วาระที่ 4.1
แผนยุทธศาสตร์การดาเนินงาน
ของสานักงาน 2564 - 2565

ความเปลี่ยนแปลงปี 2563 ในด้านยุทธศาสตร์การดาเนินงานของ NIA
1.

ปี 2563 เริ่มต้นรับบทบาท PMU ในการบริหารจัดการทุน ววน.

• เปิดรับข้อเสนอโครงการสาหรับการจัดทางบประมาณปี 2564
• รับทุน PMU - P13 (เศรษฐกิจฐานรากฯ) 100 ล้านบาท
2.

ทบทวนบทบาทและกาหนดตาแหน่งของ สนช. ในการขับเคลื่อนระบบนวัตกรรมไทย
• ตามดาริ รอว. (ดร.สุวิทย์) ให้ กนช. พิ จารณาทบทวนบทบาทของ สนช.
• กนช. และทีมผู้บริหาร ประชุมและทางานร่วมกันในการออกแบบบทบาทและกาหนด
ตาแหน่งของ สนช.

3.

ปี 2564 รับบทบาทและทาหน้าที่การเป็น PMU เต็มตัว

• เตรียมความพร้อมการบริหารจัดการทุน PMU – P11 (ศักยภาพวิสาหกิจฯ)
• รับทุน PMU - P13 (เศรษฐกิจฐานรากฯ) 100 ล้านบาท
• รับทุน PMU - P15 (เมืองน่าอยู่ฯ) 100 ล้านบาท
• รับทุน PMU - P17 (แก้ปัญหาวิกฤต) 220 ล้านบาท

การทบทวนบทบาทและกาหนดตาแหน่งของ สนช.
วิสาหกิจ
(ENTERPRISE)

ความเป็นภูมิภาค
(REGIONALIZATION)

กลจักรขับเคลื่อนประเทศด้วยนวัตกรรม

สร้างการเข้าถึงและการสร้างนวัตกรรม

เพิ่ มจานวนของวิสาหกิจที่ทาให้เกิดการขับเคลื่อน
ประเทศด้วยนวัตกรรม

ส่งเสริมการกระจายตัวของ
กิจกรรมทางนวัตกรรมในภูมิภาค

2. สร้างจุดเด่นและความแตกต่างจากหน่วยงานอืน
่ โดย
กาหนดจุดเน้นหลักที่ “บรรษัทเอกชน” (innovation
Corridor)

เครื่องมือและกลไกเพื่ อยกระดับศักยภาพ
ของผู้ประกอบการและวิสาหกิจนวัตกรรม

เครื่องมือและกลไกเพื่ อแปรสภาพ (Transform)
นิเวศนวัตกรรมภูมิภาค

3. สร้างให้เกิดการสร้างคุณค่าทางนวัตกรรม (Growth
Innovation-Based Enterprises)

เครื่องมือและกลไกเพื่ อส่งเสริม
การเติบโตของธุรกิจนวัตกรรม

เครื่องมือและกลไกเพื่ อส่งเสริมการเติบโต
ของผู้ประกอบการในพื้ นที่

4. การผลักดันอุตสาหกรรมเป้าหมาย เช่น BCG
(Sectoral Innovation Platform)

เครื่องมือและกลไกเพื่ อสร้างให้เกิดห่วงโซ่มูลค่าด้วยแพลตฟอร์มนวัตกรรมรายสาขา
สาหรับอุตสาหกรรม/ประเด็นมุ่งเป้า

ประเด็นหลักที่ได้จากการประชุมระดมสมองร่วมกับ
กนช. ในการทบทวนบทบาทของ สนช.
1. ผลักดัน “นวัตกรรม” เป็น “วาระแห่งชาติ”
(Innovation Thailand)

5. การพั ฒนาศักยภาพด้าน ววน. ในระดับพื้ นที่
(Innovation Infrastructure Utilization)

6. เชื่อมโยงนโยบายนวัตกรรมไปสู่การปฏิบัติ (Bridging
innovation institutions)

ส่งเสริมการใช้องค์ความรู้และโครงสร้างพื้ นฐาน
ด้าน ววน. เพื่ อผลักดันวิสาหกิจเทคโนโลยีเชิงลึก
(Deep-tech Enterprises)

ส่งเสริมการเข้าถึงองค์ความรูแ
้ ละโครงสร้าง
พื้ นฐานด้าน ววน. ในระดับภูมิภาค

เชื่อมโยงองค์กรภายใน อว. เพื่ อสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนนวัตกรรมแก่วิสาหกิจ

ประสานงานและเชื่อมโยงองค์กรในระดับภูมภ
ิ าค
ในด้านนวัตกรรม

สนช. กับบทบาทสาคัญในการขับเคลื่อนระบบนวัตกรรมไทย
1. บทบาทนาในการขับเคลื่อนธุรกิจนวัตกรรม

ส่งเสริมผู้ประกอบการฐานนวัตกรรม (IBEs) อย่างครอบคลุมทั้งในการยกระดับศักยภาพ การพั ฒนานวัตกรรม
รวมถึงการขยายผลและเติบโต เพื่ อเพิ่ มจานวนผู้ประกอบการ IBEs ให้กับระบบเศรษฐกิจ
จุดเน้น:

BCG | AgTech | MarTech | Service base | EdTech | GovTech

2. บทบาทนาในการขับเคลื่อนนวัตกรรมในระดับพื้ นที่

ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมและผู้ประกอบการ IBEs ในระดับพื้ นที่ (Regionalization) เพื่ อให้เกิดการกระจาย
โอกาสการพั ฒนาธุรกิจนวัตกรรมที่จะไปช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการจ้างงานในพื้ นที่ รวมถึงสนับสนุนให้เกิด
การใช้ประโยชน์โครงสร้างพื้ นฐานด้าน ววน. ในพื้ นที่ อาทิ มหาวิทยาลัย อุทยานวิทยาศาสตร์ และการทางาน
ร่วมกันกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้ นที่ อาทิ หน่วยงานบริหารส่วนท้องถิน
่ ชุมชนและประชาชน
จุดเน้น: (1) วัตกรรมที่ท้องถิ่นเป็นผู้เล่นสาคัญ (Key Actors) | (2) การทางานร่วมกับหน่วยงาน “ใน อว.” และ “นอก อว.”

3. บทบาทนาในการขับเคลื่อนนวัตกรรมในระบบ อววน.

ดาเนินการเชิงโครงสร้างและนโยบายเพื่ อให้เกิดการขับเคลื่อนระบบนวัตกรรมในระดับกระทรวง และเกิดกลไกการ
ทางานร่วมกันระหว่างภาคส่วนต่างๆ ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษาและภาคประชาสังคม เพื่ อให้
เกิดการนานโยบายไปสู่การปฏิบัติ
จุดเน้น: (1) เสนอแนะนโยบายนวัตกรรม | (2) ถ่ายทอดนโยบาย (Cascade/Translate) เป็น Strategic Framework |
(3) เชื่อมโยง (Connect) การงานส่วนต่างๆ (Innovation Dots) ภายใต้ PMU

สนช. กับบทบาทนาในการขับเคลื่อนธุรกิจนวัตกรรมไทย

ยกระดับ “SMEs” ไปสู่ “IBEs”
และพั ฒนาองค์กรนวัตกรรม

GROOM ยกระดับศั กยภาพ
•
•
•
•

Enterprise
( S > M > L)
Deep-tech
Sectors

การสร้างผู้ประกอบการนวัตกรรม
การพั ฒนาศักยภาพนวัตกรรม
การพั ฒนาองค์กรนวัตกรรม
ความร่วมมือเพื่ อยกระดับอุตสาหกรรม

ทุนนวัตกรรมเพื่ อเศรษฐกิจและสังคม
และถ่ายทอดองค์ความรู้

GRANT พั ฒนานวัตกรรม
• ทุนสนับสนุนการพั ฒนานวัตกรรรม
• เชือ
่ มโยงและถ่ายทอดองค์ความรู้
• ความร่วมมือในระดับ Bilateral

สร้างตลาดและการเติบโต และ
ความร่วมมือเพื่ อการลงทุน

GROWTH ขยายผลและเติบโต
• การสร้างตลาดและการขยายผล
• เชิ่อมโยงแหล่งทุนเพื่ อต่อยอดการลงทุน
• ความร่วมมือเพื่ อสร้างตลาด
และต่อยอดการลงทุน

• ขับเคลื่อนอุตสาหกรรม พื้ นที่และกลุ่มเป้าหมาย
• ทุนสนับสนุนการพั ฒนานวัตกรรรมรายสาขาและประเด็นเป้าหมาย

พื้ นที่
REGIONALIZATION

• กิจกรรมส่งเสริมภาคเอกชนในพื้ นที่
• การเชื่อมโยงภาคการศึกษาในพื้ นที่

CREATE THE DOT
• เพิ่ มจานวน IBEs ในพื้ นที่
• เพิ่ มการลงทุนและการจ้างงานด้านนวัตกรรม

• การใช้ประโยชน์โครงสร้างพื้ นฐาน ววน. ใน
ระดับพื้ นที่เพื่ อพั ฒนานวัตกรรม

เป้าหมาย
• เพิ่ มจานวน IBEs
• ส่งเสริมการเติบโตและลงทุน
• ยกระดับศักยภาพองค์กร
นวัตกรรม
• ความร่วมมือเพื่ อขับเคลือ
่ นและ
ต่อยอดการลงทุนในระบบ

• จานวนนวัตกรรม การเติบโต
และการลงทุนในอุตสาหกรรม
เป้าหมาย
• ส่งเสริมความร่วมมือในระดับพื้ นทีเ่ พื่ อการ
ขยายผลนวัตกรรม

CONNECT THE DOT

VALUE CREATION

• การเชื่อมโยงและเข้าถึงโครงสร้างพื้ นฐาน ววน.
ในพื้ นที่ เพื่ อให้เกิด Sectoral Champion

• การทางานร่วมกับเครือข่ายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ในพื้ นที่เพื่ อให้เกิดการขยายผลนวัตกรรม

• เพิ่ มจานวน IBEs และจานวน
นวัตกรรมในระดับพื้ นที่

เป้าหมาย ปี 2570

• IBEs 10,000 ราย
• เติบโต 1,000 ราย
• ผลกระทบ 10,000 ลบ.

ประเด็นในการขับเคลื่อนธุรกิจนวัตกรรม
จุดเน้น
• ดาเนินการเองด้วยเครื่องมือทีม
่ ี
• ดาเนินการร่วมกับหน่วยงานอื่น
• เชิ่อมโยงเครือ
่ งมือที่มีในระบบ

ประเด็นขับเคลื่อน

วิสาหกิจในพอร์ต

จุดเน้น

เครื่องมือ
เครือข่าย

เล็ก
SMALL

กลาง
MEDIUM

• เพิ่ มจานวน IBEs และจานวน
นวัตกรรม
• การเติบโตและการลงทุน

70%

20%

• ทุนสนับสนุนการพั ฒนานวัตกรร
• การสร้างผู้ประกอบการนวัตกรรม
• การพั ฒนาศักยภาพนวัตกรรม

ยกระดับ “SMEs” ไปสู่ “IBEs”
และพั ฒนาองค์กรนวัตกรรม

เครือข่าย Regional SP
เครือข่ายนวัตกร (PIN)

• พั ฒนาและยกระดับศักยภาพ
องค์กรนวัตกรรม
• การเติบโตและการลงทุน

• การพั ฒนาศักยภาพนวัตกรรม
• การพั ฒนาองค์กรนวัตกรรม
• การสร้างตลาดและต่อยอดการลงทุน

ทุนนวัตกรรมเพื่ อเศรษฐกิจและสังคม
และถ่ายทอดองค์ความรู้

ใหญ่
LARGE

• ความร่วมมือกับ “รายใหญ่”
เพื่ อขับเคลื่อนและต่อยอด
การลงทุนในระบบ

10%
• ความร่วมมือเพื่ อขับเคลื่อน
และต่อยอดการลงทุนในระบบ

สร้างตลาดและการเติบโต และ
ความร่วมมือเพื่ อการลงทุน

เครือข่ายมหาวิทยาลัยในพื้ นที่
เครือข่ายเยาวชน (STEAM)
เครือข่ายระดับพื้ นที่ (Area-based)
สภาอุตสาหกรรมในพื้ นที่
หอการค้าในพื้ นที่
สมาคมอุตสาหกรรมและการค้า

สนช. กับบทบาทนาในการขับเคลื่อน “นวัตกรรม” ในระบบ อววน.
กลไกขับเคลื่อน
คณะกรรมการยุทธศาสตร์
นวัตกรรมแห่งชาติ (NISC)

Committee
รัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว.

สนช. – เลขานุการ

โครงสร้างขับเคลื่อน

คณะรัฐมนตรี

ระบบนวัตกรรม (Quadruple Helix)
กระทรวงต่างๆ

หน่วยงานภาครัฐ

มหาวิทยาลัย

Policy Level
Implementation Level
กนช.
International Advisory Board

Thailand Innovation Council (TIC)
ภาคเอกชน
ภาคเอกชน

ภาคประชาสัง
งคม
คม
ภาคประชาสั

NISC’s function
ขับเคลื่อนระหว่างกระทรวงและทุกภาคส่วน
กาหนดโจทย์และขับเคลื่อนนวัตกรรม
ในระดับนโยบายประเทศ ที่ต้องอาศัยการประสาน
ความร่วมมือระหว่างกระทรวงและทุกภาคส่วน

Quadruple Helix’s function
ขับเคลื่อนด้วย Quadruple Helix Linkage
ขับเคลื่อนนวัตกรรมด้วยกลไก “Quadruple
Helix” อาศัยความร่วมมือและการเชื่อมโยงของ
นโยบายจากภาครัฐ ภาคเอกชน มหาวิทยาลัย และ
ภาคประชาสังคม

NIA’s function
ขับเคลื่อนด้วย Policy Deployment
ขับเคลื่อนร่วมกับ Sector/Society ในการปฏิบัติ
ใช้นโยบายและบูรณาการเพื่ อขับเคลื่อนระบบ
นวัตกรรม เร่งสร้างการเติบโตให้กับนวัตกรรม
และเสริมสร้างศักยภาพด้านนวัตกรรม
ของประเทศไทย

กลยุทธ์การดาเนินงานของ NIA (2563-2565)

บทบาท: National Innovation System Integrator
กลยุทธ์ที่ 1
สร้างความเข้มแข็งระบบนวัตกรรม
(Strong Innovation System)
สร้างความเข้มแข็งระบบนวัตกรรมผ่าน
การเชื่อมโยงภาคเอกชน ภาครัฐ
การศึกษาและสังคม ทั้งในส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาค รวมทั้งเร่งพั ฒนา
ผู้ประกอบการนวัตกรรมเพื่ อสร้างระบบ
นวัตกรรมที่เข้มแข็งจากพื้ นฐาน
เป้าหมายกลยุทธ์
• ส่งเสริมการพั ฒนาระบบนวัตกรรมใน
ระดับภูมิภาค
• เชื่อมโยงการทางานร่วมกันเชิงระบบ
เพื่ อสร้างมูลค่าและตอบโจทย์การ
พั ฒนาอย่างยั่งยืน
• พั ฒนาสภาพแวดล้อมที่เอือ
้ ต่อการ
พั ฒนาระบบนวัตกรรมอย่างยั่งยืน

กลยุทธ์ที่ 2
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางนวัตกรรม
(Catalyst for Changes)
สร้างนวัตกรรมที่นาไปสู่การเปลี่ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจและสังคม ผ่านเครื่องมือ
และกลไกสนับสนุน รวมทั้งพั ฒนา
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเติบโตและ
เปลี่ยนแปลงทางนวัตกรรม
เป้าหมายกลยุทธ์
• พั ฒนาเครื่องมือสนับสนุนทางการเงินที่
ครอบคลุมและเหมาะสมกับนวัตกรรม
• พั ฒนานวัตกรรมที่มีผลกระทบใน
ระดับสูงต่อการพั ฒนาประเทศ
• พั ฒนาสภาพแวดล้อมที่เอือ
้ ต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางนวัตกรรม

กลยุทธ์ที่ 3

กลยุทธ์ที่ 4

สร้างคุณค่าใหม่ทางนวัตกรรม
(Nurturing Future Value)

พั ฒนาสู่องค์กรแห่งนวัตกรรม
(Innovative Organization)

เตรียมความพร้อมและยกระดับศักยภาพ
ทางนวัตกรรมสาหรับอนาคต ทั้งในระดับ
บุคคล องค์กรและประเทศ ผ่านการสร้าง
การรับรู้ องค์ความรู้และเครื่องมือทาง
นวัตกรรม

พั ฒนาสู่องค์กรแห่งนวัตกรรมเพื่ อสร้าง
ความเข้มแข็งและการเติบโตภายใน
องค์กรอย่างมั่นคง

เป้าหมายกลยุทธ์
• สร้างและพั ฒนาผู้ประกอบการฐาน
นวัตกรรม (Startups และ Highgrowth Enterprise)
• ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมบนฐาน
เทคโนโลยีเข้มข้น (Deep-tech
Entrepreneurs)
• การสื่อสารและรับรู้ด้านนวัตกรรม และ
ความร่วมมือระดับนานาชาติ

เป้าหมายกลยุทธ์
• ขับเคลื่อนระบบนวัตกรรมด้วยข้อมูล
อย่างมีประสิทธิภาพ
• สร้างและพั ฒนาบุคลากรมืออาชีพและ
ผู้นาด้านนวัตกรรม
• เตรียมความพร้อมเพื่ อรับมือความ
เปลี่ยนแปลงและกระบวนทัศน์ใหม่

กลยุทธ์ที่ 1: สร้างความเข้มแข็งระบบนวัตกรรม
เป้าหมาย:

# ส่งเสริมการพั ฒนาระบบนวัตกรรมในระดับภูมิภาค (Regionalization)
่ มโยงการทางานร่วมกันเชิงระบบเพื่ อสร้างมูลค่าและตอบโจทย์การพั ฒนาอย่างยั่งยืน
# เชือ
# พั ฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพั ฒนาระบบนวัตกรรมอย่างยั่งยืน
ปี 63

โครงการ / แผนงาน
•

# Social Innovation

# Regional Program

•

•
•

# Area-based Innovation

นานวัตกรรมเพื่ อสังคมไปแก้ไขปัญหา •
ความยากจนในกลุ่มจังหวัดยากจน
พั ฒนากลไกสนับสนุนทีเ่ หมาะสมกับ •
นวัตกรรมเพื่ อสังคมในแต่ละ Sector

การสร้าง/เพิ่ ม จานวนนวัตกร และ •
องค์กรนวัตกรรมในภูมภ
ิ าค/พื้ นที่
เป้าหมาย
พั ฒนาและส่งเสริมพื้ นทีท
่ ี่มศ
ี ักยภาพ •
ทางด้านนวัตกรรม

ปี 64

ปี 65

เป้าหมาย

ส่งเสริมให้เกิดการขยายผลนวัตกรรมที่มี •
ส่วนร่วมกับภาคประชาสังคม
เป็นศูนย์กลางด้านนวัตกรรมเพื่ อสังคมใน •
ระดับอาเซียน
•

ส่งเสริมให้เกิดการขยายผลนวัตกรรม
ที่มีส่วนร่วมกับภาคประชาสังคม
# การกระจายตัวของโอกาสทาง
เป็นศูนย์กลางด้านนวัตกรรมเพื่ อ
นวัตกรรมสู่สังคม
สังคมในระดับอาเซียน
#
การทางานร่วมกันและแก้ไขโจทย์
สร้างระบบนิเวศนวัตกรรมเพื่ อสังคม

ค้นหาและพั ฒนา Sectoral Champion •
เพื่ อสร้างความเข้มแข็งของ Cluster
อุตสาหกรรมในพื้ นที่
•
พั ฒนาและส่งเสริมพื้ นทีท
่ ี่มศ
ี ักยภาพ
ทางด้านนวัตกรรม

การขยายผลธุรกิจนวัตกรรมที่มี
คุณลักษณะเฉพาะของแต่ละพื้ นที่ เพื่ อ
# พั ฒนานวัตกรรมในระดับภูมิภาค/
ก่อให้เกิดการยอมรับและเป็นที่รู้จัก
พั ฒนาและส่งเสริมพื้ นทีท
่ ี่มศ
ี ักยภาพ
พื้ นที่
ทางด้านนวัตกรรม

ทางสังคมด้วยนวัตกรรม

กลยุทธ์ที่ 2: สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเปลี่ยนแปลงทางนวัตกรรม
เป้าหมาย:

# พั ฒนาเครื่องมือสนับสนุนทางการเงินที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับนวัตกรรม
# พั ฒนานวัตกรรมที่มีผลกระทบในระดับสูงต่อการพั ฒนาประเทศ
# พั ฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเปลี่ยนแปลงทางนวัตกรรม
ปี 63

โครงการ / แผนงาน
•
•

# Economic Innovation
(Open & Thematic
Innovation)

•

•

# Innovation Foresight
Institute (IFI)

•
•

•

# Innovation Diplomacy

•

กระจายโอกาสการเข้าถึง การ
สนับสนุนทุนนวัตกรรมสู่ภูมภ
ิ าค
กระจายโอกาสการเข้าถึง การ
สนับสนุนทุนสู่อุตสาหกรรมเป้าหมาย
พั ฒนาให้เกิดนวัตกรรมเพื่ อแก้ไข
ปัญหาการเข้าถึงและการให้บริการ
ทางการแพทย์ ในย่าน Yothi
Medical Innovation District
(YMID)

ปี 64
•
•
•

•

กระจายโอกาสการเข้าถึง การสนับสนุน
ทุนนวัตกรรมสู่ภูมภ
ิ าค
กระจายโอกาสการเข้าถึง การสนับสนุน
ทุนสู่อุตสาหกรรมเป้าหมาย
ขยายผลและพั ฒนาให้เกิดนวัตกรรมเพื่ อ
แก้ไขปัญหาสังคม ในย่าน Yothi
Medical Innovation District (YMID)
ในกลุ่ม Health care Biz
ทาการศึกษาและขยายผลไปยังกลุ่ม
อุตสาหกรรมเป้าหมายอื่น

ปี 65
•
•
•

•

เป้าหมาย

กระจายโอกาสการเข้าถึง การ
สนับสนุนทุนนวัตกรรมสู่ภูมภ
ิ าค
กระจายโอกาสการเข้าถึง การ
สนับสนุนทุนสู่อุตสาหกรรมเป้าหมาย # การส่งเสริมนวัตกรรมด้วย
ขยายผลและพั ฒนาให้เกิดนวัตกรรม
เครื่องมือทางการเงิน
เพื่ อแก้ไขปัญหาสังคม ในย่าน Yothi # นวัตกรรมที่มีผลกระทบในระดับสูง
Medical Innovation District
ต่อการพั ฒนาประเทศ
(YMID) ในกลุ่ม Health care Biz
ขยายผลไปยังกลุ่มอุตสาหกรรม
เป้าหมายอื่น

•
สื่อสารข้อมูลและองค์ความรู้ด้าน
นวัตกรรม
ส่งเสริมให้เกิดแพลทฟอร์มข้อมูลและ •
องค์ความรู้
ยกระดับองค์กรนวัตกรรมผ่านข้อมูล •
และองค์ความรู้ด้านนวัตกรรม

•
สื่อสารข้อมูลและองค์ความรู้ด้าน
นวัตกรรม
ส่งเสริมให้เกิดแพลทฟอร์มข้อมูลและองค์ •
ความรู้
ยกระดับองค์กรนวัตกรรมผ่านข้อมูลและ •
องค์ความรู้ด้านนวัตกรรม

สื่อสารข้อมูลและองค์ความรู้ด้าน
นวัตกรรม
# การพั ฒนานวัตกรรมด้วยข้อมูล
ส่งเสริมการใช้เครื่องมือด้านข้อมูลและ
และองค์ความรู้
องค์ความรู้ในองค์กรต่างๆ
ยกระดับองค์กรนวัตกรรมผ่านข้อมูล # ยกระดับองค์กรนวัตกรรมด้วย
ข้อมูลและองค์ความรู้
และองค์ความรู้ด้านนวัตกรรม

•

สร้างเครือข่ายความร่วมมือในต่างประเทศ •
(G2G, G2I และ G2S)
ส่งเสริมกิจกรรมเพื่ อให้เกิดการต่อยอด •
ความร่วมมือและการลงทุน
•
สื่อสารภาพลักษณ์การเป็นประเทศ
นวัตกรรม

สร้างเครือข่ายความร่วมมือใน
ต่างประเทศ (G2G, G2I และ G2S)
ส่งเสริมกิจกรรมเพื่ อให้เกิดการต่อ
ยอดความร่วมมือและการลงทุน
สื่อสารภาพลักษณ์การเป็นประเทศ
นวัตกรรม

สร้างเครือข่ายความร่วมมือใน
ต่างประเทศ (G2G, G2I และ G2S)
สื่อสารภาพลักษณ์การเป็นประเทศ
นวัตกรรม

•
•

# ความร่วมมือระดับนานาชาติ
# ภาพลักษณ์ประเทศนวัตกรรม

กลยุทธ์ที่ 2: สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเปลี่ยนแปลงทางนวัตกรรม
เป้าหมาย:

# พั ฒนาเครื่องมือสนับสนุนทางการเงินที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับนวัตกรรม
# พั ฒนานวัตกรรมที่มีผลกระทบในระดับสูงต่อการพั ฒนาประเทศ
# พั ฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเปลี่ยนแปลงทางนวัตกรรม

กลยุทธ์ที่ 3: สร้างคุณค่าใหม่ทางนวัตกรรม
เป้าหมาย:

# สร้างและพั ฒนาผู้ประกอบการฐานนวัตกรรม (Startups และ High-growth Enterprise)
# ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมบนฐานเทคโนโลยีเข้มข้น (Deep-tech Entrepreneurs)
# การสื่อสารและรับรู้ด้านนวัตกรรม และความร่วมมือระดับนานาชาติ
ปี 63

โครงการ / แผนงาน
•
•

# Startup Thailand

•
•

# NIA Academy

•
•

# ABC Center
•
•

# Innovation Thailand
(Media + Event + Market)

•

ปี 64

ความร่วมมือด้านการส่งเสริมวิสาหกิจ •
เริ่มต้นกับประเทศใน SEA 3 ประเทศ
วิสาหกิจเริม
่ ต้นเข้ามา landing โดย •
การใช้ Smart Visa ในไทย 100 ราย
•
Startup เข้าร่วมโปรแกรม จานวน
50 รายและได้เงินลงทุน 350 ล้าน
•
บาท
Startup ที่ Launching ไป
ต่างประเทศ 25 ราย
ส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยและนักศึกษามี •
ความรู้ในการเป็นผู้ประกอบการ
•
ส่งเสริม Deep Technology
Incubation เกิดการนาเทคโนโลยีเชิง
ลึกในการพั ฒนานวัตกรรม

ความร่วมมือด้านการส่งเสริมวิสาหกิจ
เริ่มต้นกับประเทศใน SEA 5 ประเทศ
วิสาหกิจเริม
่ ต้นเข้ามา landing โดยการ
ใช้ Smart Visa ในไทย 150 ราย
Startup เข้าร่วมโปรแกรม จานวน 100
รายและได้เงินลงทุน 700 ล้านบาท
Startup ที่ Launching ไปต่างประเทศ
35 ราย

•
สื่อสารและสร้างการรับรู้ด้าน
นวัตกรรมในวงกว้าง
•
สร้างการรับรู้ผลิตภัณฑ์นวัตกรรม
ของประเทศไทย
•
ส่งเสริมความร่วมมือระดับประเทศ
นวัตกรรมและการถ่ายทอดเทคโนโลยี
•

สื่อสารและสร้างการรับรู้ด้านนวัตกรรมใน
วงกว้าง
สร้างการรับรู้ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมของ
ประเทศไทย
ยกระดับความสามารถผู้ประกอบการไทย
ในเวทีโลก
ส่งเสริมความร่วมมือระดับประเทศ
นวัตกรรมและการถ่ายทอดเทคโนโลยี

ปี 65
•
•
•
•

•
ส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยและนักศึกษามี
ความรู้ในการเป็นผู้ประกอบการ
•
ส่งเสริม Deep Technology
Incubation เกิดการนาเทคโนโลยีเชิงลึก
ในการพั ฒนานวัตกรรม
•
•
•
•

เป้าหมาย

ความร่วมมือด้านการส่งเสริมวิสาหกิจ
เริ่มต้นกับประเทศใน SEA 10 ประเทศ
วิสาหกิจเริม
่ ต้นเข้ามา landing โดย
การใช้ Smart Visa ในไทย 250 ราย
# สร้าง Global startup Platform
Startup เข้าร่วมโปรแกรม จานวน
for SEA
100 รายและได้เงินลงทุน 1,000 ล้าน
บาท
Startup ที่ Launching ไป
ต่างประเทศ 45 ราย
ส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยและนักศึกษามี
ความรู้ในการเป็นผู้ประกอบการ
# สร้างกาลังคนด้านนวัตกรรม
ส่งเสริม Deep Technology
# ส่งเสริมให้เกิดการนาเทคโนโลยี
Incubation เกิดการนาเทคโนโลยีเชิง
เชิงลึกมาใช้งาน (Deep-tech)
ลึกในการพั ฒนานวัตกรรม
สื่อสารและสร้างการรับรู้ด้าน
นวัตกรรมในวงกว้าง
สร้างการรับรู้ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมของ # การสื่อสารและการรับรู้ด้าน
ประเทศไทย
นวัตกรรม
สร้างการยอมรับต่อนวัตกรรมไทยด้วย # ความร่วมมือระดับนานาชาติ
ข้อมูลและการสื่อสารนวัตกรรมใน
# ภาพลักษณ์ประเทศนวัตกรรม
ระดับประเทศและนานาชาติ
ส่งเสริมความร่วมมือระดับประเทศ
นวัตกรรมและการถ่ายทอดเทคโนโลยี

กลยุทธ์ที่ 2: สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเปลี่ยนแปลงทางนวัตกรรม
เป้าหมาย:

# พั ฒนาเครื่องมือสนับสนุนทางการเงินที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับนวัตกรรม
# พั ฒนานวัตกรรมที่มีผลกระทบในระดับสูงต่อการพั ฒนาประเทศ
# พั ฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเปลี่ยนแปลงทางนวัตกรรม

กลยุทธ์ที่ 4: พั ฒนาสู่องค์กรแห่งนวัตกรรม
เป้าหมาย:

่ นระบบนวัตกรรมด้วยข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ
# ขับเคลือ
# สร้างและพั ฒนาบุคลากรมืออาชีพและผู้นาด้านนวัตกรรม
# เตรียมความพร้อมเพื่ อรับมือความเปลี่ยนแปลงและกระบวนทัศน์ใหม่
ปี 63

โครงการ / แผนงาน
•

# Innovation Portfolio

ปี 65

•

การบริหารจัดการโครงการนวัตกรรม •
อย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส
•
ประเมินศักยภาพและสนับสนุนแนว
ทางการขยายผลเชิงพาณิชย์

•

ส่งเสริมความก้าวหน้าในสายอาชีพ

•
•

ยกระดับศักยภาพเจ้าหน้าที่
สร้างความผูกพั นองค์กร

•
•
•

ยกระดับศักยภาพเจ้าหน้าที่
สร้างความผูกพั นองค์กร
สร้างให้เกิดองค์กรแห่งการเรียนรู้

•
•

ยกระดับประสิทธภาพการทางาน
ลดต้นทุนในกระบวนการทางาน

•
•

พั ฒนาระบบเข้าสู่ระบบ Digital กลาง
การติดตามข้อมูลแบบ Real Time

•

พั ฒนาเข้าสู่ Digital Office

# Human Resource

# Organization
Management

ปี 64

เป้าหมาย

การบริหารจัดการโครงการนวัตกรรม
อย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส
ประเมินศักยภาพและสนับสนุนแนว
ทางการขยายผลเชิงพาณิชย์

•
•

การบริหารจัดการโครงการนวัตกรรม
# ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
อย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส
โครงการ
ประเมินศักยภาพและสนับสนุนแนว
# ส่งเสริมการเติบโตและขยายผล
ทางการขยายผลเชิงพาณิชย์

# สร้างและพั ฒนาบุคลากรรุ่นใหม่
# สร้างสภาพแวดล้อมและแรงจูงใจ
ในการทางาน
# ยกระดับประสิทธิภาพในการ
ดาเนินงาน
# สร้างสภาพแวดล้อมและแรงจูงใจ
ในการทางาน

HR & Org. Managment
# Culture Committee | Internal Communication
# Talent Program | Individual Development Program
# Work from Home | Flexible Time

กลยุทธ์การดาเนินงานของ NIA (2564-2565)

บทบาท: National Innovation System Integrator
กลยุทธ์ที่ 1
สร้างความเข้มแข็งระบบนวัตกรรม
(Strong Innovation System)
สร้างความเข้มแข็งระบบนวัตกรรมผ่าน
การเชื่อมโยงภาคเอกชน ภาครัฐ
การศึกษาและสังคม ทั้งในส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาค รวมทั้งเร่งพั ฒนา
ผู้ประกอบการนวัตกรรมเพื่ อสร้างระบบ
นวัตกรรมที่เข้มแข็งจากพื้ นฐาน
เป้าหมายกลยุทธ์
• ส่งเสริมการพั ฒนาระบบนวัตกรรมใน
ระดับภูมิภาค
• เชื่อมโยงการทางานร่วมกันเชิงระบบ
เพื่ อสร้างมูลค่าและตอบโจทย์การ
พั ฒนาอย่างยั่งยืน
• พั ฒนาสภาพแวดล้อมที่เอือ
้ ต่อการ
พั ฒนาระบบนวัตกรรมอย่างยั่งยืน

กลยุทธ์ที่ 2
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางนวัตกรรม
(Catalyst for Changes)
สร้างนวัตกรรมที่นาไปสู่การเปลี่ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจและสังคม ผ่านเครื่องมือ
และกลไกสนับสนุน รวมทั้งพั ฒนา
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเติบโตและ
เปลี่ยนแปลงทางนวัตกรรม
เป้าหมายกลยุทธ์
• พั ฒนาเครื่องมือสนับสนุนทางการเงินที่
ครอบคลุมและเหมาะสมกับนวัตกรรม
• พั ฒนานวัตกรรมที่มีผลกระทบใน
ระดับสูงต่อการพั ฒนาประเทศ
• พั ฒนาสภาพแวดล้อมที่เอือ
้ ต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางนวัตกรรม

กลยุทธ์ที่ 3

กลยุทธ์ที่ 4

สร้างคุณค่าใหม่ทางนวัตกรรม
(Nurturing Future Value)

พั ฒนาสู่องค์กรแห่งนวัตกรรม
(Innovative Organization)

เตรียมความพร้อมและยกระดับศักยภาพ
ทางนวัตกรรมสาหรับอนาคต ทั้งในระดับ
บุคคล องค์กรและประเทศ ผ่านการสร้าง
การรับรู้ องค์ความรู้และเครื่องมือทาง
นวัตกรรม

พั ฒนาสู่องค์กรแห่งนวัตกรรมเพื่ อสร้าง
ความเข้มแข็งและการเติบโตภายใน
องค์กรอย่างมั่นคง

เป้าหมายกลยุทธ์
• สร้างและพั ฒนาผู้ประกอบการฐาน
นวัตกรรม (Startups และ Highgrowth Enterprise)
• ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมบนฐาน
เทคโนโลยีเข้มข้น (Deep-tech
Entrepreneurs)
• การสื่อสารและรับรู้ด้านนวัตกรรม และ
ความร่วมมือระดับนานาชาติ

เป้าหมายกลยุทธ์
• ขับเคลื่อนระบบนวัตกรรมด้วยข้อมูล
อย่างมีประสิทธิภาพ
• สร้างและพั ฒนาบุคลากรมืออาชีพและ
ผู้นาด้านนวัตกรรม
• เตรียมความพร้อมเพื่ อรับมือความ
เปลี่ยนแปลงและกระบวนทัศน์ใหม่

