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 รางวัลนวัตกรรมแหงชาติถือเปนรางวัลทรงเกียรติสูงสุดในแวดวงนวัตกรรมของประเทศไทย ท่ีริเร่ิมจัดประกวด

โดยสำนักงานนวัตกรรมแหงชาติ (องคการมหาชน) เพื่อประกาศเกียรติคุณและเชิดชูเกียรติแกคนไทยที่ริเริ่มสรางสรรค

ผลงานท่ีมีความเปนนวัตกรรมท่ีมีความโดดเดน และเกิดคุณคาท่ีชัดเจนตอประเทศชาติในหลากหลายดาน ซ่ึงจะสรางให

เกิดความต่ืนตัวดานนวัตกรรมข้ึนในทุกภาคสวนของสังคมไทย สรางใหเกิดความภาคภูมิใจในศักยภาพนวัตกรรมจากฝมือ

คนไทย และสรางใหเกิดภาพลักษณสูการเปนประเทศแหงนวัตกรรม ผานการส่ือสารใหเกิดการรับรูผลงานนวัตกรรมของ

ประเทศไทยในวงกวางทั้งในประเทศและตางประเทศ

 ท้ังน้ี ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 20 มิถุนายน 2549 เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร

มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เปน “พระบิดาแหงนวัตกรรมไทย” และกำหนดใหวันที่ 5 ตุลาคมของทุกป

เปน “วันนวัตกรรมแหงชาติ” เนื่องจากเปนวันที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช

บรมนาถบพิตร เสด็จฯ ทอดพระเนตรการดำเนินงานโครงการศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ และไดพระราชทาน

พระราชดำรัสเกี่ยวกับโครงการแกลงดิน ดังนั้น เนื่องในวันนวัตกรรมแหงชาติของทุกป สำนักงานนวัตกรรมแหงชาติ

(องคการมหาชน) รวมกับหนวยงานชั้นนำภาคเอกชน ภาคสถาบันการศึกษา รวมถึงภาคสังคม จึงกำหนดจัดงาน

“วันนวัตกรรมแหงชาติ” ข้ึน เพ่ือเทิดพระเกียรติและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถ

ดานนวัตกรรมของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และจัดพิธีมอบ

รางวัลนวัตกรรมแหงชาติขึ้นในวันดังกลาว



1) ดานเศรษฐกิจ 

รางวัลนวัตกรรมแหงชาติ ดานเศรษฐกิจ จัดขึ้นเพื่อเชิดชูเกียรติผูริเริ่มสรางสรรคผลงานนวัตกรรมที่สรางใหเกิดคุณคา

เชิงพาณิชย และเกิดประโยชนตอเศรษฐกิจของประเทศ แบงเปน 3 ประเภทตามขนาดองคกร ไดแก

 - องคกรขนาดใหญ (Large Organization)

 - วิสาหกิจขนาดกลาง (Medium Enterprise)

 - วิสาหกิจขนาดยอม และวิสาหกิจรายยอย (Small and Micro Enterprise)

2) ดานสังคมและสิ่งแวดลอม 

รางวัลนวัตกรรมแหงชาติ ดานสังคมและสิ่งแวดลอม จัดขึ้นเพื่อเชิดชูเกียรติผูริเริ่มสรางสรรคผลงานนวัตกรรมที่สรางให

เกิดคุณคาตอสังคม ชุมชน และสิ่งแวดลอม แบงเปน 3 ประเภทตามลักษณะองคกร ไดแก

 - หนวยงานภาคเอกชน (Private Sector)

 - หนวยงานภาครัฐ (Public Sector)

 - องคกรเพื่อสังคมและชุมชน (Social and Community Organization)

3) ดานการออกแบบผลิตภัณฑและบริการ 

รางวัลนวัตกรรมแหงชาติ ดานการออกแบบผลิตภัณฑและบริการ จัดข้ึนเพ่ือเชิดชูเกียรติผูริเร่ิมสรางสรรคผลงานนวัตกรรม

ที่นำการออกแบบมาสรางใหเกิดมูลคาเพิ่มแกผลิตภัณฑและบริการ แบงเปน 2 ประเภทตามลักษณะผลงาน ไดแก

 - การออกแบบผลิตภัณฑ (Product Design) 

 - การออกแบบบริการ (Service Design) 

4) ดานสื่อและการสื่อสาร 

รางวัลนวัตกรรมแหงชาติ ดานส่ือและการส่ือสาร จัดข้ึนเพ่ือเชิดชูเกียรติผูริเร่ิมสรางสรรคผลงานนวัตกรรมท่ีเก่ียวของกับ

สื่อและการสื่อสาร ทั้งดานเทคโนโลยีสื่อรูปแบบใหมและเนื้อหาการสื่อสารใหม แบงเปน 2 ประเภทตามลักษณะผลงาน

ไดแก

 - ผลงานนวัตกรรมสื่อและการสื่อสาร (Media Innovation and Communication) 

 - ผูสื่อสารนวัตกรรม (Innovation Communicator)

5) ดานองคกรนวัตกรรมดีเดน 

รางวัลนวัตกรรมแหงชาติ ดานองคกรนวัตกรรมดีเดน จัดขึ้นเพื่อเชิดชูเกียรติองคกรที่มีการบริหารจัดการนวัตกรรมใน

องคกรอยางโดดเดนตั้งแตระดับยุทธศาสตร ระดับกระบวนการ ถึงระดับโครงสรางพื้นฐานขององคกรโดยแบงเปน

3 ประเภทตามขนาดองคกร ไดแก

 - องคกรขนาดใหญ (Large Organization)

 - องคกรขนาดกลาง (Medium Organization)

 - องคกรขนาดเล็ก (Small Organization)

รางวัลนวัตกรรมแหงชาติ จัดประกวดโดยสำนักงานนวัตกรรมแหงชาติ (องคการมหาชน) แบงเปน 5 ดาน ดังนี้



นายสุเมธ ตันติเวชกุล
ที่ปรึกษา

เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา

นายวีระพงษ แพสุวรรณ
ประธานอนุกรรมการ

ประธานกรรมการนวัตกรรมแหงชาติ

นายสนิท อักษรแกว
ประธานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติิ

นายสุภาพ คลี่ขจาย
นายกสมาคม

สมาคมโทรทัศนระบบดิจิตอล
(ประเทศไทย)

หมอมหลวงคฑาทอง ทองใหญ
นักวิชาการพาณิชยเชี่ยวชาญ

กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ
กระทรวงพาณิชย

นายสิงห อินทรชูโต
หัวหนาศูนยสรางสรรค

การออกแบบเพื่อสิ่งแวดลอม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

นายวีระพงศ มาลัย
รองอธิการบดี

ฝายพัฒนานวัตกรรม
และผูประกอบการสรางสรรค

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นายพิชัย จิราธิวัฒน
กรรมการผูจัดการใหญ

กลุมธุรกิจคาสง 
เซ็นทรัล มารเก็ตติ้ง กรุป

นายพงศปติ  เอกเธียรชัย
ผูอำนวยการ

บริษัท ไลฟฟนคอรป จำกัด

นางพรทิพย กองชุน
กรรมการ

ผูอํานวยการฝายปฏิบัติการ
บริษัท จิตตะ ดอท คอม จำกัด

นายไผท ผดุงถิ่น
ประธานเจาหนาที่บริหาร

และผูรวมกอตั้ง
บริษัท บิลค วัน กรุป

นางจิราพร ศรีสอาน
รองกรรมการผูจัดการอาวุโส
บริษัท สยามพิวรรธน จำกัด

นางสาวกริชผกา  บุญเฟอง
รองผูอำนวยการดานระบบนวัตกรรม

สำนักงานนวัตกรรมแหงชาติ
(องคการมหาชน)

นายพันธุอาจ ชัยรัตน
ผูอำนวยการ

สำนักงานนวัตกรรมแหงชาติ
(องคการมหาชน)



นายรัฐ  พิชญางกูร
อาจารยภาควิชาชีวเคมี

คณะวิทยาศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

นางสาวพรอนงค  อรามวิทย
อาจารยภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ

คณะเภสัชศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

นายศักดา  เที่ยงวิบูลยวงศ
รองประธาน

คณะนวัตกรรมและการวิจัย
หอการคาไทย

นายปริทรรศน  พันธุบรรยงก
อาจารยประจำสาขาวิชา

วิศวกรรมการผลิตยานยนต
คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี
สถาบันการจัดการปญญาภิวัฒน

นายชูชัย  เอี่ยมรุงโรจน
ผูเชี่ยวชาญดานพลังงาน

และสิ่งแวดลอม

นายนำชัย  หลอวัฒนตระกูล
ผูเชี่ยวชาญดานพลังงาน

และสิ่งแวดลอม

นายสุวิทย  แซเตีย
อธิการบดี

มหาวิทยาลัยพระจอมเกลาธนบุรี

นายพนุกร จันทรประภาพ
Vice President

ฝายการลงทุนธุรกิจ
ธนาคารกรุงเทพ

นายธีระ  ดำรงคกิจการ
ผูจัดการสงเสริมนวัตกรรม

ฝายโครงสรางพื้นฐานนวัตกรรม
สำนักงานนวัตกรรมแหงชาติ

(องคการมหาชน)

นายวิเชียร  สุขสรอย
รองผูอำนวยการดานเศรษฐกิจและสังคม

สำนักงานนวัตกรรมแหงชาติ
(องคการมหาชน)



นางณัฐยา ประดิษฐสุวรรณ
รักษาการแทนหัวหนาศูนย

การจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

นางรวงผึ้ง  สุทเธนทร
อาจารย

คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล

นางการดี  เลียวไพโรจน
หัวหนาที่ปรึกษา

Future Tales Lab
บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้

ดีเวล็อปเมนต คอรปอเรชั่น จำกัด

นายกฤษดา แสงไชยวุฒิกุล
กรรมการ

สมาคมธุรกิจเพื่อสังคม

นางสาวนพเกา สุจริตกุล
ผูชวยผูจัดการ

หัวหนากลุมงานพัฒนาเพื่อสังคม
และสื่อสารองคกร

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

นางสาวเอดา  จิรไพศาลกุล
กรรมการผูจัดการ

เทใจ ดอท คอม

นางโชติมา สงวนพันธุ เวชพร
นักพัฒนาระบบราชการ

ชำนาญการพิเศษ
สำนักงานคณะกรรมการ

พัฒนาระบบราชการ

นายปญญา วรเพชรายุทธ
ผูอำนวยการ

ศูนยวิจัยและฝกอบรมดานสิ่งแวดลอม
กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม

นางสาวมณฑา  ไกหิรัญ
ผูจัดการสงเสริมนวัตกรรม

ฝายพัฒนาผูประกอบการนวัตกรรม
สำนักงานนวัตกรรมแหงชาติ

(องคการมหาชน)

นายวิเชียร  สุขสรอย
รองผูอำนวยการดานเศรษฐกิจและสังคม

สำนักงานนวัตกรรมแหงชาติ
(องคการมหาชน)



นายกิตติเศรษฐ เกงการคา
ผูจัดการศูนยนวัตกรรม

ดานการออกแบบอุตสาหกรรม
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ผูแทน
สำนักงานสงเสริมเศรษฐกิจสรางสรรค

(องคการมหาชน)

นายภูมิพันธ บุญญาปะมัย
ประธานกรรมการ

บริษัท ทีเคไอ เพอรเพชชวล จำกัด

นายเอียด  จารุรัตน
กรรมการผูจัดการ

บริษัทบาธรูม ดีไซน จำกัด

นายพนิต ภูจินดา
ผูอำนวยการศูนยสุขภาวะเมือง

ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง
คณะสถาปตยกรรมศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

นางสาวสายฝน  แปงหอม
ผูอำนวยการ

กองสิทธิบัตรการออกแบบ
กรมทรัพยสินทางปญญา

นายพีรวงศ  จาตุรงคกุล
ผูเชี่ยวชาญและวิทยากร

ดานการพัฒนาผลิตภัณฑ
และการออกแบบบรรจุภัณฑ

นายถาวร โกอุดมวิทย
อาจารย

คณะจิตรกรรม ประติมากรรม
และภาพพิมพ

มหาวิทยาลัยศิลปากร

นางศิรประภา  คลาสเซน
ผูจัดการสงเสริมนวัตกรรม

ฝายโครงสรางพื้นฐานนวัตกรรม
สำนักงานนวัตกรรมแหงชาติ

(องคการมหาชน)

นางสาวกริชผกา  บุญเฟอง
รองผูอำนวยการดานระบบนวัตกรรม

สำนักงานนวัตกรรมแหงชาติ
(องคการมหาชน)



นายชนินทร ชมะโชติ
นายกสมาคม

สมาคมผูผลิตภาพยนตร
สารคดีไทย

นายรติ พันธุทวี
นายกสมาคม

สมาคมโฆษณาแหงประเทศไทย

นายภุชงค อุทโยภาศ
รองอธิการบดีฝายสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

นางปาริชาต สถาปตานนท
คณบดี

คณะนิเทศศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

คณบดี
คณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

นายวรัชญ ครุจิต
ประธานอนุกรรมการ

สงเสริมสนับสนุนการสรางนวัตกรรม
เพ่ือการพัฒนาส่ือปลอดภัยและสรางสรรค
กองทุนพัฒนาส่ือปลอดภัยและสรางสรรค

นายจีระพงษ ประเสริฐพลกรัง
เลขาธิการ

สมาคมนักขาวนักหนังสือพิมพ
แหงประเทศไทย

นางยุบล เบ็ญจรงคกิจ
คณบดีคณะนิเทศศาสตร
และนวัตกรรมการจัดการ

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

นางสาวกริชผกา  บุญเฟอง
รองผูอำนวยการดานระบบนวัตกรรม

สำนักงานนวัตกรรมแหงชาติ
(องคการมหาชน)

นายศิวัตร เชาวรียวงษ
นายกสมาคม

สมาคมโฆษณาดิจิทัล
(ประเทศไทย)

นายกฤษกร  รอดชางเผื่อน
ผูจัดการสงเสริมนวัตกรรม

ฝายโครงสรางพื้นฐานนวัตกรรม
สำนักงานนวัตกรรมแหงชาติ

(องคการมหาชน)

นางอาศยา  ศิริเอาทารย
ผูจัดการสงเสริมนวัตกรรม

ฝายโครงสรางพื้นฐานนวัตกรรม
สำนักงานนวัตกรรมแหงชาติ

(องคการมหาชน)



นายยุทธนา ศิลปสรรควิชช
รองเลขาธิการ

สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย

นายมงคล ลีลาธรรม
กรรมการธนาคารออมสิน

และประธานกรรมการบริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ธนาคารออมสิน

นางกอบสุข เอี่ยมสุรีย
กรรมการรองเลขาธิการ

สภาหอการคาแหงประเทศไทย

นายบวรนันท ทองกัลยา
นายกสมาคม

สมาคมการจัดการ
งานบุคคลแหงประเทศไทย

นายสุรเดช จองวรรณศิริ
ผูอำนวยการ

สถาบันวิทยาการจัดการ
ทริส คอรปอเรชั่น

นายกังวาน ยอดวิศิษฎศักดิ์
ผูเชี่ยวชาญดานการบริหาร

ทรัพยากรมนุษยและองคการ

นายภูมิพร ธรรมสถิตยเดช
ผูอำนวยการ

ศูนยบมเพาะวิสาหกิจ
มหาวิทยาลัยมหิดล

นางสาววรรณวีรา รัชฎาวงศ
กรรมการบริหาร

สมาคมการจัดการธุรกิจ
แหงประเทศไทย

นางธีรีสา  มัทวพันธุ
รองผูอำนวยการดานยุทธศาสตรองคกร

สำนักงานนวัตกรรมแหงชาติ
(องคการมหาชน)



1. องคกรขนาดใหญ (Large Organization) 

    หมายถึง กิจการในรูปนิติบุคคลที่มีการจางงานและรายได ดังนี้ 

 - ภาคการผลิต การจางงานมากกวา 200 คน หรือรายไดมากกวา 500 ลานบาทตอป

 - ภาคการคาและบริการ การจางงานมากกวา 100 คน หรือรายไดมากกวา 300 ลานบาทตอป

2. วิสาหกิจขนาดกลาง (Medium Enterprise) 

    หมายถึง กิจการในรูปนิติบุคคลที่มีการจางงานและรายได ดังนี้

 - ภาคการผลิต การจางงานระหวาง 51-200 คน หรือรายไดมากกวา 100 ลาน ถึง 500 ลานบาทตอป

 - ภาคการคาและบริการ การจางงานระหวาง 31-100 คน หรือรายไดมากกวา 50 ลาน ถึง 300 ลานบาทตอป

3. วิสาหกิจขนาดยอมและวิสาหกิจขนาดยอย (Small and Micro Enterprise)

    วิสาหกิจขนาดยอม (Small Enterprise) หมายถึง กิจการในรูปนิติบุคคลที่มีการจางงานและรายได ดังนี้

 - ภาคการผลิต การจางงานระหวาง 6-50 คน หรือรายไดมากกวา 1.8 ลาน ถึง 100 ลานบาทตอป

 - ภาคการคาและบริการ การจางงานระหวาง 6-30 คน หรือรายไดมากกวา 1.8 ลาน ถึง 50 ลานบาทตอป

    วิสาหกิจขนาดยอย (Micro Enterprise) หมายถึง กิจการในรูปนิติบุคคลที่มีการจางงานและรายได ดังนี้

 - ภาคการผลิต การจางงานไมเกิน 5 คน หรือรายไดไมเกิน 1.8 ลานบาทตอป 

 - ภาคการคาและบริการ การจางงานระหวาง 1-5 คน หรือรายไดไมเกิน 1.8 ลานบาทตอป

คำจำกัดความ

รางวัลนวัตกรรมแหงชาติ ดานเศรษฐกิจ เปนรางวัลท่ีมอบใหแก “ผลงานนวัตกรรม” ในรูปแบบผลิตภัณฑใหม กระบวน

การผลิตใหม บริการใหม หรือรูปแบบธุรกิจใหม ท่ีมีคุณคาเชิงพาณิชยและเกิดประโยชนตอเศรษฐกิจของประเทศ แบงเปน

3 ประเภทตามขนาดขององคกร ไดแก

ทั้งนี้ หากมีกรณีจำนวนการจางงานและรายไดเขาลักษณะของวิสาหกิจตางกันใหยึดรายไดเปนหลักในการพิจารณา

(ที่มา: สำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) ป 2563)

ขอบเขตการสงผลงานรวมประกวด

รางวัลนวัตกรรมแหงชาติ ดานเศรษฐกิจ เปนรางวัลที่พิจารณาจากผลการดำเนินการของผลงานที่มีความเปนนวัตกรรม

สามารถสรางใหเกิดคุณคาเชิงพาณิชยและประโยชนตอเศรษฐกิจของประเทศ โดยพิจารณาผลงานที่ขอรับรางวัลตาม

เงื่อนไข ดังนี้

 - ตองเปนผลงานที่มีความใหม ในรูปแบบผลิตภัณฑ กระบวนการ การบริการ หรือรูปแบบธุรกิจ 

 - ตองเปนผลงานที่มีการนำไปใชจริงแลว 

 - ตองเปนผลงานท่ีสรางใหเกิดคุณคาเชิงพาณิชย และเกิดประโยชนตอเศรษฐกิจของประเทศอยางเปนรูปธรรม



หลักเกณฑการพิจารณา

1. ความเปนนวัตกรรมของผลงาน

 1.1 แนวความคิดในการแกปญหา หรือโอกาสทางธุรกิจ

 1.2 ความเหมาะสมดานเทคโนโลยีหรือรูปแบบธุรกิจของผลงาน

 1.3 คุณลักษณะเดนของผลงานนวัตกรรม 

2. กลยุทธธุรกิจนวัตกรรม

 2.1 กลุมตลาดเปาหมายและกลยุทธในการเขาถึงตลาดเปาหมาย

 2.2 ขนาดของตลาด และสวนแบงของตลาด

 2.3 รายไดที่เกิดขึ้นจากผลงานนวัตกรรม (นับตั้งแตวันเริ่มจำหนาย)

3. ประโยชนทางดานเศรษฐกิจ

 3.1 สัดสวนการใชวัตถุดิบในประเทศ ลดการนำเขา/เพิ่มการสงออก/เพิ่มการจางงาน

 3.2 กอใหเกิดเครือขายพันธมิตรทางธุรกิจและขยายหวงโซอุปทานในประเทศ

เงื่อนไขการสมัคร

 - รางวัลนวัตกรรมแหงชาติ ดานเศรษฐกิจ ประเภทองคกรขนาดใหญ เปนการเชิดชูเกียรติองคกรที่มีผลงาน

   นวัตกรรมที่โดดเดน ผานกระบวนการสรรหาจากผูทรงคุณวุฒิ

 - รางวัลนวัตกรรมแหงชาติ ดานเศรษฐกิจ สำหรับประเภทวิสาหกิจขนาดกลาง และประเภทวิสาหกิจ

   ขนาดยอมและวิสาหกิจขนาดยอย เปนการเปดรับสมัครทั่วไป

คุณสมบัติผูสมัคร

 - เปนนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในประเทศไทยถูกตองตามกฎหมายเอกชน และมีสัดสวนผูถือหุนท่ีมีสัญชาติไทย

   มากกวารอยละ 50 ของจำนวนผูถือหุนทั้งหมด

 - ผูสมัครตองย่ืนเอกสารหลักฐานประกอบครบถวนตามท่ีสำนักงานฯ กำหนด

รางวัล

1. ประเภทองคกรขนาดใหญ

    องคกรที่ไดรับการเชิดชูเกียรติ จะไดรับพระบรมรูปพระบิดาแหงนวัตกรรมไทย โลเชิดชูเกียรติ ใบประกาศเกียรติคุณ

2. ประเภทวิสาหกิจขนาดกลาง และประเภทวิสาหกิจขนาดยอมและวิสาหกิจขนาดยอย

 - รางวัลชนะเลิศ ในแตละประเภท จะไดรับพระบรมรูปพระบิดาแหงนวัตกรรมไทย ใบประกาศเกียรติคุณ

   เงินรางวัล 100,000 บาท 

  - รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ในแตละประเภท จะไดรับโลเชิดชูเกียรติ ใบประกาศเกียรติคุณ

   เงินรางวัล 50,000 บาท 

 - รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ในแตละประเภท จะไดรับโลเชิดชูเกียรติ ใบประกาศเกียรติคุณ

   เงินรางวัล 25,000 บาท



1. หนวยงานภาคเอกชน (Private Sector)

    เชน องคกรขนาดใหญ วิสาหกิจขนาดกลาง วิสาหกิจขนาดยอมและขนาดยอย

 องคกรขนาดใหญ หมายถึง กิจการในรูปนิติบุคคลที่มีการจางงานและรายไดดังนี้ 

 - ภาคการผลิต การจางงานมากกวา 200 คน หรือรายไดมากกวา 500 ลานบาทตอป

 - ภาคการคาและบริการ การจางงานมากกวา100 คน หรือรายไดมากกวา 300 ลานบาทตอป

 วิสาหกิจขนาดกลาง หมายถึง กิจการในรูปนิติบุคคลที่มีการจางงานและรายไดดังนี้

 - ภาคการผลิต การจางงานระหวาง 51-200 คน หรือรายไดมากกวา 100 ลาน ถึง 500 ลานบาทตอป

 - ภาคการคาและบริการ การจางงานระหวาง 31-100 คน หรือรายไดมากกวา 50 ลาน ถึง 300 ลานบาทตอป

 วิสาหกิจขนาดยอม หมายถึง กิจการในรูปนิติบุคคลที่มีการจางงานและรายไดดังนี้

 - ภาคการผลิต การจางงานระหวาง 6-50 คน หรือรายไดมากกวา 1.8 ลาน ถึง 100 ลานบาทตอป

 - ภาคการคาและบริการ การจางงานระหวาง 6-30 คน หรือรายไดมากกวา 1.8 ลาน ถึง 50 ลานบาทตอป

 วิสาหกิจขนาดยอย หมายถึง กิจการในรูปนิติบุคคลที่มีการจางงานและรายไดดังนี้

 - ภาคการผลิต การจางงานไมเกิน 5 คน หรือรายไดไมเกิน 1.8 ลานบาทตอป 

 - ภาคการคาและบริการ การจางงานระหวาง 1-5 คน หรือรายไดไมเกิน 1.8 ลานบาทตอป

ทั้งนี้ หากมีกรณีจำนวนการจางงานและรายไดเขาลักษณะของวิสาหกิจตางกันใหยึดรายไดเปนหลักในการพิจารณา

(ที่มา: สำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) ป 2563)

2. หนวยงานภาครัฐ (Public Sector)

    หมายถึง ราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค ราชการสวนทองถ่ิน รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ

    องคการมหาชน องคกรอิสระ องคกรตามรัฐธรรมนูญ หนวยงานธุรการศาล มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ หนวยงาน

    สังกัดรัฐสภาหรือในกำกับของรัฐสภา หนวยงานอิสระของรัฐ และหนวยงานอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

    (ที่มา: พระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตรชาติ)

3. องคกรเพื่อสังคมและชุมชน (Social and Community Organization) 

    เชน วิสาหกิจเพื่อสังคม วิสาหกิจชุมชน สมาคม สหกรณ มูลนิธิหรือองคกรการกุศล 

 วิสาหกิจเพ่ือสังคม หมายถึง บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลท่ีต้ังข้ึนตามกฎหมายไทยซ่ึงมีวัตถุประสงคเพ่ือ

 ประกอบกิจการขายสินคาหรือการใหบริการ โดยมุงสงเสริมการจางงานในทองถ่ินท่ีวิสาหกิจเพ่ือสังคมท่ีต้ังอยู

 หรือมีเปาหมายในการจัดตั้งตั้งแตแรกเริ่มในการแกไขปญหาและพัฒนาชุมชน สังคม หรือสิ่งแวดลอม โดย

 มิไดมุงสรางกำไรสูงสุดตอผูถือหุนหรือผูเปนหุนสวน และนำผลกำไรไมนอยกวารอยละ 70 ไปลงทุนในกิจการ

 ของตนเอง หรือใชเพ่ือประโยชนของเกษตรกร ผูยากจน คนพิการ ผูดอยโอกาส หรือใชเพ่ือประโยชนสวนรวม

 อื่นๆ ตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด (ที่มา: พระราชบัญญัติวิสาหกิจเพื่อสังคม)

คำจำกัดความ

รางวัลนวัตกรรมแหงชาติ ดานสังคมและสิ่งแวดลอม เปนรางวัลที่มอบใหแกผลงานนวัตกรรมในรูปแบบผลิตภัณฑใหม

กระบวนการใหม การบริการใหม หรือรูปแบบธุรกิจใหม ที่มีคุณคาเชิงสังคมและสิ่งแวดลอม และเกิดประโยชนตอสังคม

และสิ่งแวดลอมของประเทศ แบงเปน 3 ประเภทตามลักษณะองคกร ไดแก



 วิสาหกิจชุมชน หมายถึง กิจการของชุมชนเกี่ยวกับการผลิตสินคา การใหบริการ หรือการอื่นๆที่ดำเนินการ

 โดยคณะบุคคลท่ีมีความผูกพัน มีวิถีชีวิตรวมกันและรวมตัวกันประกอบกิจการดังกลาว ไมวาจะเปนนิติบุคคล

 ในรูปแบบใดหรือไมเปนนิติบุคคลเพ่ือสรางรายไดและเพ่ือการพ่ึงพาตนเองของครอบครัว ชุมชนและระหวาง

 ชุมชน (ที่มา: พระราชบัญญัติสงเสริมวิสาหกิจชุมชน)

 สมาคม หมายถึง การกอต้ังสมาคมเพ่ือกระทำการใดๆ อันมีลักษณะตอเน่ืองรวมกันและมิใชเปนการหากำไร

 หรือรายไดมาแบงปนกัน (ที่มา: ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย)

 สหกรณ หมายถึง คณะบุคคลซึ่งรวมกันดำเนินกิจการเพื่อประโยชนทางเศรษฐกิจและสังคม โดยชวยตนเอง

 และชวยเหลือซึ่งกันและกัน (ที่มา: พระราชบัญญัติสหกรณ)

 มูลนิธิหรือองคกรการกุศล หมายถึง องคการท่ีมีทรัพยสินท่ีจัดสรรไวโดยเฉพาะสำหรับวัตถุประสงคเพ่ือการ

 กุศลสาธารณะ การศาสนา ศิลปะ วิทยาศาสตร วรรณคดี การศึกษา หรือเพ่ือสาธารณประโยชนอยางอ่ืน โดย

 มิไดมุงหาประโยชนมาแบงปนกันและไดจดทะเบียนตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายนี้ และการจัดการ

 ทรัพยสินของมูลนิธิ ตองมิใชเปนการหาผลประโยชนเพื่อบุคคลใด นอกจากเพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค

 ของมูลนิธินั้นเอง (ที่มา: กรมสรรพากร)

 องคการนอกภาครัฐ หมายถึง องคการท่ีอยูนอกภาครัฐ มีฐานะเปนนิติบุคคล มีวัตถุประสงคอยางหน่ึงอยางใด

 ไมมุงแสวงหากำไร ท้ังน้ี โดยไดรับเงินอุดหนุนจากบุคคลบางกลุมท่ีมีวัตถุประสงคเดียวกัน ในบางคร้ังองคการ

 นอกภาครัฐยังทำหนาท่ีชวยเหลือสังคมในส่ิงท่ีรัฐไมอาจกระทำตามหนาท่ีไดเต็มท่ี (ท่ีมา: ราชบัณฑิตยสถาน)

 องคกรไมแสวงหากำไร หมายถึง องคกรที่ไมใชภาคราชการ และไมใชภาคธุรกิจที่แสวงหากำไร กอตั้งและ

 ดำเนินการโดยกลุมบุคคลที่มีความมุงมั่นในอันที่จะเขามามีสวนรวมในการแกไข ปญหาสังคม โดยเฉพาะ

 ปญหาดานคุณภาพชีวิตของกลุมบุคคลผูดอยโอกาสและประชาชนผูทุกขยาก อันเกิดจากผลกระทบของ

 การพัฒนา

ขอบเขตการสงผลงานรวมประกวด

รางวัลนวัตกรรมแหงชาติ ดานสังคมและส่ิงแวดลอม เปนรางวัลท่ีพิจารณาจากผลการดำเนินการของผลงานท่ีมีความเปน

นวัตกรรม สามารถสรางใหเกิดประโยชนตอสังคมและสิ่งแวดลอมของประเทศ โดยพิจารณาผลงานที่ขอรับรางวัล

ตามเงื่อนไข ดังนี้

 - ตองเปนผลงานที่มีความใหม ในรูปแบบผลิตภัณฑ กระบวนการ การบริการ หรือรูปแบบธุรกิจ 

 - ตองเปนผลงานที่มีการนำไปใชจริงแลว 

 - ตองเปนผลงานท่ีดำเนินการอยางตอเน่ือง และสรางใหเกิดผลกระทบเชิงสังคมและส่ิงแวดลอมของประเทศ

   อยางเปนรูปธรรม

หลักเกณฑการพิจารณา

1. ความเปนนวัตกรรมของผลงาน

 1.1 ระบุประเด็นปญหาที่แกไข  

 1.2 อธิบายผลงานที่ใชแกปญหาผลิตภัณฑ/กระบวนการ/บริการ/รูปแบบธุรกิจที่มีความใหม หรือมีการ

      ออกแบบนโยบาย หรือประยุกตใชเครื่องมือใหมในการนำมาปองกัน/แกไขปญหาสังคมและสิ่งแวดลอม

      ในมิติตางๆ

 1.3 จุดเดนที่แตกตางชัดเจนของผลงาน (การเปรียบเทียบกับผลงานที่มีอยูแลว)



2. เปาหมายและผลกระทบของผลงาน

 2.1 ผูไดรับประโยชนจากการแกปญหา

 2.2 ผลกระทบเชิงเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน และสิ่งแวดลอม

 2.3 บริหารจัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวของจากผลงาน และแนวทางแกไขปญหา

3. ความยั่งยืนของผลงาน 

 3.1 ความสามารถในการขยายผลของผลงานและเครือขายความรวมมือ

 3.2 ความเปนไปไดทางธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม เพื่อความยั่งยืน

4. ธรรมาธิบาลขององคกร

คุณสมบัติผูสมัคร

 - เปนนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทยถูกตองตามกฎหมาย และมีสัดสวนผูถือหุนที่มีสัญชาติไทย

   มากกวารอยละ 50 ของจำนวนผูถือหุนทั้งหมด

 - ผูสมัครตองยื่นเอกสารหลักฐานประกอบครบถวนตามที่สำนักงานฯ กำหนด

รางวัล

 - รางวัลชนะเลิศ ในแตละประเภท จะไดรับพระบรมรูปพระบิดาแหงนวัตกรรมไทย ใบประกาศเกียรติคุณ

    เงินรางวัล  100,000 บาท 

 - รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ในแตละประเภท จะไดรับโลเชิดชูเกียรติ ใบประกาศเกียรติคุณ

    เงินรางวัล 50,000 บาท 

 - รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ในแตละประเภท จะไดรับโลเชิดชูเกียรติ ใบประกาศเกียรติคุณ

    เงินรางวัล 25,000 บาท



1. การออกแบบผลิตภัณฑ (Product Design)

   เปนรางวัลท่ีมอบใหแกผลงานท่ีมีการออกแบบผลิตภัณฑใหมท่ีจับตองได โดยมีความคิดสรางสรรคท่ีแตกตางไปจากเดิม

   ดวยแนวคิด กระบวนการวิเคราะห วิจัย ผสานองคประกอบดานวัสดุ กรรมวิธีการผลิต เพ่ือการพัฒนาท่ีจะกอประโยชน

   สูงสุด ตอบสนองความตองการของผูบริโภคและผูผลิต ทั้งทางสุนทรียภาพและประโยชนใชสอย 

2. การออกแบบบริการ (Service Design)

   เปนรางวัลที่มอบใหแกผลงานที่มีการออกแบบบริการรูปแบบใหมที่มีความคิดสรางสรรค สามารถกอคุณประโยชน

   ทั้งทางสุนทรียภาพและประโยชนใชสอย และเกิดผลลัพธที่ตรงกับความตองการของผูบริโภค

ขอบเขตการสงผลงานรวมประกวด

รางวัลนวัตกรรมแหงชาติ ดานการออกแบบผลิตภัณฑและบริการ เปนรางวัลท่ีพิจารณาจากผลการดำเนินการของผลงาน

ที่มีความเปนนวัตกรรม โดยนำการออกแบบและความคิดสรางสรรคมาสรางใหเกิดคุณคาเพิ่มแกผลิตภัณฑและบริการ

โดยพิจารณาผลงานที่ขอรับรางวัลตามเงื่อนไข ดังนี้

 - ตองเปนผลงานที่มีความใหมในเชิงการออกแบบ ทั้งรูปแบบผลิตภัณฑ หรือการบริการ 

 - ตองเปนผลงานที่มีการนำไปใชจริงแลว 

 - ตองเปนผลงานที่สรางใหเกิดคุณคาเชิงการออกแบบ และเกิดประโยชนตอเศรษฐกิจ หรือสังคมและ

   สิ่งแวดลอมของประเทศอยางเปนรูปธรรม

หลักเกณฑการพิจารณา

1. ความเปนนวัตกรรม

 1.1 ความคิดริเริ่มสรางสรรค

  1.2 ที่มา แนวความคิด ในการออกแบบ 

  1.3 ใชเทคโนโลยี วัสดุ แนวทาง หรือกระบวนการผลิตใหม

  1.4 มีการยื่นคำขอรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ (สำหรับประเภทออกแบบผลิตภัณฑ)

  1.5 มีการยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาหรือจดแจงขอมูลงานทางลิขสิทธิ

      (สำหรับประเภทออกแบบบริการ)

คำจำกัดความ

รางวัลนวัตกรรมแหงชาติ ดานสังคมและสิ่งแวดลอม เปนรางวัลที่มอบใหแกผลงานนวัตกรรมในรูปแบบผลิตภัณฑใหม

หรือบริการใหม ที่นำการออกแบบและความคิดสรางสรรคมาสรางใหเกิดคุณคาเพิ่มแกผลิตภัณฑและบริการ แบงเปน

2 ประเภทตามลักษณะผลงาน ไดแก



2. คุณคาที่เกิดขึ้น

 2.1 สุนทรียภาพของผลงาน

 2.2 ผลงานตอบสนองความตองการของผูบริโภค (ประโยชนการใชสอยและความสะดวกสบายในการใชงาน)

 2.3 ความสามารถในการผลิตไดจริงในราคาที่เหมาะสม/แขงขันได

3. ผลกระทบตอเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม 

 3.1 การนำผลงานไปใชใหเกิดประโยชนเชิงพาณิชย

 3.2 คำนึงถึงผลกระทบตอสังคมและสิ่งแวดลอม

 3.3 การสรางสุนทรียภาพใหมใหแกสังคม

คุณสมบัติผูสมัคร

 - เปนนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในประเทศไทยถูกตองตามกฎหมายเอกชน และมีสัดสวนผูถือหุนท่ีมีสัญชาติไทย

   มากกวารอยละ 50 ของจำนวนผูถือหุนทั้งหมด

 - เปนหนวยงานของรัฐทุกประเภท เชน องคการมหาชน รัฐวิสาหกิจ  องคกรปกครองสวนทองถิ่น

   หรือองคกรอิสระ

 - เปนองคกรเพื่อสังคมและชุมชน เชน วิสาหกิจเพื่อสังคม วิสาหกิจชุมชน สมาคม สหกรณ มูลนิธิ

   หรือองคกรการกุศล

 - เปนบุคคลธรรมดา หรือกลุมบุคคล ที่มีสัญชาติไทย

 - ผูสมัครตองยื่นเอกสารหลักฐานประกอบครบถวนตามที่สำนักงานฯ กำหนด

รางวัล

 - รางวัลชนะเลิศ ในแตละประเภท จะไดรับพระบรมรูปพระบิดาแหงนวัตกรรมไทย ใบประกาศเกียรติคุณ

   เงินรางวัล 100,000 บาท

 - รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ในแตละประเภท จะไดรับโลเชิดชูเกียรติ ใบประกาศเกียรติคุณ

   เงินรางวัล 50,000 บาท

 - รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ในแตละประเภท จะไดรับโลเชิดชูเกียรติ ใบประกาศเกียรติคุณ

   เงินรางวัล 25,000 บาท



1. ผลงานนวัตกรรมสื่อและการสื่อสาร (Media Innovation and Communication)

    เปนรางวัลที่มอบใหแกผลงานที่มีการสรางเนื้อหา และรูปแบบการสื่อสารใหมโดยผสมผสานเทคโนโลยีสมัยใหม

    ในการสื่อสาร 

2. ผูสื่อสารนวัตกรรม (Innovation Communicator)

    เปนรางวัลท่ีมอบใหแกบุคคล กลุมบุคคลหรือองคกรท่ีสงเสริมหรือเผยแพรขอมูลเน้ือหาและรูปแบบใหมในการส่ือสาร

    ที่สรางใหเกิดการเปลี่ยนแปลงไปสูสิ่งที่ดีขึ้นอยางตอเนื่อง ที่ทำใหขอมูลเขาถึงผูรับสารไดเปนอยางดี ไดรับความนิยม

    และเปนที่ยอมรับในวงกวาง

ขอบเขตการสงผลงานรวมประกวด

รางวัลนวัตกรรมแหงชาติ ดานสื่อและการสื่อสาร เปนรางวัลที่พิจารณาจากผลการดำเนินการของผลงานในสรางสรรค

เนื้อหาและวิธีการสื่อสารรูปแบบใหม โดยพิจารณาผลงานที่ขอรับรางวัลตามเงื่อนไข ดังนี้

 - ตองเปนผลงานที่มีความใหมในเชิงการสรางสรรคเนื้อหาและวิธีการสื่อสารรูปแบบใหม

 - ตองเปนผลงานที่มีการนำไปใชจริงแลว 

 - ตองเปนผลงานที่สรางใหเกิดคุณคาเชิงสื่อและการสื่อสารสราง 

หลักเกณฑการพิจารณา

1. ประเภทผลงานนวัตกรรมสื่อและการสื่อสาร

 1.1 ความเปนนวัตกรรมในการสื่อสาร

 1.2 วิธีการหรือความคิดสรางสรรคในผลงาน

 1.3 เปนผลงานใหมหรือเปนการตอยอดจากสิ่งที่มีอยูเดิม 

 1.4 การใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมในผลงานและวิธีการ

 1.5 การสรางแรงบันดาลใจ  

 1.6 สรางคุณคาและการเปลี่ยนแปลงที่ดี

2. ประเภทผูสื่อสารนวัตกรรม

 2.1 เผยแพรเนื้อหาที่เกี่ยวของกับนวัตกรรม

 2.2 วิธีการหรือความคิดสรางสรรคในการสื่อสาร

 2.3 มีความตอเนื่องในการสื่อสารอยางนอย 1 ป

 2.4 ความนิยมหรือการยอมรับในผูสื่อสาร

 2.5 การสรางแรงบันดาลใจ 

 2.6 เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสูสิ่งที่ดีขึ้น

คำจำกัดความ

รางวัลนวัตกรรมแหงชาติ ดานสื่อและการสื่อสาร เปนรางวัลที่มอบใหแกผลงานนวัตกรรมและบุคคลที่สรางสรรคเนื้อหา

และวิธีการสื่อสาร โดยใชเทคโนโลยีและรูปแบบการสื่อสารใหม แบงเปน 2 ประเภท ไดแก



คุณสมบัติผูสมัคร

 - เปนนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในประเทศไทยถูกตองตามกฎหมายเอกชน และมีสัดสวนผูถือหุนท่ีมีสัญชาติไทย

   มากกวารอยละ 50 ของจำนวนผูถือหุนทั้งหมด

 - เปนหนวยงานของรัฐทุกประเภท เชน องคการมหาชน รัฐวิสาหกิจ  องคกรปกครองสวนทองถิ่น

   หรือองคกรอิสระ

 - เปนองคกรเพื่อสังคมและชุมชน เชน วิสาหกิจเพื่อสังคม วิสาหกิจชุมชน สมาคม สหกรณ มูลนิธิ

   หรือองคกรการกุศล

 - เปนบุคคลธรรมดา หรือกลุมบุคคล ที่มีสัญชาติไทย

 - ผูสมัครตองยื่นเอกสารหลักฐานประกอบครบถวนตามที่สำนักงานฯ กำหนด

รางวัล

 - รางวัลชนะเลิศ ในแตละประเภท จะไดรับพระบรมรูปพระบิดาแหงนวัตกรรมไทย ใบประกาศเกียรติคุณ

   เงินรางวัล 100,000 บาท

 - รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ในแตละประเภท จะไดรับโลเชิดชูเกียรติ ใบประกาศเกียรติคุณ

   เงินรางวัล 50,000 บาท

 - รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ในแตละประเภท จะไดรับโลเชิดชูเกียรติ ใบประกาศเกียรติคุณ

   เงินรางวัล 25,000 บาท



1. องคกรขนาดใหญ (Large Organization) 

    หมายถึง กิจการในรูปนิติบุคคลที่มีการจางงานและรายได ดังนี้ 

 - ภาคการผลิต การจางงานมากกวา 200 คน หรือรายไดมากกวา 500 ลานบาทตอป

 - ภาคการคาและบริการ การจางงานมากกวา 100 คน หรือรายไดมากกวา 300 ลานบาทตอป

2. องคกรขนาดกลาง (Medium Organization) 

   หมายถึง กิจการในรูปนิติบุคคลที่มีการจางงานและรายได ดังนี้

 - ภาคการผลิต การจางงานระหวาง 51-200 คน หรือรายไดมากกวา 100 ลาน ถึง 500 ลานบาทตอป

 - ภาคการคาและบริการ การจางงานระหวาง 31-100 คน หรือรายไดมากกวา 50 ลาน ถึง 300 ลานบาทตอป

3. องคกรขนาดเล็ก (Small Organization) 

   หมายถึง กิจการในรูปนิติบุคคลที่มีการจางงานและรายได ดังนี้

 - ภาคการผลิต การจางงานระหวาง 6-50 คน หรือรายไดมากกวา 1.8 ลาน ถึง 100 ลานบาทตอป

 - ภาคการคาและบริการ การจางงานระหวาง 6-30 คน หรือรายไดมากกวา 1.8 ลาน ถึง 50 ลานบาทตอป

ท้ังน้ี นิติบุคคลหมายถึงนิติบุคคลตามกฎหมายเอกชน โดยหากมีกรณีจำนวนการจางงานและรายไดเขาลักษณะของวิสาหกิจ

ตางกันใหยึดรายไดเปนหลักในการพิจารณา (ท่ีมา: สำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) ป 2563)

ขอบเขตการสงองคกรรวมประกวด

รางวัลนวัตกรรมแหงชาติ ดานองคกรนวัตกรรมดีเดน เปนรางวัลที่พิจารณาใหกับองคกรที่มีการจัดการนวัตกรรมภายใน

องคกรดีเดน โดยพิจารณาองคประกอบใน 8 มิติ ตามหลักเกณฑการพิจารณารางวัล

หลักเกณฑการพิจารณา

1. มิติดานยุทธศาสตรนวัตกรรม (Innovation Strategy)

 1.1 วิสัยทัศนและกลยุทธดานนวัตกรรม (Vision and Strategy)

 1.2 คานิยมรวม (Shared Value)

 1.3 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร (Strategic Evaluation)

2. มิติดานการมุงเนนธุรกิจ (Business Focus) 

 2.1 การวางแผนตลาดดวยขอมูลเชิงลึก (Market Insight)

 2.2 การมีสวนรวมของลูกคา (Customer Participation)

 2.3 การกำหนดกลุมเปาหมายทางธุรกิจ (Business Portfolio)

คำจำกัดความ

รางวัลนวัตกรรมแหงชาติ ดานองคกรนวัตกรรมดีเดน เปนรางวัลที่มอบใหแกองคกรที่มีการบริหารจัดการนวัตกรรมใน

องคกรโดยนำความรู เทคโนโลยี และความคิดสรางสรรคมาประยุกตใชเพื่อใหเกิดการสรางคุณคาทั้งในเชิงพาณิชยและ

การเติบโตอยางยั่งยืนขององคกรตั้งแตระดับยุทธศาสตร กระบวนการ ถึงระดับโครงสราง แบงเปน 3 ประเภท

ตามขนาดองคกร ไดแก



3. มิติดานบุคลากร (People)

 3.1 ผูนำนวัตกรรม (Innovation Leader)

 3.2 โครงสรางองคกร (Organization Structure)

 3.3 ผูนำกิจกรรมนวัตกรรม (Stewardship)

4. มิติดานองคความรู (Knowledge)

 4.1 การสรางความรู (Knowledge Creation)

 4.2 การแบงปนความรู (Knowledge Sharing)

 4.3 การเปนองคกรแหงการเรียนรู (Organizational Learning)

5. มิติดานวัฒนธรรม (Culture)

 5.1 การสรางแรงจูงใจ (Motivation)

 5.2 การสรางบรรยากาศนวัตกรรม (Atmosphere)

 5.3 การทำงานรวมกัน (Collaboration)

6. มิติดานทรัพยากร (Resource)

 6.1 การจัดสรรทรัพยากร (Resource Allocation)

 6.2 การสนับสนุนบุคลากร (Personnel Support)

 6.3 การจัดการความเปล่ียนแปลง (Change Management)

7. มิติดานกระบวนการ (Process)

 7.1 กระบวนการนวัตกรรม (Innovation Process)

 7.2 การจัดการเครือขายพันธมิตร (Partnership)

 7.3 การจัดการหวงโซอุปทาน (Supply Chains)

8. มิติดานผลิตผล (Result)

 8.1 ผลผลิตทางนวัตกรรม (Innovation Output)

 8.2 รายไดจากนวัตกรรม (Innovation Revenue)

 8.3 ผลผลิตเชิงความรู (Intellectual Assets)

คุณสมบัติผูสมัคร

 - เปนนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในประเทศไทยถูกตองตามกฎหมายเอกชน และมีสัดสวนผูถือหุนท่ีมีสัญชาติไทย

   มากกวารอยละ 50 ของจำนวนผูถือหุนทั้งหมด

 - ผูสมัครตองย่ืนเอกสารหลักฐานประกอบครบถวนตามท่ีสำนักงานฯ กำหนด

รางวัล

 - รางวัลดีเดน ในแตละประเภท จะไดรับพระบรมรูปพระบิดาแหงนวัตกรรมไทย และใบประกาศเกียรติคุณ  

 - รางวัลเกียรติคุณ ในแตละประเภท จะไดรับโลเชิดชูเกียรติ และใบประกาศเกียรติคุณ



1. การลงทะเบียนสมัครสมาชิก 

1.1 เมื่อผูใชงานเขามาในหนาเว็บไซต www.award.nia.or.th จะเจอหนาหลักกอนเขาสูหนาการสมัคร

1.2 ทำการสมัครสมาชิก โดยกรอกรายละเอียดการสมัครสมาชิก เสร็จเรียบรอย คลิกเลือก “Register”



2.  เขาสูระบบ 

2.1 กรอกอีเมลและรหัสผานสำหรับเขาใชงาน

2.2 กดปุม Login เพื่อเขาใชงาน

**กรณีลืมรหัสผาน (Forgot Password)

   ในกรณีที่ผูใชงานลืมรหัสผาน ผูใชงานสามารถ

   เปลี่ยนแปลงรหัสผานได ดังนี้

     1. คลิกเขาหนา “เขาสูระบบ”

     2. กด “คลิกที่นี่”

     3. กรอกอีเมลที่ตองการรับรหัสผาน จำเปนตอง

        เปนอีเมลที่ใชสมัครระบบ และกดปุม

       “Reset Password”

2.3 ในหนาสมัครเขารวมการประกวด คลิกเลือก “เพิ่มใบสมัคร”



2.4 คลิกเลือกดานและประเภทท่ีตองการสมัคร ท้ังน้ีผูสมัครสามารถดูรายละเอียดการประกวดรางวัลนวัตกรรมแหงชาติ

     ประจำป 2563 ทั้ง 5 ดานไดที่ “หนาเกี่ยวกับรางวัล”

2.5 การกรอกแบบฟอรมใบสมัคร 

     ตัวอยาง หากผูสมครตองการเลือกประกวด ดานเศรษฐกิจ ประเภทวิสาหกิจขนาดกลาง

   มีวิธีการกรอกรายละเอียดผลงานดังนี้ 

   1. คลิกเลือก “ดานเศรษฐกิจ” 

   2. ตอมาคลิกเลือก “วิสาหกิจขนาดกลาง” 

   3. กรอกรายละเอียดในชองวางและอัพโหลดเอกสารหลักฐานตางๆให ครบถวน



ในกรณีที่ผูสมัครยังทำการกรอกขอมูลไมสมบูรณ สามารถคลิกเลือก “Save” เพื่อทำการกรอกขอมูลในครั้งถัดไปได

เมื่อกรอกขอมูลครบถวนแลว (90% - 100%) ปุม “Save” จะเปลี่ยนเปนปุม “Submit” ผูใชงานสามารถกดปุม

“Submit” เพื่อเปนการยืนยันขอมูลและสงใบสมัครเขารวมประกวดรางวัลนวัตกรรมแหงชาติ เมื่อผูสมัครทำการกดปุม

“Submit” เรียบรอยแลวจะไมสามารถทำการแกไขขอมูลใบสมัครได กรุณาตรวจสอบความถูกตองของขอมูลใหเรียบรอย

กอนทำการสงใบสมัคร

*หมายเหตุ 

เมื่อทำการสมัครประกวดรางวัลดานองคกรนวัตกรรมดีเดนเปนที่เรียบรอย กรุณาเขาประเมินศักยภาพนวัตกรรมองคกร

ของทาน ผานทางเว็บไซต http://award.nia.or.th/innovativeorganization

3. การยืนยันการสมัคร 

เมื่อสมัครเรียบรอย ระบบจะสงขอความยืนยันการสมัครไปที่อีเมลของผูสมัคร หลังจากนี้เจาหนาที่จากสำนักงาน

นวัตกรรมแหงชาติ (องคการมหาชน) จะดำเนินการติดตอประสานงานกลับไป หากผลงานของทานไดรับการพิจารณา

เขารอบการตัดสิน



1. การลงทะเบียนระบบการประเมิน (Register)  

1.1 ผูประกวดเขามาในหนาเว็บไซต http://award.nia.or.th/innovativeorganization จากนั้นคลิก “ลงทะเบียน”

1.2 ทำการลงทะเบียน โดยกรอกรายละเอียดการองคกรอยางถูกตองครบถวน จากนั้นคลิกเลือก “ลงทะเบียน”



1.3 ยืนยันการลงทะเบียนผานทางอีเมลที่ใชในการสมัคร

2. การทำแบบประเมินองคกรนวัตกรรมดีเดน  

2.1 กรอกอีเมลและรหัสผานเพื่อเขาใชงานระบบ

2.2 เริ่มทำแบบประเมินองคกรนวัตกรรมดีเดน โดยการตอบแบบสอบถามใน 8 มิติ จำนวน 50 ขอ ซึ่งสามารถจัดเก็บ

     และแกไขขอมูลการประเมินในแตละมิติได กอนการคลิก “สงขอมูล”



2.3 ยืนยันการประเมินองคกรนวัตกรรมดีเดน โดยการคลิกที่ “สงขอมูล” โดยระบบจะสงขอความยืนยันการสมัคร

     ไปที่อีเมลของผูสมัคร จากนั้นเจาหนาที่จากสำนักงานนวัตกรรมแหงชาติ (องคการมหาชน) จะดำเนินการติดตอ

     ประสานงานเพื่อทำการพิจารณาเขาประเมินองคกรทาน เปนลำดับตอไป



* สำหรับรางวัลดานเศรษฐกิจ ประเภทองคกรขนาดใหญ และดานองคกรนวัตกรรมดีเดนทุกประเภท จะไมมีการนำเสนอผลงาน โดยจะมี

  เจาหนาที่ติดตอกลับไปยังผูที่ผานเขารอบจากการพิจารณา

** รอบนำเสนอผลงาน จะมีเจาหนาที่ติดตอกลับไปยังผูที่ผานเขารอบจากการพิจารณาคัดเลือกผลงาน

วันที่ รายละเอียด

1 เมษายน - 30 มิถุนายน
เปดรับสมัครทางเว็บไซต www.award.nia.or.th

และองคกรเขาประเมินตนเองออนไลนทาง award.nia.or.th/innovativeorganization

รอบที่ 1 คัดเลือกผลงานเบื้องตนจากเอกสารที่สงเขาประกวด (ไมมีการนำเสนอผลงาน)*

รอบที่ 2 คัดเลือกผลงานโดยคณะทำงานรางวัลนวัตกรรมแหงชาติ (รอบนำเสนอผลงาน)**

รอบที่ 3 ตัดสินผลงานโดยคณะอนุกรรมการ (รอบนำเสนอผลงาน วันที่ 1)** 

รอบที่ 3 ตัดสินผลงานโดยคณะอนุกรรมการ (รอบนำเสนอผลงาน วันที่ 2)**

ประกาศผลการพิจารณารางวัลนวัตกรรมแหงชาติ

พิธีมอบรางวัลนวัตกรรมแหงชาติ ประจำป 2563

กรกฏาคม - สิงหาคม

กันยายน

5 ตุลาคม

กระบวนการกลั่นกรอง พิจารณาตัดสิน ประกาศผล และมอบรางวัล

การพิจารณาตรวจประเมินการประกวดรางวัลนวัตกรรมประกอบดวย 5 ขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1: การตรวจสอบเอกสารเบื้องตน เปนการตรวจสอบความถูกตอง ความสมบูรณของเนื้อหาขอมูลที่ผูสมัคร

   นำเสนอมา โดยผูสมัครตองนำสงเอกสารถูกตองครบถวนตามแบบฟอรมและเงื่อนไขที่กำหนด หากขอมูล

   ไมครบถวนจะหมดสิทธิ์ในการประเมินขั้นตอไป

ขั้นตอนที่ 2: การคัดเลือกผลงาน เปนการคัดเลือกผลงานและใหคะแนนตามเกณฑที่กำหนดในแตละประเภท

   โดยคณะทำงานรางวัลนวัตกรรมแหงชาติ โดยแบงเปน 2 รอบ ดังนี้

   2.1 รอบคัดเลือกผลงานเบื้องตนจากเอกสารที่สงเขาประกวด โดยคณะทำงานรางวัลนวัตกรรมแหงชาติ

        (ไมมีการนำเสนอผลงาน)

   2.2 รอบคัดเลือกผลงาน โดยคณะทำงานรางวัลนวัตกรรมแหงชาติ (รอบนำเสนอผลงาน)

ขั้นตอนที่ 3: การพิจารณาตัดสินผลงาน เปนการพิจารณาตัดสินผลงานที่ผานการพิจารณาจากขั้นตอนที่ 2

   โดยคณะอนุกรรมการตัดสินรางวัลนวัตกรรมแหงชาติ (รอบนำเสนอผลงาน) 

ขั้นตอนที่ 4: การประกาศผลรางวัล เปนการประกาศผลการประกวดรางวัลนวัตกรรมแหงชาติ ประจำป 2563

   ดานเศรษฐกิจ ดานสังคมและสิ่งแวดลอม ดานการออกแบบผลิตภัณฑและบริการ ดานสื่อและการสื่อสาร

   และดานองคกรนวัตกรรมดีเดน 

ขั้นตอนที่ 5: มอบรางวัลและแสดงผลงาน เปนการจัดพิธีเชิดชูเกียรติมอบรางวัลใหแกผูผานการพิจารณาในทุกประเภท

   พรอมกัน ในวันนวัตกรรมแหงชาติ (5 ตุลาคม 2563) และจัดแสดงผลงานที่ไดรับรางวัลภายในงาน

คัดเลือกองคกรเพ่ือเขาประเมินโดยเจาหนาท่ีการประกวดรางวัลนวัตกรรมแหงชาติ ประจำป 2563
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