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• สร้างความตระหนักด้านธุรกิจนวัตกรรมเพ่ือเศษฐ
กิจ และสังคมมากกว่า 23,000 คน
• บ่มเพาะผู้ประกอบการธุรกิจฐานนวัตกรรมให้พร้อม
รับการสนับสนุนจากสนช. มากกว่า 2,200
กิจการ
• ผู้ได้รับการบ่มเพาะ มากกว่า 70% สามารถ
พัฒนารูปแบบธุรกิจนวัตกรรมได้

• สนับสนุนการพัฒนาโครงการนวัตกรรมด้าน
เศรษฐกิจและสังคม จํานวน 139 โครงการ 
• ก่อให้เกิดมูลค่าการลงทุนในโครงการนวัตกรรม 

349.18 ล้านบาท
• สร้างให้เกิดผลิตภัณฑ์นวัตกรรม/บริหารนวัตกรรม
มากกว่า 120 ผลงาน

• Venture Capital ลงทุนในธุรกิจนวัตกรรมที่ 
สนช. สนับสนุนจํานวน 9 ราย มีมูลค่าการ
ลงทุนรวม 105 ล้านบาท
• มูลค่าบริษัทที่ได้รับการร่วมทุน เป็นมูลค่ารวม
ทั้งสิ้น 1,100 ล้านบาท
• สามาารถเชื่อมโยงให้ได้รับสินเชื่อจากธนาคาร
พาณิชย์ จํานวน 2 ราย โดยได้รับสินเชื่อเป็น
วงเงินรวมทั้งสิ้นมากกว่า 20 ล้านบาท
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P11.1 สร&างและยกระดับศักยภาพวิสาหกิจเร่ิมต&น (Startup) พัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรม 

และพื้นที่เศรษฐกิจนวัตกรรม

28

นวัตกรรมมุPงเปRา 

(thematic innovation)

15 ธุรกิจ

ท่ีได&รับการเช่ือมโยง

แหลPงทุนใหมP

(investment link)

200 กิจการ

ท่ีได&รับการบPม

เพาะธุรกิจ

นวัตกรรม

30,000 คน

ได&รับรู&ระบบนิเวศ

การพัฒนา IDEs

2 โครงการ

บPบเพาะและเรPงรัด

การเติบโต ฯ

Growth program

Bileteral program

Global growth 
program

Global accerelator 
& incubator



คลกิเพื(อแก้ไขลกัษณะชื(อเรื(องต้นแบบ



คลกิเพื(อแก้ไขลกัษณะชื(อเรื(องต้นแบบ



คลกิเพื(อแก้ไขลกัษณะชื(อเรื(องต้นแบบ



คลกิเพื(อแก้ไขลกัษณะชื(อเรื(องต้นแบบ



คลกิเพื(อแก้ไขลกัษณะชื(อเรื(องต้นแบบ



คลกิเพื(อแก้ไขลกัษณะชื(อเรื(องต้นแบบ



คลกิเพื(อแก้ไขลกัษณะชื(อเรื(องต้นแบบ



คลกิเพื(อแก้ไขลกัษณะชื(อเรื(องต้นแบบ
ลงทะเบียนเพื่อขอรับทุนได้ท่ี https://mis.nia.or.th/

click

https://mis.nia.or.th/


P11.2 พัฒนาและเพ่ิมการใช6ประโยชน:พ้ืนท่ีเศรษฐกิจนวัตกรรม (Economic Zone of Innovation)/อุทยานวิทยาศาสตร: 

(Science Parks)/ระเบียงนวัตกรรมภาคตะวันออก (EECi)/เมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis)

รูปแบบลักษณะการดำเนินงาน

กิจกรรมในปjงบประมาณ 2564

ตัวชี้วัดของแผนงาน

พ้ืนท่ีดำเนินงาน/หนpวยงานท่ีเก่ียวข6อง

ระยะเวลาดำเนินงาน

1 ปj

• เกิดโครงการความรpวมมือด6านนวัตกรรม

ในยpานนวัตกรรมอยpางน6อย 2 โครงการ

• โครงการความรpวมมือในพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ

นวัตกรรม 1 โครงการ

• กิจกรรมเพ่ือสpงเสริม สร6างความตระหนัก

และสร6างความเข6มแข็งของเครือขpาย

ด6านทรัพย:สินทางปrญญา 8 กิจกรรม

• รายงานผลการศึกษาและวิเคราะห:ข6อมูล

ด6านทรัพย:สินทางปrญญา 1 ฉบับ

• รายงานผลการประเมินมูลคpาทรัพย:สิน

ทางปrญญาหรือรายงานผลการให6

คำปรึกษาด6านทรัพย:สินทางปrญญา 4 

ฉบับ
1. พัฒนา สpงเสริมและสนับสนุนให6ผู6ประกอบการมาใช6ประโยชน:ในพ้ืนท่ีเศรษฐกิจนวัตกรรม

2. พัฒนาและสpงเสริมให6มีการลงทุนวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของผู6ประกอบการท่ีมาใช6

ประโยชน:ในพ้ืนท่ีเศรษฐกิจนวัตกรรม

3. พัฒนาผpานเครือขpายหนpวยงานในพ้ืนท่ี

แผนงานยpอยท่ี 2 การพัฒนาและสpงเสริมให6มีการลงทุนวิจัยและพัฒนา

นวัตกรรมให6กับผู6ประกอบการท่ีมาใช6ประโยชน:ในพื้นท่ีเศรษฐกิจนวัตกรรม
หนpวยงานความรpวมมือ

1.โครงการพัฒนาพ้ืนที่ยpานนวัตกรรมทางการแพทย: ศูนย%ความเป,นเลิศด0านชีววิทยาศาสตร% (องค%การมหาชน) +
หน?วยงานภาคีท่ีอยู?ในพื้นท่ีย?านนวัตกรรมการแพทย%โยธี

2.โครงการการสร6างและพัฒนากิจกรรมในพ้ืนที่ยpานนวัตกรรมด6านการแพทย:สวน

ดอก

มหาวิทยาลัยเชียงใหม? + หน?วยงานภาคีเครือข?ายท่ีอยู?ในย?าน
นวัตกรรมการแพทย%สวนดอก

3.โครงการสpงเสริมการใช6พ้ืนที่ Food Incubation Kitchen Playground ศูนย%นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ% มหาวิทยาลัยเชียงใหม? 
+ หน?วยงานเครือข?ายใน Northern Food Valley

4.โครงการโครงสร6างพ้ืนฐานด6านทรัพย:สินทางปrญญา อุทยานวิทยาศาสตร%ภูมิภาค + EECi + 
Food Innopolis



การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมเชิงนโยบาย 
(Development of Policy Innovation)

การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมเชิงนโยบาย (Development of Policy Innovation) 
เป็นหน่ึงในแผนงานสำคัญ โดยมีเป้าหมายเพ่ือให้เกิดการขับเคล่ือนการพัฒนานวัตกรรมเชิงนโยบายตามแนวทางดังน้ี

• ส่งเสริมการศึกษาและวิจัยด้านนโยบายนวัตกรรมในระดับประเทศ พ้ืนท่ี และประเด็นนวัตกรรม
• ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายนักนโยบายและแผนภาครัฐและนักวิจัยเชิงนโยบาย (STI Policy Network)

• ส่งเสริมการพัฒนาโครงการนำร่องด้านนวัตกรรมเชิงนโยบาย (STI Policy Lab)

NIA ในฐานะ PMU ท่ีกำกับดูแลโปรแกรมท่ี 11 (สร้างและยกระดับศักยภาพวิสาหกิจท่ีขับเคล่ือนด้วยนวัตกรรม พัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรม และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจนวัตกรรม/ระเบียง
เศรษฐกิจ) 

โดยหน่ึงในเป้าหมายสำคัญคือ O3.11c ปรับปรุงกฎระเบียบและกฎหมาย พัฒนามาตรการและแรงจูงใจ รวมถึงการบริการภาครัฐ ให้เอ้ือต่อการดำเนินธุรกิจนวัตกรรม (Ease of 
doing innovation business) ของผู้ประกอบการ



การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมเชิงนโยบาย 
(Development of Policy Innovation)

สภาพเง่ือนไขการพัฒนา (Framework Conditions) 
การสนับสนุนทางการเงิน / มาตรการสร้างแรงจูงใจ /

การส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการ / การส่งเสริมด้านกำลังคน

ส่วนอุปสงค์ (Demand)
• ผู้บริโภคท่ัวไป (final demand)
• ผู้บริโภคภาคธุรกิจ (intermediate demand)
• ผู้บริโภคภาครัฐ (public-sector demand)

ภาครัฐ 
(Political System) 

หน่วยประสาน 
(Intermediaries)

ภาคการศึกษาวิจัย 
(Education and Research System) 

ภาคอุตสาหกรรม 
(Industry System) 

บริษัทขนาดใหญ่
Large Corporates

บริษัท SME
(Mature SMEs)

วิสาหกิจเร่ิมต้น
New tech-based firms

สถาบันการศึกษา

สถาบันวิจัยภาครัฐ

สถาบันฝึกอบรมข้ันสูง

นโยบาย 
(Policies)

การกำกับดูแล (Governance)

โครงสร้างพ้ืนฐาน (Infrastructure) 

ด้านการเงิน ด้านทรัพย์สินทางปัญญา ด้านการดำเนินธุรกิจ ด้านมาตรฐาน ด้านพ้ืนท่ีนวัตกรรม

ตัวอย่างโครงการปีงบประมาณ 2564
o การพัฒนามาตรการทางกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
เพ่ือยกระดับวิสาหกิจเร่ิมต้นท่ีดีข้ึน

o การพัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรมและผู้ประกอบการเพ่ือ
ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ไทย

o การศึกษาประเด็นข้อกฎหมายและศักยภาพ
ผู้ประกอบการการท่องเท่ียวและบริการให้เอ้ือต่อธุรกิจ
นวัตกรรม เพ่ือยกระดับศักยภาพวิสาหกิจเร่ิมต้นและ
เสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันได้อย่างย่ังยืน

o การพัฒนาระบบนิเวศนนวัตกรรมเขิงนโยบายและการ
ส่งเสริมนวัตกรเชิงนโยบายในภาครัฐไทย

1. การออกแบบนโยบายและมาตรการเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบนวัตกรรม



การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมเชิงนโยบาย 
(Development of Policy Innovation)

2. การออกแบบยุทธศาสตร์การพัฒนานวัตกรรม ด้วยการมองอนาคต (Foresight) • การใช้เคร่ืองมือการมองอนาคต (Foresight) ผ่าน
กระบวนการมีส่วนร่วม (Participatory Process) 

• เพ่ือออกแบบแนวทางการพัฒนานวัตกรรมในระดับพ้ืนท่ี
และประเด็นนวัตกรรมท่ีสามารถตอบโจทย์ความ
เปล่ียนแปลงในอนาคต

• ในปีงบประมาณ 2563 ได้นำร่องโครงการ Social 
Foresight ใน 4 พ้ืนท่ี ได้แก่ พะเยา พัทลุง กาฬสินธ์ุ 
และสตูล



Platform 4. การวิจัยและสร-างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่และลดความเหล่ือมล้ำ

โปรแกรม P.13 นวัตกรรมสำหรับเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนนวัตกรรม

Objective Program: O4.13 เพิ่มขีดความสามารถของชุมชน ท-องถ่ินในการพัฒนาศักยภาพ การพึ่งตนเองและการจัดการตนเองบนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

KR Program: KR4.13.1 เกิดนวัตกรรมชุมชน เพื่อยกระดับรายได-ให-กับชุมชน 1,000 ผลงานนวัตกรรม

1. หมูAบCานนวัตกรรมเพื่อสังคม

มุRงเน-นให-เกิดการแก-ปSญหาสังคม โดยเฉพาะความยากจนและความเหลื่อมล้ำในกลุRมจังหวัดยากจนของประเทศด-วยนวัตกรรม

2. นวัตกรรมสำหรับเมืองและชุมชน

เพ่ือสนับสนุนให-เกิดโครงการนวัตกรรมเชิงยุทธศาสตรWท่ีมีผลกระทบเชิงสังคมสูง อันนำไปสูRโมเดลการแก-ปSญหาสังคมได-

3. การศึกษาภาพอนาคตนวัตกรรมเชิงพื้นท่ี

เพ่ือศึกษาแนวโน-มสถานการณWท่ีสำคัญพร-อมระบุปSจจัยความเปลี่ยนแปลงและกำหนดภาพอนาคตท่ี เพ่ือพัฒนานวัตกรรมท่ี

สร-างผลกระทบกับเศรษฐกิจ/สังคมในระดับพ้ืนท่ี 

โครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมเพ่ือสังคมและชุมชน





P15 โครงการพัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรมภูมิภาคและนวัตกรรมเชิงพ้ืนที่

กองทุนสDงเสริมวิทยาศาสตรF วิจัยและนวัตกรรม ประจำปJงบประมาณ 2564

ชื่อแผนงานสำคัญ : โครงการพัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรมภูมิภาคและนวัตกรรมเชิงพ้ืนท่ี

ผูRรับผิดชอบแผนงานสำคัญ : งานนวัตกรรมภูมิภาคและงานนวัตกรรมเชิงพ้ืนท่ี ฝUาย
โครงสรRางพ้ืนฐานนวัตกรรม

Platform 4 : การวิจัยและสรRางนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ีและลดความเหล่ือม
ล้ำ

โปรแกรม P15 : เมืองนDาอยูDและการกระจายศูนยFกลางความเจริญ

Objective Program : O4.15 พัฒนาเมืองศูนยFกลางในภูมิภาคในการสนับสนุนการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในเมืองและเชื่อมโยงความเจริญสูDชนบท

Key Result Program : KR4.15.2 ผลิตภัณฑFมวลรวมของเมืองศูนยFกลาง และเมือง
โดยรอบ เพ่ิมขึ้นรRอยละ 5 ตDอปJ



P15 โครงการพัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรมภูมิภาคและนวัตกรรมเชิงพื้นที่ (Flagship)

รูปแบบลักษณะการดำเนินงาน

กิจกรรมในปRงบประมาณ 2564 ตัวชี้วัดของแผนงาน

พ้ืนท่ีดำเนินงาน/หน[วยงานท่ีเก่ียวข]อง

ระยะเวลาดำเนินงาน

1 ปR

การพัฒนานวัตกร/องค^กรนวัตกรรม
• จำนวน 320 ราย ใน 4 พ้ืนท่ี
การพัฒนาองค^ประกอบคลัสเตอร^เปbาหมายในพ้ืนท่ี
จำนวน 8 คลัสเตอร^
• รูปแบบธุรกิจนวัตกรรมท่ีได]รับการส[งเสริมในคลัส

เตอร^เปbาหมาย 38 ธุรกิจ
• โมเดลในการแก]ไขปgญหาหรือส[งเสริมอัตตลักษณ̂

ของเมือง 3 โมเดล
• ผลการศึกษาความเปjนไปได]/ผลกระทบการ

พัฒนาองค^ประกอบของย[านนวัตกรรม 1 ผล
การสร]าง Value Creation
• จำนวนตราสินค]าท่ีได]รับการยกระดับ 12 แบรนด^

ย[านนวัตกรรม
• เกิดโครงการความร[วมมือในย[านนวัตกรรม

ภูมิภาค 3 พ้ืนท่ี
• หลักสูตรผู]บริหารเมืองนวัตกรรม 1 หลักสูตร
• แพลตฟอร^มบริการข]อมูลเมืองนวัตกรรม 1 ระบบ

1. พัฒนาโครงการผ[านเครือข[ายหน[วยงานในพ้ืนท่ี (มหาวิทยาลัยในพ้ืนท่ี และเครือข[าย
อุทยานวิทยาศาสตร̂ภูมิภาค)

แผนงานย[อยท่ี 1 โครงการพัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรมภูมิภาคและนวัตกรรมเชิงพ้ืนท่ี (Flagship) หน[วยงานความร[วมมือ

1.โครงการสร]างความสามารถด]านนวัตกรรมและเพิ่มจำนวนนวัตกรและองค̂กรนวัตกรรมใน
พื้นท่ี

อุทยานวิทยาศาสตร-ภูมิภาค + เครือข6าย

ภาครัฐ เอกชน ภาคการศึกษาในพื้นท่ี

2.โครงการสร]างและพัฒนาคลัสเตอร̂เปbาหมายที่สอดคล]องกับพ้ืนที่และการเข]าถึงโครงสร]างพ้ืนฐาน
ด]านนวัตกรรม

อุทยานวิทยาศาสตร-ภูมิภาค + เครือข6าย

ภาครัฐ เอกชน ภาคการศึกษาในพื้นท่ี

3.โครงการส[งเสริมการขยายผลธุรกิจนวัตกรรมให]เปjนท่ีรู]จักและเกิดการยอมรับ อุทยานวิทยาศาสตร-ภูมิภาค + เครือข6าย

ภาครัฐ เอกชน ภาคการศึกษาในพื้นท่ี

4.โครงการการพัฒนาย[านนวัตกรรม (ย[านการแพทย̂โยธี, ย[านนวัตกรรมใน กทม., ย[าน
นวัตกรรมในภูมิภาค)

หน6วยงานเครือข6ายภาครัฐ ภาคเอกชน 

ภาคการศึกษาภายในย6านนวัตกรรมน้ันๆ

5.โครงการพัฒนาทักษะบุคลากรผู]พัฒนาเมืองนวัตกรรม หน6วยงานเครือข6ายภาครัฐ ภาคเอกชน 

ภาคการศึกษา ในพื้นท่ีเปGาหมาย

6.โครงการพัฒนาแพลตฟอร^มเพื่อบริการข]อมูลย[านนวัตกรรม เครือข6ายภาคเอกชนภายในย6าน

7.โครงการพัฒนากลไกความร[วมมือด]านเมืองนวัตกรรม BOI, TCELS



เครือข่ายร่วมพัฒนาและสนับสนุนธุรกิจ

นวัตกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
- มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
- มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เครือข่ายร่วมพัฒนาและสนับสนุนธุรกิจ

นวัตกรรมภาคเหนือ

- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

เครือข่ายร่วมพัฒนาและสนับสนุนธุรกิจ

นวัตกรรมภาคกลางรวมกรุงเทพฯและปริมณฑล

- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร
เหนือ

- มหาวิทยาลัยบูรพา

เครือข่ายร่วมพัฒนาและสนับสนุนธุรกิจนวัตกรรม

ภาคใต้

- มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
- มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

เป้าหมายท้ังประเทศ 125 วิสาหกิจฐานนวัตกรรม

25
วิสาหกิจฐานนวัตกรรม

25 
วิสาหกิจฐานนวัตกรรม

30 
วิสาหกิจฐานนวัตกรรม

P17.6 โครงการกระตุ/นเศรษฐกิจในระยะส้ันของวิสาหกิจฐานนวัตกรรมที่ได/รับ

ผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVID-19)

115
วิสาหกิจฐานนวัตกรรม 

ท่ีกระจายตัวทุกภูมิภาค

115 โครงการ/วิสาหกิจฐานนวัตกรรม 

10 ธุรกิจ ที่ได้รับสินเช่ือจากโครงการ
นวัตกรรมดี...ไม่มีดอกเบี้ย

10
ธุรกิจ

ท่ีได/รับสินเช่ือจากโครงการ
นวัตกรรมดี...ไมZมีดอกเบ้ีย

4
เครือขZายพัฒนา

ธุรกิจนวัตกรรมภูมิภาค

ท่ีเข/มแข็ง

45
วิสาหกิจฐานนวัตกรรม
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