมของสํานักงานฯ งาน 20%; เงิน 0.9 ลบ.

2.3 Smart Content งาน 20%; เงิน 0.9 ลบ.

KRC, ASU
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5.5  รายชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ 
ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย) ตําแหน่ง หน้าที่ ความรับผิดชอบ 

(%) 
งานหลัก    

นายกฤษกร รอดช้างเผ่ือน (KRC) ผู้จัดการแผนก รวบรวม เรียบเรียง และจัดทําเน้ือหาด้านนวัตกรรม 50% 

นายอมรเทพ สุริยันต์ (ASU) เจ้าหน้าท่ีสารสนเทศ ออกแบบและจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์ท่ีหลากหลาย 40% 

งานสนับสนุน    
นางสาวอาศยา ศิริเอาทารย์ (AS) ผู้จัดการแผนก เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือ 5% 

นางสาวปัทมาวดี พัวพรหมยอด (PPP) ผู้จัดการแผนก เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านเครือข่ายนวัตกรรม 5% 

 
5.6  ผู้รับผิดชอบโครงการ ( Responsibility Assignment Matrix) 
ลําดับ

ท่ี 
กิจกรรมการดําเนินงาน 

ผู้ดําเนินการ/หน้าท่ีความรับผิดชอบ 

KRC ASU AS PPP 
 งานหลัก     
1 การจัดทําเนื้อหาด้านนวัตกรรมท่ีมีความหลากหลาย 

- จัดหาและจัดจ้างผู้รับจ้าง 
- กําหนดแนวทางการรวบรวม เรียบเรียง และจัดทําเน้ือหาด้านนวัตกรรม 
- ตรวจสอบและประเมินผลการจัดทําเน้ือหาด้านนวัตกรรม 

�    

2 การผลิตส่ือประชาสัมพันธ์หลากหลายรูปแบบ 
- ออกแบบและบูรณาการจัดทําส่ือประชาสัมพันธ์ท่ีเหมาะสมกับเน้ือหา
นวัตกรรมในรูปแบบต่างๆ ท้ังในรูปแบบสื่อส่ิงพิมพ์ รูปภาพ วีดิทัศน์ อินโฟกราฟิค 
- ประสานงานผลิต โดยการจัดหา/จัดจ้างผู้รับจ้างผลิต ประสานงาน ตรวจสอบ
และรับมอบผลงาน 
- ประสานงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือเดิมและสื่อใหม่กับงานประชาสัมพันธ์
และงานเครือข่าย 

� �   

 งานสนับสนุน     
3 การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในวงกว้าง 

- กําหนดรูปแบบ ความเหมาะสม และตรวจสอบความถูกต้องก่อนเผยแพร่ผ่านส่ือ
ต่างๆ  

  � � 
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6. รายละเอียดตัวช้ีวัด ของแผนงาน/โครงการ 

6.1  ตัวชี้วัดท่ี 1: การผลิตเน้ือหานวัตกรรม 

 6.1.1  ประเภทตัวชี้วัด 

  สงป.  ยุทธศาสตร์ วท.  คํารับรองการปฏิบัติงาน สนช. (ก.พ.ร.) � แผนปฏิบัติการ สนช.   

 สนับสนุนการเกิดผลผลิต   

6.1.2  คําอธิบายตัวชี้วัด  
เป็นการจัดทําเน้ือหาด้านนวัตกรรมท่ีมีความหลากหลายและการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ในหลากหลายรูปแบบ  

6.1.3  ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด  (หน่วยวัด: ผลงาน) 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

รวม 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
  15   15   20   20 70 
 

7. ผลผลิตโครงการ 

ไตรมาส 1 : แผนปฏิบัติการโครงการผลิตเน้ือหานวัตกรรมได้รับการอนุมัติ 
ไตรมาส 2 :  ผลิตเนื้อหานวัตกรรม จํานวน 65 ผลงาน 
ไตรมาส 3 :  ผลิตเนื้อหานวัตกรรม จํานวน 70 ผลงาน 
ไตรมาส 4 : ผลิตเนื้อหานวัตกรรม จํานวน 75 ผลงาน 
 

8. ผลประโยชน์ท่ีคิดว่าจะได้รับ 

8.1 ผลประโยชน์ 
ประโยชน์ทางตรง 
- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสาธารณชนสามารถเข้าใจและเข้าถึงองค์ความรู้ด้านนวัตกรรม 

- ผู้ประกอบการไทยเกิดความตระหนักถึงความสําคัญของนวัตกรรมและสนใจที่จะพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม 

ประโยชน์ทางอ้อม  
ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างความได้เปรียบของประเทศไทยอย่างยั่งยืน 
 

9.  งบประมาณ 

9.1 งบประมาณ ปี 2561 รวมทั้งหมด  5,000,000  บาท (ห้าล้านบาทถ้วน)  

ปีงบประมาณ 
งบประมาณ 
ตาม พ.ร.บ. 

เงินสะสม สนช. 
เงินผูกพันยกมา 

(อนุมัติโดย กนช.) 
เงินสนับสนุนจาก

หน่วยงานอ่ืน 
รวม 

ปีงบประมาณ 2560 4,980,000 - - - 4,980,000 

ปีงบประมาณ 2561 5,000,000    5,000,000 
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S4-2-2: การสร้างภาพลักษณ์องค์กร 
 

1. ความสอดคล้องกับนโยบาย 

1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี:  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความม่ันคง (บูรณาการ: แก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้) 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ:  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 

1.3 ยุทธศาสตร์: กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
 ยุทธศาสตร์ที่ 1: บ่มเพาะนวัตกรเพ่ืออนาคต และพัฒนากําลังคน วทน.  

 ยุทธศาสตร์ที่ 2: บริหารจัดการงานวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมในสาขาเป้าหมาย  

 ยุทธศาสตร์ที่ 3: ขับเคลื่อนโครงการ วทน. ขนาดใหญ่   

 ยุทธศาสตร์ที่ 4: พัฒนาพื้นที่เพื่อนวัตกรรม  

 ยุทธศาสตร์ที่ 5: ผลักดันเทคโนโลยีเพ่ือสังคมและเศรษฐกิจฐานราก  

1.4 ยุทธศาสตร์: สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 1: พัฒนานวัตกรรมเชิงพ้ืนท่ีและเมือง 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 2: สร้างคุณค่าและมูลค่าตลอดห่วงโซ่อุปทาน 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 3: พัฒนาความสามารถทางนวัตกรรมขององค์กรและนวัตกร 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 4: สร้างเครือข่ายนวัตกรรมตลอดห่วงโซ่อุปทาน 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 5: ส่งเสริมและกระตุ้นตลาดนวัตกรรม ยกระดับนวัตกรรมไทยสู่สากล 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 6: ขับเคลื่อนนวัตกรรมด้วยสารสนเทศและองค์ความรู้ 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 7: พัฒนาองค์กรนวัตกรรม 
 

2. ฝ่ายงานและผู้รับผิดชอบ 

ฝ่ายโครงสร้างพ้ืนฐานนวัตกรรม  
1. นางสาวอาศยา ศิริเอาทารย์  ตําแหน่ง ผู้จัดการแผนก 
2. นายกฤษกร รอดช้างเผื่อน ตําแหน่ง ผู้จัดการแผนก 
3. นายอมรเทพ สุริยันต์  ตําแหน่ง เจ้าหน้าท่ีสารสนเทศ 
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3. หลักการและเหตุผล  

จากกระแสการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซ่ึงจะเป็นได้ทั้งโอกาสและอุปสรรคท่ีผู้ประกอบธุรกิจไทยต้อง
เผชิญ โดยเฉพาะเอสเอ็มอีที่ต้องเร่งปรับตัวในการสร้างความแตกต่างและเอกลักษณ์ของสินค้าและบริการ เพ่ือสร้าง
โอกาสและมูลค่าเพิ่มจากตลาดเดียวที่มีขนาดใหญ่มาก ดังนั้น “นวัตกรรม" จึงกลายมาเป็นเคร่ืองมือสําคัญในการ
ขับเคลื่อนธุรกิจเพ่ือสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน และเพื่อเป็นการสร้างความตระหนักในความสําคัญของ 
“นวัตกรรม” และก่อให้เกิดความเข้าใจในบทบาท และการดําเนินงานของสํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การ
มหาชน) จึงจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการประชาสัมพันธ์ตัวอย่างความสําเร็จในการทํานวัตกรรม รวมไปถึงการ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ของสํานักงานฯ ในวงกว้าง 

 

4. วัตถุประสงค์ของโครงการ   

4.1 เพ่ือเผยแพร่บทบาท หน้าที่ และตัวอย่างผลสําเร็จด้านนวัตกรรมที่สํานักงานฯ ให้การสนับสนุน 
4.2 เพ่ือสร้างความเข้าใจและความตื่นตัวด้านนวัตกรรมให้กับผู้ประกอบการไทย  
4.3 เพ่ือเสริมสร้างภาพลักษณ์ และประชาสัมพันธ์สํานักงานฯ ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง ตลอดจนเป็นการสร้างความ

ตระหนักถึงความสําคัญของ "นวัตกรรม" ให้ประชาชนทั่วไป 
 

5. รายละเอียดการดําเนินงาน  

5.1 พ้ืนท่ีดําเนินการ: อุทยานนวัตกรรม ถ. พระรามท่ี 6 

5.2 กิจกรรมการดําเนินงาน: การแถลงข่าวตัวอย่างความสําเร็จด้านนวัตกรรม การลงนามความร่วมมือกับหน่วยงาน
อ่ืน และกิจกรรมเด่นของสํานักงานฯ รวมถึงการส่งข่าวประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง จัดการสัมภาษณ์พิเศษ
ผู้บริหารในประเด็นที่ได้รับความสนใจจากสังคมในแต่ละสถานการณ์ รวมถึงผู้ท่ีได้รับรางวัลนวัตกรรม และ
ผู้ประกอบการนวัตกรรมที่พัฒนาผลงานนวัตกรรมที่โดดเด่น และได้รับความสนใจจากสื่อมวลชน รวมถึงจัดทํา
การประชาสัมพันธ์และโฆษณาภาพลักษณ์สํานักงานฯ ผ่านสื่อต่างๆ  

5.3 ปฏิทินกิจกรรม/ระยะเวลาดําเนินการ : 

รายการกิจกรรม 
น้ําหนัก 
(%) 

นํ้าหนัก
ย่อย 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 งบประมาณ 

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

1. การจัดสัมภาษณ์พิเศษ การ
แถลงข่าว การนําสื่อมวลชน
เย่ียมชมโครงการนวัตกรรม 
และการเขียน/ส่งข่าว
ประชาสัมพันธ์ 

50% 100%             1.0 

2. การโฆษณาประชาสัมพันธ์
ผ่านส่ือ 

50% 100%             1.0 
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5.4  วิธีและข้ันตอนการดําเนินงาน (Work Breakdown Structure) 
 

 
 
 
 

 
 

 

5.5  รายชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ 

ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย) ตําแหน่ง หน้าที่ 
ความรับผิดชอบ 

(%) 
งานหลัก    

นางสาวอาศยา ศิริเอาทารย์ (AS) ผู้จัดการแผนก จัดกิจกรรมส่งเสริมและสร้างภาพลักษณ์องค์กร 70% 

งานสนับสนุน    
นายกฤษกร รอดช้างเผ่ือน (KRC) ผู้จัดการแผนก ร่วมพัฒนาส่ือในการสร้างภาพลักษณ์ 15% 

นายอมรเทพ สุริยันต์ (ASU) เจ้าหน้าที่สารสนเทศ ร่วมพัฒนาส่ือในการสร้างภาพลักษณ์ 15% 

 
5.6 ผู้รับผิดชอบโครงการ ( Responsibility Assignment Matrix) 

ลําดับ
ท่ี 

กิจกรรมการดําเนินงาน 
ผู้ดําเนินการ/หน้าท่ีความรับผิดชอบ 

AS KRC ASU PS 

 งานหลัก     
1 การจัดสัมภาษณ์พิเศษ งานแถลงข่าวผ่านสื่อต่างๆ  

- โทรทัศน์ (สารคดีสั้น/สปอต) 
- วิทยุ (จิงเกิล/สปอต)  
- หนังสือพิมพ์/นิตยสาร/วารสาร 
- เขียนข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือเดิมและส่ือใหม่  

�   � 

 งานสนับสนุน     
1 การพัฒนาส่ือในการสร้างภาพลักษณ์ 

- พัฒนาสื่อในการสร้างภาพลักษณ์ผ่านส่ือใหม่ 
 � �  

โครงการสร้างภาพลักษณ์องค์กร

เงิน 2.0 ลบ.

AS, KRC, ASU

1. การจัดสัมภาษณ์พิเศษ การแถลงข่าว การนําสื�อมวลชนเยี�ยม

ชมโครงการนวัตกรรม และการเข ียน/ส่งข่าวประชาสัมพ ันธ์

งาน 50%; เงิน 1.0 ลบ.

AS, KRC, ASU

2. การโฆษณาประชาสัมพันธ์

งาน 50%; เงิน 1.0 ลบ.

AS, KRC, ASU
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6. รายละเอียดตัวช้ีวัด ของแผนงาน/โครงการ 

6.1  ตัวชี้วัดท่ี 1: กิจกรรมการสร้างภาพลักษณ์องค์กร 

 6.1.1  ประเภทตัวชี้วัด 
  สงป.    ยุทธศาสตร์ วท.    คํารับรองการปฏิบัติงาน สนช. (ก.พ.ร.)    แผนปฏิบัติการ สนช.   

 สนับสนุนการเกิดผลผลิต   

6.1.2  คําอธิบายตัวชี้วัด  
กิจกรรมเพ่ือสร้างให้เกิดความเข้าใจในบทบาท ภารกิจ และผลการดําเนินงานของสํานักงานฯ ซ่ึงจะส่งผลต่อการรับรู้ในวงกว้างและ

ส่งเสริมภาพลักษณ์ท่ีดีของสํานักงานฯ เช่น  

6.1.3  ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด  (หน่วยวัด: กิจกรรม) 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

รวม 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
3 1 2 1 2 2 1 2 1 2 1 2 20 

 

7. ผลผลิตโครงการ 

ไตรมาส 1 : การจัดกิจกรรมการสร้างภาพลักษณ์องค์กร จํานวน 6 กิจกรรม 
ไตรมาส 2 : การจัดกิจกรรมการสร้างภาพลักษณ์องค์กร จํานวน 11 กิจกรรม 
ไตรมาส 3 : การจัดกิจกรรมการสร้างภาพลักษณ์องค์กร จํานวน 15 กิจกรรม 
ไตรมาส 4 : การจัดกิจกรรมการสร้างภาพลักษณ์องค์กร จํานวน 20 กิจกรรม 

 

8. ผลประโยชน์ท่ีคิดว่าจะได้รับ 

8.1 ผลประโยชน์ 
ประโยชน์ทางตรง 
1. เกิดการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์บทบาทของสํานักงานฯ พร้อมท้ังข้อมูลข่าวสาร และตัวอย่างความสําเร็จด้านนวัตกรรม

ไปสู่ผู้ประกอบการไทย และสาธารณชนในวงกว้าง 
2. ผู้ประกอบการไทยเกิดความต่ืนตัวและเห็นความสําคัญของการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม 

ประโยชน์ทางอ้อม  
1. สํานักงานฯ เป็นท่ีรู้จัก รับรู้ และจดจํา เกิดทัศนคติและมุมมองใหม่ท่ีดีจากสาธารณชน อันจะส่งผลต่อความราบร่ืนในการ

ดําเนินงานระยะยาวขององค์กร 
 

9. งบประมาณ 

9.1 งบประมาณ ปี 2561 รวมท้ังหมด  2,000,000  บาท (สองล้านบาทถ้วน) 

ปีงบประมาณ 
งบประมาณ 
ตาม พ.ร.บ. 

เงินสะสม สนช. 
เงินผูกพันยกมา 

(อนุมัติโดย กนช.) 
เงินสนับสนุนจาก

หน่วยงานอ่ืน 
รวม 

ปีงบประมาณ 2560 1,500,000 - - - 1,500,000 
ปีงบประมาณ 2561 2,000,000 - - - 2,000,000 
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S4-2-3-1: โครงการประกวดรางวัลนวัตกรรม 
 

1. ความสอดคล้องกับนโยบาย 

1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี:  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความม่ันคง (บูรณาการ: แก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้) 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ:  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 

1.3 ยุทธศาสตร์: กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
 ยุทธศาสตร์ที่ 1: บ่มเพาะนวัตกรเพ่ืออนาคต และพัฒนากําลังคน วทน.  

 ยุทธศาสตร์ที่ 2: บริหารจัดการงานวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมในสาขาเป้าหมาย  

 ยุทธศาสตร์ที่ 3: ขับเคลื่อนโครงการ วทน. ขนาดใหญ่   

 ยุทธศาสตร์ที่ 4: พัฒนาพื้นที่เพื่อนวัตกรรม  

 ยุทธศาสตร์ที่ 5: ผลักดันเทคโนโลยีเพ่ือสังคมและเศรษฐกิจฐานราก  

1.4 ยุทธศาสตร์: สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 1: พัฒนานวัตกรรมเชิงพ้ืนท่ีและเมือง 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 2: สร้างคุณค่าและมูลค่าตลอดห่วงโซ่อุปทาน 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 3: พัฒนาความสามารถทางนวัตกรรมขององค์กรและนวัตกร 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 4: สร้างเครือข่ายนวัตกรรมตลอดห่วงโซ่อุปทาน 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 5: ส่งเสริมและกระตุ้นตลาดนวัตกรรม ยกระดับนวัตกรรมไทยสู่สากล 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 6: ขับเคลื่อนนวัตกรรมด้วยสารสนเทศและองค์ความรู้ 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 7: พัฒนาองค์กรนวัตกรรม 
 

2. ฝ่ายงานและผู้รับผิดชอบ 

ฝ่ายส่งเสริมวัฒนธรรมนวัตกรรม  
1) นายกนช รัติวานิช   ตําแหน่ง ผู้จัดการฝ่าย 
2) นายชาญวิทย์ รัตนราศรี   ตําแหน่ง ผู้จัดการฝ่าย 
3) นายกันต์ วีระกันต์   ตําแหน่ง ผู้จัดการฝ่าย 
4) นางสาวปัทมาวดี พัวพรหมยอด  ตําแหน่ง ผู้จัดการโครงการ 
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3. หลักการและเหตุผล  

 สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เล็งเห็นถึงความสําคัญของการกระตุ้นให้องค์กรต่างๆ เกิดความตื่นตัว
และตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนานวัตกรรมข้ึนในองค์กร ซ่ึงจะส่งผลต่อเน่ืองถึงการพัฒนานวัตกรรมโดยรวมของ
ประเทศ และเกิดบรรยากาศนวัตกรรมข้ึนในประเทศ สํานักงานฯ จึงดําเนินการโครงการ รางวัลนวัตกรรม เป็นการจัด
ประกวดรางวัลนวัตกรรมโดยสํานักงานฯ และการสนับสนุนการจัดประกวดรางวัลนวัตกรรมขององค์กรต่างๆ เพ่ือให้
ประโยชน์ของนวัตกรรมและวิธีการอันนําไปสู่นวัตกรรมได้เป็นท่ีรู้จักและสนใจกันอย่างกว้างขวาง และจูงใจให้องค์กรต่างๆ 
เกิดความสนใจที่จะพัฒนานวัตกรรมข้ึนในองค์กรอย่างต่อเนื่อง 
 

4. วัตถุประสงค์ของโครงการ   

1. เพื่อกระตุ้นให้องค์กรต่างๆ ตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนานวัตกรรมข้ึนภายในองค์กร ซ่ึงจะส่งผล
ต่อเนื่องถึงการพัฒนานวัตกรรมข้ึนในประเทศ 

2. เพื่อส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศด้านนวัตกรรมข้ึนภายในประเทศ โดยการประกาศเกียรติคุณและมอบรางวัล
เชิดชูเกียรติให้แก่ผู้ค้นคิดและพัฒนานวัตกรรมข้ึนจนประสบผลสําเร็จ  
 

5. รายละเอียดการดําเนินงาน  

5.1  พ้ืนท่ีดําเนินการ: อุทยานนวัตกรรม ถ. พระรามท่ี 6 

5.2 กิจกรรมการดําเนินงาน:  

แผนการดําเนินงานจัดประกวดรางวัลนวัตกรรม มีขอบเขตการดําเนินงานเพ่ือกระตุ้นให้องค์กรต่างๆ เกิดความตื่นตัวและ
ตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนานวัตกรรมข้ึนในองค์กร และส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศด้านนวัตกรรมข้ึน
ภายในประเทศ โดยสํานักงานฯ จัดการประกวดรางวัลนวัตกรรม ได้แก่ รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ รางวัลการออกแบบเชิง
นวัตกรรม และให้การสนับสนุนการจัดประกวดนวัตกรรม ได้แก่ รางวัลนวัตกรรมข้าวไทย นอกจากน้ี สํานักงานฯ มีการจัด
งานวันนวัตกรรมแห่งชาติข้ึนเป็นประจําทุกปีเพื่อประกาศเกียรติคุณและมอบรางวัลเชิดชูเกียรติให้แก่ผู้ค้นคิดและพัฒนา
นวัตกรรมข้ึนจนประสบผลสําเร็จ  
 

แผนปฏิบัติการท่ี 1  การจัดประกวดรางวัลนวัตกรรม 

กิจกรรมท่ี 1.1 สํานักงานฯ จัดประกวดรางวัลนวัตกรรม 
เป็นการส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศด้านนวัตกรรมข้ึนภายในประเทศ โดยสํานักงานฯ จัดการประกวดรางวัลนวัตกรรม

ข้ึนเอง อาทิ รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ รางวัลการออกแบบเชิงนวัตกรรม  
1. วางแผนการจัดประกวดรางวัล ดําเนินการจัดประกวด และตัดสินรางวัล 
2. ติดต่อหาผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ มาร่วมเป็นกรรมการตัดสินรางวัล  
3. ติดต่อองค์กรชั้นนําด้านนวัตกรรมเข้าร่วมเป็นผู้ร่วมสนับสนุนการจัดประกวด หรือเป็นผู้ร่วมจัดประกวด  
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กิจกรรมที่ 1.2 สํานักงานฯ เป็นผู้สนับสนุนการจัดประกวดรางวัลนวัตกรรม 
เป็นการกระตุ้นให้องค์กรต่างๆ เกิดความตื่นตัวในการพัฒนานวัตกรรมข้ึนในองค์กร โดยสํานักงานฯ เป็นผู้สนับสนุน

การจัดการประกวดรางวัลนวัตกรรมขององค์กรต่างๆ ทั้งในรูปแบบของการสนับสนุนทางการเงินโดยร่วมเป็นผู้สนับสนุน 
หรือการสนับสนุนทางวิชาการโดยการให้คําปรึกษาแนะนํา หรือร่วมเป็นกรรมการตัดสิน  

1. สนับสนุนทางการเงินโดยร่วมเป็นผู้สนับสนุน 
2. สนับสนุนทางวิชาการโดยการให้คําปรึกษาแนะนํา หรือร่วมเป็นกรรมการตัดสิน 
 

แผนปฏิบัติการที่ 2  การเผยแพร่ผลงานนวัตกรรมที่ได้รับรางวัล 
เป็นการประกาศเกียรติคุณและมอบรางวัลเชิดชูเกียรติให้แก่ผู้ค้นคิดและพัฒนานวัตกรรมข้ึนจนประสบผลสําเร็จ 

รวมถึงเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานที่ได้รับรางวัลให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายทั้งภายในประเทศและระดับนานาชาติ 

กิจกรรมที่ 2.1 การจัดงานวันนวัตกรรมแห่งชาติ  
เป็นการประกาศเกียรติคุณและมอบรางวัลเชิดชูเกียรติให้แก่ผู้ค้นคิดและพัฒนานวัตกรรมข้ึนจนประสบผลสําเร็จ 

รวมถึงเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานที่ได้รับรางวัลให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายภายในประเทศ 
1. จัดพิธีมอบรางวัลนวัตกรรมต่างๆ ในวันนวัตกรรมแห่งชาติเป็นประจําทุกปี 
2. จัดนิทรรศการแสดงผลงานที่ได้รับรางวัลนวัตกรรมต่างๆ ภายในงานวันนวัตกรรมแห่งชาติ 
3. จัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในฐานะท่ีทรงเป็นพระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย 
4. จัดการถ่ายทอดสดพิธีมอบรางวัลนวัตกรรมที่สํานักงานฯ จัดข้ึน เพื่อเผยแพร่ผลงานให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย

ภายในประเทศ 
5. จัดทําสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อรวบรวมผลงานนวัตกรรมที่ได้รับรางวัลของสํานักงานฯ อาทิ หนังสือสุดยอดนวัตกรรม

ไทย สิ่งพิมพ์เผยแพร่ทางหนังสือพิมพ์ The Nation ในวันนวัตกรรมแห่งชาติ 

กิจกรรมที่ 2.2 การเผยแพร่ผลงานนวัตกรรมให้เป็นที่รู้จักภายในประเทศ 
เป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานนวัตกรรมที่ได้รับรางวัลให้เป็นท่ีรู้จักอย่างแพร่หลายภายในประเทศ 
1. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานนวัตกรรมที่ได้รับรางวัลของสํานักงานฯ ออกทางสื่อต่างๆ อาทิ หนังสือพิมพ์ 

การจัดสัมภาษณ์พิเศษลงหนังสือพิมพ์ การสัมภาษณ์ทางโทรทัศน์หรือวิทยุ 
2. นําผลงานนวัตกรรมไปร่วมจัดแสดงในงานนิทรรศการต่างๆ ของสํานักงานฯ 
3. เชิญนวัตกรที่เป็นผู้คิดค้นพัฒนาผลงานที่ได้รับรางวัลไปบรรยายเผยแพร่แนวทางการพัฒนานวัตกรรมในงาน

สัมมนาต่างๆ ของสํานักงานฯ ซ่ึงจะเป็นต้นแบบให้ผู้ประกอบการรายอ่ืนสามารถใช้เป็นแนวทางท่ีจะพัฒนาให้เกิด
นวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ให้แก่ประเทศได้ต่อไป 
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5.3 ปฏิทินกิจกรรม/ระยะเวลาดําเนินการ : 

รายการกิจกรรม 
นํ้าหนัก 
(%) 

น้ําหนัก
ย่อย 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

100% 100% ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม 10.0 ลบ. 

1. การจัดประกวดรางวัล
นวัตกรรม 
1.1 รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ 
1.2 รางวัลนวัตกรรมข้าวไทย 
1.3 รางวัลการออกแบบเชิง
นวัตกรรม 
1.4 รางวัล Inspirational 
Innovator 
1.5 รางวัล Thailand 
Innovation  

70%  
50% 

 
10% 
30% 
10% 

            3.0 

2. การเผยแพร่ผลงานนวัตกรรม
ท่ีได้รับรางวัล 
2.1 การจัดงานวันนวัตกรรม
แห่งชาติ 
2.2 การเผยแพร่ภายในประเทศ 

30%  
 
80% 
20% 

            7.0 

 
 5.4   วิธีและข้ันตอนการดําเนินงาน (Work Breakdown Structure) 

 
 
 

 

โครงการประกวดรางวัล
นวัตกรรม

เงิน 10.0 ลบ.

KR, CR, KW, PW

1. การจัดประกวดรางวัลนวัตกรรม

งาน 70%; เงิน 3.0 ลบ.

KR, CR, KW, PW

1.1 การจัดประกวดรางวัลนวัตกรรมต่างๆ 

งาน 50%; เงิน 3.0 ลบ.

KR, CR, KW, PW

2. การเผยแพร่ผลงานนวัตกรรมที่
ได้รับรางวัล

งาน 30%; เงิน 7.0 ลบ.

KR

2.1 การจัดงานวันนวัตกรรมแห่งชาต ิและพิธีมอบรางวัลนวัตกรรม
ต่างๆ

งาน 80%; เงิน 5.0 ลบ.

KR

2.2 การประชาสัมพันธ์โครงการ และเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณะใน 
วงกว้าง

งาน 20%; เงิน 2.0 ลบ.

KR
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5.5  รายชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ 

ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย) ตําแหน่ง หน้าท่ี 
ความรับผิดชอบ 

(%) 
นายกนช รัติวานิช ผู้จัดการฝ่าย จัดประกวดโครงการรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ และจัด

ประกวดโครงการรางวัล Inspirational Innovator 
70% 

นายชาญวิทย์ รัตนราศรี ผู้จัดการฝ่าย จัดประกวดโครงการรางวัลนวัตกรรมข้าวไทย 10% 
นายกันต์ วีระกันต์ ผู้จัดการฝ่าย จัดประกวดโครงการรางวัลการอออกแบบเชิง

นวัตกรรม 
10% 

นางสาวปัทมาวดี พัวพรหมยอด ผู้จัดการโครงการ จัดประกวดโครงการรางวัล Thailand Innovation 10% 
  
   5.6  ผู้รับผิดชอบโครงการ (Responsibility Assignment Matrix) 

ลําดับท่ี กิจกรรมการดําเนินงาน 
ผู้ดําเนินการ/หน้าที่ความรับผิดชอบ 

KR CR KW PPP 
1 การจัดประกวดโครงการรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ และ 

การจัดประกวดโครงการรางวัล Inspirational Innovator 
�  

  

2 การจัดประกวดโครงการรางวัลนวัตกรรมข้าวไทย 
 �   

3 การจัดประกวดโครงการรางวัลการอออกแบบเชิงนวัตกรรม   �  
4 การจัดประกวดโครงการรางวัล Thailand Innovation    � 

 
6   รายละเอียดตัวชี้วัด ของแผนงาน/โครงการ 
 

6.1  ตัวชี้วัดท่ี 1: การจัดประกวดหรือสนับสนุนการจัดประกวดรางวัลนวัตกรรม 

6.1  ประเภทตัวชี้วัด 

  สงป.  เป้าหมายการให้บริการ วท.  คํารับรองการปฏิบัติราชการของ วท.  

  คํารับรองการปฏิบัติงาน สนช.     แผนปฏิบัติการ สนช.   สนับสนุนการเกิดผลผลิต   

6.2 คําอธิบายตัวช้ีวัด : ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ..... หน่วย ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์ ดังนี้ 

รายละเอียด เกณฑ์การให้คะแนน 

การสนับสนุนการจัดประกวดรางวัลนวัตกรรมข้าวไทย รางวัลการออกแบบเชิง
นวัตกรรม รางวัล Startup 

1 คะแนน 

การจัดประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ และรางวัล Inspirational Innovator 2 คะแนน 
การจัดงานวันนวัตกรรมแห่งชาติ 3 คะแนน 
การนําผลงานนวัตกรรมไปเผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆ 4 คะแนน 
การนําผลงานนวัตกรรมไปร่วมเผยแพร่ในงานต่างๆ 5 คะแนน 
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6.3 ค่าเป้าหมายตัวช้ีวัด  (หน่วยวัด: คะแนน) 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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

 

7 ผลผลิตโครงการ 

ไตรมาส 1 :  วางแผนการดําเนินงานโครงการประกวดรางวัลนวัตกรรม 
ไตรมาส 2 :  ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งประกวดผลงานนวัตกรรม 
ไตรมาส 3 :  รวบรวมผลงานนวัตกรรม 
ไตรมาส 4 : ดําเนินการตัดสินผลงาน 
 

8 ผลประโยชน์ท่ีคิดว่าจะได้รับ 

8.1 ผลประโยชน์ 
ประโยชน์ทางตรง 
 กระตุ้นให้องค์กรต่างๆ เกิดความตื่นตัวและเห็นความสําคัญของการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม เพื่อสร้าง

มูลค่าเพ่ิมให้แก่ธุรกิจของบริษัทได้อย่างก้าวกระโดด 

ประโยชน์ทางอ้อม  
 สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ประกอบการเกิดการนําผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ สิทธิบัตร หรือเทคโนโลยีที่มีอยู่เดิม

มาพัฒนาต่อยอดให้เกิดเป็นนวัตกรรม จากการศึกษาตัวอย่างความสําเร็จในการพัฒนานวัตกรรมของผลงาน
ท่ีได้รับรางวัล 

 

9 งบประมาณ 

9.1 งบประมาณ ปี 2561 รวมทั้งหมด  8,000,000  บาท  (แปดล้านบาทถ้วน) 

ปีงบประมาณ 
งบประมาณ 
ตาม พ.ร.บ. 

เงินสะสม สนช. 
เงินผูกพันยกมา 

(อนุมัติโดย กนช.) 
เงินสนับสนุนจาก

หน่วยงานอ่ืน 
รวม 

ปีงบประมาณ 2560 8,000,000 - - - 8,000,000 
ปีงบประมาณ 2561 8,000,000 - - - 8,000,000 
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S4-2-3-2: การสร้างความตระหนักด้านนวัตกรรม และนวัตกรรมสื่อ 
 

1. ความสอดคล้องกับนโยบาย 

1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี:  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความม่ันคง (บูรณาการ: แก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้) 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ:  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 

1.3 ยุทธศาสตร์: กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
 ยุทธศาสตร์ที่ 1: บ่มเพาะนวัตกรเพ่ืออนาคต และพัฒนากําลังคน วทน.  

 ยุทธศาสตร์ที่ 2: บริหารจัดการงานวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมในสาขาเป้าหมาย  

 ยุทธศาสตร์ที่ 3: ขับเคลื่อนโครงการ วทน. ขนาดใหญ่   

 ยุทธศาสตร์ที่ 4: พัฒนาพื้นที่เพื่อนวัตกรรม  

 ยุทธศาสตร์ที่ 5: ผลักดันเทคโนโลยีเพ่ือสังคมและเศรษฐกิจฐานราก  

1.4 ยุทธศาสตร์: สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 1: พัฒนานวัตกรรมเชิงพ้ืนท่ีและเมือง 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 2: สร้างคุณค่าและมูลค่าตลอดห่วงโซ่อุปทาน 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 3: พัฒนาความสามารถทางนวัตกรรมขององค์กรและนวัตกร 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 4: สร้างเครือข่ายนวัตกรรมตลอดห่วงโซ่อุปทาน 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 5: ส่งเสริมและกระตุ้นตลาดนวัตกรรม ยกระดับนวัตกรรมไทยสู่สากล 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 6: ขับเคลื่อนนวัตกรรมด้วยสารสนเทศและองค์ความรู้ 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 7: พัฒนาองค์กรนวัตกรรม 
 

2. ฝ่ายงานและผู้รับผิดชอบ 

ฝ่ายส่งเสริมวัฒนธรรมนวัตกรรม  
1) นายกนช รัติวานิช  ตําแหน่ง ผู้จัดการฝ่าย 
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3. หลักการและเหตุผล  

  สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) มีภารกิจในการสนับสนุนผู้ประกอบการให้เกิดการพัฒนาต่อยอด
ให้เกิดเป็นนวัตกรรม โดยมีกลไกสนับสนุนท้ังด้านวิชาการและด้านการเงินเพ่ือร่วมรับความเสี่ยงในการลงทุน เพ่ือให้
ผู้ประกอบการไทยซ่ึงส่วนใหญ่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เกิดการพัฒนาและการลงทุนในธุรกิจนวัตกรรม    
ในการน้ี เพ่ือสร้างความตระหนักด้านนวัตกรรมข้ึนในประเทศ และเผยแพร่ความสําเร็จในการพัฒนานวัตกรรมของ
ผู้ประกอบการ รวมถึงกระตุ้นให้องค์กรต่างๆ ของประเทศไทยเกิดความตื่นตัวและเห็นความสําคัญของการพัฒนาธุรกิจ
นวัตกรรม สํานักงานฯ จึงได้จัดจัดสัมมนาด้านนวัตกรรมเพ่ือนําเสนอบทบาทของ สนช. แนวคิดและกรณีศึกษาในการพัฒนา
ธุรกิจนวัตกรรม ตลอดจนรูปแบบและกลไกในการสนับสนุนโครงการนวัตกรรมของ สนช. เพื่อกระตุ้นให้ผู้ประกอบการ
ไทยที่มีความสนใจในการดําเนินการธุรกิจด้านนวัตกรรมได้เห็นความสําคัญของการพัฒนานวัตกรรม และสนใจท่ีจะ
พัฒนานวัตกรรมเพื่อมุ่งไปสู่ธุรกิจฐานความรู้ ซ่ึงจะช่วยยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันได้อย่างก้าวกระโดด   
  นวัตกรรมสื่อ (Media Innovation) หมายถึง งานสร้างสรรค์สื่อและเนื้อหาด้วยการใช้วิธีการใหม่ ส่งผลทําให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงด้านความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมของผู้ส่งและรับสาร ท้ังในระดับบุคคล และสังคม โดยเป็นการใช้
เทคโนโลยีการสื่อสารใหม่หรือต่อยอดจากเทคโนโลยีการสื่อสารที่มีอยู่เดิม ลักษณะสําคัญของนวัตกรรมสื่อ คือ การใช้
องค์ความรู้จากหลายสาขา (Interdisciplinary) และการปฏิสัมพันธ์ (Interactivity) ในกระบวนการออกแบบ ผลิต และ
เผยแพร่เน้ือหา ใช้วิธีการใหม่ (Approach) ที่ทําให้ข้อมูล เข้าถึงผู้รับสาร เป็นช่องทาง หรือเนื้อหา (Channel or 
Content) ที่สร้างสรรค์ คิดข้ึนใหม่ หรือต่อยอดจากสิ่งที่มีอยู่เดิม ส่งผลลัพธ์ (Effect) และผลกระทบ (Impact) ต่อการ
เปลี่ยนแปลง ด้านความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรม ทั้งในระดับบุคคล และสังคม “นวัตกรรมสื่อ” แบ่งได้เป็น 2 ประเภท 
ได้แก่ เทคโนโลยีสื่อ (Media Technology Innovation) และเนื้อหา (Media Content Innovation) 
  รัฐบาลของหลายประเทศจึงให้ความสําคัญกับนวัตกรรมส่ือและมีนโยบายสร้างระบบนิเวศน์ เพ่ือช่วยให้
นวัตกรรมสื่อ (Media Innovation) โดยเฉพาะเทคโนโลยีสื่อเกิดข้ึนมา เพื่อทดแทนและเสริมพลังให้กับสื่อแบบดั้งเดิม
ด้วยนวัตกรรมสื่อที่เป็นของประเทศตนเอง และสามารถขยายไปยังตลาดในประเทศอ่ืนๆ ดังนั้น สํานักงานฯ จึงเห็น
ความสําคัญของการดําเนินงานด้านนวัตกรรมสื่อ เพ่ือสร้างการรับรู้และสร้างความตื่นตัวให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องเกิดการ
พัฒนาและสร้างนวัตกรรมสื่อ โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างเทคโนโลยีสื่อท่ีมีมูลค่าสูง และเนื้อหาที่สามารถแข่งขันได้ ท้ังน้ี 
เพื่อให้นวัตกรรมสื่อเป็นอีกกลไกหน่ึงท่ีจะผลักดันให้ประเทศไทยเป็นประเทศนวัตกรรม (Innovation Thailand) และ
ก้าวสู่ประเทศไทย 4.0 รวมถึงสามารถใช้นวัตกรรมสื่อเป็นหน่ึงในเคร่ืองมือในการกระตุ้นความเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ
ในประเทศได้ต่อไป 
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4. วัตถุประสงค์ของโครงการ   

1. เพื่อกระตุ้นและสร้างความตระหนักด้านนวัตกรรมให้เกิดข้ึนในประเทศ โดยนําผู้ประกอบการไทยที่ประสบ
ความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจนวัตกรรมร่วมบรรยายเผยแพร่ความรู้ และเป็นต้นแบบความสําเร็จของการ
ลงทุนในธุรกิจนวัตกรรม 

2. เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการให้เกิดการสร้างนวัตกรรมที่มีประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม 
3. เพื่อสร้างการรับรู้และเกิดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับนวัตกรรมสื่อ  
4. เพื่อสร้างความตื่นตัวให้หน่วยงานต่างๆ ตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนานวัตกรรมสื่อข้ึนภายในประเทศ  
5. เพื่อนํานวัตกรรมสื่อรูปแบบต่างๆ มาปรับใช้ในการนําเสนอผลงานในรูปแบบท่ีน่าสนใจและเกิดประโยชน์ต่อ

การดําเนินงานของ สนช. 
 

5. รายละเอียดการดําเนินงาน  

5.1 พ้ืนท่ีดําเนินการ: อุทยานนวัตกรรม ถ. พระรามท่ี 6 

5.2 กิจกรรมการดําเนินงาน:  
1. ติดต่อประสานงานและสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตร เพ่ือร่วมจัดงานสัมมนาด้านนวัตกรรมท้ังระดับ

ในประเทศหรือระดับนานาชาติ 
2. วางแผนดําเนินงาน ประสานงานเตรียมการจัดงานสัมมนาด้านนวัตกรรมด้านต่างๆ 
3. ดําเนินการจัดงานสัมมนด้านนวัตกรรมท้ังระดับในประเทศหรือระดับนานาชาติ  

5.3 ปฏิทินกิจกรรม/ระยะเวลาดําเนินการ : 

รายการกิจกรรม 
นํ้าหนัก 
(%) 

นํ้าหนัก
ย่อย 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

100% 100% ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม 35.0 ลบ. 

1. การจัดหรือเข้าร่วมจัด
นิทรรศการด้านนวัตกรรม 
1.1 สร้างความร่วมมือกับพันธมิตร 
1.2 วางแผน ประสานงานเตรียมจัด
งาน 
1.3 ดําเนินการจัดงาน 

80%  
 

10% 
50% 
40% 

            25.0 

2. การจัดประชุม/สัมมนาด้าน
นวัตกรรมระดับในประเทศหรือ
ระดับนานาชาติ และส่ือนวัตกรรม 
2.1 สร้างความร่วมมือกับพันธมิตร 
2.2 วางแผน ประสานงานเตรียมจัด
งาน 
2.3 ดําเนินการจัดงาน 

20%  
 
 

10% 
50% 
40% 

            10.0 
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5.4  วิธีและข้ันตอนการดําเนินงาน (Work Breakdown Structure) 

 
 

5.5  รายชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ 

ช่ือ-สกุล (ภาษาไทย) ตําแหน่ง หน้าที่ ความรับผิดชอบ (%) 
นายกนช รัติวานิช ผู้จัดการฝ่าย วางแผน ดําเนินงาน กํากับดูแล รายงานผล 100% 

 

5.6    ผู้รับผิดชอบโครงการ (Responsibility Assignment Matrix) 

ลําดับที่ กิจกรรมการดําเนินงาน 

ผู้ดําเนินการ/หน้าท่ี
ความรับผิดชอบ 

KR 

1 การจัดหรือเข้าร่วมจัดนิทรรศการด้านนวัตกรรม และนวัตกรรมสื่อ � 

2 การจัดประชุม/สัมมนาด้านนวัตกรรมระดับในประเทศหรือระดับนานาชาติ 
และสื่อนวัตกรรม 

� 

 

 

 

โครงการสร้างความตระหนัก
ด้านนวัตกรรม

เงิน 35.0 ลบ.

KR

1. การจัดหรือเข้าร่วมจัดนิทรรศการด้าน
นวัตกรรมและนวัตกรรมสื่อ

งาน 80%; เงิน 30.0 ลบ.

KR

1.1 สร้างความร่วมมือจัดงานกับหน่วยงานพันธมิตร

งาน 10%; เงิน 0.0 ลบ.

KR

1.2 วางแผน ประสานงานเตรียมจัดงานด้านต่างๆ

งาน 50%; เงิน 0.0 ลบ.

KR

1.3 ดําเนินการจัดงาน

งาน 40%; เงิน 30.0 ลบ.

KR

2. การจัดประชุม/สัมมนาด้านนวัตกรรม
ระดับในประเทศหรือระดับนานาชาติ

งาน 20%; เงิน 5.0 ลบ.

KR

2.1 สร้างความร่วมมือจัดงานกับหน่วยงานพันธมิตร

งาน 10%; เงิน 0.0 ลบ.

KR

2.2 วางแผน ประสานงานเตรียมจัดงานด้านต่างๆ

งาน 50%; เงิน 0.0 ลบ.

KR

2.3 ดําเนินการจัดงาน

งาน 40%; เงิน 5.0 ลบ.

KR
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6    รายละเอียดตัวชี้วัด ของแผนงาน/โครงการ 
 

6.1  ตัวชี้วัดท่ี 1: การจัดหรือเข้าร่วมจัดนิทรรศการ หรือจัดประชุม/สัมมนาระดับในประเทศหรือระดับนานาชาติ 
และสื่อนวัตกรรม 

6.1  ประเภทตัวชี้วัด 
  สงป.  เป้าหมายการให้บริการ วท.  คํารับรองการปฏิบัติราชการของ วท.  

  คํารับรองการปฏิบัติงาน สนช.     แผนปฏิบัติการ สนช.   สนับสนุนการเกิดผลผลิต   

6.2 คําอธิบายตัวช้ีวัด :  การจัดหรือเข้าร่วมจัดนิทรรศการ หรือจัดประชุม/สัมมนาระดับในประเทศหรือระดับ
นานาชาติ และสื่อนวัตกรรม 

6.3 ค่าเป้าหมายตัวช้ีวัด         (หน่วยวัด: คร้ัง) 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

รวม 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 10 

 
7 ผลผลิตโครงการ 

ไตรมาส 1 :  การจัดหรือเข้าร่วมจัดนิทรรศการ หรือจัดประชุม/สัมมนาระดับในประเทศหรือระดับนานาชาติ และสื่อ
นวัตกรรม จํานวน 2 คร้ัง 

ไตรมาส 2 : การจัดหรือเข้าร่วมจัดนิทรรศการ หรือจัดประชุม/สัมมนาระดับในประเทศหรือระดับนานาชาติ และสื่อ
นวัตกรรม จํานวน 3 คร้ัง 

ไตรมาส 3 : การจัดหรือเข้าร่วมจัดนิทรรศการ หรือจัดประชุม/สัมมนาระดับในประเทศหรือระดับนานาชาติ และสื่อ
นวัตกรรม จํานวน 2 คร้ัง 

ไตรมาส 4 :การจัดหรือเข้าร่วมจัดนิทรรศการ หรือจัดประชุม/สัมมนาระดับในประเทศหรือระดับนานาชาติ และสื่อ
นวัตกรรม จํานวน 3 คร้ัง 

 

8 ผลประโยชน์ท่ีคิดว่าจะได้รับ 

8.1 ผลประโยชน์ 
ประโยชน์ทางตรง 

 มีผู้ประกอบการ นักวิจัย นักเรียน นักศึกษา ผู้สนใจเข้าร่วมงานนิทรรศการนวัตกรรมต่างๆ จํานวนไม่น้อย
กว่า 5,000 คน   

 มีการจัดกิจกรรมสร้างการรับรู้และเกิดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับนวัตกรรมและนวัตกรรมสื่อ ท้ังใน
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จํานวน 10 คร้ัง 
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ประโยชน์ทางอ้อม  

 ผู้ประกอบการไทยเกิดการต่อยอดความคิดในการพัฒนานวัตกรรม จากการศึกษานวัตกรรมที่นํามาจัดแสดง
นิทรรศการ หรือได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์จากเจ้าของผลงานท่ีประสบความสําเร็จใน
การดําเนินธุรกิจนวัตกรรมที่มาร่วมจัดแสดงผลงานหรือบรรยายเผยแพร่ความรู้เพ่ือเป็นต้นแบบความสําเร็จ
ของการลงทุนในธุรกิจนวัตกรรม 

 เกิดการสร้างความตื่นตัวให้องค์กรต่างๆ ตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนา “นวัตกรรมสื่อ” ข้ึน
ภายในประเทศ ซ่ึงสามารถใช้สื่อเป็นหนึ่งในเคร่ืองมือใหม่ในการกระตุ้นความเจริญเติบโตของเศรษฐกิจใน
ประเทศต่อไปได้ 
 

9 งบประมาณ 

9.1 งบประมาณ ปี 2561 รวมทั้งหมด  35,000,000  บาท (สามสิบห้าล้านบาทถ้วน) 

ปีงบประมาณ 
งบประมาณ 
ตาม พ.ร.บ. 

เงินสะสม สนช. 
เงินผูกพันยกมา 

(อนุมัติโดย กนช.) 
เงินสนับสนุนจาก

หน่วยงานอ่ืน 
รวม 

ปีงบประมาณ 2560 1,000,000 19,000,000 - - 20,000,000 
ปีงบประมาณ 2561 - 35,000,000 - - 35,000,000 
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S4-3: งานอุทยานนวัตกรรม 
 

1. ความสอดคล้องกับนโยบาย 

1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี:  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความม่ันคง (บูรณาการ: แก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้) 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ:  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 

1.3 ยุทธศาสตร์: กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
 ยุทธศาสตร์ที่ 1: บ่มเพาะนวัตกรเพ่ืออนาคต และพัฒนากําลังคน วทน.  

 ยุทธศาสตร์ที่ 2: บริหารจัดการงานวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมในสาขาเป้าหมาย  

 ยุทธศาสตร์ที่ 3: ขับเคลื่อนโครงการ วทน. ขนาดใหญ่   

 ยุทธศาสตร์ที่ 4: พัฒนาพื้นที่เพื่อนวัตกรรม  

 ยุทธศาสตร์ที่ 5: ผลักดันเทคโนโลยีเพ่ือสังคมและเศรษฐกิจฐานราก  

1.4 ยุทธศาสตร์: สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 1: พัฒนานวัตกรรมเชิงพ้ืนท่ีและเมือง 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 2: สร้างคุณค่าและมูลค่าตลอดห่วงโซ่อุปทาน 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 3: พัฒนาความสามารถทางนวัตกรรมขององค์กรและนวัตกร 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 4: สร้างเครือข่ายนวัตกรรมตลอดห่วงโซ่อุปทาน 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 5: ส่งเสริมและกระตุ้นตลาดนวัตกรรม ยกระดับนวัตกรรมไทยสู่สากล 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 6: ขับเคลื่อนนวัตกรรมด้วยสารสนเทศและองค์ความรู้ 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 7: พัฒนาองค์กรนวัตกรรม 
 

2. ฝ่ายงานและผู้รับผิดชอบ 

ฝ่ายโครงสร้างพ้ืนฐาน (อุทยานนวัตกรรม) 
1. นายชาญวิทย์  รัตนราศรี  
2. นางสาววัชราภรณ์  ปัญจวัฒน์ 
3. นางสาววราศรี  อัจจฉริยะเดชา  
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3. หลักการและเหตุผล  

อุทยานนวัตกรรม (Innovation Park) มุ่งเน้นในการเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานด้านกายภาพและโครงสร้างพ้ืนฐาน
เชิงปัญญาเข้าไว้ด้วยกัน เพ่ือรองรับกิจกรรมนวัตกรรมในรูปแบบต่างๆ ที่จะมีส่วนสําคัญท่ีจะนําพาประเทศไทยไปสู่การเพ่ิม
ขีดความสามารถในการแข่งขัน เพ่ือให้การใช้งานอุทยานนวัตกรรมเป็นไปอย่างสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ 

และพันธกิจ สามารถช่วยสนับสนุนการดําเนินงานด้านต่างๆ สนช. ได้กําหนดเป้าหมายการดําเนินงานของอุทยาน
นวัตกรรม คือ “เป็นศูนย์กลางการพัฒนาขับเคล่ือนระบบนวัตกรรม โดยเป็นพื้นที่สําหรับการสร้างภาคีนวัตกรรม ระหว่าง
ภาคการผลิต ภาครัฐ ภาคการศึกษาและวิจัย รวมท้ังภาคสังคม เพื่อให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือที่นําไปสู่การพัฒนา
นวัตกรรมเชิงยุทธศาสตร์ท่ีสร้างมูลค่าเพิ่มและผลกระทบให้กับประเทศ และเพ่ือเป็นศูนย์กลางบริการส่งเสริมด้านนวัตกรรม
ท่ีจะช่วยสนับสนุนให้เกิดการสร้างระบบนิเวศนวัตกรรมที่เข้มแข็งและยั่งยืน” 

อุทยานนวัตกรรมมีความแตกต่างจากพื้นที่พิเศษท่ีพัฒนาข้ึนเพ่ือกิจกรรมเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมอ่ืนๆ อาทิ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (Thailand Science Park) อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค (Regional 
Science Park) และเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย (Software Park Thailand) โดยอุทยานนวัตกรรมให้
ความสําคัญกับการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม และกิจกรรมที่นําความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการบริหารจัดการมาใช้
ให้เกิดประโยชน์เชิงพาณิชย์ โดยไม่ได้เน้นที่การสร้างความรู้และทรัพย์สินทางปัญญาด้วยการวิจัยและพัฒนา ไม่ว่าจะใน
ระดับพ้ืนฐานหรือประยุกต์ ด้วยเหตุนี้ กรอบยุทธศาสตร์การดําเนินกิจกรรมของอุทยานนวัตกรรมจึงใช้ปัจจัยด้านการตลาด
และการลงทุนเป็นตัวนํา และให้ความสําคัญกับสร้างความเชื่อมโยงและความเสริมฤทธ์ิระหว่างแหล่งสร้างและพัฒนาความรู้
อย่างอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย และหน่วยงานวิจัย 

 

4. วัตถุประสงค์ของโครงการ   

เป็นศูนย์กลางการพัฒนาขับเคลื่อนระบบนวัตกรรม โดยเป็นพื้นที่สําหรับการสร้างภาคีนวัตกรรม ระหว่างภาคการ
ผลิต ภาครัฐ ภาคการศึกษาและวิจัย รวมทั้งภาคสังคม เพื่อให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือที่นําไปสู่การพัฒนานวัตกรรมเชิง
ยุทธศาสตร์ท่ีสร้างมูลค่าเพิ่มและผลกระทบให้กับประเทศ และเพ่ือเป็นศูนย์กลางบริการส่งเสริมด้านนวัตกรรมที่จะช่วย
สนับสนุนให้เกิดการสร้างระบบนิเวศนวัตกรรมท่ีเข้มแข็งและยั่งยืน 

 

5. รายละเอียดการดําเนินงาน  

5.1     พ้ืนท่ีดําเนินการ: อุทยานนวัตกรรม ถ. พระรามท่ี 6 / อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค และเครือข่ายอ่ืนๆ 

5.2     กิจกรรมการดําเนินงาน: การดําเนินงานของอุทยานนวัตกรรมจะมุ่งเน้นในการสนับสนุนโครงสร้างพ้ืนฐานเชิง
ปัญญาซ่ึงถือเป็นปัจจัยสําคัญในการเพิ่มโอกาสความสําเร็จของการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม โดยมุ่งเป้าให้เกิดรูปแบบบริการ
เชิงปัญญา ได้แก่ องค์ความรู้ (knowledge) บริการสนับสนุนด้านต่างๆ (service) มาตรการส่งเสริม/กระตุ้นแรงจูงใจ 
(incentive) และการเชื่อมโยงเพื่อให้เกิดโอกาสทางธุรกิจ (opportunity)  

ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนอุทยานนวัตกรรม ได้กําหนดกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ออกเป็น 3 กลยุทธ์ 
ได้แก่ 
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1) งานบริการธุรกิจและสร้างโอกาสการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม (Innovation Capability Accelerator & 
Business Solution Provider) - เป็นส่วนการนําเสนอแนวทางการแก้ปัญหาในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม เพื่อให้เอกชนท่ี
สนใจในการลงทุนในธุรกิจ สามารถเข้ามาเพ่ือใช้บริการสําหรับนําแนวคิดหรือถ่ายทอดแนวคิดทางธุรกิจไปขยายผลต่อ 
รวมถึงการเร่งให้เกิดศักยภาพด้านนวัตกรรม การเรียนรู้ของทุนมนุษย์ (human capital) และการจัดการองค์ความรู้ 
(KM) จนสามารถนําองค์ความรู้ที่ได้ไปสร้างความสามารถด้านนวัตกรรมขององค์กร 

2) การพัฒนาเครือข่ายและความร่วมมือ (Network & Collaboration) – การเชื่อมโยงศักยภาพด้านการวิจัย
และพัฒนาไปสู่การพัฒนาให้เกิดเป็นธุรกิจ ร่วมกับเครือข่ายและหน่วยงานที่มีเป้าหมายในการพัฒนาศักยภาพการแข่งขัน
ของผู้ประกอบการ และมุ่งเป้าไปที่บริการเชิงปัญญา โดยวางเป้าหมายให้อุทยานนวัตกรรมเป็นศูนย์ประสานงานกิจกรรม
ด้านนวัตกรรม (Center for Innovation Liasison – CIL)  

3) การบริหารจัดการอาคารอุทยานนวัตกรรม (Facility Management) – เป็นส่วนการจัดการระบบสมาชิกน
วัตกรและเครือข่าย เตรียมความพร้อมด้านพ้ืนท่ีเพื่อให้บริการกิจกรรมท่ีจะเกิดจากหน่วยงานเครือข่ายความร่วมมือ และ
กิจกรรมด้านการสร้างศักยภาพทางนวัตกรรมให้กับผู้ประกอบการ รวมถึงเป็นพ้ืนทีรองรับการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรมตามนโยบายรัฐบาลหรือที่สํานักงานฯ ได้รับมอบหมายให้ดําเนินการตามภารกิจ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

5.3 ปฏิทินกิจกรรม/ระยะเวลาดําเนินการ : 

กิจกรรม/รายการ 
นํ้าหนัก 
(%) 

นํ้าหนัก
ย่อย 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

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

40              9.0000 

1. ส่งเสริมการเข้าถึงอุทยานนวัตกรรม  40             0.5000 

2. Pre-Innovation Incubation  60             1.5000 

3. Post-Innovation Incubation               7.0000 

งานพัฒนาเครือข่ายและความร่วมมือ 30              46.000 

1. โครงสร้างพ้ืนฐานในระดับภูมิภาค  25             2.5000 

2. ระบบนิเวศนวัตกรรมในระดับภูมิภาค  25             42.5000 
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กิจกรรม/รายการ 
นํ้าหนัก 
(%) 

นํ้าหนัก
ย่อย 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

100%  ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.  
3. พัฒนาหน่วยงานความร่วมมือและ
ผู้ประกอบการภูมิภาค 

 25             1.0000 

การบริหารจัดการอาคารอุทยาน
นวัตกรรม 

30              19.2000 

1. การริการและอํานวยความสะดวก  50             16.0000 

2. การให้บริการสนับสนุนโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

 50             3.2000 

 

5.4  วิธีและข้ันตอนการดําเนินงาน (Work Breakdown Structure ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.5  รายชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ 

ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย) ตําแหน่ง หน้าที่ 
ความรับผิดชอบ 

(%) 

งานหลัก   
 

1. นายชาญวิทย์ รัตนราศรี ผู้จัดการฝ่ายโครงสร้างพ้ืนฐาน ขับเคล่ือนกลยุทธ์อาคารอุทยานนวัตกรรม 100 
2. นายมนัสพงษ์ ม่ังไคร้ ผู้ประสานงานโครงการ NIA’s Northern Regional Connect 60 
3. นางสาวจิดาภา ร่ืนนารีนารถ ผู้ประสานงานโครงการ งานเครือข่ายอุทยานนวัตกรรม 100 
4. นางสาววราศรี อัจฉริยะเดชา ผู้ประสานงานโครงการ งานบริการธุรกิจและสร้างโอกาสการพัฒนา

นวัตกรรม 
100 

5. นางสาววัชราภรณ์ ปัญจวัตน์ ผู้ประสานงานโครงการ งานบริหารจัดการอาคารอุทยานนวัตกรรม 100 
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ช่ือ-สกุล (ภาษาไทย) ตําแหน่ง หน้าที่ 
ความรับผิดชอบ 

(%) 

งานสนับสนุน    
1. นายชัยธร ลิมาภรณ์วนิช ผู้จัดการฝ่ายสารสนเทศวิเคราะห์ การวางแผนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ 10 
2. นายพันธพงศ์ ต้ังธีระสุนันท์ ผู้จัดการโครงการ การสร้างความสามารถด้านนวัตกรรม 10 

 

5.5  ผู้รับผิดชอบโครงการ ( Responsibility Assignment Matrix) 

ลําดับ
ท่ี 

กิจกรรมการดําเนินงาน 
ผู้ดําเนินการ/หน้าที่ความรับผิดชอบ 

CR PT MM JR VA WP 
1. บริการธุรกิจและสร้างโอกาสการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม       
 1. ส่งเสริมการเข้าถึงอุทยานนวัตกรรม       

2. Pre-Innovation Incubation       
3. Post-Innovation Incubation       

2. งานพัฒนาเครือข่ายและความร่วมมือ       
 1. โครงสร้างพ้ืนฐานในระดับภูมิภาค       

2. ระบบนิเวศนวัตกรรมในระดับภูมิภาค       
3. พัฒนาหน่วยงานความร่วมมือและผู้ประกอบการภูมิภาค       

3. การบริหารจัดการอาคารอุทยานนวัตกรรม       
 1. การให้บริการอาคารอุทยานนวัตกรรม       
 2. การให้บริการสนับสนุนโครงสร้างพ้ืนฐาน       

 

6. รายละเอียดตัวช้ีวัด ของแผนงาน/โครงการ 

6.1  ตัวชี้วัดท่ี 1: จํานวนผู้ประกอบการ ที่มาใช้ประโยชน์ในเขตนวัตกรรม 

 6.1.1  ประเภทตัวชี้วัด 
  สงป.  ยุทธศาสตร์ วท.  คํารับรองการปฏิบัติงาน สนช. (ก.พ.ร.)  แผนปฏิบัติการ สนช.   

 สนับสนุนการเกิดผลผลิต   

6.1.2  คําอธิบายตัวชี้วัด  
จํานวนผู้มาใช้บริการอุทยานนวัตกรรมและโครสร้างพ้ืนฐานของเครือข่ายความร่วมมืองานอุทยานนวัตกรรม ท่ีมี

จํานวนชั่วโมงสะสมจาการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ไม่น้อยกว่า 10 ชั่วโมง หรือผู้ที่มาใช้บริการพ้ืนท่ีอาคารอุทยานนวัตกรรม 

6.1.3  ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด   (หน่วยวัด: ราย) 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

รวม 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
- - 30 - - 30 - - 40 - - - 100 
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7. ผลผลิตโครงการ 

ไตรมาส 1 : จํานวนผู้รับบริการจํานวน 30 ราย 
ไตรมาส 2 : จํานวนผู้รับบริการจํานวน 30 ราย 
ไตรมาส 3 : จํานวนผู้รับบริการจํานวน 40 ราย 
ไตรมาส 4 : สรุปรายละเอียดและประเมินผลการให้บริการ 
 

8. ผลประโยชน์ท่ีคิดว่าจะได้รับ 

8.1 ผลประโยชน์ 
ประโยชน์ทางตรง การพัฒนาและการสนับสนุนต่างๆ สู่ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม ภายใต้การจัดการ “อุทยาน
นวัตกรรม” น้ันจะมีส่วนช่วยให้เกิดการรังสรรค์นวัตกรรมแบบบูรณาการ ที่อาศัยโครงสร้างพ้ืนฐานและศักยภาพ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ามาเป็นแกนกลาง เพื่อเชื่อมโยงภาคส่วนต่างๆ ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา 
การสร้างแพลตฟอร์มร่วมกัน จนสามารถนําไปสู่การพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์และสามารถแก้ปัญหา เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมเพื่อนําเพื่อทําให้สามารถเกิดสินค้า บริการและกระบวนการนวัตกรรม
เพื่อขยายผลออกสู่เชิงพาณิชย์ อันจะนํามาซ่ึงการสร้างความพึงพอใจของลูกค้า สําหรับกลุ่มอุตสาหกรรม
เป้าหมายนั้นมีมูลค่าในเชิงเศรษฐกิจในปี 2020 โดยมีผลกระทบทางตรงที่จะสร้างให้เกิดการสนับสนุน 2,000 
ล้านบาท การลงทุนไม่ต่ํากว่า 50,000 ล้านบาท 

ประโยชน์ทางอ้อม อุทยานนวัตกรรมท่ีจะจัดตั้งข้ึนถือเป็นโอกาสที่ดีในการนําเอามิติเชิงกายภาพเข้ามาเป็นส่วน
หน่ึงในการพัฒนาระบบนวัตกรรมแห่งชาติ เพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคเอกชนไทย เพื่อให้
เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมในปี 2020 นอกจากนั้นจะมีส่วนช่วยให้เกิดการรังสรรค์นวัตกรรมแบบบูรณาการในเชิง
สังคม ท่ีเป็นผลกระทบทางอ้อม โดยมีการสร้างการพัฒนาการเรียนรู้ การเชื่อมโยงองค์ความรู้ อันเป็นพ้ืนฐาน
ของการถ่ายทอดเทคโนโลยี ทั้งในระดับภาคการศึกษา การวิจัย การวิจัยประยุกต์ การเชื่อมโยงเทคโนโลยี และ
การถ่ายทอดไปสู่กลุ่มบริษัทรับเทคโนโลยีเพ่ือทําการผลิตออกสู่เชิงพาณิชย์ในปริมาณมาก การสร้างงานและการ
จ้างงาน อันจะนําไปสู่ความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน ตลอดจนการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม 

 

9. งบประมาณ 

9.1 งบประมาณ ปี 2561 รวมทั้งหมด  54,880,000  ล้านบาท (ห้าสิบสี่ล้านแปดแสนแปดหม่ืนบาทถ้วน) 

ปีงบประมาณ 
งบประมาณ 
ตาม พ.ร.บ. 

เงินสะสม สนช. 
เงินผูกพันยกมา 

(อนุมัติโดย กนช.) 
เงินสนับสนุนจาก

หน่วยงานอ่ืน 
รวม 

ปีงบประมาณ 2560 3,320,000 45,180,000 - - 48,500,000 

ปีงบประมาณ 2561 3,320,000 51,560,000 - - 54,880,000 

 



 



 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 

ส่งเสริมและกระตุ้นตลาดนวัตกรรม 
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S5-1: งานส่งเสริมและกระตุ้นตลาดนวัตกรรม ยกระดับนวัตกรรมไทยสู่สากล 
 

1. ความสอดคล้องกับนโยบาย 

1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี:  
ข้อ 8 การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม 

1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 

1.3 ยุทธศาสตร์: กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
 ยุทธศาสตร์ที่ 1: บ่มเพาะนวัตกรเพ่ืออนาคต และพัฒนากําลังคน วทน.  

 ยุทธศาสตร์ที่ 2: บริหารจัดการงานวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมในสาขาเป้าหมาย  

 ยุทธศาสตร์ที่ 3: ขับเคลื่อนโครงการ วทน. ขนาดใหญ่   

 ยุทธศาสตร์ที่ 4: พัฒนาพื้นที่เพื่อนวัตกรรม  

 ยุทธศาสตร์ที่ 5: ผลักดันเทคโนโลยีเพ่ือสังคมและเศรษฐกิจฐานราก  

1.4 ยุทธศาสตร์: สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 1: พัฒนานวัตกรรมเชิงพ้ืนท่ีและเมือง 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 2: สร้างคุณค่าและมูลค่าตลอดห่วงโซ่อุปทาน 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 3: พัฒนาความสามารถทางนวัตกรรมขององค์กรและนวัตกร 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 4: สร้างเครือข่ายนวัตกรรมตลอดห่วงโซ่อุปทาน 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 5: ส่งเสริมและกระตุ้นตลาดนวัตกรรม ยกระดับนวัตกรรมไทยสู่สากล 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 6: ขับเคลื่อนนวัตกรรมด้วยสารสนเทศและองค์ความรู้ 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 7: พัฒนาองค์กรนวัตกรรม 
 

2. ฝ่ายงานและผู้รับผิดชอบ 

1. นายกันต์  วีระกันต์  ตําแหน่ง ผู้จัดการฝ่าย 
2. นายปรัชญา  โกมณี  ตําแหน่ง ผู้ประสานงาน 
3. นายกัมพล น่ิมประเสริฐ  ตําแหน่ง ผู้ประสานงาน 
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3. หลักการและเหตุผล  

ตามที่ สนช. ได้กําหนดยุทธศาสตร์ด้านการตลาด (S5) เพื่อสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับธุรกิจนวัตกรรมที่ได้รับ
การสนับสนุน ตลอดจนวางแผนในการลงทุนและการขยายผลโครงการนวัตกรรมที่ได้รับการสนับสนุน โดยอาศัยการบริหาร
จัดการเครือข่ายความร่วมมือต่างๆ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด สอดคล้องตามแนวนโยบายปัจจุบันได้มีการปรับแนวทางการ
ดําเนินงานให้ครอบคลุมมิติการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมให้สามารถมีศักยภาพการแข่งขันในเชิงพาณิชย์ได้อย่างเพิ่มข้ึน และ
ตอบสนองความต้องของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการได้รับการสนับสนุนโครงการนวัตกรรมท่ีผ่านมา โดยเฉพาะการขยายผล
ธุรกิจนวัตกรรมออกไปสู่ตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศยังมีข้อจํากัดค่อนข้างมาก อันเน่ืองมาจากปัจจัยหลายประการ 
อาทิ ผู้ประกอบการขาดความสามารถด้านการตลาด ขาดการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ตรงความต้องการของตลาด ขาด
กระบวนการสร้างตราสินค้า ขาดการรับรองมาตรฐาน ตลอดจนขาดการประชาสัมพันธ์แนะนําสินค้าหรือบริการนวัตกรรมใน
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ซ่ึงปัจจัยเหล่านี้เองนับเป็นอุปสรรคสําคัญต่อการเติบโตของธุรกิจนวัตกรรมของประเทศไทย ที่ สนช. 
เห็นควรเข้ามาร่วมสนับสนุนต่อเนื่องเพื่อให้ธุรกิจเติบโตได้ 

เพื่อให้เกิดการขยายผลธุรกิจนวัตกรรม (Scale up) และการแพร่กระจายตัวของนวัตกรรม (innovation diffusion) อัน
เป็นการพัฒนาให้ธุรกิจนวัตกรรมมีศักยภาพในการไต่ระดับพัฒนาการด้านนวัตกรรม (Innovation Ladder) อย่างเป็นระบบ
และสามารถเข้าสู่ตลาดได้อย่างยั่งยืนนั้น กลยุทธ์ตลาดนวัตกรรม จึงกําหนดโปรแกรมการดําเนินงานแบ่งตามขนาดของ
ผู้ประกอบการ (L / M to L / SME / Startup / OTOP) ซ่ึงสอดคล้องทั้งโครงการนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจและเชิงสังคม อัน
ประกอบด้วย 

แผนงานที่ 1: โปรแกรมการวิเคราะห์ศักยภาพและจัดทําแผนที่นําทางตลาดนวัตกรรม (Market Innovation) เป็น
การศึกษาและจัดทําแผนท่ีนําทางตลาดนวัตกรรม รวมถึงการสร้างกระบวนการประเมินศักยภาพธุรกิจนวัตกรรมท่ีได้รับการ
สนับสนุนจาก สนช. ตลอดจนการสร้างเครือข่ายพันธมิตรการตลาด ทั้งสถาบันการเงิน ภาครัฐ และองค์กรเอกชนขนาดใหญ่ 
โดยกําหนดกิจกรรมในการดําเนินงาน ดังนี้ 

แผนงานที่ 2 โปรแกรม Smart Biz คือ การพัฒนาศักยภาพของธุรกิจนวัตกรรมให้มีความพร้อมเข้าสู่ตลาด 
แผนงานที่ 3 โปรแกรม Growth คือ การยกระดับสู่ตลาดผ่านกลไกทางการเงิน แหล่งทุนใหม่ รวมถึงการค้าในรูปแบบใหม่ 
แผนงานที่ 4 โปรแกรม New Channel  เพ่ือสร้างรูปแบบในการแพร่กระจายนวัตกรรมสู่วงกว้าง 
 

4. วัตถุประสงค์ของโครงการ   

1. เพ่ือศึกษาและจัดทําแผนท่ีนําทางตลาดนวัตกรรม รวมถึงการสร้างกระบวนการประเมินศักยภาพธุรกิจ
นวัตกรรมที่ได้รับการสนับสนุนจาก สนช. ตลอดจนการสร้างเครือข่ายพันธมิตรการตลาด ทั้งสถาบันการเงิน ภาครัฐ และ
องค์กรเอกชนขนาดใหญ่ 

2. เพ่ือการพัฒนาศักยภาพของธุรกิจนวัตกรรมให้มีความพร้อมเข้าสู่ตลาด 
3. การยกระดับสู่ตลาดผ่านกลไกทางการเงิน แหล่งทุนใหม่ รวมถึงการค้าในรูปแบบใหม่ 
4. เพ่ือสร้างรูปแบบในการแพร่กระจายนวัตกรรมสู่วงกว้าง 
 



โครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

S5-1 ตลาด  3/5 

 

5. รายละเอียดการดําเนินงาน  

5.1 พ้ืนท่ีดําเนินการ: ท่ัวประเทศ  

5.2 กิจกรรมดําเนินการ :  
1. การประเมินและคัดเลือกธุรกิจนวัตกรรมที่ผ่านการสนับสนุนจาก สนช. (ย้อนหลัง 2 ปีงบประมาณ) 
2. กิจกรรมร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรนวัตกรรมตลาด (Market Alliances) 
3. โปรแกรม Smart Biz 
4. โปรแกรม Growth 
5. ปรแกรม New Channel 

5.3 ปฏิทินกิจกรรม/ระยะเวลาดําเนินการ : 

รายการกิจกรรม 
นํ้าหนัก 
(%) 

นํ้าหนัก
ย่อย 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 งบประมาณ 

  ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 12.82 ลบ. 

1. การประเมินและคัดเลือกธุรกิจ
นวัตกรรมท่ีผ่านการสนับสนุนจาก 
สนช. (ย้อนหลัง 2 ปีงบประมาณ) 

10 10 X X X X X X X X X X X X 0.320 

2. กิจกรรมร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร
นวัตกรรมตลาด (Market Alliances) 

10 10   X   X   X  X  1.500 

3. โปรแกรม Smart Biz 20 20  X  X  X  X  X  X 2.000 

4. โปรแกรม Growth 20 20 X  X  X  X  X  X  3.000 

5. โปรแกรม New Channel 40 40 X  X  X  X  X  X  6.000 

5.4 วิธีและขั้นตอนการดําเนินงาน (Work Breakdown Structure) 

 

 

 

 

 

 

 

 

S5-1 งานส่งเสริมและ
กระตุ้นตลาดนวัตกรรม 

เงิน 30.0 ล้านบาท 
KW โปรแกรม Growth 

งาน 20%, เงิน 5.0 ล้านบาท 
PKM  

การประเมินและคัดเลือกธุรกิจนวัตกรรม + Market 
Alliances งาน 20%, เงิน 2.0 ล้านบาท 
PKM , KN 

โปรแกรม New Channel 
งาน 40%, เงิน 18 ล้านบาท 
PKM  

โปรแกรม Smart Biz 
งาน 20%, เงิน 5.0 ล้านบาท 
KN 
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5.5 รายชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ 

ช่ือ-สกุล (ภาษาไทย) ตําแหน่ง หน้าท่ี ความรับผิดชอบ (%) 

นายกันต์   วีระกันต์ (KW) ผู้จัดการฝ่าย งานนวัตกรรมตลาด 50 

นายปรัชญา  โกมณี (PKM) ผู้ประสานงาน งานนวัตกรรมตลาด 30 

นายกัมพล น่ิมประเสริฐ (KN) ผู้ประสานงาน งานนวัตกรรมตลาด 20 

5.6 ผู้รับผิดชอบโครงการ ( Responsibility Assignment Matrix) 

ลําดับท่ี กิจกรรมการดําเนินงาน 
ผู้ดําเนินการ/หน้าท่ีความรับผิดชอบ 

KW PKM KN 

1. การประเมินและคัดเลือกธุรกิจนวัตกรรม + Market Alliances X X X 
2. โปรแกรม Smart Biz X  X 
3. โปรแกรม Growth X X  
4. โปรแกรม New Channel X X  

 

6. รายละเอียดตัวช้ีวัด ของแผนงาน/โครงการ 

6.1  ตัวชี้วัดท่ี 1: กิจกรรมในการเชื่อมโยงและผลักดันตลาดธุรกิจนวัตกรรม 

6.1  ประเภทตัวชี้วัด 
  สงป.  เป้าหมายการให้บริการ วท.  คํารับรองการปฏิบัติราชการของ วท.  

  แผนปฏิบัติการ สนช.   สนับสนุนการเกิดผลผลิต   

6.2 คําอธิบายตัวช้ีวัด : จํานวนกิจกรรมในการเช่ือมโยงและผลักดันตลาดธุรกิจนวัตกรรม 

6.3 ค่าเป้าหมายตัวช้ีวัด (หน่วยวัด: กิจกรรม) 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

รวม 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
  1   2  3 4   5 5 

 
7 ผลผลิตโครงการ 

ไตรมาส 1 : รายงานกิจกรรมในการเชื่อมโยงและผลักดันตลาดธุรกิจนวัตกรรม คร้ังท่ี 1 
ไตรมาส 2 : รายงานกิจกรรมในการเชื่อมโยงและผลักดันตลาดธุรกิจนวัตกรรม คร้ังท่ี 2 
ไตรมาส 3 : รายงานกิจกรรมในการเชื่อมโยงและผลักดันตลาดธุรกิจนวัตกรรม คร้ังท่ี 3 
ไตรมาส 4 : รายงานกิจกรรมในการเชื่อมโยงและผลักดันตลาดธุรกิจนวัตกรรม คร้ังที่ 4 
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8 ผลประโยชน์ท่ีคิดว่าจะได้รับ 

8.1 ผลประโยชน์ 
ประโยชน์ทางตรง รายได้ที่เพ่ิมข้ึนของธุรกิจนวัตกรรมท่ีได้รับการสนับสนุนจากการส่งเสริมและสนับสนุน               

     กิจกรรมตลาดธุรกิจนวัตกรรม 

ประโยชน์ทางอ้อม การจ้างงานท่ีเพ่ิมข้ึน ผลกระทบทางเศรษฐกิจในวงกว้าง 
 

9 งบประมาณ 

9.1 งบประมาณ ปี 2561 รวมทั้งหมด  12,820,000  บาท (สิบสองล้านแปดแสนสองหม่ืนบาทถ้วน) 

ปีงบประมาณ 
งบประมาณ 
ตาม พ.ร.บ. 

เงินรายได้ เงินสะสม สนช. 
เงินสนับสนุนจาก

หน่วยงานอ่ืน 
รวม 

ปีงบประมาณ 2560 7,000,000  20,000,000  27,000,000 
ปีงบประมาณ 2561 5,000,000  7,820,000  12,820,000 
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S5-2: งานต่างประเทศ 
 

1. ความสอดคล้องกับนโยบาย 

1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี:  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ:  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 

1.3 ยุทธศาสตร์: กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
 ยุทธศาสตร์ที่ 1: บ่มเพาะนวัตกรเพ่ืออนาคต และพัฒนากําลังคน วทน.  

 ยุทธศาสตร์ที่ 2: บริหารจัดการงานวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมในสาขาเป้าหมาย  

 ยุทธศาสตร์ที่ 3: ขับเคลื่อนโครงการ วทน. ขนาดใหญ่   

 ยุทธศาสตร์ที่ 4: พัฒนาพื้นที่เพื่อนวัตกรรม  

 ยุทธศาสตร์ที่ 5: ผลักดันเทคโนโลยีเพ่ือสังคมและเศรษฐกิจฐานราก  

1.4 ยุทธศาสตร์: สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 1: พัฒนานวัตกรรมเชิงพ้ืนท่ีและเมือง 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 2: สร้างคุณค่าและมูลค่าตลอดห่วงโซ่อุปทาน 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 3: พัฒนาความสามารถทางนวัตกรรมขององค์กรและนวัตกร 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 4: สร้างเครือข่ายนวัตกรรมตลอดห่วงโซ่อุปทาน 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 5: ส่งเสริมและกระตุ้นตลาดนวัตกรรม ยกระดับนวัตกรรมไทยสู่สากล 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 6: ขับเคลื่อนนวัตกรรมด้วยสารสนเทศและองค์ความรู้ 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 7: พัฒนาองค์กรนวัตกรรม 
 

2. ฝ่ายงานและผู้รับผิดชอบ 

งานต่างประเทศ ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานนวัตกรรม  
1. นางสาวศิรประภา รุ้งพราย (SR)  ตําแหน่ง ผู้จัดการโครงการ 

2. วลัยรัชต โมกขะเวส (WM)  ตําแหน่ง ผู้ประสานงาน 
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3. หลักการและเหตุผล  

สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) ได้มุ่งพัฒนาเครือข่ายกับภาครัฐและภาคเอกชนภายในประเทศเพ่ือเป็นฐาน
สนับสนุนการพัฒนาโครงการนวัตกรรมมาโดยตลอด ซ่ึงเครือข่ายพันธมิตรเหล่านี้นับว่าเป็นกําลังสําคัญส่วนหน่ึงในการ
พัฒนาโครงการนวัตกรรมในสาขาอุตสาหกรรมต่างๆ จึงทําให้ สนช. มีศักยภาพที่จะต่อยอดจากเครือข่ายพันธมิตรนวัตกรรม
ภายในประเทศเพื่อขยายไปสู่เครือข่ายพันธมิตรในระดับสากล เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรม รวมทั้งการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี องค์ความรู้ และความเชี่ยวชาญต่างๆ เข้ามาสู่ประเทศไทย 

อย่างไรก็ดี การพัฒนาเครือข่ายพันธมิตรในระดับนานาชาติอย่างแท้จริงนั้น จําเป็นต้องใช้เวลา ตลอดจนต้องอาศัยการ
เข้าถึงหน่วยงานพันธมิตรท่ีมีศักยภาพ รวมทั้งต้องมีการวางกลยุทธ์ในการพัฒนาความสัมพันธ์อย่างเป็นระบบ เพ่ือรองรับ
ความจําเป็นและสร้างแรงกระตุ้นในการพัฒนานวัตกรรมไทยต่อไปในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นด้านเทคโนโลยี การตลาด การ
ลงทุน และนโยบายที่เก่ียวข้อง รวมถึงปัจจัยด้านธุรกิจอ่ืนๆ  

สืบเนื่องจากนโยบายการสนับสนุนนวัตกรรมในประเทศต่างๆ ในปัจจุบัน ทําให้เกิดการตื่นตัวในระดับนานาชาติ ดังนั้น
จึงเป็นโอกาสที่ สนช. ควรจะผลักดันตัวเองเข้าสู่เครือข่ายนวัตกรรมในระดับนานาชาติและเกาะติดการพัฒนาในระดับสากล 
เพื่อใช้ฐานเครือข่ายความร่วมมือต่างประเทศเข้ามาช่วยผลักดันและส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมและระบบนวัตกรรมของไทย 

 

4. วัตถุประสงค์ของโครงการ   

1) เพื่อพัฒนาความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับหน่วยงาน องค์กร หรือบริษัทต่างประเทศที่มีศักยภาพ  
2) เพ่ือพัฒนาเครือข่ายพันธมิตรในระดับนานาชาติและทําให้ สนช. เป็นท่ี รู้จักในระดับนานาชาติมากข้ึน 

(internationalization)  
3) เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงาน องค์กร หรือบริษัทต่างประเทศ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพภายใน

องค์กรหรือภาคอุตสาหกรรมของไทย  
 

5. รายละเอียดการดําเนินงาน  

5.1 พ้ืนท่ีดําเนินการ: อุทยานนวัตกรรม ถ. พระรามท่ี 6 และภูมิภาค (หากมี) 

5.2 กิจกรรมการดําเนินงาน:  
1) พัฒนาความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับหน่วยงาน องค์กร หรือบริษัทต่างประเทศ โดยการพัฒนาโครงการ

ความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรม มีแผนการดําเนินงานและกิจกรรมที่ชัดเจน 
2) พัฒนาเครือข่ายพันธมิตรในระดับนานาชาติ โดยการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างประเทศ

โดยตรง การเข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายองค์กรด้านนวัตกรรมในระดับภูมิภาคหรือระดับโลก การส่ง
ตัวแทนเข้าร่วมการประชุมนานาชาติที่มีความสําคัญ และ/หรือการติดต่อประสานงานหรือจัดกิจกรรม
ร่วมกับสถานทูตหรือหอการค้าต่างประเทศในประเทศไทย  

3) จัดกิจกรรมเชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อเสริมสร้างศักยภาพภายในองค์กรหรือ
ภาคอุตสาหกรรมของไทย โดยการจัดประชุม สัมมนา นิทรรศการ ศึกษา และ/หรือแลกเปลี่ยนองค์
ความรู้และความเชี่ยวชาญระหว่างประเทศ 
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5.3 ปฏิทินกิจกรรม/ระยะเวลาดําเนินการ : 

รายการกิจกรรม 
นํ้าหนัก 
(%) 

น้ําหนัก
ย่อย 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

100% 100% ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม 6.0 ลบ. 

1. พัฒนาความร่วมมือ
เชิงกลยุทธ์กับหน่วยงาน/
องค์กร/บริษัทต่างประเทศ  

40% 100% 
 

 

            2.0 

2. พัฒนาเครือข่ายพันธมิตร
ในระดับนานาชาติ  

30% 100% 
 

            2.0 

3. จัดกิจกรรมเช่ือมโยง
เครือข่ายความร่วมมือ
ระหว่างประเทศเพ่ือ
เสริมสร้างศักยภาพภายใน
องค์กรหรือภาค 
อุตสาหกรรมของไทย  

30% 100% 
 

 
 
 

            2.0 

 
 

5.4 วิธีและขั้นตอนการดําเนินงาน (Work Breakdown Structure) 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

S5-2 งานต่างประเทศ 
เงิน 6.0 ล้านบาท 

SR/WM 

พัฒนาความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับหน่วยงานต่างประเทศ 
งาน 40%, เงิน 2.0 ล้านบาท  
SR/WM 

จัดกิจกรรมเช่ือมโยงเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ
เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพในองค์กรหรืออุตสาหกรรมของไทย 
งาน 30%, เงิน 2.0 ล้านบาท 
SR/WM 

พัฒนาเครือข่ายพันธมิตรในระดับนานาชาติ 
งาน 30%, เงิน 2.0 ล้านบาท  
SR/WM 
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5.5  รายชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ 

ช่ือ-สกุล (ภาษาไทย) ตําแหน่ง หน้าท่ี 
ความรับผิดชอบ 

(%) 
งานหลัก    

ศิรประภา รุ้งพราย (SR) ผู้จัดการโครงการ บริหารจัดการและควบคุมดูแลงานต่างประเทศ 33% 

วลัยรัชต โมกขะเวส (WM) ผู้ประสานงาน ติดต่อ ประสานงาน จัดกิจกรรม ในส่วนงานต่างประเทศ 65% 

งานสนับสนุน    

ปัทมาวดี พัวพรหมยอด (PPP) ผู้จัดการแผนก ประสานงานเครือข่ายท่ีเก่ียวข้อง 2% 

 
5.6    ผู้รับผิดชอบโครงการ (Responsibility Assignment Matrix) 

ลําดับท่ี กิจกรรมการดําเนินงาน 
ผู้ดําเนินการ/หน้าท่ีความรับผิดชอบ 

SR WM PPP 
 งานหลัก    
1 พัฒนาความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับหน่วยงาน/องค์กร/บริษัทต่างประเทศ � �  
2 พัฒนาเครือข่ายพันธมิตรในระดับนานาชาติ � �  
3 จัดกิจกรรมเชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือเสริมสร้าง

ศักยภาพภายในองค์กรหรือภาคอุตสาหกรรมของไทย 
� �  

 งานสนับสนุน    
1 ประสานงานเครือข่ายท่ีเก่ียวข้อง   � 

  
6. รายละเอียดตัวช้ีวัด ของแผนงาน/โครงการ 

6.1  ตัวชี้วัดท่ี 1: โครงการความร่วมมือต่างประเทศเชิงกลยุทธ์ 

 6.1.1  ประเภทตัวชี้วัด 
  สงป.  ยุทธศาสตร์ วท.  คํารับรองการปฏิบัติงาน สนช. (ก.พ.ร.)  แผนปฏิบัติการ สนช.   

 สนับสนุนการเกิดผลผลิต   

6.1.2  คําอธิบายตัวชี้วัด  
พัฒนาความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับหน่วยงาน องค์กร หรือบริษัทต่างประเทศ โดยการพัฒนาโครงการความร่วมมือ

อย่างเป็นรูปธรรม มีแผนการดําเนินงานและกิจกรรมที่ชัดเจน จํานวน 2 โครงการ 

6.1.3  ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด  (หน่วยวัด: โครงการ) 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

รวม 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1        1    2 
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6.2  ตัวชี้วัดท่ี 2: กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาพันธมิตรระดับนานาชาติ 

 6.2.1  ประเภทตัวชี้วัด 

  สงป.  ยุทธศาสตร์ วท.  คํารับรองการปฏิบัติงาน สนช. (ก.พ.ร.)  แผนปฏิบัติการ สนช.   

 สนับสนุนการเกิดผลผลิต   

6.2.2  คําอธิบายตัวชี้วัด  
พัฒนาเครือข่ายพันธมิตรในระดับนานาชาติ โดยการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างประเทศโดยตรง การเข้า

ร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายองค์กรด้านนวัตกรรมในระดับภูมิภาคหรือระดับโลก การส่งตัวแทนเข้าร่วมการประชุมนานาชาติท่ีมี
ความสําคัญ และ/หรือการติดต่อประสานงานหรือจัดกิจกรรมร่วมกับสถานทูตหรือหอการค้าต่างประเทศในประเทศไทย 
จํานวน 1 กิจกรรม 

6.2.3  ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด  (หน่วยวัด: กิจกรรม) 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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

6.3  ตัวชี้วัดท่ี 3: กิจกรรมเช่ือมโยงเครือข่ายความร่วมมือต่างประเทศเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพภายในองค์กรหรือ
ภาคอุตสาหกรรมของไทย 

 6.3.1  ประเภทตัวชี้วัด 
  สงป.  ยุทธศาสตร์ วท.  คํารับรองการปฏิบัติงาน สนช. (ก.พ.ร.)  แผนปฏิบัติการ สนช.   

 สนับสนุนการเกิดผลผลิต   

6.3.2  คําอธิบายตัวชี้วัด  
จัดกิจกรรมเชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพภายในองค์กรหรือ
ภาคอุตสาหกรรมของไทย โดยการจัดประชุม สัมมนา นิทรรศการ ศึกษา และ/หรือแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และ
ความเชี่ยวชาญระหว่างประเทศ จํานวน 2 กิจกรรม 

6.3.3  ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด   (หน่วยวัด: กิจกรรม) 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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

 
 
 
 



แผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2561 สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

S5-2 ต่างประเทศ  6/6 

 

7. ผลผลิตโครงการ 

ไตรมาส 1 :  โครงการความร่วมมือต่างประเทศเชิงกลยุทธ์ จํานวน 1 โครงการ 
ไตรมาส 2 :  กิจกรรมเช่ือมโยงเครือข่ายความร่วมมือต่างประเทศเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพของไทย จํานวน 1 กิจกรรม  
ไตรมาส 3 :  โครงการความร่วมมือต่างประเทศเชิงกลยุทธ์ จํานวน 1 โครงการ และ 
  กิจกรรมเชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือต่างประเทศเพื่อเสริมสร้างศักยภาพของไทย จํานวน 1 กิจกรรม  
ไตรมาส 4 :  กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาพันธมิตรระดับนานาชาติ จํานวน 1 กิจกรรม 
   

8. ผลประโยชน์ท่ีคิดว่าจะได้รับ 

8.1 ผลประโยชน์ 
ประโยชน์ทางตรง:  
- เกิดความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับหน่วยงาน องค์กร หรือบริษัทต่างประเทศท่ีมีศักยภาพ 

- เกิดการพัฒนาเครือข่ายพันธมิตรในระดับนานาชาติ 
- ส่งเสริมให้เกิดการเชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงาน องค์กร หรือบริษัทต่างประเทศ เพ่ือ

เสริมสร้างศักยภาพภายในองค์กรหรือภาคอุตสาหกรรมของไทย 

ประโยชน์ทางอ้อม: 
- ทําให้ สนช. เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติมากข้ึน 

 

9.  งบประมาณ 

9.1 งบประมาณ ปี 2561 รวมทั้งหมด   6,000,000  บาท (หกล้านบาทถ้วน) 

ปีงบประมาณ 
งบประมาณ 
ตาม พ.ร.บ. 

เงินสะสม สนช. 
เงินผูกพันยกมา 

(อนุมัติโดย กนช.) 
เงินสนับสนุนจาก

หน่วยงานอ่ืน 
รวม 

ปีงบประมาณ 2560 1,000,000 - - - - 
ปีงบประมาณ 2561 1,000,000 5,000,000 - - 6,000,000 

 



 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 

ขับเคลื่อนนวัตกรรมด้วยข้อมูลและองค์ความรู้ 
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S6-1: ระบบนวัตกรรมและสารสนเทศนวัตกรรม 
 

1. ความสอดคล้องกับนโยบาย 

1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี:  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ:  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 

1.3 ยุทธศาสตร์: กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
 ยุทธศาสตร์ที่ 1: บ่มเพาะนวัตกรเพ่ืออนาคต และพัฒนากําลังคน วทน.  

 ยุทธศาสตร์ที่ 2: บริหารจัดการงานวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมในสาขาเป้าหมาย  

 ยุทธศาสตร์ที่ 3: ขับเคลื่อนโครงการ วทน. ขนาดใหญ่   

 ยุทธศาสตร์ที่ 4: พัฒนาพื้นที่เพื่อนวัตกรรม  

 ยุทธศาสตร์ที่ 5: ผลักดันเทคโนโลยีเพ่ือสังคมและเศรษฐกิจฐานราก  

1.4 ยุทธศาสตร์: สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 1: พัฒนานวัตกรรมเชิงพ้ืนท่ีและเมือง 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 2: สร้างคุณค่าและมูลค่าตลอดห่วงโซ่อุปทาน 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 3: พัฒนาความสามารถทางนวัตกรรมขององค์กรและนวัตกร 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 4: สร้างเครือข่ายนวัตกรรมตลอดห่วงโซ่อุปทาน 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 5: ส่งเสริมและกระตุ้นตลาดนวัตกรรม ยกระดับนวัตกรรมไทยสู่สากล 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 6: ขับเคลื่อนนวัตกรรมด้วยสารสนเทศและองค์ความรู้ 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 7: พัฒนาองค์กรนวัตกรรม 
 

2. ฝ่ายงานและผู้รับผิดชอบ 

ฝ่ายยุทธศาสตร์นวัตกรรม  
1) นายชัยธร  ลิมาภรณ์วณิชย์ (CL) ตําแหน่ง รักษาการผู้จัดการฝ่าย 
2) นายศักดิ์ชัย  จงยิ่งเจริญยศ (SJ) ตําแหน่ง เจ้าหน้าท่ีสารสนเทศ 
3) นางสาวศุฑามาศ  กลิ่นหอม (SK) ตําแหน่ง เจ้าหน้าท่ีสารสนเทศ 
4) นางสาวกัญญาณัฐ  เทกมล (KTK) ตําแหน่ง เจ้าหน้าท่ีสารสนเทศ 
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3. หลักการและเหตุผล  

งานระบบนวัตกรรมและสารสนเทศนวัตกรรม เป็นยุทธศาสตร์ท่ีเน้นการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data 
Science) ในการดึงเอาความรู้ออกจากข้อมูล วิเคราะห์หาความหมายของข้อมูล และใช้ประโยชน์จากข้อมูล เพ่ือสร้าง
ความได้เปรียบเชิงปัญญาสําหรับการแข่งขัน (Competitive Intelligence) ที่นําไปสู่การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และการ
ตัดสินใจเชิงนโยบายบนฐานของข้อมูล (data-driven decision making) โดยมีเป้าหมายหลักคือ 

 สร้างเคร่ืองมือท่ีมีประสิทธิภาพในการวิเคราะห์และประเมิน 

 พัฒนากลไกการสนับสนุนให้ครอบคลุมและทันสมัย 

 ยกระดับระบบนวัตกรรมด้วยสารสนเทศและองค์ความรู้ 

เพื่อให้เกิดการทํางานที่สามารถบรรลุเป้าหมายดังกล่าว งานระบบนวัตกรรมและสารสนเทศนวัตกรรม จึงได้
กําหนดขอบเขตและความรับผิดชอบในการดําเนินงานดังนี ้

1. งานระบบนวัตกรรม – ดําเนินการจัดทําข้อเสนอแนะเชิงระบบนวัตกรรม เพื่อสนับสนุนการสร้างความ
เข้มแข็งของระบบนวัตกรรมของประเทศ จัดทําข้อเสนอแนะในระดับอุตสาหกรรม/พื้น ท่ี เพื่อ
สนับสนุนการกําหนดทิศทางการพัฒนานวัตกรรม ทั้งของประเทศและของสํานักงาน รวมถึงการ
ออกแบบเคร่ืองมือและกลไกสนับสนุน เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของสํานักงานให้มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล  

2. งานสารสนเทศนวัตกรรม – บริหารจัดการข้อมูล สารสนเทศ และองค์ความรู้ภายในสํานักงาน เพื่อให้
เกิดการสร้าง การจัดการ และการใช้ประโยชน์อย่างบูรณาการและต่อเน่ือง 

3. งานบริหารความต่อเน่ืองและการจัดการคุณภาพ – ดําเนินกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องเพื่อสนับสนุนการ
บริหารความต่อเนื่องและจัดการคุณภาพในการดําเนินงานของสํานักงาน 

4. งานเทคโนโลยีสารสนเทศนวัตกรรม – บริหารจัดการงานและโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานของสํานักงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 
4. วัตถุประสงค์ของโครงการ   

1. พัฒนาระบบนวัตกรรมของประเทศ รวมถึงกลไกและเคร่ืองมือสนับสนุนใหม่  
2. พัฒนาและบริหารจัดการองค์ความรู้และข้อมูล เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของสํานักงาน 
3. สนับสนุนการบริหารความต่อเนื่องและจัดการคุณภาพในการดําเนินงานของสํานักงาน 
4. บริหารจัดการงานเทคโนโลยีสารสนเทศของสํานักงาน 
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5. รายละเอียดการดําเนินงาน  

สําหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งานระบบนวัตกรรมและสารสนเทศนวัตกรรม ได้กําหนดแนวทางการ
ดําเนินงานไว้ 4 โครงการ ได้แก่ 

โครงการท่ี 1 การพัฒนาระบบนวัตกรรม – ดําเนินงานที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับระบบนวัตกรรม รวมถึงการวางแผนยุทธศาสตร์นวัตกรรมขององค์กร 

โครงการท่ี 2  การพัฒนาสารสนเทศนวัตกรรม – ดําเนินงานท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนาองค์ความรู้และ
สารสนเทศด้านนวัตกรรม เพ่ือนําไปใช้ประโยชน์ภายในองค์กร และเผยแพร่สู่สาธารณะ 

โครงการท่ี 3 การบริหารความต่อเนื่องและจัดการคุณภาพ – ดําเนินงานท่ีเก่ียวข้องกับการดูแลและดําเนิน
กิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับงานและกิจกรรมต่างๆ ที่ส่งเสริมให้เกิดความต่อเนื่องและการจัดการ
คุณภาพที่ดี 

โครงการท่ี 4  การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ – ดําเนินงานที่เก่ียวข้องกับการดูแล บริหารจัดการ และเตรียม
ความพร้อมให้กับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสํานักงาน 

5.1 พ้ืนท่ีดําเนินการ:  สนช. และอุตสาหกรรม (เฉพาะด้าน) 

5.2 กิจกรรมการดําเนินงาน:  
โครงการท่ี 1 การพัฒนาระบบนวัตกรรม โครงการท่ี 2 การพัฒนาสารสนเทศนวัตกรรม 

 ทําการศึกษาด้านระบบนวัตกรรมและนวัตกรรมรายสาขา 

 พัฒนาเคร่ืองมือและกลไกสนับสนุน 

 พัฒนาและจัดหาชุดข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ตอบยุทธศาสตร์องค์กร 

 พัฒนาระบบเพ่ือจัดเก็บและให้บริการชุดข้อมูล 
โครงการท่ี 3 การบริหารความต่อเน่ืองและจัดการคุณภาพ โครงการท่ี 4 การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ดูแลและจัดการงานบริหารความเส่ียงองค์กร 

 ดูแลและจัดการงานด้านการพัฒนาองค์กร 

 จัดหาบริการและทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 บริหารจัดการความมั่นคงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ดูแลและพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือตอบยุทธศาสตร์องค์กร 

 
5.3 ปฏิทินกิจกรรม/ระยะเวลาดําเนินการ : 

โครงการท่ี 1 การพัฒนาระบบนวัตกรรม 

รายการกิจกรรม 
นํ้าหนัก 
(%) 

น้ําหนัก
ย่อย 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 งบประมาณ 

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

60% 60% X X X X X X X X X X X X 4.0 ลบ. 

พัฒนาเคร่ืองมือและกลไกสนับสนุน 20% 20%   X X X X X X     1.0 ลบ. 
การจัดสัมมนาวิชาการด้านระบบ
นวัตกรรม 

20% 20%       X X X X X X 1.9 ลบ. 
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โครงการท่ี 2 การพัฒนาสารสนเทศนวัตกรรม 

รายการกิจกรรม 
น้ําหนัก 
(%) 

น้ําหนัก
ย่อย 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 งบประมาณ 

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

50% 50% X X X X X X       1.0 ลบ. 

พัฒนาระบบเพ่ือจัดเก็บและให้บริการ
ชุดข้อมูล 

50% 50%       X X X X X X 1.0 ลบ. 

โครงการท่ี 3 การบริหารความต่อเน่ืองและจัดการคุณภาพ 

รายการกิจกรรม 
น้ําหนัก 
(%) 

นํ้าหนัก
ย่อย 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 งบประมาณ 

  ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.  
การบริหารจัดการความเส่ียงองค์กร 70% 70% X  X   X   X   X 1.5 ลบ. 
กิจกรรมด้านการพัฒนาองค์กร 30% 30%  X   X   X   X  1.0 ลบ. 

โครงการท่ี 4 การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

รายการกิจกรรม 
น้ําหนัก 
(%) 

น้ําหนัก
ย่อย 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 งบประมาณ 

  ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.  
การพัฒนาระบบสารสนเทศ 30% 30% X X X X X X X X X X X X 4.0 ลบ. 
การบริหารและจัดหาทรัพยากรด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

40% 40% X X    X X    X X 3.4 ลบ. 

การดูแลความต่อเน่ืองด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

30% 30% X X X X X X X X X X X X 1.2 ลบ. 

 

5.4  วิธีและข้ันตอนการดําเนินงาน (Work Breakdown Structure) 
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5.5  รายชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ 

ช่ือ-สกุล (ภาษาไทย) ตําแหน่ง หน้าท่ี 
ความรับผิดชอบ  

(%) 

งานหลัก    

ชัยธร ลิมาภรณ์วณิชย์ (CL) รักษาการผู้จัดการ
ฝ่าย 

วางแผน ดูแล และรับผิดชอบงานระบบนวัตกรรมและ
สารสนเทศนวัตกรรมท้ังหมด 

100% 

ศักด์ิชัย จงย่ิงเจริญยศ (SJ) เจ้าหน้าท่ีสารสนเทศ ดูแลและรับผิดชอบการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ท้ังหมด 

100% 

กัญญาณัฐ  เทกมล (KTK) เจ้าหน้าท่ีสารสนเทศ ดูแลและรับผิดชอบการพัฒนาระบบนวัตกรรมและ
สารสนเทศนวัตกรรม 

100% 

ศุฑามาศ  กล่ินหอม (SK) เจ้าหน้าท่ีสารสนเทศ ดูแลและรับผิดชอบการพัฒนาสารสนเทศนวัตกรรม 
และ การบริหารความต่อเน่ืองและจัดการคุณภาพ 

100% 

 

5.6    ผู้รับผิดชอบโครงการ (Responsibility Assignment Matrix) 

ลําดับท่ี กิจกรรมการดําเนินงาน 
ผู้ดําเนินการ/หน้าท่ีความรับผิดชอบ 

CL SJ SK KTK 

 งานหลัก     

1.1 ดําเนินการศึกษาด้านระบบนวัตกรรมและนวัตกรรมรายสาขา �  � � 

1.2 พัฒนาเคร่ืองมือและกลไกสนับสนุน �  � � 

2.1 พัฒนาและจัดหาชุดข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ตอบยุทธศาสตร์องค์กร �  � � 

2.2 พัฒนาระบบเพ่ือจัดเก็บและให้บริการชุดข้อมูล � � � � 

3.1 การบริหารจัดการความเส่ียงองค์กร �  � � 

3.2 งานและกิจกรรมด้านการพัฒนาองค์กร � � � � 

4.1 การพัฒนาระบบสารสนเทศ � �   

4.2 การบริหารและจัดหาทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ � �   

4.3 การดูแลความต่อเน่ืองด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ � �   

 
6. รายละเอียดตัวช้ีวัด ของแผนงาน/โครงการ 

6.1  ตัวชี้วัดท่ี 1: ผลการศึกษาด้านระบบนวัตกรรมและนวัตกรรมรายสาขา 

 6.1.1  ประเภทตัวชี้วัด 
  สงป.  ยุทธศาสตร์ วท.  คํารับรองการปฏิบัติงาน สนช. (ก.พ.ร.)  แผนปฏิบัติการ สนช.   

 สนับสนุนการเกิดผลผลิต   
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6.1.2  คําอธิบายตัวชี้วัด  
รายงานผลการศึกษาด้านระบบนวัตกรรมและนวัตกรรมรายสาขา  

6.1.3  ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด  (หน่วยวัด: เร่ือง) 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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

 

6.2  ตัวชี้วัดท่ี 2: สารสนเทศนวัตกรรม 

 6.2.1  ประเภทตัวช้ีวัด 
  สงป.  ยุทธศาสตร์ วท.  คํารับรองการปฏิบัติงาน สนช. (ก.พ.ร.)  แผนปฏิบัติการ สนช.   

 สนับสนุนการเกิดผลผลิต   

6.2.2  คําอธิบายตัวชี้วัด  
สารสนเทศและระบบสารสนเทศนวัตกรรม 

6.2.3  ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด  (หน่วยวัด: ระบบ) 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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

 

6.3  ตัวชี้วัดท่ี 3: ผลการดําเนินงานด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กร 

 6.3.1  ประเภทตัวชี้วัด 

  สงป.  ยุทธศาสตร์ วท.  คํารับรองการปฏิบัติงาน สนช. (ก.พ.ร.)  แผนปฏิบัติการ สนช.   

 สนับสนุนการเกิดผลผลิต   

6.3.2  คําอธิบายตัวชี้วัด  
ผลการดําเนินงานด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กรรายไตรมาส 

6.3.3  ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด  (หน่วยวัด: รายงาน) 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

รวม 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
- - 1 - - 1 - - 1 - - 1 4 
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6.4  ตัวชี้วัดท่ี 4: ระบบและทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 6.4.1  ประเภทตัวชี้วัด 

  สงป.  ยุทธศาสตร์ วท.  คํารับรองการปฏิบัติงาน สนช. (ก.พ.ร.)  แผนปฏิบัติการ สนช.   

 สนับสนุนการเกิดผลผลิต   

6.4.2  คําอธิบายตัวชี้วัด  
ระบบและทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

6.4.3  ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด  (หน่วยวัด: ระบบ) 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

รวม 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
- - - 1 - - - 1 - - 1 - 3 
 

7. ผลผลิตโครงการ 

ไตรมาส 1 : ผลผลิตตามตัวชี้วัดที่ 3 
ไตรมาส 2 : ผลผลิตตามตัวชี้วัดที่ 3 และ 4 
ไตรมาส 3 : ผลผลิตตามตัวชี้วัดที่ 1, 2, 3 และ 4 
ไตรมาส 4 : ผลผลิตตามตัวชี้วัดที่ 1, 2, 3 และ 4 

 

8. ผลประโยชน์ท่ีคิดว่าจะได้รับ 

8.1 ผลประโยชน์ 
ประโยชน์ทางตรง 
 สร้างความเข้มแข็งให้กับระบบนวัตกรรมด้วยกลไกสนับสนุนให้ครอบคลุมและทันสมัย 
 ยกระดับระบบนวัตกรรมด้วยสารสนเทศและองค์ความรู้ 

ประโยชน์ทางอ้อม  
 เกิดการกําหนดทิศทางและนโยบายด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างเป็นระบบ  

 

9.  งบประมาณ 

9.1 งบประมาณ ปี 2561 รวมทั้งหมด  20,000,000  บาท (ย่ีสิบล้านบาทถ้วน)  

ปีงบประมาณ 
งบประมาณ 
ตาม พ.ร.บ. 

เงินสะสม สนช. 
เงินผูกพันยกมา 

(อนุมัติโดย กนช.) 
เงินสนับสนุนจาก

หน่วยงานอ่ืน 
รวม 

ปีงบประมาณ 2560 8,600,000 9,000,000 - - 17,600,000 
ปีงบประมาณ 2561 8,600,000 11,400,000 - - 20,000,000 
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S6-2: สถาบันคาดการณ์อนาคต 
 

1. ความสอดคล้องกับนโยบาย 

1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี:  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ:  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 

1.3 ยุทธศาสตร์: กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
 ยุทธศาสตร์ที่ 1: บ่มเพาะนวัตกรเพ่ืออนาคต และพัฒนากําลังคน วทน.  

 ยุทธศาสตร์ที่ 2: บริหารจัดการงานวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมในสาขาเป้าหมาย  

 ยุทธศาสตร์ที่ 3: ขับเคลื่อนโครงการ วทน. ขนาดใหญ่   

 ยุทธศาสตร์ที่ 4: พัฒนาพื้นที่เพื่อนวัตกรรม  

 ยุทธศาสตร์ที่ 5: ผลักดันเทคโนโลยีเพ่ือสังคมและเศรษฐกิจฐานราก  

1.4 ยุทธศาสตร์: สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 1: พัฒนานวัตกรรมเชิงพ้ืนท่ีและเมือง 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 2: สร้างคุณค่าและมูลค่าตลอดห่วงโซ่อุปทาน 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 3: พัฒนาความสามารถทางนวัตกรรมขององค์กรและนวัตกร 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 4: สร้างเครือข่ายนวัตกรรมตลอดห่วงโซ่อุปทาน 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 5: ส่งเสริมและกระตุ้นตลาดนวัตกรรม ยกระดับนวัตกรรมไทยสู่สากล 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 6: ขับเคลื่อนนวัตกรรมด้วยสารสนเทศและองค์ความรู้ 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 7: พัฒนาองค์กรนวัตกรรม 
 

2. ฝ่ายงานและผู้รับผิดชอบ 

ฝ่ายยุทธศาสตร์นวัตกรรม  
1) นายชัยธร  ลิมาภรณ์วณิชย์ (CL) ตําแหน่ง รักษาการผู้จัดการฝ่าย 
2) นายศักดิ์ชัย  จงยิ่งเจริญยศ (SJ) ตําแหน่ง เจ้าหน้าท่ีสารสนเทศ 
3) นางสาวศุฑามาศ  กลิ่นหอม (SK) ตําแหน่ง เจ้าหน้าท่ีสารสนเทศ 
4) นางสาวกัญญาณัฐ  เทกมล (KTK) ตําแหน่ง เจ้าหน้าท่ีสารสนเทศ 
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3. หลักการและเหตุผล  

การคาดการณ์อนาคตเป็นกิจกรรมในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ เพื่อคาดคะเนทิศทางความ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมในอนาคต โดยยึดหลักการนําไปใช้ประโยชน์และการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง 
การคาดการณ์สภาพแวดล้อมในอนาคตมีหลายรูปแบบ ข้ึนอยู่กับเทคนิคและข้อมูลท่ีใช้ในการคาดการณ์ สภาพแวดล้อม
ท่ีเก่ียวข้องกับการคาดการณ์อนาคต ประกอบด้วย สภาพแวดล้อมระดับโลก สภาพแวดล้อมระดับประเทศ และ
สภาพแวดล้อมระดับองค์การและชุมชน ซ่ึงสภาพแวดล้อมทุกระดับมีความสัมพันธ์กันและร่วมกันส่งผลต่ออนาคตของสิ่ง
ท่ีพิจารณา การคาดการณ์อนาคตจึงจําเป็นต้องศึกษาสภาพแวดล้อมทุกด้าน 

ปัจจุบันการคาดการณ์อนาคตได้รับการยอมรับในหลายประเทศว่าเป็นวิธีการกําหนดทิศทางด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ที่จะนําไปสู่การสร้างความม่ังค่ังและการยกระดับคุณภาพชีวิต เนื่องด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ล้วนเป็น
เคร่ืองมือสําคัญในการพลิกโฉมอุตสาหกรรม เศรษฐกิจ สังคมและสภาวะแวดล้อมในอนาคต ซ่ึงพัฒนาการของเทคโนโลยี
เหล่านี้ต้องพ่ึงพาความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์อย่างมาก ดังนั้น ถ้าสามารถระบุ เทคโนโลยีท่ีสําคัญซ่ึงอยู่ในระยะเร่ิม
พัฒนาได้ รัฐบาลและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องจะสามารถจัดสรรทรัพยากรเพื่อการวิจัยในสาขาเชิงยุทธศาสตร์เหล่านั้นได้ 
เพื่อให้สามารถพัฒนาเทคโนโลยีนั้นๆ อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว 

 การกําหนดทิศทาง (Direction Setting) ของนโยบายวิทยาศาสตร์และการพัฒนาทางเลือกต่างๆ 

 การจัดลําดับความสําคัญ (Determining priorities) เพื่อจัดการกับข้อจํากัดทางทรัพยากร 

 ความสามารถในการคาดการณ์อนาคต (Anticipatory intelligence) ท่ีกําลังจะเกิดข้ึนซ่ึงจะมีบทบาท
มากต่อการจัดทํานโยบายในอนาคต 

 การสนับสนุนการตัดสินใจ (Advocacy) เพ่ือส่งเสริมการตัดสินใจในเชิงนโยบายที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียเฉพาะในระบบวิจัยและพัฒนา 

 การสื่อสารและการศึกษา (Communication and education) เพ่ือส่งเสริมการสื่อสารภายในชุมชน
วิทยาศาสตร์ การสื่อสารภายนอกกับผู้ใช้งานวิจัย และการให้การศึกษาแก่ประชาชนทั่วไปนักการเมือง
และหน่วยงาน  

หนึ่งในเทคนิคสําคัญสําหรับการคาดการณ์อนาคต คือ การกวาดสัญญาณแนวราบ (Horizon Scanning) ซ่ึง
เป็นการกวาดหาสัญญาณการเปลี่ยนแปลงที่พ่ึงเร่ิมเกิดข้ึนอย่างเป็นระบบ โดยคํานึงถึงพัฒนาการของอนาคตท่ีข้อมูล
ต่างๆ ท่ีไม่ได้มีอยู่ท่ัวไป และแปลกแยกจากแนวความคิดกระแสหลัก (Mainstream Ideology) และระบบการวางแผน 
(Planning) ซ่ึงกระบวนการดังกล่าวใช้เพื่อคาดการณ์และเตรียมตัวรับมือกับ ภัยคุกคาม (Threat) ความเสี่ยง (Risk) และ 
โอกาส (Opportunities) อีกท้ังช่วยให้เกิดความม่ันใจในการพัฒนากลยุทธ์ท่ีรองรับการเปลี่ยนแปลงของบริบทในอนาคต 

ประโยชน์ของการทํา Horizon Scanning 

 เป็นจุดสัญญาณอ่อนๆ/สัญญาณเตือนเบื้องต้น (Weak signal/Early warning) สิ่งท่ีอาจจะเกิดข้ึนแต่
ไม่ได้ถูกจัดเก็บไว้ในวาทกรรมหลักทําหน้าท่ีเป็นสัญญาณเรดาร์เบ้ืองต้นแสดงปัญหาท่ีควรจะเฝ้าดูอย่าง
ต่อเนื่อง รวมถึงพัฒนาการของภัยคุมคามที่อาจจะเกิดข้ึน 
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 ใช้รายงานการพัฒนานโยบายนวัตกรรมและช่วยในการตัดสินใจ ตลอดจนความเข้าใจ  Potential 
Opportunities และ Challenges 

 ช่วยในการประเมินผลความเสี่ยงหรือเพ่ือทําความเข้าใจ และสํารวจความไม่แน่นอน 
จะเห็นได้ว่าการคาดการณ์อนาคตจะเป็นเคร่ืองมือสําคัญสําหรับการกําหนดทิศทางนโยบายด้านวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยีและนวัตกรรม การจัดตั้งศูนย์คาดการณ์อนาคตจึงเป็นกลไกสําคัญในการส่งเสริมให้เกิดการบริหารจัดการงาน
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับทรัพยากรของประเทศที่มีอยู่จํากัด 
 

4. วัตถุประสงค์ของโครงการ   

1. วางกรอบ แนวทางและกิจกรรมสําหรับการจัดตั้งสถาบันคาดการณ์อนาคต 
2. จัดทําโครงการด้านการกวาดสัญญาณแนวราบ (Horizon Scanning) ในประเด็นเป้าหมาย เพ่ือเป็นเคร่ืองมือ

พ้ืนฐานสําหรับการดําเนินงานของสถาบันคาดการณ์อนาคต 
 

5. รายละเอียดการดําเนินงาน  

สําหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ถือเป็นปีเร่ิมต้นสําหรับการจัดตั้งสถาบันคาดการณ์อนาคต โดย สนช. ได้
กําหนดแนวทางการดําเนินงานสําหรับการจัดต้ังสถาบันคาดการณ์อนาคตไว้ 2 โครงการ ได้แก่ 

โครงการท่ี 1 การจัดตั้งสถาบันคาดการณ์อนาคต – เพื่อกําหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ และ
แนวทางการดําเนินงานของสถาบันคาดการณ์อนาคต รวมถึงออกแบบกิจกรรมและเร่ิม
ดําเนินการเร่ิมต้นเพ่ือเป็นประโยชน์สําหรับการต่อยอดในการดําเนินงาน 

โครงการท่ี 2  การกวาดสัญญาณแนวราบ (Horizon Scanning) – ดําเนินโครงการศึกษาที่ เก่ียวข้องใน
อุตสาหกรรมหรือประเด็นเป้าหมาย เพ่ือเป็นการรวมรวบและวิเคราะห์ผลข้อมูลเพื่อนําไปสู่การ
กําหนดทิศทางและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมท่ีเก่ียวข้อง 

5.1 พ้ืนท่ีดําเนินการ:  สนช. และอุตสาหกรรม (เฉพาะด้าน) 

5.2 กิจกรรมการดําเนินงาน:  
โครงการท่ี 1 การจัดต้ังสถาบันคาดการณ์อนาคต โครงการท่ี 2 การกวาดสัญญาณแนวราบ 

 จัดตั้งคณะทํางาน/ทีมงาน เพ่ือกําหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ 

 ทําการศึกษาและวางกรอบยุทธศาสตร์การดําเนินงาน 

 ทําการวางแผนการดําเนินงาน กรอบการปฏิบัติงาน และกิจกรรม 

 ดําเนินกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องตามแผนงาน 

 จัดทําข้อเสนอการจัดตั้งศูนย์คาดการณ์อนาคต 

 เสนอข้อเสนอฯ ต่อคณะผู้บริหาร 

 เผยแพร่ความรู้และความเข้าใจกับสาธารณะ 

 กําหนดทิศทาง หัวข้อและรูปแบบการดําเนินการ 

 วางแผนการดําเนินและตารางการดําเนินการ 

 จัดกิจกรรมตามแผนการดําเนินงานเพ่ือรวบรวมข้อมูล (Data 
Collection) 

 วิเคราะห์ผล (Analysis) และจัดทําข้อมูลเผยแพร่ 

 เผยแพร่ความรู้และความเข้าใจกับสาธารณะ 
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5.3 ปฏิทินกิจกรรม/ระยะเวลาดําเนินการ : 

โครงการท่ี 1 การจัดต้ังสถาบันคาดการณ์อนาคต 

รายการกิจกรรม 
นํ้าหนัก 
(%) 

นํ้าหนัก
ย่อย 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 งบประมาณ 

  ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 5.0 ลบ. 
จัดตั้งคณะทํางาน/ทีมงาน เพ่ือกําหนด
เป้าหมายและวัตถุประสงค์ 

20% 20% X X X          0.5 ลบ. 

ทําการศึกษาและวางกรอบยุทธศาสตร์
การดําเนินงาน 

30% 
20%  X X X         

1.5 ลบ. 
จัดประชุมคณะทํางาน/ทีมงาน เพ่ือ
ปรับปรุงกรอบยุทธศาสตร์ 

10%   X X         

ทําการวางแผนการดําเนินงาน กรอบ
การปฏิบัติงาน และกิจกรรม 

50% 

15%    X X X       
0.5 ลบ. 

จัดประชุมคณะทํางาน/ทีมงาน เพ่ือ
ปรับปรุงแผนการดําเนินงานฯ 

5%     X X       

จัดทําข้อเสนอการจัดตั้งศูนย์คาดการณ์
อนาคต 

15%      X X X     

0.5 ลบ. จัดประชุมคณะทํางาน/ทีมงาน เพ่ือ
ปรับปรุงข้อเสนอฯ 

5%       X X     

นําข้อเสนอฯ เสนอต่อคณะผู้บริหาร 5%         X X X X 
จัดกิจกรรมประชุม สัมมนา และ
เผยแพร่ความรู้และความเข้าใจกับ
สาธารณะ 

5%    X  X  X  X  X 2.0 ลบ. 

โครงการท่ี 2 การกวาดสัญญาณแนวราบ (Horizon Scanning) 

รายการกิจกรรม 
น้ําหนัก 
(%) 

นํ้าหนัก
ย่อย 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 งบประมาณ 

   ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 8.0 ลบ. 
กําหนดทิศทาง หัวข้อและรูปแบบการ
ดําเนินการ 

30% 
20% X X     X X     

1.0 ลบ. 
วางแผนการดําเนินและตารางการ
ดําเนินการ 

10%  X X          

จัดกิจกรรมตามแผนการดําเนินงาน
เพ่ือรวบรวมข้อมูล (Data 
Collection) 

40% 40% X  X  X  X  X  X  3.0 ลบ. 

วิเคราะห์ผล (Analysis) และจัดทํา
ข้อมูลเผยแพร่ 

30% 
25%  X  X  X  X  X  X 3.0 ลบ. 

เผยแพร่ความรู้และความเข้าใจกับ
สาธารณะ 

5%  X  X  X  X  X  X 1.0 ลบ. 
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5.4 วิธีและขั้นตอนการดําเนินงาน (Work Breakdown Structure) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.5 รายช่ือผู้รับผิดชอบโครงการ 

ช่ือ-สกุล (ภาษาไทย) ตําแหน่ง หน้าท่ี ความรับผิดชอบ (%) 

งานหลัก    

ชัยธร ลิมาภรณ์วณิชย์ (CL) รักษาการผู้จัดการฝ่าย วางแผน ดูแล และรับผิดชอบงานจัดต้ังสถาบันท้ังหมด 100% 

กัญญาณัฐ  เทกมล (KTK) เจ้าหน้าท่ีสารสนเทศ วางแผน ดูแล และรับผิดชอบงาน Horizon Scanning 60% 

ศุฑามาศ  กลิ่นหอม (SK) เจ้าหน้าท่ีสารสนเทศ วางแผน ดูแล และรับผิดชอบงาน Horizon Scanning 40% 

งานสนับสนุน    

ศักด์ิชัย จงย่ิงเจริญยศ (SJ) เจ้าหน้าท่ีสารสนเทศ สนับสนุนงานจัดต้ังสถาบันและ Horizon Scanning 40% 

 

5.6 ผู้รับผิดชอบโครงการ (Responsibility Assignment Matrix) 

ลําดับ
ท่ี 

กิจกรรมการดําเนินงาน 
ผู้ดําเนินการ/หน้าท่ีความรับผิดชอบ 

CL KTK SK SJ 

 งานหลัก     
1.1 กําหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย �    
1.2 กําหนดยุทธศาสตร์และกรอบการดําเนินงาน �    
1.3 กําหนดแผนงานและออกการดําเนินงาน �    
2.1 กําหนดทิศทาง หัวข้อและรูปแบบ � � �  
2.2 ดําเนินกิจกรรมเพ่ือรวบรวมข้อมูล (Data Collection) � � �  
2.3 วิเคราะห์ผล (Analysis) � � �  
 งานสนับสนุน     

3.1 สนับสนุนงานจัดต้ังสถาบันและ Horizon Scanning    � 
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6. รายละเอียดตัวช้ีวัด ของแผนงาน/โครงการ 

6.1  ตัวชี้วัดท่ี 1: ข้อเสนอการจัดตั้งศูนย์คาดการณ์อนาคต 

 6.1.1  ประเภทตัวช้ีวัด 

  สงป.  ยุทธศาสตร์ วท.  คํารับรองการปฏิบัติงาน สนช. (ก.พ.ร.)  แผนปฏิบัติการ สนช.   

 สนับสนุนการเกิดผลผลิต   

6.1.2  คําอธิบายตัวชี้วัด  
ข้อเสนอการจัดตั้งศูนย์คาดการณ์อนาคตเพื่อเป็นกรอบสําหรับแนวทางการดําเนินงานและปฏิบัติงานในอนาคต  

6.1.3  ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด (หน่วยวัด: ข้อเสนอ) 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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

6.2  ตัวชี้วัดท่ี 2: รายงานข้อมูลและแนวโน้มท่ีได้จากการทํา Horizon Scanning 

 6.2.1  ประเภทตัวช้ีวัด 
  สงป.  ยุทธศาสตร์ วท.  คํารับรองการปฏิบัติงาน สนช. (ก.พ.ร.)  แผนปฏิบัติการ สนช.   

 สนับสนุนการเกิดผลผลิต   

6.2.2  คําอธิบายตัวชี้วัด  
รายงานจากกิจกรรม Horizon Scanning เพื่อได้ข้อมูลและแนวโน้มท่ีเป็นประโยชน์สําหรับวางแผนการ
ดําเนินงาน และเผยแพร่แก่สาธารณะ 

6.2.3  ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด   (หน่วยวัด: รายงาน) 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

รวม 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
- - - - - 2 - - - - - 2 4 
 

7. ผลผลิตโครงการ 

ไตรมาส 1 : - 
ไตรมาส 2 : รายงานข้อมูลและแนวโน้มท่ีได้จากการทํา Horizon Scanning (2 รายงาน) 
ไตรมาส 3 : - 
ไตรมาส 4 : ข้อเสนอการจัดตั้งศูนย์คาดการณ์อนาคต (1 ข้อเสนอ) และรายงานข้อมูลและแนวโน้มที่ได้จากการทํา 

Horizon Scanning (2 รายงาน) 
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8. ผลประโยชน์ท่ีคิดว่าจะได้รับ 

8.1 ผลประโยชน์ 
ประโยชน์ทางตรง 
 เกิดแนวทางการจัดตั้งสถาบันคาดกาณ์อนาคตเพ่ือสนับสนุนการกําหนดทิศทางการพัฒนานวัตกรรมเชิง

ยุทธศาสตร์ของประเทศ 

 เกิดการค้นหาข้อมูลและองค์ความรู้สําหรับการคาดการณ์อนาคตอย่างเป็นระบบและถูกต้องตามหลัก
วิชาการ 

ประโยชน์ทางอ้อม  
 เกิดการกําหนดทิศทางและนโยบายด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างเป็นระบบ  

 

9. งบประมาณ 

9.1 งบประมาณ ปี 2561 รวมทั้งหมด  13,000,000  บาท (สิบสามล้านบาทถ้วน)  

ปีงบประมาณ 
งบประมาณ 
ตาม พ.ร.บ. 

เงินสะสม สนช. 
เงินผูกพันยกมา 

(อนุมัติโดย กนช.) 
เงินสนับสนุนจาก

หน่วยงานอ่ืน 
รวม 

ปีงบประมาณ 2560 - - - - - 

ปีงบประมาณ 2561 1,250,000  11,750,000 - - 13,000,000 

 



 



 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 7 

งานสนับสนุนองค์กรนวัตกรรม 
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S7: การพัฒนาองค์กรนวัตกรรม (Innovation Organization) 
 

1. ความสอดคล้องกับนโยบาย 

1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี:  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ:  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 

1.3 ยุทธศาสตร์: กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
 ยุทธศาสตร์ที่ 1: บ่มเพาะนวัตกรเพ่ืออนาคต และพัฒนากําลังคน วทน.  

 ยุทธศาสตร์ที่ 2: บริหารจัดการงานวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมในสาขาเป้าหมาย  

 ยุทธศาสตร์ที่ 3: ขับเคลื่อนโครงการ วทน. ขนาดใหญ่   

 ยุทธศาสตร์ที่ 4: พัฒนาพื้นที่เพื่อนวัตกรรม  

 ยุทธศาสตร์ที่ 5: ผลักดันเทคโนโลยีเพ่ือสังคมและเศรษฐกิจฐานราก  

1.4 ยุทธศาสตร์: สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 1: พัฒนานวัตกรรมเชิงพ้ืนท่ีและเมือง 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 2: สร้างคุณค่าและมูลค่าตลอดห่วงโซ่อุปทาน 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 3: พัฒนาความสามารถทางนวัตกรรมขององค์กรและนวัตกร 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 4: สร้างเครือข่ายนวัตกรรมตลอดห่วงโซ่อุปทาน 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 5: ส่งเสริมและกระตุ้นตลาดนวัตกรรม ยกระดับนวัตกรรมไทยสู่สากล 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 6: ขับเคลื่อนนวัตกรรมด้วยสารสนเทศและองค์ความรู้ 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 7: พัฒนาองค์กรนวัตกรรม 
 

2. ฝ่ายงานและผู้รับผิดชอบ 

งานงบประมาณและติดตามตัวชี้วัด 
1. นางสาววศวรรณ  รู้รักดี  (WR)      ตําแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายงบประมาณ 
2. นางสาวธัณย์สิตา  ศุภสวัสดิ์บวร (TS) ตําแหน่ง ผู้ประสานงานงบประมาณ 
งานบริหารองค์กร 
3. นางสาวดารกา  ศิวปราชญ์  (DS)     ตําแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายบริหารองค์กร 
4. นางสาวพิมพ์ตะวัน  โสภาแปง (RN) ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป (พัสดุ) 
5. นายคชพล  ปานคล้าย (KP) ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป 
6. นายนพพร  บุญมีศรีสง่า (NB) ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป (พัสดุ) 
7. นางสาวณิดาพัธน์  ศิริพัชรภูริกุล (NSR) ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป (พัสดุ) 
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งานบัญชีและการเงิน 
8. นางสาวทวีสิน  ดึกภุมรินทร์  (TD)     ตําแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายการเงิน 
9. นางสาววิจิตรา  กลุ่มกว้าง (WK)  ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน 
งานตรวจสอบภายใน 
10. นายธีระ ดํารงค์กิจการ (TDR)      ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 
งานสารสนเทศ (บุคลากรจากงานสารสนเทศวิเคราะห์) 
11. นายชัยธร  ลิมาภรณ์วณิชย์  (CL)     ตําแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายงานสารสนเทศวิเคราะห์ 
12. นายศักดิ์ชัย  จงยิ่งเจริญยศ (SJ)  ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่สารสนเทศ 

 

3. หลักการและเหตุผล  

การดําเนินงานพัฒนานวัตกกรรมของทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ของสํานักงานฯ  จําเป็นที่จะต้องมีหน่วยสนับสนุนและอํานวย
ความสะดวกในการดําเนินงาน “งานสนับสนุนนวัตกรรม” เป็นยุทธศาสตร์ภายในของสํานักงานฯ นับเป็นยุทธศาสตร์ที่ 7 ซ่ึง
เป็นยุทธศาสตร์ที่สนับสนุนการดําเนินงานของทุกยุทธศาสตร์ของสํานักงานฯ และเป็นพื้นฐานสําคัญในการพัฒนานวัตกรรม
ในองค์กร เพ่ือสนับสนุนบุคลากรให้มีการทํางานที่มีความสุข สบาย สะอาด สะดวก และสนุก ภายใต้ความโปร่งใส ตรวจสอบ
ได้ เพื่อเป็นแรงผลักดันให้บุคลากรมีการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน รวมถึงเป็นการสร้างภาพลักษณ์องค์กรให้เป็น
องค์กรที่ทันสมัย และมีการบริการท่ีเป็นมิตร 

งานสนับสนุนนวัตกรรม มีฝ่ายงานที่รับผิดชอบ 4 ฝ่ายงาน คือ งานงบประมาณฯ งานบริหารองค์กร งานบัญชีและ
การเงิน งานตรวจสอบภายใน และยังมีงานสารสนเทศท่ีได้รับการสนับสนุนบุคลากรจาก งานสารสนเทศวิเคราะห์ ในการช่วย
อํานวยความสะดวกด้านไอที และงานสารสนเทศต่างๆ  

งานสนับสนุนนวัตกรรม เสมือนเป็นงานหลังบ้าน งบประมาณจึงมีในส่วนของงบบุคลากร และงบบริหารทั่วไป ซ่ึงเป็น
งบสนับสนุนการดําเนินงานของทุกยุทธศาสตร์ การดําเนินงานของ งานสนับสนุนนวัตกรรม จึงเป็นงานที่พัฒนาจากงานท่ีทํา
เป็นประจํา จึงไม่ใช้งบประมาณในการดําเนินการ มีเพียงบประมาณใน 2 ส่วนดังกล่าวข้างต้น ซ่ึงเป็นงบประมาณส่วนกลาง
ของสํานักงานฯ  

 

4. วัตถุประสงค์ของโครงการ   
 

1.  เพื่อเป็นงานสนับสนุนและผลักดันการดําเนินงานของสํานักงานฯ รวมทั้งอํานวยความสะดวกเก่ียวกับงานบริหารทั่วไปท่ีมี
ความรวดเร็ว ถูกต้อง และโปร่งใส 

2.  เพื่อพัฒนาบุคลากรให้เป็น “นวัตกร” เพ่ือการนําไปสู่การเป็น “องค์กรนวัตกรรม” ท่ีพัฒนาและปรับตัวได้ตาม
สถานการณ์และแนวโน้มของโลก  

3.  เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการใช้ดิจิตอลเทคโนโลยีในกระบวนการทํางาน เพ่ืออํานวยความสะดวกให้กับบุคลากร และ
ผู้รับบริการ 
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5. รายละเอียดการดําเนินงาน  

5.1 พ้ืนท่ีดําเนินการ: อุทยานนวัตกรรม ถนนพระรามท่ี 6 กทม.  

5.2 ปฏิทินกิจกรรม/ระยะเวลาดําเนินการ: 

รายการกิจกรรม 
น้ําหนัก 
(%) 

นํ้าหนัก
ย่อย 

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

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

1. งานบริหารและพัฒนาองค์กร
นวัตกรรม 

40              - 

1.1 การจัดทําระบบสารสนเทศในการ
จัดการองค์กรทุกระบบ (ระยะแรก)  

 90              

1.2 การปรับปรุงระเบียบ/ข้อบังคับ 
เพ่ือการพัฒนาองค์กร 

 10              

2. สร้างบุคลากรนวัตกรรม 30              - 

3. ระบบบริหารจัดการท่ีมี 
ธรรมาภิบาล 

30              - 

5.3 วิธีและขั้นตอนการดําเนินงาน (Work Breakdown Structure) 

  

การสนับสนุนนวัตกรรม

1. บริหารและพัฒนาองค์กร

งาน 40% , เงิน -

1.1 จัดทําระบบสารสนเทศในการจัดการ
งาน 90%, เงิน -

ผู้รับผิดชอบ: all (12 คน)

1.2  การปรับปรุงระเบียบ/ข้อบังคับ
งาน 10%, เงิน -

ผู้รับผิดชอบ: DS/WR/TD/TDR/CL

2. สร้างบุคลากรนวัตกรรม

งาน 30%, เงิน -

2.1 แผนงานพัฒนาบุคลากร
งาน 100%, เงิน -

ผู้รับผิดชอบ: DS/CL

3. มีขั้นตอนการดําเนินงาน
และระบบตรวจสอบท่ีดี

งาน 30%, เงิน -

3.1 ตรวจสอบภายใน/ควบคุมภายใน/
ตรวจสอบบัญชี
งาน 50%, เงิน -

ผู้รับผิดชอบ: TDR/TD/DS/WR/CL

3.2 พัฒนารูปแบบและ
ข้ันตอนการดําเนินงาน

งาน 50%, เงิน -
ผู้รับผิดชอบ: all (12 คน)
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5.4 รายช่ือผู้รับผิดชอบโครงการ  

ช่ือ-สกุล (ภาษาไทย ตําแหน่ง หน้าท่ี รับผิดชอบ 
(%) 

นางสาววศวรรณ  รู้รักดี (WR) ผู้จัดการฝ่าย - วางแผนการจัดทําระบบสารสนเทศในการจัดการ 

- วางแผนและจัดทําข้ันตอนการดําเนินงานของงานงบประมาณ
และติดตามฯ 

15 

นางสาวดารกา  ศิวปราชญ์ (DS) ผู้จัดการฝ่าย - วางแผนการจัดทําระบบสารสนเทศในการจัดการ 

- วางแผนและจัดทําข้ันตอนการดําเนินงานของงานบริหาร
องค์กร 

- กํากับดูแลการแผนพัฒนาบุคลากร 

15 

นางสาวทวีสิน  ดึกภุมรินทร์ (TD)  ผู้จัดการฝ่าย - วางแผนการจัดทําระบบสารสนเทศในการจัดการ 

- วางแผนและจัดทําข้ันตอนการดําเนินงานของงานบัญชีและ
การเงิน 

- ประสานงานสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  

10 

นายธีระ  ดํารงค์กิจการ (TDR) จนท. ตรวจสอบภายใน - วางแผนการจัดทําระบบสารสนเทศในการจัดการ 

- วางแผนและจัดทําข้ันตอนการดําเนินงานของงานตรวจสอบ
ภายใน 

- ประสานงานผู้ประเมินความโปร่งใส และงานตรวจสอบภายใน 

10 

นายชัยธร  ลิมาภรณ์วณิชย์ (CL) ผู้จัดการฝ่าย - วางแผนและกํากับดูแลการจัดทําระบบสารสนเทศในการ
จัดการ 

- กํากับดูแลการแผนพัฒนาบุคลากรและสารสนเทศ 

10 

นางสาวพิมพ์ตะวัน  โสภาแปง (PS) เจ้าหน้าท่ีบริหารท่ัวไป 
(พัสดุ) 

- วางแผนการจัดทําระบบสารสนเทศในการจัดการ 

- วางแผนและจัดทําข้ันตอนการดําเนินงานของงานพัสดุ 
5 

นายนพพร  บุญมีศรีสง่า (NB) เจ้าหน้าท่ีบริหารท่ัวไป 
(พัสดุ) 

- วางแผนการจัดทําระบบสารสนเทศในการจัดการ 

- วางแผนและจัดทําข้ันตอนการดําเนินงานของงานพัสดุ 
5 

นางสาวณิดาพัธน์  ศิริพัชรภูริกุล 
(NSR) 

เจ้าหน้าท่ีบริหารท่ัวไป 
(พัสดุ) 

- วางแผนการจัดทําระบบสารสนเทศในการจัดการ 

- วางแผนและจัดทําข้ันตอนการดําเนินงานของงานพัสดุ 
5 

นายคชพล  ปานคล้าย (KP) เจ้าหน้าท่ีบริหารท่ัวไป  - วางแผนการจัดทําระบบสารสนเทศในการจัดการ 

- วางแผนและจัดทําข้ันตอนการดําเนินงานของงานบริหาร
ท่ัวไป 

5 

นายศักด์ิชัย  จงย่ิงเจริญยศ (SJ) เจ้าหน้าท่ีสารสนเทศ - วางแผนและประสานงานการจัดทําระบบสารสนเทศในการ
จัดการ 

- วางแผนและจัดทําข้ันตอนการดําเนินงานของงานบริการ
สารสนเทศ 

5 

นางสาววิจิตรา  กลุ่มกว้าง (WK) เจ้าหน้าท่ีบัญชีและ
การเงิน 

- วางแผนการจัดทําระบบสารสนเทศในการจัดการ 

- วางแผนและจัดทําข้ันตอนการดําเนินงานของงานการเงิน 
5 

นางสาวธัณย์สิตา  ศุภสวัสด์ิบวร 
(TS) 

ผู้ประสานงาน 
(งบประมาณ) 

- วางแผนการจัดทําระบบสารสนเทศในการจัดการ 

- วางแผนและจัดทําข้ันตอนการดําเนินงานของงานงบประมาณ 
5 
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5.5 ผู้รับผิดชอบโครงการ (Responsibility Assignment Matrix) 

 
กิจกรรมการดําเนินงาน 

ผู้ดําเนินการ/หน้าท่ีความรับผิดชอบ 

WR DS TD TDR CL NPB PS RN KP SJ WK TS 

1.  งานบริหารและพัฒนาองค์กร
นวัตกรรม 

            

 1.1  การจัดทําระบบสารสนเทศใน
การจัดการองค์กรทุกระบบ 
(ระยะแรก)  

            

 1.2  การปรับปรุงระเบียบ/ข้อบังคับ 
เพื่อการพัฒนาองค์กร 

            

2. สร้างบุคลากรนวัตกรรม             

3. ระบบการบริหารจัดการที่มี 
ธรรมาภิบาล 

            

  
            

6. รายละเอียดตัวชี้วัด ของแผนงาน/โครงการ 

6.1  ตัวชี้วัดท่ี 1: การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการองค์กรนวัตกรรม 

 6.1.1 ประเภทตัวชี้วัด 

  สงป.  เป้าหมายการให้บริการ วท.  คํารับรองการปฏิบัติราชการของ วท.  

  คํารับรองการปฏิบัติงาน สนช.     แผนปฏิบัติการ สนช.   สนับสนุนการเกิดผลผลิต   

6.1.2  คําอธิบายตัวชี้วัด  
เป็นการใช้ระบบสารสนเทศมาช่วยในการบริหารจัดการองค์กร อาทิ การจัดทําระบบติดตามงาน การจัดทําระบบ 

E-Meeting หรือระบบอ่ืนๆ ท่ีช่วยแก้ปัญหาและลดข้ันตอนการดําเนินงาน 

6.1.3  ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด   (หน่วยวัด: ระบบ) 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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

 

6.2  ตัวชี้วัดท่ี 2:  ร้อยละของพนักงานที่ได้รับการพัฒนาด้านนวัตกรรม  

 6.2.1 ประเภทตัวชี้วัด 
  สงป.  เป้าหมายการให้บริการ วท.  คํารับรองการปฏิบัติราชการของ วท.  

  คํารับรองการปฏิบัติงาน สนช.     แผนปฏิบัติการ สนช.   สนับสนุนการเกิดผลผลิต   
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6.2.2  คําอธิบายตัวชี้วัด  
พัฒนาบุคลากรขององค์กรให้มีอัตลักษณ์ของ NIA และมีความเป็น “นวัตกร” โดยการให้พนักงานเข้าร่วมใน

การอบรม/สัมมนา หรือการสั่งสมประสบการณ์นวัตกรรมต่างๆ จากการเข้าเยี่ยมชมสถานท่ี หรือพบปะผู้เชี่ยวชาญ 

6.2.3  ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด   (หน่วยวัด: ร้อยละ) 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

รวม 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
  60   70   80   100 100 
 

6.3  ตัวชี้วัดท่ี 3:  ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน 

 6.3.1 ประเภทตัวชี้วัด 
  สงป.  เป้าหมายการให้บริการ วท.  คํารับรองการปฏิบัติราชการของ วท.  

  คํารับรองการปฏิบัติงาน สนช.    แผนปฏิบัติการ สนช.   สนับสนุนการเกิดผลผลิต   

6.3.2  คําอธิบายตัวชี้วัด  
เป็นการวัดระดับคุณธรรมความโปร่งใสในการดําเนินงานขององค์กร โดยสํานักงาน ป.ป.ช. หรือ สํานักงาน ปปท. 

ซ่ึงเป็นไปตามท่ีสํานักงาน ก.พ.ร. กําหนด และนําเอาข้อเสนอแนะจากการตรวจประเมินมาปรับปรุงองค์กรต่อไป 

เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดําเนินงานหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & 
Transparency Assessment: ITA) แบ่งเป็น 5 ระดับ ดังน้ี 

80-100     คะแนน มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการดําเนินงานสูงมาก 
60-79.99   คะแนน มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการดําเนินงานสูง 
40-59.99   คะแนน มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการดําเนินงานปานกลาง 
20-39.99   คะแนน มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการดําเนินงานต่ํา 

0-19.99     คะแนน มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการดําเนินงานต่ํามาก 

6.3.3  ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด   
เป็นการส่งเอกสารการดําเนินงานภายในตามที่คณะกรรมการหรือหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากสํานักงาน ก.พ.ร. 

ให้ดําเนินการประเมินฯ กําหนด และได้รับผลการประเมินในปีงบประมาณถัดไป 
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7.  ผลผลิต 

ไตรมาส 1 : แผนการจัดทําระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนองค์กร ในระยะท่ี 1 
 : ร้อยละ 60 ของบุคลากรได้รับการพัฒนา/เสริมสร้างศักยภาพอย่างเหมาะสม 

ไตรมาส 2 : ร้อยละ 70 ของบุคลากรได้รับการพัฒนา/เสริมสร้างศักยภาพอย่างเหมาะสม 
ไตรมาส 3 : ระบบสารสนเทศในการจัดการ 1 ระบบ 

 : ร้อยละ 80 ของบุคลากรได้รับการพัฒนา/เสริมสร้างศักยภาพอย่างเหมาะสม 
ไตรมาส 4 : ระบบสารสนเทศในการจัดการ 1 ระบบ (รวม 2 ระบบ) 

    : ร้อยละ 100 ของบุคลากรได้รับการพัฒนา/เสริมสร้างศักยภาพอย่างเหมาะสม 
 

8.  ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

8.1 ผลประโยชน์ 
ประโยชน์ทางตรง  
1. ได้พัฒนาบุคลากรให้เป็น นวัตกร ที่เป็นอัตลักษณ์ขององค์กร 
2. ได้ระบบสารสนเทศที่อํานวยความสะดวกในการดําเนินงาน 

ประโยชน์ทางอ้อม  
1. บุคลากรมีความสะดวกในการทํางาน ส่งผลให้มีการทํางานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
2. เป็นส่วนหน่ึงในการพัฒนาระบบนวัตกรรมแห่งชาติของประเทศ 

 

9.  งบประมาณ 

9.1 งบประมาณ ปี 2561 รวมทั้งหมด  75,800,000  บาท (เจ็ดสิบห้าล้านแปดแสนบาทถ้วน) 

ปีงบประมาณ 
งบประมาณ 
ตาม พ.ร.บ. 

เงินสะสม 
สนช. 

เงินผูกพันตาม
มติ กนช. 

เงินสนับสนุนจาก
หน่วยงานอ่ืน 

รวม 

ปีงบประมาณ 2560 49,633,000 35,000,000 - - 84,633,000 
ปีงบประมาณ 2561 49,043,600 26,756,400 - - 75,800,000 

 



 


