


จ้างเหมาออกแบบและจัดนิทรรศการ
ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีแห่งชาติ ประจําปี 2564

สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)



สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

                        
องค์กรหลักในการสร้างเสริมระบบนวัต
กรรมแห่งชาติ เพ่ือเพ่ิมคุณค่าที่ยั่งยืน

มีรูปแบบการสนันสนุนดังนี้

1. Groom การให้ความรู้ ทักษะต่างๆ ในการเริ่มคิดสร้างสรรค์นวัตกรรม

2. Grant การให้เงินทุน เพ่ือนําไปพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม

3. Growth การต่อยอดและยกระดับธุรกิจนวัตกรรมอย่างยัง่ยืน



WHAT IS 
 

กระบวนการสร้างนวัตกรรม
4 ขั้นตอน

สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)



เรียนรู้ปัญหาจาก 

กลุ่ม
เป้าหมาย

เข้าใจอย่างลึกซึ้ง

คิดแก้ไขปัญหา 
จากมุมมองใหม่
ที่แตกต่างและสร้างสรรค์

เพ่ิมมูลค่า
ผลงานนวัตกรรม
นําเสนอออกสู่ตลาด

What is 4 Innovator ?

สร้างและทดสอบ
ชิ้นงานต้นแบบ
วางแผนธุรกิจ 
เชื่อมโยงคนกับเทคโนโลย ี
จัดสรรทรัพยากรในการผลิต

สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)



สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

เรียนรู้ปัญหาจากผู้ใช้งาน ทําความเข้าใจปัญหาอย่างลึกซึ้ง 
และแก้ไขปัญหาจากมุมมองใหม่

Insight / รู้ลึก รู้จริง

● หาปัญหาหรือโอกาส
● หากลุ่มเป้าหมาย
● ทําความเข้าใจกับกลุ่มเป้าหมาย

○ สัมภาษณ์
○ สังเกต

● ตั้งโจทย์



สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

คิดแก้ไขปัญหาจากมุมมองใหม่ที่แตกต่างและสร้างสรรค์ เป็นไอ
เดียที่จับต้องได้ และมีโอกาสทําได้จริง

Wow Idea / สร้างสรรค์ไอเดีย

● ค้นหาวิธีแก้ปัญหา
● Everything is possible
● เลือกไอเดียที่ตอบโจทย์หรือแก้ไขปัญหาได้
● ร่างไอเดีย



สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

การสร้างและทดสอบชิ้นงานตัวอย่าง มาบูรณาการเข้ากับมุม
มองธุรกิจ การคิดวิเคราะห์ด้านการเงิน การตลาด การจัดสรร
ทรัพยากรในการผลิตด และเทคโนโลยี  เพ่ือพัฒนาแผนบริหาร
จัดการและเพ่ิมความเป็นไปได้ทางธุรกิจ

Business Model / แผนพัฒนาธุรกิจ

● สร้างชิ้นงานต้นแบบ
● ทดสอบชิ้นงานต้นแบบ
● วิเคราะห์แผนพัฒนาธุรกิจ
● หาเครือข่ายทางธุรกิจ

○ บุคคล
○ หน่วยงาน
○ สถานที่



สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

การลงมือปฏิบัติอย่างมุ่งมัน่ คิดจริง ทําจริง ขายจริง ผลิต
จริง และเพ่ิมมูลค่า เพ่ือขายออกสู่ตลาด

Production & Diffusion  
การผลิตและการกระจาย

● ผลิตภัณฑ์ (ที่พัฒนาจากขั้นที่ 3)
○ สร้างภาพลักษณ์ให้สินค้าหรือบริการ
○ ช่องทางการจัดจําหน่าย
○ ช่องทางโฆษณา

● การนําเสนอผลงาน
○ Slogan สินค้า
○ การนําเสนอด้วยภาพและคําพูด



ลองไปเป็นเขา / เลือกปัญหา สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)



สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

วันเด็ก ช่วงสัปดาห์ที่ 2 เดือนมกราคมของทุกปี
สถานที่ : NIA

งานถนนสายวิทยาศาสตร์

วันวิทยาศาสตร์ ช่วงเดือนสิงหาคมของทุกปี
สถานที่ : Impact challenger เมืองทองธานี

งานมหกรรมวิทยาศาสตร์

    ช่วงเวลาการจัดกิจกรรม

Jan Feb Mar Apr

MayJunJulAug

Sep Oct Nov Dec



สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

ฐานการเรียนรู้ Learning Station
(2018 - Present)



สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

Pizza Innovation Academy 
for Young Innovator

สร้างสรรค์นวัตกรรมจากพิซซ่า ทําให้เกิดพิซซ่าที่แปลกใหม่ 
มีคุณค่า รสชาติ หน้าตาถูกใจผู้ซื้อ 



สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

A Young Agtech Innovator

สร้างสรรค์นวัตกรรมเพ่ือการเกษตร ทําให้เกษตรกร 
ใช้ชีวิตง่าย สะดวกสบาย ไม่ต้องกังวลกับการดูแลพืช



สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

นวัตกรรมของสบู่ เกิดจากธาตุคาร์บอน  
ซึ่งเป็นส่วนประกอบของส่ิงรอบตัวเรา

 
มาช่วยกันเติมความคิดสร้างสรรค์  
ให้สบู่ธรรมดากลายเป็นนวัตกรรม 

Bubble Innovation นวัตกรรม ฟอง ฟอง



สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

Super Egg ไข่เสกได้

BEG Economy การพัฒนาเศรษฐกิจควบคู่ไป
กับการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ

ทดลองเป็นเจ้าของฟาร์ม นําไข่ธรรมดามาทําให้
เกิดมูลค่า



สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

INNO OLD-K

สร้างสรรค์นวัตกรรมที่ทําให้ผู้สูงวัย ใช้ชีวิตอย่างโอเค 
ปลอดภัย และลดอุปสรรคทางด้านร่างกาย และจิตใจ



สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

STEAM4INNOVATOR Academy 

สถาบันสู่โลกนวัตกรรม 10 เทรนด์ นวัตกรรมสุดฮอต ในทศวรรตที่ 21 
มาช่วยกันทําให้อันดับประเทศไทย เพ่ิมขึ้นในแต่ละปีกันเถอะ!



สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

www.steam4innovatorvr.com

https://docs.google.com/file/d/1MT-91Z_AMb6w5GEYVP6l7Ho3Kxo1QOna/preview


สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

www.steam4innovatorvr.com



www.steam4innovatorvr.com

สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)



สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

CLICK

https://www.steam4innovatorvr.com/
https://www.steam4innovatorvr.com/


สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

CLICK

https://www.steam4innovatorvr.com/
https://www.steam4innovatorvr.com/


สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

CLICK

https://www.steam4innovatorvr.com/
https://www.steam4innovatorvr.com/


สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

CLICK

https://www.steam4innovatorvr.com/
https://www.steam4innovatorvr.com/


สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

ปี 2564 จะเป็นยังไง…?

จุดประสงค์ : - เพ่ือจัดทําเว็บไซต์ฐานการเรียนรู้ ในรูปแบบออนไลน์ ให้เยาวชนและบุคคลากร
                   ทางการศึกษาได้เข้าถึงกระบวนการ STEAM4INNOVATOR
                 - เพ่ือสร้างฐานการเรียนรู้และเผยแพร่องค์ความรู้ด้านนวัตกรรม 

กลุ่มเป้าหมาย : เด็กและเยาวชน (ประถมศึกษาตอนปลาย-มัธยมศึกษาตอนต้น) 

Theme :   International Year of Fruits and Vegetables 
>>> “Waste to Energy”



สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

ปี 2564 จะเป็นยังไง…?

● On-site
พ้ืนที่ : 50 ตารางเมตร
สถานที่ : อิมแพคเมืองทองธานี
วันที่ : 9 - 19 พฤศจิกายน 2564

● Online
ฐานการเรียนรู้ : 1 ฐาน
เว็บไซต์ : 
https://www.steam4innovatorvr.com

จัดงานแบบ Hybrid 

https://www.steam4innovatorvr.com


ขอบเขตงานที่สําคัญ

ออกแบบ และพัฒนาเว็บไซ
ต์กิจกรรม (Virtual 

Learning Station) ใน 
Theme : Waste to 

Energy

ออกแบบนิทรรศการ 
(On-site) 

เพ่ือประชาสัมพันธ์ 
Learning Station Online

จัดเตรียมบุคลากร 
1.หลักสูตรและดําเนินการ
ออกแบบหลักสูตรกิจกรรม 
2.แก้ไขปัญหาระบบออนไลน์

ออกแบบ จัดทํา ผลิต ติดตัง้
โครงสร้างและอุปกรณ์ต่างๆ 
ทีเ่กีย่วข้องในนิทรรศการ

--------------
จัดเตรียมระบบ

ไฟฟา้และเครือ่งเสียง

จัดทําของแจก หรือของที่
ระลึก อย่างน้อย 2 ชนิด 

รวมไม่น้อยกว่า 3,OOO ชิน้
---------------

เสือ้โปโล ปักlogo ด้านหน้า
อย่างน้อย 150 ตัว

ออกแบบและจัดทํา 
Facebook Ad > 15 ชิน้ 
และมียอดการเข้าถึงรวมไม่

น้อยกว่า 100,000
____________

VDO 2 ผลงาน ทํา Live

ดําเนินการจัดแคมเปญ 
เพ่ือประชาสัมพันธ์ฐานการ

เรียนรู้ 
STEAM4INNOVATOR 
อย่างน้อย 1 กิจกรรม

คู่มือประกอบการใช้งาน
จัดฝึกอบรมให้กับผู้ใช้งาน
--------------------
Report (แบบประเมิน)

สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)



ขอบเขตงานสําคัญ : Online

ออกแบบและพัฒนาเว็บไซ
ต์กิจกรรม (Virtual 

Learning Station) ใน 
Theme : 

Waste to Energy

จัดเตรียมบุคลากร 
1.หลักสูตรและดําเนินการ
ออกแบบหลักสูตรกิจกรรม 
2.แก้ไขปัญหาระบบออนไลน์

ออกแบบและจัดทํา 
Facebook Ad > 15 ชิน้ 
และมียอดการเข้าถึงรวมไม่

น้อยกว่า 100,000
____________

VDO 2 ผลงาน ทํา Live

ดําเนินการจัดแคมเปญ 
เพ่ือประชาสัมพันธ์ฐานการ

เรียนรู้ 
STEAM4INNOVATOR 
อย่างน้อย 1 กิจกรรม

สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)



ออกแบบและพัฒนาเว็บไซ
ต์กิจกรรม (Virtual 

Learning Station) ใน 
Theme : Waste to 

Energy

ออกแบบและจัดทํา 
Facebook Ad > 15 ชิน้ 
และมียอดการเข้าถึงรวมไม่

น้อยกว่า 100,000
____________

VDO 2 ผลงาน ทํา Live

สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

ขอบเขตงานสําคัญ : Online

จัดเตรียมบุคลากร 
1.หลักสูตรและดําเนินการ
ออกแบบหลักสูตรกิจกรรม 
2.แก้ไขปัญหาระบบออนไลน์

ดําเนินการจัดแคมเปญ 
เพ่ือประชาสัมพันธ์ฐานการ

เรียนรู้ 
STEAM4INNOVATOR 
อย่างน้อย 1 กิจกรรม



ออกแบบและพัฒนาเว็บไซ
ต์กิจกรรม (Virtual 

Learning Station) ใน 
Theme : Waste to 

Energy

จัดเตรียมบุคลากร 
1.หลักสูตรและดําเนินการ
ออกแบบหลักสูตรกิจกรรม 
2.แก้ไขปัญหาระบบออนไลน์

ออกแบบและจัดทํา 
Facebook Ad > 15 ชิน้ 
และมียอดการเข้าถึงรวมไม่

น้อยกว่า 100,000
____________

VDO 2 ผลงาน ทํา Live

ดําเนินการจัดแคมเปญ 
เพ่ือประชาสัมพันธ์ฐานการ

เรียนรู้ 
STEAM4INNOVATOR 
อย่างน้อย 1 กิจกรรม

สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

ขอบเขตงานสําคัญ : Online



ขอบเขตงานที่สําคัญ : Onsite

ออกแบบนิทรรศการ 
(On-site) 

เพ่ือประชาสัมพันธ์ 
Learning Station Online

ออกแบบ จัดทํา ผลิต ติดตัง้
โครงสร้างและอุปกรณ์ต่างๆ 
ทีเ่กีย่วข้องในนิทรรศการ

--------------
จัดเตรียมระบบ

ไฟฟา้และเครือ่งเสียง

จัดทําของแจก หรือของที่
ระลึก อย่างน้อย 2 ชนิด 

รวมไม่น้อยกว่า 3,OOO ชิน้
---------------

เสือ้โปโล ปักlogo ด้านหน้า
อย่างน้อย 150 ตัว

คู่มือประกอบการใช้งาน
จัดฝึกอบรมให้กับผู้ใช้งาน
--------------------
Report (แบบประเมิน)

สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)



ออกแบบนิทรรศการ 
(On-site) 

เพ่ือประชาสัมพันธ์ 
Learning Station Online

ออกแบบ จัดทํา ผลิต ติดตัง้
โครงสร้างและอุปกรณ์ต่างๆ 
ทีเ่กีย่วข้องในนิทรรศการ

--------------
จัดเตรียมระบบ

ไฟฟา้และเครือ่งเสียง

จัดทําของแจก หรือของที่
ระลึก อย่างน้อย 2 ชนิด 

รวมไม่น้อยกว่า 3,OOO ชิน้
---------------

เสือ้โปโล ปักlogo ด้านหน้า
อย่างน้อย 150 ตัว

คู่มือประกอบการใช้งาน
จัดฝึกอบรมให้กับผู้ใช้งาน
--------------------
Report (แบบประเมิน)

สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

ขอบเขตงานที่สําคัญ : Onsite



สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

หลักเกณฑ์ในการพิจารณา

1  ราคาที่เสนอราคา 20%

2 ข้อเสนอด้านเทคนิคหรืออื่นๆ 80%



2
ก.ย.

6
ก.ย.

9
ก.ย.

9 - 19
พฤศจิกายน

บรีฟงาน

ยืน่เสนอราคา 

นําเสนองาน 
(Presentation)
_____________
10.OO-12.OO น.

ผ่าน Zoom Meeting

มหกรรมวิทย์ 
2564

สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)



ติดต่อสอบถามเพ่ิมเติมได้ที่

steam4innovator@nia.or.th

สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)




