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Innovative Startup @ University 

โครงการเพ่ิมพนูความรู้ด้านนวตักรรมและสตารท์อพัส าหรบัคณาจารยม์หาวิทยาลยั 
 
 

หลกัการและเหตผุล   

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย โดยศนูยส์ง่เสรมิการพฒันาความรูต้ลาดทุน (TSI) นอกเหนือจากการมุ่งเน้นพฒันาความรู้
ในดา้นการลงทุนพืน้ฐานใหก้บักลุ่มประชาชนทัว่ไป การสรา้งมาตรฐานความรูใ้หก้บักลุ่มผูป้ระกอบวชิาชพีแลว้ ในปี 2559 ทีผ่่านมา
ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ไดจ้ดัตัง้หน่วยงานพฒันาความรูผู้ป้ระกอบการขึน้ใหม่ เพื่อเป็นศนูยก์ลางในการพฒันาและเผยแพร่ความรูแ้กภ่าค
ธุรกจิ รวมถงึวสิาหกจิเริม่ตน้หรอืสตารท์อพั (Startup) ผ่านกจิกรรมการใหค้วามรู ้สือ่การเรยีนรูต่้างๆ อนัจะเป็นการสนบัสนุนใหเ้กดิ
การสรา้งธุรกจิใหม่บนฐานความรู ้ความคดิสรา้งสรรค ์และนวตักรรม เพื่อใหเ้กดิพลงัในการเปลีย่นแปลงเศรษฐกจิและสงัคมไทยใน
อนาคต  

ส านกังานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรมแหง่ชาต ิ(สวทน.) และส านกังานนวตักรรมแห่งชาต ิ
(สนช.) เป็นหน่วยงานภาครฐัทีมุ่่งสรา้งความตื่นตวัของการพฒันานวตักรรมส าหรบัประเทศไทย รวมถงึมุง่หวงัใหเ้กดิการพฒันา
ระบบนิเวศนวตักรรมแห่งชาตทิีย่ ัง่ยนื ผ่านแผนยกระดบันวตักรรมเพื่อมุ่งสรา้งใหเ้กดิ “ธุรกจิใหม่” และแผนการสง่เสรมิวฒันธรรม
นวตักรรม และพฒันา “บุคคลากรดา้นนวตักรรม” รวมถงึสรา้งองคก์รและระบบนวตักรรม “ระบบการบรหิารจดัการนวตักรรม” ซึง่จะ
สนบัสนุนใหเ้กดิความใฝ่รูแ้ละสรา้งความตื่นตวัดา้นนวตักรรม ตลอดจนสรา้งความเขม้แขง็ดา้นนวตักรรมของประเทศ 

จากเจตนารมยเ์ดยีวกนั ทีเ่หน็วา่การขบัเคลื่อนธุรกจิในยุคปัจจบุนั จ าเป็นทีผู่ป้ระกอบการหรอืบุคลากรรุ่นใหม่ ตอ้งใชค้วามรู้
และทกัษะดา้นนวตักรรมส าหรบัการท าธุรกจิ โดยเฉพาะธุรกจิสตารท์อพัทีม่นีวตักรรมและเทคโนโลยเีป็นตวัขบัเคลื่อน            
ตลาดหลกัทรพัยฯ์ สวทน. และ สนช. จึงไดร้ว่มกนัจดัโครงการ Innovative Startup @ University ขึน้เป็นครัง้แรก โดยมี
เป้าหมายในการเผยแพร่ความรูไ้ปสูค่ณาจารยใ์นสถาบนัอุดมศกึษาทัว่ประเทศ ผ่านหลกัสตูรการอบรมสมัมนาจ านวน 2 วนั 

 
 

วตัถปุระสงคโ์ครงการ 
 

1. เพื่อสนบัสนุนใหม้หาวทิยาลยัทีม่คีวามร่วมมอื เป็นสถาบนัการศกึษาแห่งการเรยีนรูเ้รื่องนวตักรรม และการท าธุรกจิ
สตารท์อพัมากขึน้  

2. เพื่อสนบัสนุนและสง่เสรมิใหค้ณาจารยข์องมหาวทิยาลยัทีส่อนวชิาทีเ่กีย่วขอ้งกบัการสรา้งผูป้ระกอบการ นวตักรรม 
เทคโนโลย ีมคีวามรูค้วามเขา้ใจมากขึน้ ส าหรบัการน าความรูท้ีไ่ดไ้ปประยุกตใ์ชใ้นการพฒันาเนื้อหาหลกัสตูร และรปูแบบการเรยีน
การสอน เพื่อสรา้งระบบความคดิแบบผูป้ระกอบการ (Entrepreneurial Mindset) ใหแ้ก่นิสตินกัศกึษาต่อไป 
 

กลุ่มเป้าหมาย 
 

อาจารยท์ีส่อนวชิาทีเ่กีย่วขอ้งกบัผูป้ระกอบการ หรอื ดา้นนวตักรรม เทคโนโลย ีฯลฯ ในระดบัมหาวทิยาลยัทัง้ในกรุงเทพฯ 
และภูมภิาค รุ่นละไม่เกนิ 150 คน 

 

ก าหนดการจดัอบรม   จ านวน 4 ครัง้  
 

ครัง้ท่ี ก าหนดการ สถานท่ี 
1 25-26 มีนาคม 2560 ตลาดหลกัทรพัยฯ์ กรงุเทพฯ 
2 22-23 เมษายน 2560 มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
3 17-18 มิถนุายน 2560 มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
4 5-6 สิงหาคม 2560 มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

* ก ำหนดกำร สถำนทีอ่ำจเปลีย่นแปลงได้ตำมควำมจ ำเป็นและเหมำะสม 
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หลกัสูตรอบรม จ านวน 2 วนั 
  

วนัเวลา หวัข้อ วตัถปุระสงคก์ารเรียนรู ้

วนัท่ี 1 Startup Business Fundamental  
09.00-12.00  

 
 Startup Overview and Idea Discovery  

o Start to be a startup  
o Innovative ideas discovery  

 Transform Idea to Product  
o Product development process: Lean 

startup  

1. เขา้ใจความหมาย แนวคดิ และลกัษณะของการท าธุรกจิแบบ Startup    
ไดเ้หน็การก่อตัง้ ปัญหาและอุปสรรคของการด าเนินธุรกจิ Startup ทีเ่ป็น
ตน้แบบต่างๆ ทีฝ่่าฟันจนประสบความส าเรจ็ เพือ่ใหเ้กดิแรงบนัดาลใจ 
และม ีMindset ทีเ่หมาะสมในการเริม่ตน้ธุรกจิสตารท์อพั 

2. เขา้ใจขัน้ตอนการเตบิโตของธุรกจิ Startup (Stages of Startup) เพือ่เหน็
ล าดบั และกระบวนการในการพฒันาธุรกจิ Startup จนประสบ
ความส าเรจ็ รวมทัง้เรยีนรูร้ะบบนิเวศของธุรกจิ Startup  เพือ่ใหรู้จ้กั
บทบาทและหน้าทีข่องผูเ้กีย่วขอ้งต่างๆ  

3. เรยีนรูเ้ทคนิคและวธิกีารสรา้งไอเดยีใหม่ๆ  ส าหรบัแกปั้ญหา Customer 
Pain Points  โดยใชน้วตักรรม  

4. เรยีนรูก้ระบวนการพฒันาผลติภณัฑแ์บบ Lean Startup ซึง่มุง่เน้นการ
สรา้งผลติภณัฑต์น้แบบ (Minimum Viable Product :MVP) บนหลกัการ
ความประหยดัสงูสุด (Lean Production)  

13.00-16.00 
 

 Scaling up the Startup Business   
o Business expansion analysis   
o Startup business plan development  

 Becoming the established  startup 
o Accelerating business expansion with 

outside funding  
o Pitching preparation and techniques  

 Conclusion & Learning : How to apply 
entrepreneur teaching context  

1. เรยีนรูว้ธิกีารวเิคราะหเ์พือ่ขยายธุรกจิหลงัจากทีไ่ด ้Validated Product 
โดยการศกึษาจากตวัอย่าง Business Models ของธุรกจิ Startup อื่นๆ ที่
ประสบความส าเรจ็ ซึง่ครอบคลุมการเพิม่ก าลงัการผลติ และการขยาย
ตลาดไปยงักลุ่มลกูคา้เป้าหมาย เพือ่ใหเ้กดิการเตบิโตของธุรกจิอย่าง
รวดเรว็ 

2. เรยีนรูก้ารสรา้ง Startup Business Model and Plan เพือ่เป็นแผนทีน่ า
ทางของธุรกจิ และใชส้ือ่สารกบัผูเ้กีย่วขอ้งส าหรบัการขยายธุรกจิในขัน้
ต่อไป  

3. เรยีนรูเ้ทคนิคการเร่งขยายธุรกจิโดยใชแ้หล่งเงนิทุนจากภายนอกประเภท
ต่างๆ  เพือ่ใหเ้กดิประโยชน์รว่มต่อมลูค่ากจิการ รวมทัง้เขา้ใจความ
คาดหวงั กระบวนการลงทุนของนกัลงทุน และการใชป้ระโยชน์จาก
เงนิทุนใหม้ปีระสทิธภิาพ 

4. เรยีนรูก้ระบวนการ เทคนิค และตวัอย่างน าเสนอแผนธุรกจิ ต่อนกัลงทุน  
5. สามารถประยุกตอ์งคค์วามรูด้า้นสตารท์อพัไปใชก้บัการสอนนิสติ

นกัศกึษาในมหาวทิยาลยัได ้

วนัท่ี 2 Innovation vs Startup Business 

9.00-12.00  What do we know about innovation  
o What is innovation and where does 

idea come from 
o Misunderstanding about innovation 
o Types and characteristics of 

innovation 
 Innovation process 

o Models of innovation 
o Understanding innovation process 
o Relationship between R&D, science, 

technology, innovation and 
entrepreneurship 

 
1. เรยีนรูพ้ ืน้ฐานเกีย่วกบันวตักรรม ความหมายของนวตักรรม จุดเริม่ตน้

ของนวตักรรม และความเขา้ใจผดิเกีย่วกบันวตักรรม 
2. เรยีนรูเ้กีย่วกบัประเภทและคุณลกัษณะของนวตักรรม 
3. เรยีนรูเ้กีย่วกบัรปูแบบและกระบวนการของการพฒันานวตักรรม  
4. เรยีนรูเ้กีย่วความสมัพนัธร์ะหว่างการวจิยัและพฒันา วทิยาศาสตร ์

เทคโนโลย ีนวตักรรม และความเชือ่มโยงกบัความเป็นผูป้ระกอบการ 
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เวลา หวัข้อ วตัถปุระสงคก์ารเรียนรู ้
13.00 -16.00  Cases of innovation in sectors   

o Innovation in manufacturing 
o Innovation in service 
o Social innovation 

 Bridging innovation and startups 
o How startups acquire innovation 
o How startups create innovation 

1. เรยีนรูเ้กีย่วกบัรปูแบบของนวตักรรม และเทคนิคการพฒันานวตักรรมใน
สาขาต่างๆ อนัไดแ้ก่ นวตักรรมในภาคอุตสาหกรรมการผลติ นวตักรรม
ในภาคอุตสาหกรรมการบรกิาร และนวตักรรมสงัคม 

2. เรยีนรูเ้กีย่วกบัเทคนิคน านวตักรรมไปใชใ้นการพฒันาธุรกจิสตารท์อพั 
สตารท์อพัแสวงหานวตักรรมอย่างไร และสตารท์อพัสรา้งนวตักรรมได้
อย่างไร 

 
 

ค่าใช้จ่ายในการเข้ารว่มโครงการ 
การเขา้ร่วมโครงการไม่มคี่าใชจ้า่ย ส าหรบัผูท่ี้เดินทางมาจากต่างจงัหวดัหรอืจงัหวดัใกล้เคียง ต้องรบัผิดชอบค่าใช้จา่ย

ต่างๆ เอง เช่น ค่าเดินทาง ค่าท่ีพกั และค่าใช้จา่ยส่วนตวัอ่ืนๆ 
 

ลงทะเบียน 
 สามารถลงทะเบยีนสมคัรเขา้อบรมไดท้ี ่goo.gl/QiAJsQ อน่ึง ทีน่ัง่ในแต่ละรุ่นมจี านวนจ ากดั จงึขอสงวนสทิธิแ์บบ     
First-come, first-served 
 

หมายเหต ุ
1. ผูจ้ดัฯ จะเตรยีมอาหารว่าง และอาหารกลางวนัส าหรบัผูเ้ขา้รว่มอบรมทุกท่าน  
2. ส าหรบัผูเ้ขา้ร่วมอบรมครบ 100% จะไดร้บัวุฒบิตัรในวนัสดุทา้ยของการอบรม 

 
 
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม  

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ฝ่ายพฒันาความรูผู้ป้ระกอบการ  
 คุณปรยิากร มงคลพทุธรกัษา (อึง่) 0-2009-9816            e-mail: pariyakornm@set.or.th 
 คุณณฤทธิ ์วรพงษ์ด ี(บู๊ท)    0-2009-9848           e-mail: narit@set.or.th 

       
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร ์เทคโนโลยีและนวตักรรมแห่งชาติ 
 คุณพงศว์ราวฑุฒ ิหมื่นยุทธ ิ(ตน้)  02-160-5432-37 ต่อ 503 e-mail: bongse@sti.or.th 
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