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“สถาบันวิทยาการนวัตกรรม เป็นแพลตฟอร์มสำาคัญของสำานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  
ตั้งขึ้นมาเพื่อสร้างนวัตกรคนไทย สร้างคอมมิวนิตี้ สร้างวิชาชีพ ซึ่งในอนาคตเราขาดนวัตกรไม่ได้” 

ดร.พันธุ์อาจ  ชัยรัตน์
ผู้อำานวยการสำานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

31 มีนาคม 2564

เอกสารฉบับนี้จัดทำาขึ้นเพื่อรวบรวมแนวทางการพัฒนาศักยภาพด้านนวัตกรรมของสถาบันวิทยาการนวัตกรรม 
สำานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) พร้อมข้อมูลเครื่องมือและหลักสูตรต่างๆ เพื่อการสร้างแนวคิด  
สร้างความรู้ และสร้างศักยภาพให้กับธุรกิจของไทย สร้างนวัตกรคนไทยที่แข่งขันได้ในเวทีสากล

โดยเนื้อหาในเล่มกล่าวถึงคุณลักษณะสำาคัญของนวัตกรเพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพในแบบฉบับของ 
INNOVATOR T.R.I.B.E กล่าวถึงข้อมูลหลักสูตรการเรียนรู้ 20 หลักสูตรเด่นที่ช่วยสร้างศักยภาพด้านนวัตกรรม 
ทั้งในกลุ่มเยาวชนและคนรุ่นใหม่ (2S DEVELOPMENT) เพื่อเตรียมความพร้อมที่จะเติบโตในการสร้างนวัตกรรม  
และกลุม่ผูป้ระกอบการและผูบ้ริหาร (3E DEVELOPMENT) เพือ่ขบัเคลือ่นธุรกจิและการจดัการระดบันโยบาย นอกจากนี ้
ยังมีรายละเอียด 10 เครื่องมือสำาคัญ ที่สถาบันวิทยาการนวัตกรรมใช้พัฒนาแนวคิดและทักษะเชิงนวัตกรรม  
ใช้ประเมินความสามารถ และใช้เป็นทรัพยากรสนับสนุนการสร้างธุรกิจนวัตกรรมของเหล่านวัตกร 

เพราะเราเชื่อมั่นในพลังนวัตกรที่มีอยู่ในคนทุกคน จึงหวังเป็นอย่างย่ิงว่าเอกสารฉบับนี้จะสร้างการรับรู้และ 
เป็นข้อมูลอันเป็นประโยชน์ในการวางแผนเข้ามาเรียนรู้และเติบโตไปด้วยกัน และร่วมเป็นเครือข่ายนวัตกรที่ขับเคลื่อน
ธุรกิจด้วยนวัตกรรมอย่างยั่งยืน

สถาบันวิทยาการนวัตกรรม
ผู้จัดทำา

ค�าน�า
PREFACE
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สถา บัน วิทยาการนวั ตกรรม  (N IA  Academy )  
เป็นแพลตฟอร์มสำาคัญของสำานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ 
(องค์การมหาชน) ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อเสริมสร้างการพัฒนา 
ขีดความสามารถทางด ้านนวัตกรรม ช ่วยผลักดันให ้ 
ผู้ประกอบการยุคใหม่ทั่วประเทศสามารถเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ
ได้มากขึ้น มีการลงทุนเพิ่มขึ้น มีศักยภาพในการแข่งขัน 
ทั้งในประเทศและในระดับสากลสูงขึ้น เพื่อให้เกิดความมั่นคง 
ทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างมีแบบแผน รวมทั้งยังเป ็น 
ผู้ประสานงานเชื่อมต่อกลุ่มอุตสาหกรรม ทั้งในด้านนโยบาย  
และในด้านวิธีการดำาเนินงาน เพื่อให้เกิดระบบนวัตกรรมและ

วัฒนธรรมองค์กรที่ เหมาะสมต่อการสรรสร้างเศรษฐกิจ 
ทีข่บัเคลือ่นด้วยนวตักรรม ตอบสนองต่อการขบัเคลือ่นภารกจิ
ของสำานักงานฯ และแผนยุทธศาสตร์ชาติ

สถาบันวิทยาการนวัตกรรม (NIA Academy) มุ่งสร้างคน
ให้มีความรู้เพื่อสร้างนวัตกรรม จึงเชื่อมั่นในพลังนวัตกรที่มีอยู่
ในทุกคน ต้ังแต่กลุ่มเยาวชน กลุ่มผู้ใหญ่ ทุกระดับ ท้ังภาครัฐ 
ภาคเอกชน ภาคการศึกษา ภาคประชาสังคม ภาคการเมือง  
และภาคสื่อมวลชน ก็สามารถเป็นส่วนหน่ึงของการเป็น 
INNOVATOR  T.R.I.B.E. : เครือข่ายนวตักร คดิเคลือ่นนวตักรรมได้ 

สถาบันวิทยาการนวัตกรรม
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RESILIENCE
ยืดหยุ่น ปรับตัว หาทางออก
และโอกาสใหม่ๆ ได้ก่อนใคร

INSIGHT
เข้าถึงความต้องการของ 
กลุ่มเป้าหมาย สร้างงาน 
ด้วยความเข้าใจและใส่ใจเสมอ

BRIDGING
สร้างสะพานเชื่อมโยงงานและผู้คน 
เพื่อสร้างสิ่งใหม่ที่ยิ่งใหญ่ร่วมกัน

THINKERING
คิดต่างและแสวงหาแนวทางใหม ่
ในการเปลี่ยนแปลง

ENTREPRENEURSHIP
มีความเป็นผู้ประกอบการ ลงมือท�า 
เพื่อสร้างคุณค่าใหม่ให้ธุรกิจเติบโต

ENTREPRENEUR

ผู้ประกอบการ:
ผูป้ระกอบการทีต้่องการขบัเคลือ่นธรุกจินวตักรรม  
เสรมิสร้างความรู้การจดัการนวตักรรม เพือ่พฒันาศกัยภาพ 
และความสามารถในการแข่งขนัทางธรุกจิ

ENTERprise

องค์กร:
องค์กรภาครฐัและเอกชนท่ีต้องการยกระดบัความสามารถ 
ด้านนวตักรรมให้เตบิโตอย่างยัง่ยนื บนฐานของการพัฒนา
ศกัยภาพนวตักรรมองค์กร

EXECUTIVE

ผู้บริหาร:
ผูน้�ารุ่นใหม่ทีจ่ะเป็นผูน้�าการเปล่ียนแปลงในอนาคต ต้ังแต่ระดับ
โครงสร้างเชงินโยบายของประเทศลงมาถงึระดับนโยบายองค์กร
เพือ่ขับเคลือ่นสงัคมและเศรษฐกจิด้วยนวตักรรม

มุ่งขับเคลื่อนสังคมและเศรษฐกิจด้วยการพัฒนา 
ศักยภาพด้านนวัตกรรมใน 3 กลุ่ม (3E) ประกอบด้วย

กลุ่มเยาวชนและคนรุ่นใหม ่
2S Development

มุ่งพัฒนาเยาวชนที่สนใจปลุกศักยภาพนวัตกร
และเตรียมความพร้อมที่จะเติบโตในการสร้างธุรกิจ
นวัตกรรม โดยกลไกการพัฒนา 2 กลุ่ม (2S) ประกอบด้วย

STEAM4INNOVATOR

พัฒนาเยาวชนตั้งแต่ระดับประถม มัธยม อาชีวะ จนถึงนักศึกษา 
ระดบัมหาวทิยาลยั และคนรุ่นใหม่วยัเริม่ต้นการท�างาน  
อายรุะหว่าง 7-30 ปี ผ่านเครื่องมือที่หลากหลายตามกลุ่มวัย  
อาทิ ฐานการเรียนรู้ (Learning Station) ห้องเรียนนวัตกรรม 
(STEAM4i@School) ค่ายนวัตกรรุ่นเยาว์ (Innovator Camp) 
และการฝึกงานเป็นผูป้ระกอบการ (Founder Apprentice)

STARTUP THAILAND LEAGUE

บ่มเพาะและเร่งสร้างวิสาหกจิเร่ิมต้นในกลุ่มเยาวชน 
ระดับมหาวทิยาลัย ซึง่จะช่วยผลกัดนัการสร้างธุรกจินวตักรรม 
ทีเ่ข้มแขง็และเตบิโตได้อย่างรวดเร็ว ผ่านการพฒันาความเป็น 
ผูป้ระกอบการ (Entrepreneurship) ภายใต้ระบบพีเ่ลีย้ง (Mentor)

กลุ่มผู้ประกอบการและผู้บริหาร 
3E DEVELOPMENT

INNOVATOR T.R.I.B.E. คือ กลุ ่มคนที่มีความนิยม 
ในการใช้ชีวิตและสร้างแนวทางการทำางานในรูปแบบที่แตกต่าง  
แสวงหาและสรรสร้างนวัตกรรมที่เต็มไปด้วยพลังแห่งความ
สร้างสรรค์ ท่ีนำาไปสู่การพฒันาธรุกจิและกระบวนการทางสงัคม
ที่ไร้กรอบจำากัดความสามารถ 

เครือข่ายกำาลงัคนทีม่คีณุลักษณะนวตักร ทัง้ในกลุม่เยาวชน 
เพ่ือเตรียมความพร้อมที่จะเติบโตในการสร้างนวัตกรรม 

กลุม่ผูบ้รหิารเพือ่ขับเคลือ่นระดับนโยบาย และกลุม่ผูป้ระกอบการ 
เพื่อพัฒนาศักยภาพในแบบฉบับของ T.R.I.B.E. ที่ต ้อง 
ช่างคิดปรับเปลี่ยนธุรกิจเพื่อการเติบโต เข้าใจความต้องการ 
เชื่อมโยงความสามารถและลงมือทำาจริง ในรูปแบบของ 
สถาบนัวทิยาการนวตักรรม ประกอบด้วยคณุลักษณะทีถ่อดมา
จากคำาว่า “T.R.I.B.E.” ดังนี้

แนวคิด
INNOVATOR 
T.R.I.B.E.

เครือข่ายนวัตกร  คิดเคลื่อนนวัตกรรม

กลุ่มเป้าหมาย

2
targets
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ชุดเครื่องมือ
เครื่องมือต่างๆ ที่พัฒนาขึ้นจะช่วยพัฒนาแนวคิดและทักษะเชิงนวัตกรรม การก้าวทัน 

องค์ความรู้ในยุคเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง การใช้ข้อมูลเพื่อปรับเปลี่ยนธุรกิจให้สอดคล้อง
กับแนวโน้มในอนาคต ทักษะการบริหารคน องค์กรและความสัมพันธ์เพื่อสร้างเครือข่าย  
รวมไปถงึการใช้เทคโนโลยเีพือ่ช่วยพฒันาศกัยภาพของธรุกจิ และเสรมิการลงทุนด้วยความรู้ 
ด้านการเงินและการเข้าถึงการสนับสนุนของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน 
เพื่อเป็นการปิดจุดอ่อนและเตรียมความพร้อมให้กับธุรกิจอย่างรอบด้าน อีกทั้งยังเป็น 
การกระตุ ้นให้ผู ้ประกอบการมองเห็นโอกาสในการริเริ่มและต่อยอดธุรกิจนวัตกรรม  
จำานวน 3 ชุดเครื่องมือ ประกอบด้วย

10
TOOLS
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ทรัพยากรสนับสนุน

1. Expert Pool 
กลุ ่มผู ้เชี่ยวชาญเพื่อการสนับสนุนความรู ้และ
ประสบการณ์อย่างเข้มข้น ในรูปแบบต่างๆ อาทิ 
วิทยากร (Speaker) ที่ปรึกษา (Consult) เช่น 
ที่ปรึกษาด้านธุรกิจ (Business Consult)  
และผู ้ ให ้ค�าแนะน�า (Advisor) อาทิ ผู ้แนะน�า 
ด ้านเทคโนโลยี  (Technology Advisor) 
ผู ้ น� า ด ้ า น น วั ต ก ร ร ม  ( I n n o v a t i o n 
Leaders )  พี่ เ ลี้ ยง  (Mentor )  /  ผู ้ ช ่ วย 
สนับสนุน (Assistant) โค ้ช (Coach) เช ่น  
โค้ชด้านธุรกิจ (Business Coach) โค้ชด้านอาชีพ 
(Career Coach) รูปแบบโค้ชแบบตัวต่อตัว  
(One-on-one Coaching) และนักลงทนุ (Investor) 
รวมถึงผู้ประเมินและแนะน�าการพัฒนาศักยภาพ
นวัตกรรมขององค์กร

2. Foresight 
ส�าหรับผู้ที่สนใจและให้ความส�าคัญกับการคิด 
เชิงอนาคต (Future Thinking) และน�าเครื่องมือ
การมองอนาคตน้ีไปช่วยในการมองภาพอนาคต
เป้าหมายที่จะเกิดขึ้น เพื่อน�าไปใช้ในการออกแบบ
และวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ทั้งในระดับประเทศ 
ระดับอุตสาหกรรมและระดับองค์กรต่อไป

3. Fund 
กลไกการสนบัสนุนทางด้านเงนิทนุเพือ่การเริม่ต้น
ธุรกิจส�าหรับเยาวชน อาิท รางวลัการประกวดต่าง ๆ  
(Competition) กองทุนยุวสตาร์ทอัพ (Youth 
Startup Fund) และเพื่อการลงทุนใหม่ส�าหรับ 
ผูป้ระกอบการนวตักรรม อาท ิทนุนวตักรรมแบบเปิด 
ทางด้านเศรษฐกิจและสังคม (Open Innovation 
Grant) และทุนนวัตกรรมแบบมุ่งเป้า (Thematic 
Innovation Grant) เพื่อการลงทุนใหม่ส�าหรับ
ผู้ประกอบการนวัตกรรมทางด้านเศรษฐกิจและ
สังคม รวมถึงการเชื่อมโยงแหล่งเงินทุนจาก
ภายนอกทั้งในรูปแบบ Angle Investor และ 
Venture Capital (VC)

เครื่องมือพัฒนาศักยภาพด้านนวัตกรรม

1. Moocs (Massive Open Online Courses) 
ส�าหรับผู ้ที่สนใจเรียนรู ้ด้วยตนเอง เติมข้อมูล
ความรูด้้านการสร้างธรุกจินวัตกรรมต้ังแต่ระดบั
พื้นฐาน (Explore) ระดับประกอบการที่เจาะข้อมูล
ลงรายสาขาอุตสาหกรรม (Expertise) และระดับ
การต่อยอดขยายธุรกิจ (Expand) โดยเรียน 
ผ่านคลิปวิดีโอ 2 รูปแบบ ได้แก่ วิดีโอส�าหรับเรียน
ผ่านระบบออนไลน์ (VDO Online Course) และ 
วิดีโอสารคดีสร้างแรงบันดาลใจ (Documentary 
Base) พร้อมระบบประเมินผลการเรียน เพื่อรับ
ประกาศนียบัตรจบหลักสูตรมอบโดยส�านักงาน
นวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

2. Ignition 
กิจกรรมส ่ง เสริมความรู ้ และพัฒนาทักษะ 
ด้านนวัตกรรม สร้างความรู้ที่เข้มแข็งทั้งทฤษฎี
และปฏิบัติเพื่อทดลองใช้เริ่มต้นคิดค้นนวัตกรรม 
อาทิ การอบรมภาคทฤษฎี (Training) มีทั้งแบบ
การอบรมโดยทั่วไป (Classroom) และห้องเรียน
กลับทาง (Flipped Classroom) การอบรม 
เชิงปฏิบัติการ (Workshop) มีกระบวนการย่อย 
อาทิ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น (Discussion) 
แ บ ่ ง ก ลุ ่ ม ท� า ง า น ร ่ ว ม  ( G ro u p  Wo r k )  
การสัมมนา (Seminar) ผ่านการเชิญวิทยากร 
มาบรรยายเดีย่วหรือบรรยายเป็นกลุม่ การสมัมนา
ออนไลน์ (Webinar) การศกึษาดงูาน (Field Trip)  
การจดักจิกรรมฐานการเรยีนรู้ (Learning Station) 
ค่าย (Camp) การฝึกงาน (Apprenticeship) 
การน�าเสนอ (Presentation) การพฒันานวตักรรม
ผ่านการแข่งขนัท�าต้นแบบ (Hackathon)

3. Incubation 
เคร่ืองมือบ่มเพาะธุรกิจนวัตกรรม เป็นเคร่ืองมือ 
สร้างธุรกิจตั้งแต่ระยะเริ่มต้น โดยมุ่งเน้นพัฒนา 
ศักยภาพบุคคลในการคิดค้นและวางแผนการ 
ด�าเนินธุรกิจ การคิดค้นรูปแบบธุรกิจใหม่ที่เพิ่ม 
ก�าไรอย่างก้าวกระโดด การบริหารจัดการ 
ที่ควบคุมได้ สร้างรากฐานการประกอบกิจการ 
เพื่อการเติบโตในอนาคต

4. Acceleration 
เครื่องมือเร ่งรัดการเติบโต เป ็นเครื่องมือ 
เร ่งสร ้ างความเข ้มแข็งและก�าหนดแผนที่ 
การเติบโตของธุรกิจนวัตกรรม การระบุโอกาส 
ในการขยายกจิการและการเข้าถงึแหล่งทนุ ตลาด
และความร่วมมือในระดับประเทศและระดับโลก

5. Networking 
เครือ่งมอืเชือ่มโยงเครอืข่าย เป็นเครือ่งมือส�าคญั
ในการขยายวงของธุรกิจให้กว้างขวาง เชื่อมโยง
พันธมิตรเพื่อสนับสนุนการท�างานระหว่างกัน 
อย่างเข ้มแข็ง ขยายฐานเงินลงทุน การค้า  
การตลาดด้วยความสามารถและจุดแข็งที่เพิ่มขึ้น 
มรีปูแบบกจิกรรมทัง้ทีเ่ป็นทางการและไม่ทางการ 
อาทิ การนัดหมายพบปะกัน (Mingle) การจับคู่
ความร่วมมือ (Matching) การสร้างสรรค์งาน
ร่วมกับบุคคลหรือองค์กรต่างๆ (Co-creating) 
การพบปะและแลกเปลีย่นทรรศนะกบัผูก่้อตัง้ธรุกจิ 
(Founder Meeting) และการน�าเสนอแผนธุรกิจ 
(Pitching & Demo)

เครื่องมือประเมินและกำาหนดมาตรฐาน

1. IOP Assessment & Certification
โม เดลพัฒนาศักยภาพนวัตกรรมองค ์กร 
(Innovative Organization Model) ที่สามารถ
ประเมินจุดแข็งจุดอ่อนเพื่อการมุ่งพัฒนาในมิติ 
ที่ส�าคัญสู ่การเป ็นองค ์กรนวัตกรรมระดับ
ประเทศ พร้อมระบบการรับรองระดับองค์กร
นวัตกรรม โดยมี 2 รูปแบบ คือ การประเมิน
ศักยภาพนวัตกรรมขององค์กรด้วยตนเองผ่าน
ระบบออนไลน์ (Online Self Evaluation)และ 
การเข้าประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญเพื่อระบุโอกาสใน 
การพัฒนาศักยภาพ (On-site Assessment)

2. Capability Assessment & Certification 
ร ะบบติดตามและ เก็บผลประ เมินศักยภาพ 
ด้านนวัตกรรมของบุคคล (Tracking System) 
เ พื่ อ ก า ร อ อ ก แ บ บ แ ผ น พั ฒ น า ศั ก ย ภ า พ 
ที่เหมาะสมเพื่อยกระดับความสามารถเฉพาะราย 
พ ร ้ อ ม ก า ร ก� า ห น ด ม า ต ร ฐ า น ก า ร เ รี ย น รู ้ 
เพื่อออกประกาศนียบัตรหรือใบรับรองความรู้
ความสามารถส�าหรับผู้เข้าร่วมอบรม (Certificate) 
และส�าหรับผู ้ต ้องการเป ็นตัวแทนจัดอบรม 
ในหลกัสตูรต่างๆ ของสถาบนัวทิยาการนวตักรรม 
(Certified Issuing Agency) อาท ิ ผู้บ่มเพาะทีไ่ด้
รบัการรบัรอง (Certified Incubator) และผู้สอน
หลักสูตรเยาวชนที่ได้รับการรับรอง (Certified 
STEAM4INNOVATOR’s Trainer)
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ข้อมูล 20 หลักสูตร

20
highlight 
courses
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กลุ่มเยาวชนและคนรุ่นใหม ่
2S Development

มุง่พฒันาเยาวชนทีส่นใจปลกุศักยภาพนวตักร
และเตรยีมความพร้อมทีจ่ะเตบิโตในการสร้างธรุกจินวตักรรม 
โดยกลไกการพฒันา 2 กลุ่ม (2S) ประกอบด้วย

STEAM4INNOVATOR

พฒันาเยาวชนตัง้แต่ระดบัประถม มธัยม อาชวีะ จนถงึนกัศกึษาระดบัมหาวทิยาลยั  
และคนรุน่ใหม่วยัเริม่ต้นการท�างาน อายุระหว่าง 7-30 ปี ผ่านเครือ่งมอืทีห่ลากหลาย 
ตามกลุม่วยั อาท ิฐานการเรยีนรู ้(Learning Station) ห้องเรยีนนวัตกรรม 
(STEAM4i@School) ค่ายนวตักรรุน่เยาว์ (Innovator Camp) และการฝึกงาน 
เป็นผูป้ระกอบการ (Founder Apprentice)

STARTUP THAILAND LEAGUE

บ่มเพาะและเร่งสร้างวิสาหกจิเร่ิมต้นในกลุม่เยาวชนระดบัมหาวทิยาลยั  
ซึง่จะช่วยผลกัดนัการสร้างธรุกจินวตักรรมทีเ่ข้มแขง็และเตบิโตได้อย่างรวดเรว็ 
ผ่านการพฒันาความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship)  
ภายใต้ระบบพีเ่ลีย้ง (Mentor)
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ENTREPRENEUR

ผู้ประกอบการ
ผูป้ระกอบการทีต้่องการขบัเคลือ่นธรุกจินวตักรรม  
เสรมิสร้างความรู้การจัดการนวตักรรม เพือ่พฒันาศกัยภาพ 
และความสามารถในการแข่งขนัทางธรุกจิ

ENTERprise

องค์กร
องค์กรภาครฐัและเอกชนทีต้่องการยกระดบัความสามารถด้านนวตักรรม 
ให้เติบโตอย่างยัง่ยนื บนฐานของการพัฒนาศกัยภาพนวตักรรมองค์กร

EXECUTIVE

ผู้บริหาร
ผูน้�ารุ่นใหม่ทีจ่ะเป็นผูน้�าการเปล่ียนแปลงในอนาคต  
ตัง้แต่ระดบัโครงสร้างเชิงนโยบายของประเทศลงมาถงึ 
ระดบันโยบายองค์กรเพือ่ขับเคลือ่นสงัคมและเศรษฐกจิด้วยนวตักรรม

มุง่ขบัเคลือ่นสงัคมและเศรษฐกจิด้วยการพฒันาศักยภาพด้านนวตักรรม 
ใน 3 กลุม่ (3E) ประกอบด้วย

กลุ่มผู้ประกอบการและผู้บริหาร 
3E DEVELOPMENT
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PIN  
(PIONEERING INNOVATOR NETWORK) 
การสร้างเครือข่ายนวัตกรรุ่นใหม่และผู้สนับสนุน 
การพัฒนานวัตกรรมในส่วนภูมิภาค 

SID FOR SE  
(SOCIAL INNOVATION DRIVING UNIT 
FOR SOCIAL ENTERPRISE) 
การพัฒนาแนวคิดที่น�าไปสู่การสร้างธุรกิจนวัตกรรม 
เพื่อสังคม ผ่านการบ่มเพาะให้ค�าปรึกษาและพัฒนา 
ข้อเสนอเพื่อรับทุนสนับสนุน 

Angel Investor 
Network in Action 
การพัฒนาระบบนิเวศวิสาหกิจเริ่มต้นด้านการลงทุน 

IP Next Work 
สานพลังผู้ประกอบการในพื้นที่ทั่วทุกภูมิภาค ยกระดับธุรกิจ
นวัตกรรมด้วยทรัพย์สินทางปัญญา

Certified Incubator 
การพัฒนาและรับรองศูนย์บ่มเพาะธุรกิจนวัตกรรม เพื่อสนับสนุน
การบ่มเพาะเยาวชนในโครงการยุววิสาหกิจเริ่มต้นการอบรม 
เชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาความสามารถทางนวัตกรรม 
ส�าหรับกลุ่มผู้น�ารุ่นใหม่ ภาครัฐและเอกชน

INNO4FARMERS  
(AGTECH INCUBATION PROGRAM) 
การสร้างวิสาหกิจด้านการเกษตรที่ประยุกต ์
ใช้เทคโนโลยีเชิงลึก (Deep Tech) 

AGROWTH  
(GLOBAL AGTECH ACCELERATION 
PROGRAM)  
การเร่งสร้างวิสาหกิจเริ่มต้นด้านการเกษตรในระดับนานาชาติ 
ที่เปลี่ยนแปลงธุรกิจการเกษตรด้วยนวัตกรรม 

AgTech AI 
(AI-Synergy for AgriFuture) 
การสร้างวิสาหกิจเริ่มต้นด้านการเกษตรที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ปัญญาประดิษฐ์ (AI)

SPACETECH 
การพัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้นที่ใช้เทคโนโลยีเชิงลึก
ด้านเศรษฐกิจอวกาศ

SPACE-F  
(GLOBAL FOODTECH INCUBATOR 
AND ACCELERATOR PROGRAM) 
การบ่มเพาะและเร่งการเติบโตสู่สากล 
ของธุรกิจอาหารที่ใช้เทคโนโลยีเชิงลึก
 
ARI-Tech Capability 
 การพัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้นด้วยเทคโนโลยีเชิงลึก 

GROWTH REGULAR PROGRAM  
การพัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้นสัญชาติไทยในระยะ  
Early Stage สู่การลงทุน พร้อมส่งเสริมให้เติบโต
อย่างก้าวกระโดด

NIA Deep Tech Incubation 
Program@EEC 
การบ่มเพาะวิสาหกิจเริ่มต้นที่ใช้เทคโนโลยีเชิงลึก
ในการพัฒนานวัตกรรม ต่อยอดสู่การขยายธุรกิจในพื้นที่ EEC 

ผู้ประกอบการ (ENTREPRENEUR) 

ผู้ประกอบการที่ต้องการขับเคลื่อนธุรกิจด้วยนวัตกรรม เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการจัดการนวัตกรรม 
เพื่อพัฒนาศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ ประกอบด้วย 13 หลักสูตร ได้แก่
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SpaceTech
กับหลักสูตรพัฒนาวิสาหกิจเริ่มตนที่ใช เทคโนโลยีเชิงลึกดานเศรษฐกิจอวกาศ (Space Economy)

ปนสตารทอัพ
ดวยเทคโนโลยีเหนือพื้นโลก
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กิจกรรมสรางเครือขายนวัตกรรุนใหม
และผูสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรม

ในสวนภูมิภาค

4342 NIA ACADEMY CATALOG



4544 NIA ACADEMY CATALOG



4746 NIA ACADEMY CATALOG



4948 NIA ACADEMY CATALOG



5150 NIA ACADEMY CATALOG



IOP  
(INNOVATIVE ORGANIZATION PROGRAM) 
การพัฒนาศักยภาพด้านนวัตกรรมองค์กร เพื่อสร้างองค์กรนวัตกรรมอย่างยั่งยืน

SME TO IBE 
(SME TO INNOVATION BASED ENTERPRISE) 
การยกระดับความสามารถวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สู่การเป็นองค์กรธุรกิจฐานนวัตกรรม 

IDE TO IPO 
(INNOVATION DRIVEN ENTERPRISE TO INITIAL PUBLIC OFFERING)
การส่งเสริมความสามารถทางนวัตกรรมส�าหรับผู้ประกอบการที่มีความพร้อมเข้าจดทะเบียนบริษัทในตลาดหลักทรัพย์

องค์กร (ENTERPRISE) 

องค์กรภาครัฐและเอกชนที่ต้องการยกระดับความสามารถทางด้านนวัตกรรม
ให้เติบโตอย่างยั่งยืน บนฐานของการพัฒนาศักยภาพนวัตกรรมองค์กร 
ประกอบด้วย 3 หลักสูตร ได้แก่
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PPCIL 
(PUBLIC AND PRIVATE CHIEF 
INNOVATION LEADERSHIP)  
การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาความสามารถ 
ทางนวัตกรรมส�าหรับกลุ่มผู้น�ารุ่นใหม่ ภาครัฐและเอกชน

CCIO 
(CHIEF CITY INNOVATION OFFICER) 
การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างผู้น�าการเปลี่ยนแปลงเมือง
ด้วยนวัตกรรม

ผู้บริหารและผู้นำารุ่นใหม่ (EXECUTIVE)

ผู้นำารุ่นใหม่ที่จะเป็นผู้นำาการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ตั้งแต่ระดับโครงสร้างเชิงนโยบายของประเทศ ลงมาถึง
ระดับนโยบายองค์กร เพื่อขับเคลื่อนสังคมและเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรมประกอบด้วย 2 หลักสูตร ได้แก่
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สรางนวัตกรรมเชิงนโยบาย เพื่อขับเคลื่อนประเทศไปดวยกัน
อบรมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อพัฒนาความสามารถทางนวัตกรรม 
สำหรับกลุมผูนำรุนใหมภาครัฐและเอกชน

Public and Private Chief Innovation LeadershipPPCIL

มารวมกัน
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หลักสูตร
ผูบริหารเมืองนวัตกรรม
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กลุ่มเยาวชนและคนรุ่นใหม ่
2S Development

มุง่พฒันาเยาวชนทีส่นใจปลกุศักยภาพนวตักร
และเตรยีมความพร้อมทีจ่ะเตบิโตในการสร้างธรุกจินวตักรรม 
โดยกลไกการพฒันา 2 กลุม่ (2S) ประกอบด้วย

1. STEAM4INNOVATOR 
หลักสูตรแผนการพัฒนาศักยภาพด้านนวัตกรรมสำาหรับเยาวชนไทยที่ต้องการก้าวไปเป็นนวัตกร 
แนวทางหลักที่สำานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สนช. มุ่งใช้ในการพัฒนา 
ผู้ประกอบการจะถูกบูรณาการเข้ากับความรู้ความเข้าใจทางด้าน STEAM : Science, Technology, 
Engineering, Art, Mathematics และมีมิติการนำาแนวคิดเชิงนวัตกรรมมาทำาเป็นธุรกิจนวัตกรรม

2. STARTUP THAILAND LEAGUE
กิจกรรม Startup Thailand League ดำาเนินการมาแล้ว 4 ปี เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพ่ือส่งเสริม 
ให้มหาวทิยาลยัก้าวสูก่ารเป็น มหาวทิยาลยัแห่งการประกอบการ (Entrepreneurial University) และ 
เพือ่พฒันาทกัษะความเป็นผูป้ระกอบการ (Entrepreneurial Mindset) ให้กบันกัศกึษา ผ่านการพฒันา 
ความเป็นผูป้ระกอบการ (Entrepreneurship) โดยมเีป้าหมาย คอื อาจารย์ นสิติ นกัศกึษา และบคุลากร
ในมหาวทิยาลยั ตลอดจนเป็นการพฒันาและเสรมิสร้างความแขง็แกร่งของระบบนเิวศ (Ecosystem) 
ผูป้ระกอบการ และเครอืข่ายสนบัสนนุสตาร์ทอพัในระดับมหาวทิยาลยั นอกจากนียั้งเป็นการสร้างเวที
และเปิดโอกาสให้น้อง ๆ สตาร์ทอัพเข้าสู่ตลาดในระดับประเทศ

Ecosystem 
ระบบนิเวศของพันธมิตร

กลุ่มเยาวชนและคนรุ่นใหม่ 
2S Development
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2S  
DEVELOPMENT

2S DEVELOPMENT
หลักสูตรแผนการพัฒนาศักยภาพ 
ด้านนวัตกรรมสำาหรับเยาวชนไทย 
ที่ต้องการก้าวไปเป็นนวัตกร 
หลักสูตรแผนการพัฒนาศักยภาพด้านนวัตกรรมสำาหรับเยาวชนไทย 
ทีต้่องการก้าวไปเป็นนวตักร แนวทางหลกัทีส่ำานกังานนวตักรรมแห่งชาติ 
(องค์การมหาชน) หรือ สนช. มุ่งใช้ในการพัฒนาผู้ประกอบการจะถูก 
บูรณาการเข้ากับความรู ้ความเข้าใจทางด้าน STEAM : Science, 
Technology, Engineering, Art, Mathematics และมีมิติการนำาแนวคิด
เชิงนวัตกรรมมาทำาเป็นธุรกิจนวัตกรรม

ภาคสื่อมวลชน

: สนับสนุนการสื่อสาร
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STEAM4INNOVATOR 
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: ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564
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1. ENTREPRENEUR ผู้ประกอบการ
ผูป้ระกอบการทีต้่องการขบัเคลือ่นธรุกจินวตักรรม  
เสรมิสร้างความรูก้ารจัดการนวตักรรม เพือ่พฒันาศกัยภาพ 
และความสามารถในการแข่งขนัทางธรุกจิ

2. ENTERPRISE องค์กร
องค์กรภาครฐัและเอกชนทีต้่องการยกระดบัความสามารถด้านนวตักรรม 
ให้เตบิโตอย่างยัง่ยนื บนฐานของการพัฒนาศกัยภาพนวตักรรมองค์กร

3. EXECUTIVE ผู้บริหาร
ผูน้�ารุ่นใหม่ทีจ่ะเป็นผูน้�าการเปล่ียนแปลงในอนาคต  
ตัง้แต่ระดบัโครงสร้างเชิงนโยบายของประเทศลงมาถงึ 
ระดบันโยบายองค์กรเพือ่ขับเคลือ่นสงัคมและเศรษฐกจิด้วยนวตักรรม

มุง่ขบัเคลือ่นสงัคมและเศรษฐกจิด้วยการพฒันาศักยภาพด้านนวตักรรม 
ใน 3 กลุม่ (3E) ประกอบด้วย

กลุ่มผู้ประกอบการและผู้บริหาร 
3E DEVELOPMENT

กลุ่มผู้ประกอบการ องค์กร และผู้บริหาร 
3E DEVELOPMENT
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3E DEVELOPMENT
มุ่งขับเคลื่อนสังคมและเศรษฐกิจด้วยการพัฒนา
ศักยภาพด้านนวัตกรรมใน 3 กลุ่ม (3E) ประกอบด้วย
ผู้ประกอบการ องค์กร ผู้บริหาร โดยมีหน่วยงานที่ร่วม
เป็นเครือข่ายสนับสนุนวิทยากร และร่วมดำาเนินการ 
จัดหลักสูตร ดังนี้ 

ภาคประชาสังคม

ภา
คการ

ศึกษา

ภาคเอกชน
ภาครัฐ และองค์กรสนับสนุน

3E
DEVELOPMENT
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NOTE
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ติดตามข้อมูลข่าวสารและหลักสูตรที่น่าสนใจทางด้านนวัตกรรม 
โดย NIA ACADEMY ได้ที่

สถาบันวิทยาการนวัตกรรม
ส�ำนักงำนนวัตกรรมแห่งชำติ (องค์กำรมหำชน)
กระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
73/2 ถนนพระรำมที่ 6 แขวงทุ่งพญำไท เขตรำชเทวี กรุงเทพฯ 10400

 02-017 5555 ต่อ 604   02-017 5566
email: niaacademy@nia.or.th
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