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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
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1) ดานเศรษฐกิจ (Economic Contribution) 

รางวัลนวัตกรรมแหงชาติ ดานเศรษฐกิจ จัดขึ้นเพื่อเชิดชูเกียรติผูริเริ่มสรางสรรคผลงานนวัตกรรมที่สรางใหเกิดคุณคา

เชิงพาณิชย และเกิดประโยชนตอเศรษฐกิจของประเทศ แบงเปน 2 ประเภทตามขนาดองคกร ไดแก

 1. วิสาหกิจขนาดกลาง (Medium Enterprise)

 2. วิสาหกิจขนาดยอม และวิสาหกิจรายยอย (Small and Micro Enterprise)

2) ดานสังคมและสิ่งแวดลอม (Social & Environmental Contribution)

รางวัลนวัตกรรมแหงชาติ ดานสังคมและสิ่งแวดลอม จัดขึ้นเพื่อเชิดชูเกียรติผูริเริ่มสรางสรรคผลงานนวัตกรรมที่สรางให

เกิดคุณคาตอสังคม ชุมชน และสิ่งแวดลอม แบงเปน 3 ประเภทตามลักษณะองคกร ไดแก

 1. หนวยงานภาคเอกชน (Private Sector)

 2. หนวยงานภาครัฐ (Government Sector)

 3. องคกรเพื่อสังคมและชุมชน (Social and Community Organization)

3) ดานการออกแบบผลิตภัณฑและบริการ (Product & Service Design)

รางวัลนวัตกรรมแหงชาติ ดานการออกแบบผลิตภัณฑและบริการ จัดขึ้นเพื่อเชิดชูเกียรติผูริเริ่มสรางสรรคผลงานนวัตกรรม

ที่นำการออกแบบมาสรางใหเกิดมูลคาเพิ่มแกผลิตภัณฑและบริการ แบงเปน 2 ประเภทตามลักษณะผลงาน ไดแก

 1. การออกแบบผลิตภัณฑ (Product Design) 

 2. การออกแบบบริการ (Service Design) 

4) ดานสื่อและการสื่อสาร (Media & Communication)

รางวัลนวัตกรรมแหงชาติ ดานสื่อและการสื่อสาร จัดขึ้นเพื่อเชิดชูเกียรติผูริเริ่มสรางสรรคผลงานนวัตกรรมที่เกี่ยวของกับ

สื่อและการสื่อสาร ทั้งดานเทคโนโลยีสื่อรูปแบบใหมและเนื้อหาการสื่อสารใหม แบงเปน 2 ประเภทตามลักษณะผลงาน

ไดแก

 1. ผลงานนวัตกรรมสื่อและการสื่อสาร (Media Innovation and Communication) 

 2. ผูสื่อสารนวัตกรรม (Innovation Communicator)

      2.1 ประเภทบุคคลธรรมดาหรือกลุมบุคคล

      2.2 ประเภทนิติบุคคล

5) ดานองคกรนวัตกรรมดีเดน (Innovative Organization)

รางวัลนวัตกรรมแหงชาติ ดานองคกรนวัตกรรมดีเดน จัดขึ้นเพื่อเชิดชูเกียรติองคกรที่มีการบริหารจัดการนวัตกรรมใน

องคกรอยางโดดเดนตั้งแตระดับยุทธศาสตร ระดับกระบวนการ ถึงระดับโครงสรางพื้นฐานขององคกรโดยแบงเปน

2 ประเภทตามลักษณะองคกร ไดแก

 1. องคกรภาคเอกชน (Private Sector)

      1.1 องคกรภาคเอกชนขนาดใหญ

      1.2 องคกรภาคเอกชนขนาดกลาง

      1.3 องคกรภาคเอกชนขนาดเล็ก

 2. องคกรภาครัฐและภาคประชาสังคม (Government and Public Sector)

รางวัลนวัตกรรมแหงชาติ จัดประกวดโดยสำนักงานนวัตกรรมแหงชาติ (องคการมหาชน) แบงเปน 5 ดาน ดังนี้
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นายสุเมธ ตันติเวชกุล
ที่ปรึกษา

เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา

นายวีระพงษ แพสุวรรณ
ประธานอนุกรรมการ

ประธานกรรมการนวัตกรรมแหงชาติ

นายสนิท อักษรแกว
ประธานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติิ

นายสุภาพ คลี่ขจาย
นายกสมาคมโทรทัศน

ระบบดิจิตอล
(ประเทศไทย)

หมอมหลวงคฑาทอง ทองใหญ
นักวิชาการพาณิชยเชี่ยวชาญ

กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ
กระทรวงพาณิชย

นายสิงห อินทรชูโต
หัวหนาศูนยสรางสรรค

การออกแบบเพื่อสิ่งแวดลอม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

นายวีระพงศ มาลัย
ผูอำนวยการ

สำนักงานสงเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม

นายพิชัย จิราธิวัฒน
กรรมการบริหาร

บริษัท กลุมเซ็นทรัล จำกัด

นายพงศปติ  เอกเธียรชัย
ผูอำนวยการ

บริษัท ไลฟฟนคอรป จำกัด

นางสาวไปยดา  หาญชัยสุขสกุล
ที่ปรึกษา

คณะกรรมการ
นวัตกรรมแหงชาติ

นายเอกนัฏ พรอมพันธุ
ที่ปรึกษา

คณะกรรมการ
นวัตกรรมแหงชาติ

นายสุวัฒน  มีมุข
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ

คณะกรรมการ
นวัตกรรมแหงชาติ

นายไผท ผดุงถิ่น
ประธานเจาหนาที่บริหาร

และผูรวมกอตั้ง
บริษัท บิลค วัน กรุป

นางจิราพร ศรีสอาน
รองกรรมการผูจัดการอาวุโส
บริษัท สยามพิวรรธน จำกัด

นางสาวกริชผกา  บุญเฟอง
รองผูอำนวยการดานระบบนวัตกรรม

สำนักงานนวัตกรรมแหงชาติ
(องคการมหาชน)

นายพันธุอาจ ชัยรัตน
ผูอำนวยการ

สำนักงานนวัตกรรมแหงชาติ
(องคการมหาชน)
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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

นายศุภชัย สัจไพบูลยกิจ
ประธานเจาหนาที่บริหาร

บริษัทออพติมุส (ประเทศไทย) จำกัด

นายสุวิทย  แซเตีย
อธิการบดี

มหาวิทยาลัยพระจอมเกลาธนบุรี

นายเจษฎา ศิวรักษ
หัวหนางานฝายรัฐกิจ

และธุรกิจสัมพันธ
บริษัท อิริกสัน (ประเทศไทย)

นายธีระ  ดำรงคกิจการ
ผูจัดการสงเสริมนวัตกรรม

ฝายโครงสรางพื้นฐานนวัตกรรม
สำนักงานนวัตกรรมแหงชาติ

(องคการมหาชน)

นายวิเชียร  สุขสรอย
รองผูอำนวยการดานเศรษฐกิจและสังคม

สำนักงานนวัตกรรมแหงชาติ
(องคการมหาชน)
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นางสาวกัลยกิตติ์ กีรติอังกูร
ผูแทนคณบดี

คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

นางรวงผึ้ง  สุทเธนทร
อาจารย

คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล

นายกฤษดา แสงไชยวุฒิกุล
กรรมการ

สมาคมธุรกิจเพื่อสังคม

นางสาวนพเกา สุจริตกุล
ผูชวยผูจัดการ

หัวหนากลุมงานสื่อสารองคกร
และพัฒนาเพื่อสังคม

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

นางสาวเอดา  จิรไพศาลกุล
กรรมการผูจัดการ

taejai.com

นางโชติมา สงวนพันธุ เวชพร
นักพัฒนาระบบราชการ

ชำนาญการพิเศษ
สำนักงานคณะกรรมการ

พัฒนาระบบราชการ

นายปญญา วรเพชรายุทธ
ผูอำนวยการ

ศูนยวิจัยและฝกอบรมดานสิ่งแวดลอม
กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม

นางสาวมณฑา  ไกหิรัญ
ผูจัดการสงเสริมนวัตกรรม

ฝายพัฒนาผูประกอบการนวัตกรรม
สำนักงานนวัตกรรมแหงชาติ

(องคการมหาชน)

นายวิเชียร  สุขสรอย
รองผูอำนวยการดานเศรษฐกิจและสังคม

สำนักงานนวัตกรรมแหงชาติ
(องคการมหาชน)



- 8 -

นายกิตติเศรษฐ เกงการคา
ผูจัดการศูนยนวัตกรรม

ดานการออกแบบอุตสาหกรรม
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

นายดนัย เลี้ยงเจริญ
นักวิชาการตรวจสอบ
สิทธิบัตรชำนาญการ

กองสิทธิบัตรการออกแบบ 
กรมทรัพยสินทางปญญา

นายภูมิพันธ บุญญาปะมัย
ประธานกรรมการ

บริษัท ทีเคไอ เพอรเพชชวล จำกัด

นายเอียด  จารุรัตน
กรรมการผูจัดการ

บริษัทบาธรูม ดีไซน จำกัด

นายภูเบศ วิทยาสุข
นักจัดการความรูอาวุโส

งานขับเคลื่อนโครงการพิเศษ
สำนักพัฒนาธุรกิจและนวัตกรรม

สำนักงานสงเสริมเศรษฐกิจสรางสรรค
(องคการมหาชน)

นายพนิต ภูจินดา
ผูอำนวยการศูนยสุขภาวะเมือง

ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง
คณะสถาปตยกรรมศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

นายพีรวงศ  จาตุรงคกุล
ผูเชี่ยวชาญและวิทยากร

ดานการพัฒนาผลิตภัณฑ
และการออกแบบบรรจุภัณฑ

นายถาวร โกอุดมวิทย
อาจารย

คณะจิตรกรรม ประติมากรรม
และภาพพิมพ

มหาวิทยาลัยศิลปากร

นางสาวศิรประภา  คลาสเซน
ผูจัดการสงเสริมนวัตกรรม

ฝายโครงสรางพื้นฐานนวัตกรรม
สำนักงานนวัตกรรมแหงชาติ

(องคการมหาชน)

นางสาวกริชผกา  บุญเฟอง
รองผูอำนวยการดานระบบนวัตกรรม

สำนักงานนวัตกรรมแหงชาติ
(องคการมหาชน)
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นายปรีดา อัครจันทโชติ
คณบดี

คณะนิเทศศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

นายชนินทร ชมะโชติ
นายกสมาคม

สมาคมผูผลิตภาพยนตร
สารคดีไทย

นางกัลยกร วรกุลลัฎฐานีย
คณบดี

คณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

นายภุชงค อุทโยภาศ
รองอธิการบดีฝายสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

นายวรัชญ ครุจิต
ประธานอนุกรรมการ

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัย
และสรางสรรค

นายวัฒนะชัย ยะนินทร
กรรมการบริหาร

สมาคมนักขาวนักหนังสือพิมพ
แหงประเทศไทย

นางยุบล เบ็ญจรงคกิจ
คณบดีคณะนิเทศศาสตร
และนวัตกรรมการจัดการ

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

นายศิวัตร เชาวรียวงษ
นายกสมาคม

สมาคมโฆษณาดิจิทัล
(ประเทศไทย)

นางสาวกริชผกา  บุญเฟอง
รองผูอำนวยการดานระบบนวัตกรรม

สำนักงานนวัตกรรมแหงชาติ
(องคการมหาชน)

นายกฤษกร  รอดชางเผื่อน
ผูจัดการสงเสริมนวัตกรรม

ฝายโครงสรางพื้นฐานนวัตกรรม
สำนักงานนวัตกรรมแหงชาติ

(องคการมหาชน)

นางสาวอาศยา  ศิริเอาทารย
ผูจัดการสงเสริมนวัตกรรม

ฝายโครงสรางพื้นฐานนวัตกรรม
สำนักงานนวัตกรรมแหงชาติ

(องคการมหาชน)

นายรติ พันธุทวี
นายกสมาคม

สมาคมโฆษณาแหงประเทศไทย
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นางวชิรญา เพิ่มภูศรี
รองผูอำนวยการ

สำนักงานคณะกรรมการ
นโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

นายมงคล ลีลาธรรม
ประธานกรรมการบริหาร

สำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม (สสว.)

นางธีรีสา  มัทวพันธุ
รองผูอำนวยการดานยุทธศาสตรองคกร

สำนักงานนวัตกรรมแหงชาติ
(องคการมหาชน)

นายสุรเดช จองวรรณศิริ
ผูอำนวยการ

สถาบันวิทยาการจัดการ
ทริส คอรปอเรชั่น

นางสุทธิโสพรรณ ชวยวงศญาติ
กรรมการผูจัดการใหญ
บริษัท สลิงชอท กรุป

นายอธิศานต วายุภาพ
ผูอำนวยการ

สถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ

นางสาวยุพิน ธนะติวะกุล
ผูอำนวยการอาวุโส

ฝายพัฒนาผูประกอบการ
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดยอมแหงประเทศไทย

นางกอบสุข เอี่ยมสุรีย
กรรมการรองเลขาธิการ

สภาหอการคาแหงประเทศไทย

นายยุทธนา ศิลปสรรควิชช
รองเลขาธิการ

สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย



คำจำกัดความ
รางวัลนวัตกรรมแหงชาติ ดานเศรษฐกิจ เปนรางวัลท่ีมอบใหแก “ผลงานนวัตกรรม” ในรูปแบบผลิตภัณฑใหม กระบวนการผลิตใหม

บริการใหม หรือรูปแบบธุรกิจใหม ท่ีมีคุณคาเชิงพาณิชยและเกิดประโยชนตอเศรษฐกิจของประเทศ แบงเปน 2 ประเภทตามขนาด

ขององคกร ไดแก

1. 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

2. 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

ทั้งนี้ หากมีกรณีจำนวนการจางงานและรายไดเขาลักษณะของวิสาหกิจตางกันใหยึดรายไดเปนหลักในการพิจารณา

(ที่มา: สำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) ป 2563)

ขอบเขตการสงผลงานรวมประกวด
รางวัลนวัตกรรมแหงชาติ ดานเศรษฐกิจ เปนรางวัลที่พิจารณาจากผลการดำเนินการของผลงานที่มีความเปนนวัตกรรม

สามารถสรางใหเกิดคุณคาเชิงพาณิชยและประโยชนตอเศรษฐกิจของประเทศ โดยพิจารณาผลงานที่ขอรับรางวัลตาม

เงื่อนไข ดังนี้

 - ตองเปนผลงานที่มีความใหม ในรูปแบบผลิตภัณฑ กระบวนการ การบริการ หรือรูปแบบธุรกิจ 

 - ตองเปนผลงานที่มีการนำไปใชจริงแลว 

 - ตองเปนผลงานที่สรางใหเกิดคุณคาเชิงพาณิชย และเกิดประโยชนตอเศรษฐกิจของประเทศอยางเปนรูปธรรม

- 11 -



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

คุณสมบัติผูสมัคร
     - เปนนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทยถูกตองตามกฎหมายเอกชน และมีสัดสวนผูถือหุนที่มี

       สัญชาติไทยมากกวารอยละ 50 ของจำนวนผูถือหุนทั้งหมด

     - ผูสมัครตองยื่นเอกสารหลักฐานประกอบครบถวนตามที่สำนักงานฯ กำหนด

รางวัล
     - รางวัลชนะเลิศในแตละประเภท จะไดรับพระบรมรูปพระบิดาแหงนวัตกรรมไทย

       และใบประกาศเกียรติคุณ 

     - รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ในแตละประเภท จะไดรับโลเชิดชูเกียรติ และใบประกาศเกียรติคุณ 

     - รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ในแตละประเภท จะไดรับโลเชิดชูเกียรติ และใบประกาศเกียรติคุณ
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คำจำกัดความ
รางวัลนวัตกรรมแหงชาติ ดานสังคมและส่ิงแวดลอม เปนรางวัลท่ีมอบใหแกผลงานนวัตกรรมในรูปแบบผลิตภัณฑใหม กระบวนการใหม

การบริการใหม หรือรูปแบบธุรกิจใหม ที่มีคุณคาเชิงสังคมและสิ่งแวดลอม และเกิดประโยชนตอสังคมและสิ่งแวดลอมของประเทศ

แบงเปน 3 ประเภทตามลักษณะองคกร ไดแก

1. หนวยงานภาคเอกชน (Private Sector) 

    องคกรขนาดใหญ หมายถึง กิจการในรูปนิติบุคคลที่มีการจางงานและรายได ดังนี้

 - ภาคการผลิต การจางงานมากกวา 200 คน หรือรายไดมากกวา 500 ลานบาทตอป

 - ภาคการคาและบริการ การจางงานมากกวา100 คน หรือรายไดมากกวา 300 ลานบาทตอป

    วิสาหกิจขนาดกลาง 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

    วิสาหกิจขนาดยอม 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

    วิสาหกิจรายยอย หมายถึง กิจการในรูปนิติบุคคลที่มีการจางงานและรายได ดังนี้

 - 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 (Government Sector)

    หมายถึง ราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค ราชการสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ

    องคการมหาชน องคกรอิสระ องคกรตามรัฐธรรมนูญ หนวยงานธุรการศาล มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ หนวยงานสังกัดรัฐสภา

    หรือในกำกับของรัฐสภา หนวยงานอิสระของรัฐ และหนวยงานอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

    (ที่มา: พระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตรชาติ)

3. องคกรเพื่อสังคมและชุมชน (Social and Community Organization)

    วิสาหกิจเพื่อสังคม หมายถึง บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อประกอบกิจการ

    ขายสินคาหรือการใหบริการ โดยมุงสงเสริมการจางงานในทองถ่ินท่ีวิสาหกิจเพ่ือสังคมท่ีต้ังอยู หรือมีเปาหมายในการจัดต้ังต้ังแต

    แรกเร่ิมในการแกไขปญหาและพัฒนาชุมชน สังคม หรือส่ิงแวดลอม โดยมิไดมุงสรางกำไรสูงสุดตอผูถือหุนหรือผูเปนหุนสวน และ

    นำผลกำไรไมนอยกวารอยละ 70 ไปลงทุนในกิจการของตนเอง หรือใชเพื่อประโยชนของเกษตรกร ผูยากจน คนพิการ ผูดอย

    โอกาส หรือใชเพื่อประโยชนสวนรวมอื่นๆ ตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด (ที่มา: พระราชบัญญัติวิสาหกิจเพื่อสังคม)
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    วิสาหกิจชุมชน หมายถึง กิจการของชุมชนเกี่ยวกับการผลิตสินคา การใหบริการ หรือการอื่น ๆ ที่ดำเนินการโดยคณะบุคคล

    ท่ีมีความผูกพัน มีวิถีชีวิตรวมกันและรวมตัวกันประกอบกิจการดังกลาว ไมวาจะเปนนิติบุคคลในรูปแบบใดหรือไมเปนนิติบุคคล

    เพ่ือสรางรายไดและเพ่ือการพ่ึงพาตนเองของครอบครัว ชุมชนและระหวางชุมชน (ท่ีมา: พระราชบัญญัติสงเสริมวิสาหกิจชุมชน)

    สมาคม หมายถึง การกอตั้งสมาคมเพื่อกระทำการใดๆ อันมีลักษณะตอเนื่องรวมกันและมิใชเปนการหากำไรหรือรายได

    มาแบงปนกัน (ที่มา: ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย)

    สหกรณ หมายถึง คณะบุคคลซึ่งรวมกันดำเนินกิจการเพื่อประโยชนทางเศรษฐกิจและสังคม โดยชวยตนเองและชวยเหลือ

    ซึ่งกันและกัน (ที่มา: พระราชบัญญัติสหกรณ)

    มูลนิธิหรือองคกรการกุศล หมายถึง องคการที่มีทรัพยสินที่จัดสรรไวโดยเฉพาะสำหรับวัตถุประสงคเพื่อการกุศลสาธารณะ

    การศาสนา ศิลปะ วิทยาศาสตร วรรณคดี การศึกษา หรือเพ่ือสาธารณประโยชนอยางอ่ืน โดยมิไดมุงหาประโยชนมาแบงปนกัน

    และไดจดทะเบียนตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายนี้ และการจัดการทรัพยสินของมูลนิธิ ตองมิใชเปนการหาผลประโยชน

    เพื่อบุคคลใด นอกจากเพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงคของมูลนิธินั้นเอง (ที่มา: กรมสรรพากร)

    องคการนอกภาครัฐ หมายถึง องคการท่ีอยูนอกภาครัฐ มีฐานะเปนนิติบุคคล มีวัตถุประสงคอยางหน่ึงอยางใด ไมมุงแสวงหากำไร

    ท้ังน้ี โดยไดรับเงินอุดหนุนจากบุคคลบางกลุมท่ีมีวัตถุประสงคเดียวกัน ในบางคร้ังองคการนอกภาครัฐยังทำหนาท่ีชวยเหลือสังคม

    ในสิ่งที่รัฐไมอาจกระทำตามหนาที่ไดเต็มที่ (ที่มา: ราชบัณฑิตยสถาน)

    องคกรไมแสวงหากำไร หมายถึง องคกรที่ไมใชภาคราชการ และไมใชภาคธุรกิจที่แสวงหากำไร กอตั้งและดำเนินการโดยกลุม

    บุคคลที่มีความมุงมั่นในอันที่จะเขามามีสวนรวมในการแกไข ปญหาสังคม โดยเฉพาะปญหาดานคุณภาพชีวิตของกลุมบุคคล

    ผูดอยโอกาสและประชาชนผูทุกขยาก อันเกิดจากผลกระทบของการพัฒนา

ขอบเขตการสงผลงานรวมประกวด
รางวัลนวัตกรรมแหงชาติ ดานสังคมและส่ิงแวดลอม เปนรางวัลท่ีพิจารณาจากผลการดำเนินการของผลงานท่ีมีความเปนนวัตกรรม

สามารถสรางใหเกิดประโยชนตอสังคมและสิ่งแวดลอมของประเทศ โดยพิจารณาผลงานที่ขอรับรางวัลตามเงื่อนไข ดังนี้

 - ตองเปนผลงานที่มีความใหม ในรูปแบบผลิตภัณฑ กระบวนการ การบริการ หรือรูปแบบธุรกิจ

 - ตองเปนผลงานที่มีการนำไปใชจริงแลว

 - ตองเปนผลงานที่สรางใหเกิดคุณคาเชิงพาณิชย และเกิดประโยชนตอเศรษฐกิจของประเทศอยางเปนรูปธรรม
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หลักเกณฑการพิจารณา
1. ความเปนนวัตกรรมของผลงาน

     1.1 สามารถระบุประเด็นปญหาและแนวทางการนำนวัตกรรมมาแกไขไดอยางชัดเจน

     1.2 อธิบายผลงานที่ใชแกปญหาผลิตภัณฑ/กระบวนการ/บริการ/รูปแบบธุรกิจที่มีความใหม

          หรือมีการออกแบบนโยบาย หรือประยุกตใชเครื่องมือใหมในการนำมาปองกัน/แกไขปญหาสังคม

          และสิ่งแวดลอมในมิติตาง ๆ

     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
     มีหลักการท่ีไดรับการยอมรับเปนสากลวา เปนระบบท่ีทำใหองคกรสามารถดำเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
     ประสิทธิผลเปนไปอยางโปรงใส นาเชื่อถือและเปนธรรมตอทุกฝาย จึงเปนหลักการที่หลายองคกรไดให
     ความสำคัญในการนำมาปฏิบัติ เพื่อใหสามารถบรรลุเปาหมายและพันธกิจที่กำหนดไว
     (ที่มา: ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย)

คุณสมบัติผูสมัคร
     - เปนนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทยถูกตองตามกฎหมายเอกชน และมีสัดสวนผูถือหุนที่มี

       สัญชาติไทยมากกวารอยละ 50 ของจำนวนผูถือหุนทั้งหมด

     - ผูสมัครตองยื่นเอกสารหลักฐานประกอบครบถวนตามที่สำนักงานฯ กำหนด

รางวัล
     - รางวัลชนะเลิศในแตละประเภท จะไดรับพระบรมรูปพระบิดาแหงนวัตกรรมไทย

       และใบประกาศเกียรติคุณ 

     - รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ในแตละประเภท จะไดรับโลเชิดชูเกียรติ และใบประกาศเกียรติคุณ 

     - รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ในแตละประเภท จะไดรับโลเชิดชูเกียรติ และใบประกาศเกียรติคุณ



- 16 -

คำจำกัดความ
รางวัลนวัตกรรมแหงชาติ ดานการออกแบบผลิตภัณฑและบริการ เปนรางวัลท่ีมอบใหแกผลงานนวัตกรรมในรูปแบบผลิตภัณฑใหม

หรือบริการใหม ที่นำการออกแบบและความคิดสรางสรรคมาสรางใหเกิดคุณคาเพิ่มแกผลิตภัณฑและบริการ แบงเปน 2 ประเภท

ตามลักษณะผลงาน ไดแก

1. การออกแบบผลิตภัณฑ (Product Design) 

    เปนรางวัลท่ีมอบใหแกผลงานท่ีมีการออกแบบผลิตภัณฑใหมท่ีจับตองได โดยมีความคิดสรางสรรคท่ีแตกตางไปจากเดิม ดวยแนวคิด

    กระบวนการวิเคราะห วิจัย ผสานองคประกอบดานวัสดุ กรรมวิธีการผลิต เพื่อการพัฒนาที่จะกอประโยชนสูงสุด ตอบสนอง

    ความตองการของผูบริโภคและผูผลิต ท้ังทางสุนทรียภาพและประโยชนใชสอย ยกตัวอยางเชน อาหารแปรรูป เฟอรนิเจอร ครุภัณฑ

    สุขภัณฑ เครื่องประดับ เครื่องแตงกาย บรรจุภัณฑ เครื่องมือตาง ๆ

2. การออกแบบบริการ (Service Design)

    เปนรางวัลที่มอบใหแกผลงานที่มีการออกแบบบริการรูปแบบใหมที่มีความคิดสรางสรรค สามารถกอคุณประโยชนทั้งทาง

    สุนทรียภาพและประโยชนใชสอย และเกิดผลลัพธท่ีตรงกับความตองการของผูบริโภค ยกตัวอยางเชน แพลตฟอรม กระบวนการ

    วิธีการการใหบริการหรือการดำเนินงาน เปนตน

ขอบเขตการสงผลงานรวมประกวด
รางวัลนวัตกรรมแหงชาติ ดานการออกแบบผลิตภัณฑและบริการ เปนรางวัลที่พิจารณาจากผลการดำเนินการของผลงานที่มีความ

เปนนวัตกรรม โดยนำการออกแบบและความคิดสรางสรรคมาสรางใหเกิดคุณคาเพิ่มแกผลิตภัณฑและบริการ โดยพิจารณาผลงาน

ที่ขอรับรางวัลตามเงื่อนไข ดังนี้

 - ตองเปนผลงานที่มีความใหมในเชิงการออกแบบ ทั้งรูปแบบผลิตภัณฑ หรือการบริการ

 - ตองเปนผลงานที่มีการนำไปใชจริงแลว

 - ตองเปนผลงานที่สรางใหเกิดคุณคาเชิงการออกแบบ และเกิดประโยชนตอเศรษฐกิจ หรือสังคมและสิ่งแวดลอม

   ของประเทศอยางเปนรูปธรรม
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หลักเกณฑการพิจารณา
1. ความเปนนวัตกรรมของผลงาน

     1.1 ความคิดริเริ่มสรางสรรค

     1.2 ที่มาและแนวความคิดในการออกแบบ

     1.3 การใชเทคโนโลยี วัสดุ แนวทาง หรือกระบวนการผลิตใหม

     1.4 การยื่นคำขอรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ (สำหรับประเภทออกแบบผลิตภัณฑ) (ถามี)

     1.5 การยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาหรือจดแจงขอมูลงานทางลิขสิทธิ์

          (สำหรับประเภทออกแบบบริการ) (ถามี)

2. คุณคาที่เกิดขึ้น

     2.1 สุนทรียภาพของผลงาน

     2.2 ผลงานตอบสนองความตองการของผูบริโภค (ประโยชนการใชสอยและความสะดวกสบาย

          ในการใชงาน)

     2.3 ความสามารถในการผลิตไดจริงและประยุกตใชได

3. ผลกระทบตอเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม

     3.1 การนำผลงานไปใชใหเกิดประโยชนเชิงพาณิชย และ/หรือสังคม

     3.2 คำนึงถึงผลกระทบตอสังคมและสิ่งแวดลอม

     3.3 การสรางสุนทรียภาพใหมใหแกสังคม

คุณสมบัติผูสมัคร
     - เปนนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทยถูกตองตามกฎหมายเอกชน และมีสัดสวนผูถือหุนที่มี

       สัญชาติไทยมากกวารอยละ 50 ของจำนวนผูถือหุนทั้งหมด

     - เปนหนวยงานของรัฐทุกประเภท เชน องคการมหาชน รัฐวิสาหกิจ  องคกรปกครองสวนทองถิ่น

       หรือองคกรอิสระ

     - เปนองคกรเพื่อสังคมและชุมชน เชน วิสาหกิจเพื่อสังคม วิสาหกิจชุมชน สมาคม สหกรณ มูลนิธิ

       หรือองคกรการกุศล

     - เปนบุคคลธรรมดา หรือกลุมบุคคล ที่มีสัญชาติไทย

     - ผูสมัครตองยื่นเอกสารหลักฐานประกอบครบถวนตามที่สำนักงานฯ กำหนด

รางวัล
     - รางวัลชนะเลิศในแตละประเภท จะไดรับพระบรมรูปพระบิดาแหงนวัตกรรมไทย

       และใบประกาศเกียรติคุณ 

     - รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ในแตละประเภท จะไดรับโลเชิดชูเกียรติ และใบประกาศเกียรติคุณ 

     - รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ในแตละประเภท จะไดรับโลเชิดชูเกียรติ และใบประกาศเกียรติคุณ
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คำจำกัดความ
รางวัลนวัตกรรมแหงชาติ ดานส่ือและการส่ือสาร เปนรางวัลท่ีมอบใหแกผลงานนวัตกรรมและบุคคลหรือนิติบุคคลท่ีสรางสรรคเน้ือหา

และวิธีการสื่อสาร โดยใชเทคโนโลยีและรูปแบบการสื่อสารใหม แบงเปน 2 ประเภท ไดแก

1. ผลงานนวัตกรรมสื่อและการสื่อสาร (Media Innovation and Communication) 

    เปนรางวัลที่มอบใหแกผลงานที่มีการสรางเนื้อหา และรูปแบบการสื่อสารใหมโดยผสมผสานเทคโนโลยีสมัยใหมในการสื่อสาร

2. ผูสื่อสารนวัตกรรม (Innovation Communicator)

    เปนรางวัลท่ีมอบใหแกบุคคลธรรมดา กลุมบุคคลหรือนิติบุคคลท่ีสงเสริมและเผยแพรขอมูลเน้ือหาและรูปแบบใหมในการส่ือสาร

    ท่ีสรางใหเกิดการเปล่ียนแปลงไปสูส่ิงท่ีดีข้ึนในสังคมไทยอยางตอเน่ือง ท่ีทำใหขอมูลเขาถึงผูรับสารไดเปนอยางดี ไดรับความนิยม

    และเปนที่ยอมรับในวงกวาง โดยแบงเปน 2 ประเภทยอยคือ

 1) ประเภทบุคคลธรรมดาหรือกลุมบุคคล

 2) ประเภทนิติบุคคล

ขอบเขตการสงผลงานรวมประกวด
รางวัลนวัตกรรมแหงชาติ ดานสื่อและการสื่อสาร เปนรางวัลที่พิจารณาจากผลการดำเนินการของผลงานในสรางสรรคเนื้อหา และ

วิธีการสื่อสารรูปแบบใหม โดยพิจารณาผลงานที่ขอรับรางวัลตามเงื่อนไข ดังนี้

 - ตองเปนผลงานที่มีความใหมในเชิงการสรางสรรคเนื้อหาและวิธีการสื่อสารรูปแบบใหม

 - ตองเปนผลงานที่มีการนำไปใชจริงแลว

 - ตองเปนผลงานที่สรางใหเกิดคุณคาเชิงสื่อและสรางการสื่อสาร
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หลักเกณฑการพิจารณา
1. ประเภทผลงานนวัตกรรมสื่อและการสื่อสาร

     1.1 ความเปนนวัตกรรมในการสื่อสาร

     1.2 จริยธรรมของการดำเนินการและเนื้อหา

     1.3 วิธีการหรือความคิดสรางสรรคในผลงาน 

     1.4 เปนผลงานที่สรางขึ้นใหมหรือเปนการพัฒนาตอยอดจากสิ่งที่มีอยูเดิม

     1.5 การใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมในผลงานและวิธีการ

     1.6 การสรางแรงบันดาลใจ  

     1.7 สรางคุณคาและการเปลี่ยนแปลงที่ดี

2. ประเภทผูสื่อสารนวัตกรรม

     2.1 ความเปนนวัตกรรม (ของเนื้อหาที่เผยแพร)

     2.2 จริยธรรมของเนื้อหา

     2.3 วิธีการหรือความคิดสรางสรรคในการเผยแพร

     2.4 มีความมุงมั่นอยางตอเนื่องในการสื่อสาร

     2.5 ความนิยมหรือการยอมรับในผูเผยแพร

     2.6 การสรางแรงบันดาลใจ 

     2.7 เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสูสิ่งที่ดีขึ้น

คุณสมบัติผูสมัคร
     - กรณีเปนบุคคลธรรมดา ผูสมัครตองมีสัญชาติไทย

     - กรณีเปนกลุมบุคคล ตองมีบุคคลสัญชาติไทยอยางนอย 1 ทาน

     - กรณีเปนนิติบุคคล ตองเปนนิติบุคคลไทย กรณีเปนบริษัทตองมีการจดทะเบียนในประเทศไทย

       ถูกตองตามกฎหมาย

     - ผูสมัครตองยื่นเอกสารหลักฐานประกอบครบถวนตามที่สำนักงานฯ กำหนด

รางวัล
ประเภทผลงานนวัตกรรมสื่อและการสื่อสาร     

     - รางวัลชนะเลิศ จะไดรับพระบรมรูปพระบิดาแหงนวัตกรรมไทย และใบประกาศเกียรติคุณ 

     - รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จะไดรับโลเชิดชูเกียรติ และใบประกาศเกียรติคุณ 

     - รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จะไดรับโลเชิดชูเกียรติ และใบประกาศเกียรติคุณ
ประเภทผูสื่อสารนวัตกรรม

     - รางวัลชนะเลิศในแตละประเภท จะไดรับพระบรมรูปพระบิดาแหงนวัตกรรมไทย

       และใบประกาศเกียรติคุณ
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คำจำกัดความ
รางวัลนวัตกรรมแหงชาติ ดานองคกรนวัตกรรมดีเดน เปนรางวัลเกียรติยศท่ีมอบใหแกองคกรท่ีมีการบริหารจัดการโดยการใชความรู

เทคโนโลยี และความคิดสรางสรรคมาประยุกตใชเพ่ือใหเกิดการสรางคุณคาท้ังในเชิงพาณิชยและเพ่ือการเติบโตอยางย่ังยืนขององคกร

ต้ังแตระดับยุทธศาสตร กระบวนการ ไปจนถึงระดับโครงสราง โดย แบงการมอบรางวัลเปน 2 ประเภทตามลักษณะองคกร ไดแก

1. องคกรภาคเอกชน

   เปนรางวัลท่ีมอบใหกับองคกรท่ีมีสถานะเปนนิติบุคคลเอกชนตามขนาดองคกร โดยจำแนกขนาดตามนิยามคุณลักษณะนิติบุคคล

   ภาคเอกชนของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม จากสำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) ป 2563

   ดังตอไปนี้

   องคกรขนาดใหญ (Large Organization) หมายถึง กิจการในรูปนิติบุคคลที่มีการจางงานและรายได ดังนี้

 - ภาคการผลิต การจางงานมากกวา 200 คน หรือรายไดมากกวา 500 ลานบาทตอป

 - ภาคการคาและบริการ การจางงานมากกวา100 คน หรือรายไดมากกวา 300 ลานบาทตอป

   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

   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

2. องคกรภาครัฐและภาคประชาสังคม

   เปนรางวัลที่มอบใหกับองคกรภาครัฐที่มีสถานะเปนนิติบุคคล ตามหลักเกณฑพิจารณาการเปนหนวยงานของรัฐ และหลักการ

   จำแนกประเภทหนวยงานของรัฐในกำกับของฝายบริหาร จาก สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ป 2558

   และองคกรภาคประชาสังคมที่มีสถานะเปนนิติบุคคล ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการสงเสริมและพัฒนาองคกร

   ภาคประชาสังคม ป 2558 ซึ่งสามารถจำแนกประเภทองคกรภาครัฐและภาคประชาสังคม โดยพิจารณาจากจุดประสงคในการ

   ดำเนินกิจการได ดังตอไปนี้

   องคกรภาครัฐ (Government Sector) หมายถึง องคกรภาครัฐในกำกับของฝายบริหารท่ีมีถานะเปนนิติบุคคลภาย ซ่ึงจัดทำบริการ

   สาธารณะใหแกประชาชน ประกอบดวยหนวยงาน 4 ประเภท คือ

 1) สวนราชการ

 2) รัฐวิสาหกิจ

 3) องคการมหาชน

 4) หนวยงานของรัฐรูปแบบใหม

   องคกรภาคประชาสังคม (Public Sector) หมายถึง องคกรท่ีไมใชหนวยงานของรัฐท่ีมีสถานะเปนนิติบุคคลซ่ึงจัดต้ังข้ึนโดย

   มีวัตถุประสงคดานพัฒนาสังคมและไมแสวงหากําไรมาแบงปนกัน แตไมรวมถึงนิติบุคคล องคกร หรือ

   คณะบุคคลท่ีจัดต้ังหรือดําเนินการโดยพรรคการเมือง หรือดําเนินกิจกรรมในลักษณะการแสวงหาอํานาจรัฐ

   หรือเอื้อประโยชนตอพรรคการเมือง อาทิ
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        สมาคม หมายถึง การกอต้ังสมาคมเพ่ือกระทำการใด ๆ อันมีลักษณะตอเน่ืองรวมกันและมิใชเปนการ

        หากำไรหรือรายไดมาแบงปนกัน (ที่มา: ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย)

        มูลนิธิหรือองคกรการกุศล หมายถึง องคการที่มีทรัพยสินที่จัดสรรไวโดยเฉพาะสำหรับวัตถุประสงค

        เพ่ือการกุศลสาธารณะ การศาสนา ศิลปะ วิทยาศาสตร วรรณคดี การศึกษา หรือเพ่ือสาธารณประโยชน

        อยางอ่ืน โดยมิไดมุงหาประโยชนมาแบงปนกันและไดจดทะเบียนตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายน้ี

        และการจัดการทรัพยสินของมูลนิธิ ตองมิใชเปนการหาผลประโยชนเพ่ือบุคคลใด นอกจากเพ่ือดำเนินการ

        ตามวัตถุประสงคของมูลนิธิ (ที่มา: กรมสรรพากร)

        สหกรณ หมายถึง คณะบุคคลซึ่งรวมกันดำเนินกิจการเพื่อประโยชนทางเศรษฐกิจและสังคม โดยชวย

        ตนเองและชวยเหลือซึ่งกันและกัน (ที่มา: พระราชบัญญัติสหกรณ)

        วิสาหกิจชุมชน หมายถึง กิจการของชุมชนเกี่ยวกับการผลิตสินคา การใหบริการ หรือการอื่น ๆ ที่

        ดำเนินการโดยคณะบุคคลที่มีความผูกพัน มีวิถีชีวิตรวมกันและรวมตัวกันประกอบกิจการดังกลาว

        ไมวาจะเปนนิติบุคคลในรูปแบบใดหรือไมเปนนิติบุคคลเพื่อสรางรายไดและเพื่อการพึ่งพาตนเองของ

        ครอบครัว ชุมชนและระหวางชุมชน (ที่มา: พระราชบัญญัติสงเสริมวิสาหกิจชุมชน)

        วิสาหกิจเพ่ือสังคม หมายถึง บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลท่ีต้ังข้ึนตามกฎหมายไทยซ่ึงมีวัตถุประสงค

        เพื่อประกอบกิจการขายสินคาหรือการใหบริการ โดยมุงสงเสริมการจางงานในทองถิ่นที่วิสาหกิจเพื่อ

        สังคมที่ตั้งอยู หรือมีเปาหมายในการจัดตั้งตั้งแตแรกเริ่มในการแกไขปญหาและพัฒนาชุมชน สังคม

        หรือสิ่งแวดลอม โดยมิไดมุงสรางกำไรสูงสุดตอผูถือหุนหรือผูเปนหุนสวน และนำผลกำไรไมนอยกวา

        รอยละ 70 ไปลงทุนในกิจการของตนเอง หรือใชเพื่อประโยชนของเกษตรกร ผูยากจน คนพิการ

        ผูดอยโอกาส หรือใชเพื่อประโยชนสวนรวมอื่น ๆ ตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด

        (ที่มา: พระราชบัญญัติวิสาหกิจเพื่อสังคม)

ขอบเขตการสงองคกรรวมประกวด
รางวัลนวัตกรรมแหงชาติ ดานองคกรนวัตกรรมดีเดน เปนรางวัลท่ีพิจารณาใหกับองคกรท่ีมีการบริหารจัดการ

ใน 8 มิตินวัตกรรมองคกร (Innovative Organization Model: IOM) ไดอยางเปนเลิศ สรางการเติบโตของ

องคกรไดอยางย่ังยืน เปนแบบอยางในการพัฒนาศักยภาพดานนวัตกรรมองคกรใหแกหนวยงานภาครัฐ เอกชน

และประชาสังคมของประเทศ

ขั้นตอนการสมัครเขารวมประกวด
1. การลงทะเบียนสมัครเขารวมประกวดรางวัลนวัตกรรมแหงชาติ

   องคกรที่สมัครเขารวมประกวดตองลงทะเบียนผานทางเว็บไซตประกวดรางวัลนวัตกรรมแหงชาติ

   https://award.nia.or.th พรอมทั้งสงเอกสารรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล เพื่อพิจารณาสถานะ

   การดำเนินธุรกิจ ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564

2. การลงทะเบียนสำรวจศักยภาพนวัตกรรมองคกร 

   องคกรท่ีสมัครเขารวมประกวดตองเขาทำแบบสำรวจศักยภาพนวัตกรรมองคกร ผานระบบประเมินออนไลน

   https://iop.nia.or.th โดยตองเขาทำการประเมินใหแลวเสร็จ ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564

หลักเกณฑการพิจารณา
การคัดเลือกองคกรนวัตกรรมดีเดน จะมีการพิจารณาถึงศักยภาพในการพัฒนาองคกรใหเติบโตอยางยั่งยืน

และการบริหารจัดการนวัตกรรมองคกรภายใตกรอบโมเดลการประเมินศักยภาพนวัตกรรมองคกร (IOM)

ใน 8 มิติ โดยมีสัดสวนดังตอไปนี้



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)

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 การจัดการความเปลี่ยนแปลง (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)

รางวัล
     - รางวัลดีเดนในแตละประเภท จะไดรับพระบรมรูปพระบิดาแหงนวัตกรรมไทย

       และใบประกาศเกียรติคุณ

     - รางวัลเกียรติคุณในแตละประเภท จะไดรับโลเชิดชูเกียรติ และใบประกาศเกียรติคุณ
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ศักยภาพในการพัฒนา
นวัตกรรมองคกรใน 8 มิติ

การเติบโตและความยั่งยืน
ขององคกร

80% 20%
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1. การลงทะเบียนสมัครสมาชิก 

1.1 เขาสู https://award.nia.or.th หนาเว็บไซตหลักเพื่อทำการสมัคร

1.2 เมื่อกด “เขาสูระบบ” ใหทำการสมัคร โดยคลิกเลือก “สมัครสมาชิก”
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1.4 หลังจากนั้น รอรับอีเมลและคลิกตามลิงคในอีเมลของทานที่ไดทำการสมัคร เพื่อเปดใชบัญชีของทาน

1.3 ทำการกรอกรายละเอียดการสมัครสมาชิกเสร็จเรียบรอย และกด “Register”



**กรณีลืมรหัสผาน (Forgot Password)

   ในกรณีที่ผูใชงานลืมรหัสผาน ผูใชงานสามารถ

   เปลี่ยนแปลงรหัสผานได ดังนี้

     1. คลิกเขาหนา “เขาสูระบบ”

     2. กด “คลิกที่นี่”

     3. กรอกอีเมลที่ตองการรับรหัสผาน จำเปนตอง

        เปนอีเมลที่ใชสมัครระบบ และกดปุม

       “Send E-mail”

2. เขาสูระบบ
2.1 กรอกชื่อผูใชหรืออีเมล และรหัสผานสำหรับเขาใชงาน

2.2 กดปุม “Login” เพื่อเขาใชงาน

2.3 ในหนาสมัครเขารวมการประกวด คลิกเลือก “เพิ่มใบสมัคร” และหากตองการสงผลงานเขารวมการประกวด

     มากกวา 1 ผลงาน สามารถคลิก “เพิ่มใบสมัคร” เพิ่มเพื่อทำการสมัครผลงานอื่น
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2.4 คลิกเลือกดานและประเภทท่ีตองการสมัคร ท้ังน้ีผูสมัครสามารถดูรายละเอียดการประกวดรางวัลนวัตกรรมแหงชาติ

     ประจำป 2564 ท้ัง 5 ดานไดท่ี “หนาเก่ียวกับรางวัล”

2.5 การกรอกแบบฟอรมใบสมัคร 

     ตัวอยาง หากผูสมครตองการเลือกประกวด ดานเศรษฐกิจ ประเภทวิสาหกิจขนาดกลาง มีวิธีการกรอกรายละเอียดผลงานดังนี้ 

   1. คลิกเลือก “ดานเศรษฐกิจ” 

   2. ตอมาคลิกเลือก “วิสาหกิจขนาดกลาง” 

   3. กรอกรายละเอียดในชองวางและอัพโหลดเอกสารหลักฐานตาง ๆ ใหครบถวน

- 26 -



- 27 -

ในกรณีท่ีผูสมัครยังทำการกรอกขอมูลไมสมบูรณ สามารถคลิกเลือก “Save” เพ่ือทำการกรอกขอมูลในคร้ังถัดไปได เม่ือกรอกขอมูล

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

ขอมูลและสงใบสมัครเขารวมประกวดรางวัลนวัตกรรมแหงชาติ เมื่อผูสมัครทำการกดปุม “Submit” เรียบรอยแลวจะไมสามารถ

ทำการแกไขขอมูลใบสมัครได กรุณาตรวจสอบความถูกตองของขอมูลใหเรียบรอยกอนทำการสงใบสมัคร

3. การยืนยันการสมัคร
เม่ือสมัครเรียบรอย ระบบจะสงขอความยืนยันการสมัครไปท่ีอีเมลของผูสมัคร หลังจากน้ีเจาหนาท่ีจากสำนักงานนวัตกรรมแหงชาติ

(องคการมหาชน) จะดำเนินการติดตอประสานงานกลับไป หากผลงานของทานไดรับการพิจารณาเขารอบการตัดสิน

*หมายเหตุ 

เมื่อทำการสมัครประกวดรางวัลดานองคกรนวัตกรรมดีเดนเปนที่เรียบรอย กรุณาเขาประเมินศักยภาพนวัตกรรมองคกร

ของทาน ผานทางเว็บไซต https://iop.nia.or.th



1. การลงทะเบียนระบบการประเมิน (Register)
1.1 ผูประกวดเขามาในหนาเว็บไซต https://iop.nia.or.th จากนั้นคลิก “ลงทะเบียน”

1.2 ทำการลงทะเบียน โดยกรอกรายละเอียดการองคกรอยางถูกตองครบถวน จากนั้นคลิกเลือก “ลงทะเบียน”
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1.3 ยืนยันการลงทะเบียนผานทางอีเมลที่ใชในการสมัคร

2. การทำแบบประเมินองคกรนวัตกรรมดีเดน  

2.1 กรอกอีเมลและรหัสผานเพื่อเขาใชงานระบบ

2.2 เขาสูระบบสำเร็จ จะแสดงหนารายการแบบประเมิน ใหทำการสรางแบบประเมินใหมโดยคลิกที่ปุม “สรางแบบประเมิน”
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2.5 เริ่มทำแบบประเมินองคกรนวัตกรรมดีเดน โดยการตอบแบบสอบถามใน 8 มิติ จำนวน 50 ขอ ซึ่งสามารถจัดเก็บ

     และแกไขขอมูลการประเมินในแตละมิติได กอนการคลิก “สงขอมูล”

2.3 กดปุม “สรางแบบประเมิน” จะแสดงแบบฟอรมแบบประเมินใหม ใสชื่อแบบประเมิน และใสรายละเอียดของแบบประเมิน

     จากนั้นกดปุม “บันทึก” แบบประเมินจะถูกสรางขึ้นใหม ซึ่งจะแสดงสถานะแบบประเมิน เปน “รอทำแบบประเมิน”

2.4 กดที่ o เพื่อเลือกแบบประเมินที่ตองการเพื่อขอเขารวมโครงการ
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คลิกไอคอนประเมิน      จะแสดงหนาคำชี้แจง คลิกที่ปุม “เขาทำแบบประเมิน” เพื่อเริ่มทำแบบประเมิน



2.6 ยืนยันการประเมินองคกรนวัตกรรมดีเดน โดยการคลิกที่ “สงขอมูล” โดยระบบจะสงขอความยืนยันการสมัคร

     ไปที่อีเมลของผูสมัคร จากนั้นเจาหนาที่จากสำนักงานนวัตกรรมแหงชาติ (องคการมหาชน) จะดำเนินการติดตอ

     ประสานงานเพื่อทำการพิจารณาเขาประเมินองคกรทาน เปนลำดับตอไป
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รอบที่ 1
คัดเลือกผลงานเบื้องตน
จากเอกสารที่สงเขาประกวด
(ไมมีการนำเสนอผลงาน)

รอบที่ 2
คัดเลือกผลงานโดยคณะทำงาน
รางวัลนวัตกรรมแหงชาติ
(รอบนำเสนอผลงาน)*
รอบที่ 3
ตัดสินผลงานโดยคณะอนุกรรมการ
ตัดสินรางวัลนวัตกรรมแหงชาติ
(รอบนำเสนอผลงาน วันที่ 1
จำนวน 2 ดานการประกวด)*

รอบที่ 3
ตัดสินผลงานโดยคณะอนุกรรมการ
ตัดสินรางวัลนวัตกรรมแหงชาติ
(รอบนำเสนอผลงาน วันที่ 2
จำนวน 3 ดานการประกวด)*

ก.ค. 64
1 เม.ย.

-
30 มิ.ย. 64

ส.ค. 64 ก.ย. 64

ประกาศผลการประกวด
รางวัลนวัตกรรมแหงชาติ
ผานเว็บไซต https://award.nia.or.th

เปดรับสมัครทางเว็บไซต
https://award.nia.or.th

พิธีมอบรางวัลนวัตกรรมแหงชาติ
ประจำป 2564

ก.ย. 64 5 ต.ค. 64

* รอบนำเสนอผลงาน จะมีเจาหนาที่ติดตอ เฉพาะผูที่ผานเขารอบ จากการพิจารณาคัดเลือกผลงาน

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 2564

   ดานเศรษฐกิจ ดานสังคมและสิ่งแวดลอม ดานการออกแบบผลิตภัณฑและบริการ ดานสื่อและการสื่อสาร

   และดานองคกรนวัตกรรมดีเดน 

ขั้นตอนที่ 5: มอบรางวัลและแสดงผลงาน เปนการจัดพิธีเชิดชูเกียรติมอบรางวัลใหแกผูผานการพิจารณาในทุกประเภท

   พรอมกัน ในวันนวัตกรรมแหงชาติ (5 ตุลาคม 2564) และจัดแสดงผลงานที่ไดรับรางวัลภายในงาน



NIA : National Innovation Agency

https://award.nia.or.th

: @niathailand : NIA Channel

080 070 2999 (พัชรีนาถ)awards@nia.or.th


