
บทบาทและภารกิจของ NIA

วัตถุประสงค์การจัดตั้ง
1. พัฒนาโครงการนวัตกรรม
ส่งเสริม สนับสนุน และด ำเนินกำรพัฒนำนวัตกรรมของประเทศ
ซ่ึงรวมถึงกำรพัฒนำโครงกำรนวัตกรรมในระยะหลังกำรวิจัยและ
พัฒนำ หรือกำรต่อยอดจำกงำนวิจัยและส่ิงประดิษฐ์สู่เชิงพำณิชย์

2. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ส ำรวจ ศึกษำ วิเครำะห์ และประเมินทำงวิชำกำร รวมท้ังควำมต้องกำร
พัฒนำนวัตกรรมในด้ำนต่ำงๆ เพ่ือเสนอแนะนโยบำยและมำตรกำร
เกี่ยวกับกำรพัฒนำนวัตกรรมของประเทศต่อคณะรัฐมนตรี

3. ยกระดับเครือข่ายวิสาหกิจรายอุตสาหกรรม
ส่งเสริมและสนับสนุนกำรยกระดับควำมสำมำรถด้ำนนวัตกรรม
ของเครือข่ำยวิสำหกิจในสำขำอุตสำหกรรมยุทธศำสตร์
อันก่อให้เกิดระบบนวัตกรรมแห่งชำติที่เข้มแข็ง

4. ยกระดับความสามารถด้านนวัตกรรม 
ส่งเสริมและสนับสนุนกำรยกระดับทักษะควำมสำมำรถด้ำนเทคโนโลยี
และกำรบริหำรจัดกำรด้ำนนวัตกรรม

5. ความตระหนักด้านนวัตกรรม
ส่งเสริมและสนับสนุนเพ่ือสร้ำงควำมตื่นตัวด้ำนนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีอันก่อให้เกิดวัฒนธรรมนวัตกรรม ท้ังในระดับผู้ประกอบกำร
อุตสำหกรรม ระดับองค์กรและระดับประชำชน

กลยุทธ์การด าเนินงาน
1. สร้างความเข้มแข็งระบบนวัตกรรม 
(Strong Innovation System)
สร้ำงควำมเข้มแข็งระบบนวัตกรรมผ่ำนกำรเชื่อมโยงภำคเอกชน 
ภำครัฐ กำรศึกษำและสังคม ท้ังในส่วนกลำงและส่วนภูมิภำค 
รวมท้ังเร่งพัฒนำผู้ประกอบกำรนวัตกรรมเพ่ือสร้ำงระบบนวัตกรรม
ท่ีเข้มแข็งจำกพ้ืนฐำน

2. สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเปล่ียนแปลงทางนวัตกรรม 
(Catalyst for Changes)
สร้ำงนวัตกรรมท่ีน ำไปสู่กำรเปลี่ยนแปลงทำงเศรษฐกิจและสังคม 
ผ่ำนเครื่องมือและกลไกสนับสนุน รวมท้ังพัฒนำสภำพแวดล้อม
ท่ีเอื้อต่อกำรเติบโตและเปลี่ยนแปลงทำงนวัตกรรม 

3. สร้างคุณค่าใหม่ทางนวัตกรรม 
(Nurturing Future Value)
เตรียมควำมพร้อมและยกระดับศักยภำพทำงนวัตกรรมส ำหรับอนำคต
ท้ังในระดับบุคคล องค์กรและประเทศ ผ่ำนกำรสร้ำงกำรรับรู้ 
องค์ควำมรู้และเครื่องมือทำงนวัตกรรม

4. พัฒนาสู่องค์กรแห่งนวัตกรรม 
(Innovative Organization)
พัฒนำสู่องค์กรแห่งนวัตกรรมเพ่ือสร้ำงควำมเข้มแข็งและกำรเติบโต
ภำยในองค์กรอย่ำงม่ันคง
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แนวทาง NIA เพ่ือบูรณาการความร่วมมือนวัตกรรม

ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ในฐานะ “บูรณากรระบบนวัตกรรมแห่งชาติ” 

NIA as National Innovation System Integrator

# บูรณาการแนวระนาบเพ่ือพัฒนาอุปทานทางนวัตกรรม 
(Horizontal System Integrator for Supply-side Development)
เช่ือมโยงและประสำนงำนหน่วยงำนสนับสนุนกำรพัฒนำนวัตกรรม
เพ่ือสร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรท ำงำนร่วมกันของระบบนิเวศนวัตกรรม

# บูรณาการแนวดิ่งเพ่ือพัฒนาอุปสงค์ทางนวัตกรรม 
(Vertical System Integrator for Demand-side Development)
เช่ือมโยงและประสำนงำนภำคเอกชน ภำคประชำสังคมและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
เพ่ือกำรพัฒนำนวัตกรรมท่ีสร้ำงคุณค่ำและผลกระทบ ท้ังเชิงเศรษฐกิจและสังคม
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อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย

นวัตกรรม

• กำรเงินและกำรลงุทนในธุรกิจ
นวัตกรรมกับบุคคลำกรอุดมศึกษำ 
(In-Campus Financing Innovation 
& Investment)

• กำรใช้ประโยชน์โครงสรำ้งพ้ืนฐำน
ทำงกำรวิจัย พัฒนำ และนวัตกรรม 
(RDI Infrastructure Utilization)

• นวัตกร (Innovators)
• มหำวิทยำลัยแห่งผู้ประกอบกำร 

(Entrepreneurial Universities)
• กำรเชื่อมโยงอตุสำหกรรมและมหำวิทยำลัย 

(University-Industry Linkages)

• กำรสร้ำงอุตสำกรรมนวัตกรรมแห่งอนำคต 
(New S-curves)

• กำรเชื่อมโยงอตุสำหกรรมและสถำบันวิจัย
และเทคโนโลยี 
(University-RTOs Linkages)

• นวัตกรรมข้อมูลเพ่ือสำรสนเทศนวัตกรรม 
(Data-driven Innovation 4 Innovation 
Informatics)

• ศำสตร์ด้ำนนวัตกรรมศึกษำ 
(Innovation Studies)

• กำรพัฒนำธุรกิจและนวัตกรรมสังคม
จำกโครงกำรวิจัยล ้ำแนว 
(Frontier Research)

• กำรใช้ประโยชน์โครงสรำ้งพ้ืนฐำน
ทำงกำรวิจัย พัฒนำ และนวัตกรรม 
(RDI Infrastructure Utilization)

• งำนวิจัยสู่เชิงพำณิชย์และลดควำม
เหลื่อมล ้ำ 
(Research Commercialization & 
Equity Improvement)

• กำรวิจัยเชิงระบบ (System 
Research)
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Bio-based Service-SharingManufacturing 
& Circular

Social

Platform Innovation
• DEEP EYES แพลตฟอร์ม
ระบบจ ำใบหน้ำแบบ Real  
time

• พินซูก แพลตฟอร์มตลำด
ซื้อขำยสินค้ำฮำลำลออน
ไลน์แบบเสร็จสรรพ 

Social Innovation
• โซลูช่ันการแปลงขยะ
อินทรีย์ส าหรับสวนผัก
กลางเมือ เพ่ือกำรจัดกำร
ขยะอินทรีย์ในชุมชนอย่ำงมี
ส่วนร่วมและย่ังยืน

• Buddy HomeCare ช่วย
เพ่ิมโอกำสกำรจ้ำงงำนใน
พ้ืนที่ และยกระดับคุณภำพ
ชีวิตผู้สูงอำยุ

6+1 Regions: North/South/East/West/Northwest/Deep-South + Capital-BKK

International: Global market and branding

Solution-based 
Innovation
• Thamos ระบบปลูกข้ำว
ด้วยอำกำศยำนไร้คนขับ
ชนิดใช้เครื่องยนต์ร่วมกับ
ไฟฟำ้

• Top Engineering ระบบ
ส ำรวจทำงอำกำศแนวท่อ
ก๊ำซธรรมชำติ ด้วย VTOL 
Fixed Wing 

High-value Innovation
• SPACE F ควำมร่วมมือกับ
ภำควิจัยและภำคเอกชน
เพ่ือสร้ำง Food-tech 
Startups

Grassroot Opportunity
• การยกระดับผลิตภัณ์ฐาน
ชีวภาพใน 3 จังหวัด
ชายแดนใต้ โอกำศทำง
นวัตกรรมของ SMEs
OTOP


