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รางวัลนวัตกรรมแหงชาติถือเปนรางวัลทรงเกียรติ
สูงสุดในแวดวงนวัตกรรมของประเทศไทย ท่ีริเร่ิม
จัดประกวดโดยสํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ 
(องคการมหาชน) เพ่ือประกาศเกียรติคุณและเชิดชู
เกียรติแกคนไทย ท่ีริเร่ิมสรางสรรคผลงานท่ีมีความ
เปนนวัตกรรมท่ีมีความโดดเดน และเกิดคุณคาท่ี
ชัดเจนตอประเทศชาติในหลากหลายดาน ซ่ึงจะ
สรางใหเกิดความต่ืนตัวดานนวัตกรรมข้ึนในทุก
ภาคสวนของสังคมไทย สรางใหเกิดความภาคภูมิใจ 
ในศักยภาพนวัตกรรมจากฝมือคนไทย และสรางให
เกิดภาพลักษณสูการเปนประเทศแหงนวัตกรรม
ผานการส่ือสารใหเกิดการรับรูผลงานนวัตกรรม
ของประเทศไทยในวงกวางท้ังในประเทศและ
ตางประเทศ

ท้ังน้ี ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 20 มิถุนายน 2549 เพ่ือเทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
เปน “พระบิดาแหงนวัตกรรมไทย” และกําหนดใหวันท่ี 5 ตุลาคมของทุกปเปน 
“วันนวัตกรรมแหงชาติ” เน่ืองจากเปนวันท่ีพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร   
มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จฯ ทอดพระเนตรการดําเนินงาน
โครงการศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ และไดพระราชทานพระราชดํารัส
เก่ียวกับโครงการแกลงดิน ดังน้ันเน่ืองในวันนวัตกรรมแหงชาติของทุกป
สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ  (องคการมหาชน)   รวมกับหนวยงานช้ันนําภาคเอกชน 
ภาคสถาบันการศึกษา รวมถึงภาคสังคม จึงกําหนดจัดงาน “วันนวัตกรรม
แหงชาติ” ข้ึน เพ่ือเทิดพระเกียรติและรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระอัจฉริยภาพ
และพระปรีชาสามารถดานนวัตกรรมของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และจัดพิธีมอบรางวัลนวัตกรรม
แหงชาติข้ึน ในวันดังกลาว
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ภาพรวมรางวัลนวัตกรรมแหงชาติ
รางวัลนวัตกรรมแหงชาติแบงเปน 5 ดาน ดังน้ี

1) ดานเศรษฐกิจ (Economic Contribution) 

2) ดานสังคมและส่ิงแวดลอม (Social & Environmental Contribution)

3) ดานการออกแบบผลิตภัณฑและบริการ (Product & Service Design)

4) ดานส่ือและการส่ือสาร (Media & Communication)

5) ดานองคกรนวัตกรรมดีเดน (Innovative Organization)
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รางวัลนวัตกรรมแหงชาติ ดานเศรษฐกิจ จัดข้ึนเพ่ือเชิดชูเกียรติผูริเร่ิม
สรางสรรคผลงานนวัตกรรมท่ีสรางใหเกิดคุณคาเชิงพาณิชย และเกิดประโยชน
ตอเศรษฐกิจของประเทศ แบงเปน 2 ประเภทตามขนาดองคกร ไดแก
1. วิสาหกิจขนาดกลาง (Medium Enterprise)
2. วิสาหกิจขนาดยอม และวิสาหกิจรายยอย (Small and Micro Enterprise)

รางวัลนวัตกรรมแหงชาติ ดานสังคมและส่ิงแวดลอม จัดข้ึนเพ่ือเชิดชูเกียรติ
ผูริเร่ิมสรางสรรคผลงานนวัตกรรมท่ีสรางใหเกิดคุณคาตอสังคม ชุมชน และ
ส่ิงแวดลอม แบงเปน 3 ประเภทตามลักษณะองคกร ไดแก
1. หนวยงานภาคเอกชน (Private Sector)
2. หนวยงานภาครัฐ (Government Sector)
3. องคกรเพ่ือสังคมและชุมชน (Social and Community Organization)

รางวัลนวัตกรรมแหงชาติ ดานการออกแบบผลิตภัณฑและบริการ จัดข้ึนเพ่ือ
เชิดชูเกียรติผูริเร่ิมสรางสรรคผลงานนวัตกรรมท่ีนําการออกแบบมาสราง
ใหเกิดมูลคาเพ่ิมแกผลิตภัณฑและบริการ แบงเปน 2 ประเภท ตามลักษณะ
ผลงาน ไดแก
1. การออกแบบผลิตภัณฑ (Product Design) 
2. การออกแบบบริการ (Service Design) 

รางวัลนวัตกรรมแหงชาติ ดานองคกรนวัตกรรมดีเดน จัดข้ึนเพ่ือเชิดชูเกียรติ
องคกรท่ีมีการบริหารจัดการนวัตกรรม ในองคกรอยางโดดเดนต้ังแตระดับ
ยุทธศาสตร ระดับกระบวนการ ถึงระดับโครงสรางพ้ืนฐานขององคกรโดย
แบงเปน 2 ประเภทตามลักษณะองคกร ไดแก
1. องคกรภาคเอกชน
 1.1 องคกรภาคเอกชนขนาดใหญ
 1.2 องคกรภาคเอกชนขนาดกลาง
 1.3 องคกรภาคเอกชนขนาดเล็ก
2. องคกรภาครัฐ ราชการ รัฐวิสาหกิจ และประชาสังคม

รางวัลนวัตกรรมแหงชาติ ดานส่ือและการส่ือสาร จัดข้ึนเพ่ือเชิดชูเกียรติ
ผู ริ เ ร่ิมสรางสรรคผลงานนวัตกรรมท่ีเก่ียวของกับส่ือและการส่ือสาร
ท้ังดานเทคโนโลยีส่ือรูปแบบใหมและเน้ือหาการส่ือสารใหม แบงเปน 2 ประเภท
ตามลักษณะผลงาน ไดแก
1. ผลงานนวัตกรรมส่ือและการส่ือสาร (Media Innovation and Communication) 
2. ผูส่ือสารนวัตกรรม (Innovation Communicator)
 2.1 ประเภทบุคคลธรรมดาหรือกลุมบุคคล
 2.2 ประเภทนิติบุคคล



ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ ทรงศิวิไล
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา

วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
(ประธาน)

ดร.วิไลพร เจตนจันทร
Principal Innovation

Advisor Office of
the President and CEO

บริษัท ปูนซิเมนตไทย จำกัด (มหาชน)

ดร.กริชผกา  บุญเฟอง
รองผูอำนวยการดานระบบนวัตกรรม

สำนักงานนวัตกรรมแหงชาติ
(องคการมหาชน)

ดร.พันธุอาจ ชัยรัตน
ผูอำนวยการ

สำนักงานนวัตกรรมแหงชาติ
(องคการมหาชน)

นายพงศสุข หิรัญพฤกษ
กรรมการผูจัดการ

บริษัท โชวไรขีด จำกัด

รศ.ดร.สิงห อินทรชูโต
หัวหนาศูนยสรางสรรค

การออกแบบเพื่อสิ่งแวดลอม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

หมอมหลวงคฑาทอง ทองใหญ
นักวิชาการพาณิชยเชี่ยวชาญ

กรมสงเสริมการคา
ระหวางประเทศ

กระทรวงพาณิชย

ศ.ดร.สนิท อักษรแกว
ประธานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติิ

นายสุภาพ คลี่ขจาย
นายกสมาคมโทรทัศน

ระบบดิจิตอล (ประเทศไทย)

นางจิราพร ศรีสอาน
รองกรรมการผูจัดการอาวุโส
บริษัท สยามพิวรรธน จำกัด

รศ.ดร.วีระพงศ มาลัย
ผูอำนวยการ

สำนักงานสงเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม
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รางวัลนวัตกรรมแหงชาติ
ดานเศรษฐกิจ

รางวัลนวัตกรรมแหงชาติ ดานเศรษฐกิจ เปนรางวัลท่ีมอบใหแก ผลงานนวัตกรรม
ในรูปแบบผลิตภัณฑใหม กระบวนการผลิตใหมบริการใหม หรือรูปแบบธุรกิจใหม ท่ีมี
คุณคาเชิงพาณิชยและเกิดประโยชนตอเศรษฐกิจของประเทศ แบงเปน 2 ประเภทตาม
ขนาดขององคกร ไดแก

คำจำกัดความ

วิสาหกิจขนาดกลาง
(Medium Enterprise)1

วิสาหกิจขนาดยอมและวิสาหกิจรายยอย
(Small and Micro Enterprise)2

ทั้งนี้ หากมีกรณีจำนวนการจางงานและรายไดเขาลักษณะของวิสาหกิจตางกันใหยึดรายไดเปนหลักในการพิจารณา
ที่มา: สำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) ป 2563)

รางวัลนวัตกรรมแหงชาติ ดานเศรษฐกิจ เปนรางวัลท่ีพิจารณาจากผลการดําเนินการของผลงานท่ีมีความเปน
นวัตกรรมสามารถสรางใหเกิดคุณคาเชิงพาณิชยและประโยชนตอเศรษฐกิจของประเทศ โดยพิจารณาผลงานท่ี
ขอรับรางวัลตามเง่ือนไข ดังน้ี
• ตองเปนผลงานท่ีมีความใหม ในรูปแบบผลิตภัณฑ กระบวนการ การบริการ หรือรูปแบบธุรกิจ 
• ตองเปนผลงานท่ีมีการนําไปใชจริงแลว 
• ตองเปนผลงานท่ีสรางใหเกิดคุณคาเชิงพาณิชย และเกิดประโยชนตอเศรษฐกิจของประเทศอยางเปนรูปธรรม

ขอบเขตการสงผลงานรวมประกวด
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หมายถึง กิจการในรูปนิติบุคคลท่ีมีการจางงานและรายได ดังน้ี
• ภาคการผลิต การจางงานระหวาง 51-200 คน 
 หรือรายไดมากกวา 100 ลาน ถึง 500 ลานบาทตอป
• ภาคการคาและบริการ การจางงานระหวาง 31-100 คน 
 หรือรายไดมากกวา 50 ลาน ถึง 300 ลานบาทตอป

วิสาหกิจขนาดยอม (Small Enterprise) หมายถึง กิจการในรูปนิติบุคคล
ท่ีมีการจางงานและรายได ดังน้ี
• ภาคการผลิต การจางงานระหวาง 6-50 คน 
 หรือรายไดมากกวา 1.8 ลานถึง 100 ลานบาทตอป
• ภาคการคาและบริการ การจางงานระหวาง 6-30 คน 
 หรือรายไดมากกวา 1.8 ลาน ถึง 50 ลานบาทตอป
วิสาหกิจรายยอย (Micro Enterprise) หมายถึง กิจการในรูปนิติบุคคล
ท่ีมีการจางงานและรายได ดังน้ี
• ภาคการผลิต การจางงานไมเกิน 5 คน 
 หรือรายไดไมเกิน 1.8 ลานบาทตอป 
• ภาคการคาและบริการ การจางงานระหวาง 1-5 คน 
 หรือรายไดไมเกิน 1.8 ลานบาทตอป



1.1 ระดับของความใหม
1.2 แนวความคิดในการ
  แกปญหาหรือความ
  ยุงยากท่ีเคยเกิดข้ึน
1.3 คุณลักษณะเดนของ
  ผลงานนวัตกรรม

หลักเกณฑการพิจารณา

รางวัล

ความเปนนวัตกรรม
ของผลงาน

2.1 ความโดดเดนของรูปแบบ
  การดําเนินธุรกิจ
2.2 ขนาดของตลาด 
  และสวนแบงของตลาด
2.3 รายไดท่ีเกิดข้ึนจาก
  ผลงานนวัตกรรม 
  (นับต้ังแตวันเร่ิมจําหนาย)

กลยุทธ
ธุรกิจนวัตกรรม

3.1 สัดสวนการใชวัตถุดิบ
  ในประเทศ ลดการนําเขา/
  เพ่ิมการสงออก/
  เพ่ิมการจางงาน
3.2 กอใหเกิดเครือขาย
  พันธมิตรทางธุรกิจและ
  ขยายหวงโซอุปทาน
  ในประเทศ

ประโยชน
ทางดานเศรษฐกิจ

1 2

3

• เปนนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในประเทศไทยถูกตองตามกฎหมาย และมีสัดสวน
 ผูถือหุนท่ีมีสัญชาติไทยมากกวารอยละ 50 ของจํานวนผูถือหุนท้ังหมด
• ผูสมัครตองย่ืนเอกสารหลักฐานประกอบครบถวนตามท่ีสํานักงานฯ กําหนด

คุณสมบัติผูสมัคร

จะไดรับพระบรมรูปพระบิดา
แหงนวัตกรรมไทย
และใบประกาศเกียรติคุณ 

จะไดรับโลเชิดชูเกียรติ 
และใบประกาศเกียรติคุณ 

จะไดรับโลเชิดชูเกียรติ 
และใบประกาศเกียรติคุณ 

รางวัลชนะเลิศ
ในแตละประเภท

รางวัล
รองชนะเลิศ
อันดับท่ี 1 
ในแตละประเภท

รางวัล
รองชนะเลิศ
อันดับท่ี 2 
ในแตละประเภท
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รางวัลนวัตกรรมแหงชาติ

รางวัลนวัตกรรมแหงชาติ ดานสังคมและส่ิงแวดลอม เปนรางวัลท่ีมอบใหแกผลงาน
นวัตกรรมในรูปแบบผลิตภัณฑใหม กระบวนการใหม การบริการใหม หรือรูปแบบธุรกิจใหม 
ท่ีมีคุณคาเชิงสังคมและส่ิงแวดลอม และเกิดประโยชนตอสังคมและส่ิงแวดลอมของประเทศ
แบงเปน 3 ประเภทตามลักษณะองคกร ไดแก

คำจำกัดความ

หนวยงานภาคเอกชน  
(Private Sector)1
ไดแก บริษัทขนาดใหญ บริษัทขนาดกลาง บริษัทขนาดยอม 
บริษัทขนาดยอย และวิสาหกิจเร่ิมตน (Startup) 

หนวยงานภาครัฐ
(Government Sector)2

องคกรเพื่อสังคมและชุมชน 
(Social and Community Organization)3

10

หมายถึง ราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค ราชการสวนทองถ่ิน
รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการ  งบประมาณ องคการมหาชน องคกร
อิสระ องคกรตามรัฐธรรมนูญ หนวยงานธุรการศาล มหาวิทยาลัย ในกํากับ
ของรัฐ หนวยงานสังกัดรัฐสภา หรือในกํากับของรัฐสภา หนวยงานอิสระ
ของรัฐ และหนวยงานอ่ืนตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
(ท่ีมา: พระราชบัญญัติการจัดทํายุทธศาสตรชาติ)

ไดแก วิสาหกิจเพ่ือสังคม วิสาหกิจชุมชน สมาคม สหกรณ มูลนิธิหรือ
องคกรการกุศล วิสาหกิจเพ่ือสังคม หมายถึง บริษัทหรือหางหุนสวน
นิติบุคคลท่ีต้ังข้ึนตามกฎหมายไทยซ่ึงมีวัตถุประสงคเพ่ือประกอบกิจการ
ขายสินคาหรือการใหบริการ โดยมุงสงเสริมการจางงานในทองถ่ินท่ีวิสาหกิจ
เพ่ือสังคมท่ีต้ังอยู หรือมีเปาหมายในการจัดต้ังต้ังแตแรกเร่ิมในการแกไข
ปญหาและพัฒนาชุมชน สังคม หรือส่ิงแวดลอม โดยมิไดมุงสรางกําไรสูงสุด
ตอผูถือหุนหรือผูเปนหุนสวน และนําผลกําไรไมนอยกวารอยละ 70 ไปลงทุนใน
กิจการของตนเอง หรือใชเพ่ือประโยชนของเกษตรกร ผูยากจน คนพิการ
ผูดอยโอกาส หรือใชเพ่ือประโยชนสวนรวมอ่ืนๆ ตามท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนด

(ท่ีมา: พระราชบัญญัติวิสาหกิจเพ่ือสังคม)



รางวัลนวัตกรรมแหงชาติ ดานสังคมและส่ิงแวดลอม เปนรางวัลท่ีพิจารณาจากผลการดําเนินการของผลงาน
ท่ีมีความเปนนวัตกรรมสามารถสรางใหเกิดคุณคาเชิงพาณิชยและประโยชนตอเศรษฐกิจของประเทศ โดย
พิจารณาผลงานท่ีขอรับรางวัลตามเง่ือนไข ดังน้ี
• ตองเปนผลงานท่ีมีความใหม ในรูปแบบผลิตภัณฑ กระบวนการ การบริการ หรือรูปแบบธุรกิจ 
• ตองเปนผลงานท่ีมีการนําไปใชจริงแลว 
• ตองเปนผลงานท่ีสรางใหเกิดคุณคาเชิงพาณิชย และเกิดประโยชนตอเศรษฐกิจของประเทศอยางเปนรูปธรรม

ขอบเขตการสงผลงานรวมประกวด

วิสาหกิจชุมชน

สมาคม

สหกรณ 

มูลนิธิหรือองคกรการกุศล 

องคการนอกภาครัฐ 

องคกรไมแสวงหากำไร 
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หมายถึง กิจการของชุมชนเก่ียวกับการผลิตสินคา การใหบริการ หรือการอ่ืน ๆ ท่ีดําเนินการโดยคณะบุคคล
ท่ีมีความผูกพัน มีวิถีชีวิตรวมกันและรวมตัวกันประกอบกิจการดังกลาว ไมวาจะเปนนิติบุคคลในรูปแบบใดหรือ
ไมเปนนิติบุคคล เพ่ือสรางรายไดและเพ่ือการพ่ึงพาตนเองของครอบครัว ชุมชนและระหวางชุมชน 
(ท่ีมา: พระราชบัญญัติสง เสริมวิสาหกิจชุมชน)

หมายถึง องคการท่ีมีทรัพยสินท่ีจัดสรรไวโดยเฉพาะสําหรับวัตถุประสงคเพ่ือการกุศลสาธารณะการศาสนา
ศิลปะ วิทยาศาสตร วรรณคดี การศึกษา หรือเพ่ือสาธารณประโยชนอยางอ่ืน โดยมิไดมุงหาประโยชนมาแบงปน
กันและไดจดทะเบียนตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายน้ี และการจัดการทรัพยสินของมูลนิธิ ตองมิใชเปน
การหาผลประโยชน เพ่ือบุคคลใด นอกจากเพ่ือดําเนินการตามวัตถุประสงคของมูลนิธิน้ันเอง
(ท่ีมา: กรมสรรพากร)

หมายถึง องคการท่ีอยูนอกภาครัฐ มีฐานะเปนนิติบุคคล มีวัตถุประสงคอยางหน่ึงอยางใด ไมมุงแสวงหา กําไร 
ท้ังน้ี โดยไดรับเงินอุดหนุนจากบุคคลบางกลุมท่ีมีวัตถุประสงคเดียวกัน ในบางคร้ังองคการนอกภาครัฐยัง
ทําหนาท่ีชวยเหลือสังคมในส่ิงท่ีรัฐไมอาจกระทําตามหนาท่ีไดเต็มท่ี
(ท่ีมา: ราชบัณฑิตยสถาน)

หมายถึง องคกรท่ีไมใชภาคราชการ และไมใชภาคธุรกิจท่ีแสวงหากําไร กอต้ังและดําเนินการโดยกลุมบุคคล
ท่ีมีความมุงม่ันในอันท่ีจะเขามามีสวนรวมในการแกไข ปญหาสังคม โดยเฉพาะปญหาดานคุณภาพชีวิตของ
กลุมบุคคลผูดอยโอกาสและประชาชนผูทุกขยาก อันเกิดจากผลกระทบของการพัฒนา

หมายถึง การกอต้ังสมาคมเพ่ือกระทําการใดๆ อันมีลักษณะตอเน่ืองรวมกันและมิใชเปนการหากําไรหรือรายได
มาแบงปนกัน (ท่ีมา: ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย)

หมายถึง คณะบุคคลซ่ึงรวมกันดําเนินกิจการเพ่ือประโยชนทางเศรษฐกิจและสังคม โดยชวยตนเองและชวยเหลือ
ซ่ึงกันและกัน (ท่ีมา: พระราชบัญญัติสหกรณ)



หลักเกณฑการพิจารณา

รางวัล

ความเปนนวัตกรรมของผลงาน

2.1 ผูไดรับประโยชนจากการแกปญหา
2.2 ผลกระทบเชิงเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน และส่ิงแวดลอม
2.3 บริหารจัดการความเส่ียงท่ีเก่ียวของจากผลงาน และแนวทางแกไขปญหา

เปาหมายและผลกระทบของผลงาน

3.1 ความสามารถในการขยายผลของผลงานและเครือขายความรวมมือ
3.2 ความเปนไปไดทางธุรกิจ สังคม และส่ิงแวดลอม เพ่ือความย่ังยืน

ความยั่งยืนของผลงาน

1

3

ธรรมาธิบาลขององคกร

• เปนนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในประเทศไทยถูกตองตามกฎหมาย และมีสัดสวน
 ผูถือหุนท่ีมีสัญชาติไทยมากกวารอยละ 50 ของจํานวนผูถือหุนท้ังหมด
• ผูสมัครตองย่ืนเอกสารหลักฐานประกอบครบถวนตามท่ีสํานักงานฯ กําหนด

คุณสมบัติผูสมัคร

จะไดรับพระบรมรูปพระบิดา
แหงนวัตกรรมไทย
และใบประกาศเกียรติคุณ 

จะไดรับโลเชิดชูเกียรติ 
และใบประกาศเกียรติคุณ 

จะไดรับโลเชิดชูเกียรติ 
และใบประกาศเกียรติคุณ 

รางวัลชนะเลิศ
ในแตละประเภท

รางวัล
รองชนะเลิศ
อันดับท่ี 1 
ในแตละประเภท

รางวัล
รองชนะเลิศ
อันดับท่ี 2 
ในแตละประเภท

2

4
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1.1 จุดเดนท่ีแตกตางชัดเจนของผลงาน
1.2 ท่ีมาและประเด็นปญหาท่ีแกไข
1.3 ผลงานนวัตกรรมท่ีใชแกปญหา (Solution) ผลิตภัณฑ/กระบวนการ/บริการ/รูปแบบธุรกิจ
  ท่ีมีความใหมหรือมีการออกแบบนโยบาย หรือประยุกตใชเคร่ืองมือใหมในการนํามา
  ปองกัน/แกไขปญหาสังคมและส่ิงแวดลอมในมิติตางๆอยางไร

มีหลักการท่ีไดรับการยอมรับเปนสากลวา เปนระบบท่ีทําใหองคกรสามารถดําเนินงานได
อยางมีประสิทธิภาพประสิทธิผลเปนไปอยางโปรงใส นาเช่ือถือและเปนธรรมตอทุกฝาย จึงเปน
หลักการท่ีหลายองคกรไดใหความสําคัญในการนํามาปฏิบัติ เพ่ือใหสามารถบรรลุเปาหมาย
และพันธกิจท่ีกําหนดไว 
(ท่ีมา: ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย)





รางวัลนวัตกรรมแหงชาติ

รางวัลนวัตกรรมแหงชาติ ดานการออกแบบผลิตภัณฑและบริการ เปนรางวัลท่ีมอบใหแก
ผลงานนวัตกรรมในรูปแบบผลิตภัณฑใหมหรือบริการใหม ท่ีนําการออกแบบและความคิด
สรางสรรคมาสรางใหเกิดคุณคาเพ่ิมแกผลิตภัณฑและบริการ แบงเปน 2 ประเภท ตาม
ลักษณะผลงาน ไดแก

คำจำกัดความ

การออกแบบผลิตภัณฑ   
(Product Design)1

การออกแบบบริการ
(Service Design)2

ดานการออกแบบผลิตภัณฑ
และบริการ

รางวัลนวัตกรรมแหงชาติ ดานการออกแบบผลิตภัณฑและบริการ เปนรางวัลท่ีพิจารณาจากผลการดําเนินการ
ของผลงานท่ีมีความเปนนวัตกรรมสามารถสรางใหเกิดคุณคาเชิงพาณิชยและประโยชนตอเศรษฐกิจของประเทศ 
โดยพิจารณาผลงานท่ีขอรับรางวัลตามเง่ือนไข ดังน้ี
• ตองเปนผลงานท่ีมีความใหมในเชิงการออกแบบ ท้ังรูปแบบผลิตภัณฑ หรือการบริการ
• ตองเปนผลงานท่ีมีการนําไปใชจริงแลว
• ตองเปนผลงานท่ีสรางใหเกิดคุณคาเชิงการออกแบบ และเกิดประโยชนตอเศรษฐกิจ หรือสังคม และ ส่ิงแวดลอม
 ของประเทศอยางเปนรูปธรรม

ขอบเขตการสงผลงานรวมประกวด
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เปนรางวัลท่ีมอบใหแกผลงานท่ีมีการออกแบบผลิตภัณฑใหมท่ีจับตองได 
โดยมีความคิดสรางสรรคท่ีแตกตางไปจากเดิม ดวยแนวคิดกระบวนการ
วิเคราะห วิจัย ผสานองคประกอบดานวัสดุ กรรมวิธีการผลิต เพ่ือการพัฒนา
ท่ีจะกอประโยชนสูงสุด ตอบสนองความตองการของผูบริโภคและผูผลิต
ท้ังทางสุนทรียภาพและประโยชนใชสอย ยกตัวอยางเชน อาหารแปรรูป 
เฟอรนิเจอร    

เปนรางวัลท่ีมอบใหแกผลงานท่ีมีการออกแบบบริการรูปแบบใหมท่ีมีความ
คิดสรางสรรค สามารถกอคุณประโยชนท้ังทางสุนทรียภาพและประโยชน
ใชสอย และเกิดผลลัพธท่ีตรงกับความตองการของผูบริโภค ยกตัวอยางเชน 
แพลตฟอรมกระบวนการ วิธีการการใหบริการหรือการดําเนินงาน เปนตน



1.1 ความคิดริเร่ิมสรางสรรค
1.2 ท่ีมาและแนวความคิดในการออกแบบ
1.3 การใชเทคโนโลยี วัสดุ แนวทาง หรือกระบวนการผลิตใหม
1.4 การย่ืนคําขอรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ 
  (สําหรับประเภทออกแบบผลิตภัณฑ) (ถามี)
1.5 การย่ืนคําขอจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคาหรือจดแจงขอมูลงานทางลิขสิทธ์ิ
      (สําหรับประเภทออกแบบบริการ) (ถามี)

หลักเกณฑการพิจารณา

รางวัล

ความเปนนวัตกรรมของผลงาน

2.1 สุนทรียภาพของผลงาน
2.2 ผลงานตอบสนองความตองการของผูบริโภค
  (ประโยชนการใชสอยและความสะดวกสบายในการใชงาน)
2.3 ความสามารถในการผลิตไดจริงและประยุกตใชได

คุณคาที่เกิดขึ้น

3.1 การนําผลงานไปใชใหเกิดประโยชนเชิงพาณิชย และ/หรือสังคม
3.2 คํานึงถึงผลกระทบตอสังคมและส่ิงแวดลอม
3.3 การสรางสุนทรียภาพใหมใหแกสังคม

ผลกระทบตอเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม

1

2

• เปนนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในประเทศไทยถูกตองตามกฎหมายเอกชน และมีสัดสวน
 ผูถือหุนท่ีมีสัญชาติไทย มากกวารอยละ 50 ของจํานวนผูถือหุนท้ังหมด
• เปนหนวยงานของรัฐทุกประเภท เชน องคการมหาชน รัฐวิสาหกิจ  องคกร
 ปกครองสวนทองถ่ินหรือองคกรอิสระ
• เปนองคกรเพ่ือสังคมและชุมชน เชน วิสาหกิจเพ่ือสังคม วิสาหกิจชุมชน สมาคม 
 สหกรณ มูลนิธิ หรือองคกรการกุศล
• เปนบุคคลธรรมดา หรือกลุมบุคคล ท่ีมีสัญชาติไทย
• ผูสมัครตองย่ืนเอกสารหลักฐานประกอบครบถวนตามท่ีสํานักงานฯ กําหนด

คุณสมบัติผูสมัคร

จะไดรับพระบรมรูปพระบิดา
แหงนวัตกรรมไทย
และใบประกาศเกียรติคุณ 

จะไดรับโลเชิดชูเกียรติ 
และใบประกาศเกียรติคุณ 

จะไดรับโลเชิดชูเกียรติ 
และใบประกาศเกียรติคุณ 

รางวัลชนะเลิศ
ในแตละประเภท

รางวัล
รองชนะเลิศ
อันดับท่ี 1 
ในแตละประเภท

รางวัล
รองชนะเลิศ
อันดับท่ี 2 
ในแตละประเภท

3
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รางวัลนวัตกรรมแหงชาติ

รางวัลนวัตกรรมแหงชาติ ดานส่ือและการส่ือสาร เปนรางวัลท่ีมอบใหแกผลงานนวัตกรรม
และบุคคลหรือนิติบุคคลท่ีสรางสรรคเน้ือหาและวิธีการส่ือสาร โดยใชเทคโนโลยีและรูปแบบ
การส่ือสารใหม แบงเปน 2 ประเภท ไดแก

คำจำกัดความ

ผลงานนวัตกรรมสื่อและการสื่อสาร    
(Media Innovation and Communication) 1

ผูสื่อสารนวัตกรรม
(Innovation Communicator)2

ดานส่ือและการส่ือสาร

รางวัลนวัตกรรมแหงชาติ ดานส่ือและการส่ือสาร เปนรางวัลท่ีพิจารณาจากผลการดําเนินการของผลงาน
ในสรางสรรคเน้ือหา และวิธีการส่ือสารรูปแบบใหม โดยพิจารณาผลงานท่ีขอรับรางวัลตามเง่ือนไข ดังน้ี
• ตองเปนผลงานท่ีมีความใหมในเชิงการสรางสรรคเน้ือหาและวิธีการส่ือสารรูปแบบใหม
• ตองเปนผลงานท่ีมีการนําไปใชจริงแลว
• ตองเปนผลงานท่ีสรางใหเกิดคุณคาเชิงส่ือและสรางการส่ือสาร

ขอบเขตการสงผลงานรวมประกวด
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เปนรางวัลท่ีมอบใหแกผลงานท่ีมีการสรางเน้ือหา และรูปแบบการส่ือสารใหม
โดยผสมผสานเทคโนโลยีสมัยใหมในการ ส่ือสาร

เปนรางวัลท่ีมอบใหแกบุคคลธรรมดา กลุมบุคคลหรือนิติบุคคลท่ีสงเสริม
และเผยแพรขอมูลเน้ือหาและรูปแบบใหมในการส่ือสารท่ีสรางใหเกิดการ
เปล่ียนแปลงไปสูส่ิงท่ีดีข้ึนในสังคมไทยอยางตอเน่ือง ท่ีทําใหขอมูลเขาถึง
ผูรับสารไดเปนอยางดี ไดรับความนิยมและเปนท่ียอมรับในวงกวาง โดยแบง
เปน 2 ประเภทยอยคือ
 1) ประเภทบุคคลธรรมดาหรือกลุมบุคคล
 2) ประเภทนิติบุคคล



1.1 ความเปนนวัตกรรมในการส่ือสาร
1.2 จริยธรรมของการดําเนินการและเน้ือหา
1.3 วิธีการหรือความคิดสรางสรรคในผลงาน 
1.4 เปนผลงานท่ีสรางข้ึนใหมหรือเปนการ
  พัฒนาตอยอดจากส่ิงท่ีมีอยูเดิม
1.5 การใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมในผลงาน
  และวิธีการ
1.6 การสรางแรงบันดาลใจ  
1.7 สรางคุณคาและการเปล่ียนแปลงท่ีดี

หลักเกณฑการพิจารณา

รางวัล

ประเภทผลงานนวัตกรรมสื่อ
และการสื่อสาร 2.1 ความเปนนวัตกรรม 

  (ของเน้ือหาท่ีเผยแพร)
2.2 จริยธรรมของเน้ือหา
2.3 วิธีการหรือความคิดสรางสรรค
  ในการเผยแพร
2.4 มีความมุงม่ันอยางตอเน่ืองในการส่ือสาร
2.5 ความนิยมหรือการยอมรับในผูเผยแพร
2.6 การสรางแรงบันดาลใจ 
2.7 เกิดการเปล่ียนแปลงไปสูส่ิงท่ีดีข้ึน

ประเภทผูสื่อสารนวัตกรรม

1
2

• กรณีเปนบุคคลธรรมดา ผูสมัครตองมีสัญชาติไทย
• กรณีเปนกลุมบุคคล ตองมีบุคคลสัญชาติไทยอยางนอย 1 ทาน
• กรณีเปนนิติบุคคล ตองเปนนิติบุคคลไทย กรณีเปนบริษัทตองมีการจดทะเบียน
 ในประเทศไทยถูกตองตามกฎหมาย
• ผูสมัครตองย่ืนเอกสารหลักฐานประกอบครบถวนตามท่ีสํานักงานฯ กําหนด

คุณสมบัติผูสมัคร

จะไดรับพระบรมรูปพระบิดา
แหงนวัตกรรมไทย
และใบประกาศเกียรติคุณ 

จะไดรับโลเชิดชูเกียรติ 
และใบประกาศเกียรติคุณ 

จะไดรับโลเชิดชูเกียรติ 
และใบประกาศเกียรติคุณ 

รางวัล
ชนะเลิศ
ในแตละ
ประเภท

รางวัล
รองชนะเลิศ
อันดับท่ี 1 
ในแตละ
ประเภท

จะไดรับพระบรมรูปพระบิดา
แหงนวัตกรรมไทย
และใบประกาศเกียรติคุณ 

รางวัล
รองชนะเลิศ
อันดับท่ี 2 
ในแตละ
ประเภท

ประเภทผลงานนวัตกรรมสื่อและการสื่อสาร     ประเภทผูส่ือสารนวัตกรรม

รางวัล
ชนะเลิศ
ในแตละ
ประเภท
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รางวัลนวัตกรรมแหงชาติ
ดานองคกรนวัตกรรมดีเดน

รางวัลนวัตกรรมแหงชาติ ดานองคกรนวัตกรรมดีเดน เปนรางวัลท่ีมอบใหแกหนวยงาน
ภาครัฐและเอกชน ท่ีมีการบริหารจัดการโดยการใชความรู เทคโนโลยี และความคิด
สรางสรรคมาประยุกตใชเพ่ือใหเกิดการสรางคุณคาและการเติบโตอยางย่ังยืนแกองคกร
ต้ังแตระดับยุทธศาสตร กระบวนการ ไปจนถึงระดับโครงสราง ตามกรอบแนวทางการ
พัฒนาศักยภาพนวัตกรรมองคกร (Innovative Organization Model: IOM) ท่ีสํานักงาน
นวัตกรรมแหงชาติ ไดมีการพัฒนาข้ึนในป พ.ศ. 2562 และนํามาใชประกอบการพิจารณา
รางวัล เปนตนมา

คำจำกัดความ

* ศึกษารายละเอียดโมเดลการพัฒนาศักยภาพนวัตกรรมองคกร (IOM) 
 ไดที่เว็บไซต https://iop.nia.or.th

หลักเกณฑการพิจารณา

ประเด็นพิจารณา

1. ศักยภาพดานนวัตกรรมองคกร (IOM) 8 มิติ*

1) ดานยุทธศาสตรนวัตกรรม  
2) ดานการมุงเนนธุรกิจ  
3) ดานบุคลากร  
4) ดานองคความรู  
5) ดานวัฒนธรรมองคกร  
6) ดานทรัพยากร  
7) ดานกระบวนการนวัตกรรม  
8) ดานผลิตผลจากนวัตกรรม  

1) หลักบรรษัทภิบาล  
2) ความสามารถในการแขงขันทางธุรกิจ  
3) การจัดการความเส่ียง  
4) นโยบายดานสังคมและส่ิงแวดลอม  

2. การเติบโตและความย่ังยืนขององคกร

รายละเอียด
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รางวัลนวัตกรรมแหงชาติ ดานองคกรนวัตกรรมดีเดน พิจารณาโดยอาศัย
โมเดลการพัฒนาศักยภาพนวัตกรรมองคกร (IOM) และการประเมินความย่ังยืน
ขององคกร โดยมีประเด็นการพิจารณา ดังตอไปน้ี



ขอบเขตการเขารวมประกวด

1. ประเภทองคกร

องคกร
ภาคเอกชน

1.1

องคกร
ภาครัฐ 

1.2

องคกร
ภาคประชา
สังคม

1.3

องคกร
รัฐวิสาหกิจ 

1.4

21

หมายถึง องคกรท่ีมีการจดทะเบียนสถานะเปนนิติบุคคลเอกชนซ่ึงบัญญัติไวในประมวล
กฎหมายแพง และพาณิชย โดยมีการจําแนกขนาดตามนิยามคุณลักษณะนิติบุคคล
ภาคเอกชนของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม  จาก สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) ป 2563 ดังตอไปน้ี 
1.1.1. องคกรภาคเอกชน ขนาดใหญ หมายถึง กิจการในรูปนิติบุคคลท่ีมีการจางงาน
  และรายได ดังน้ี 
          • ภาคการผลิต การจางงานมากกวา 200 คน 
   หรือรายไดมากกวา 500 ลานบาทตอป
          • ภาคการคาและบริการ การจางงานมากกวา 100 คน 
   หรือรายไดมากกวา 300 ลานบาทตอป
1.1.2. องคกรภาคเอกชน ขนาดกลาง หมายถึง กิจการในรูปนิติบุคคลท่ีมีการจางงาน
  และรายได ดังน้ี
          • ภาคการผลิต การจางงานระหวาง 51-200 คน 
   หรือมีรายได 100 - 500 ลานบาทตอป
          • ภาคการคาและบริการ การจางงานระหวาง 31-100 คน 
   หรือมีรายได 50 - 300 ลานบาทตอป
1.1.3. องคกรภาคเอกชน ขนาดเล็ก หมายถึง กิจการในรูปนิติบุคคลท่ีมีการจางงาน
  และรายได ดังน้ี
          • ภาคการผลิต การจางงานระหวาง 6-50 คน 
   หรือรายไดมากกวา 1.8 - 100 ลานบาทตอป
          • ภาคการคาและบริการ การจางงานระหวาง 6-30 คน 
   หรือรายไดมากกวา 1.8 - 50 ลานบาทตอป
ท้ังน้ี หากมีกรณีจํานวนการจางงานและรายไดเขาลักษณะของวิสาหกิจตางกันใหยึดรายได
เปนหลักในการพิจารณา

หมายถึง หนวยงานสวนราชการระดับกระทรวง กรม จังหวัด สถาบันอุดมศึกษาองคการ
มหาชน และหนวยงานของรัฐประเภทอ่ืน อาทิ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน หนวยงานอิสระ
ตามรัฐธรรมนูญ ท่ีมีสถานะเทียบเทานิติบุคคล

หมายถึง องคกรท่ีไมใชหนวยงานของรัฐท่ีมีสถานะเปนนิติบุคคลซ่ึงจัดต้ังข้ึนโดยมี
วัตถุประสงคดานพัฒนาสังคมและไมแสวงหากําไรมาแบงปนกัน แตไมรวมถึงนิติบุคคล  
องคกร หรือคณะบุคคลท่ีจัดต้ังหรือดําเนินการโดยพรรคการเมือง หรือดําเนินงานกิจกรรม
ในลักษณะการแสวงหาอํานาจรัฐหรือเอ้ือประโยชนตอพรรคการเมือง ไดแก สมาคม มูลนิธิ
หรือองคกรการกุศล สหกรณ วิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจเพ่ือสังคม

หมายถึง องคการของรัฐบาลตามกฎหมายวาดวยการจัดต้ังองคการของรัฐบาลกิจการ
ของรัฐตามกฎหมายท่ีจัดต้ังกิจการน้ัน หรือหนวยงานธุรกิจท่ีรัฐบาลเปนเจาของ และบริษัท
จํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดท่ีกระทรวงการคลังมีทุนรวมอยูดวยเกินกวารอยละหาสิบ



องคกรท่ีสนใจสามารถสมัครเขาประกวดรางวัลนวัตกรรมแหงชาติ ดานองคกร
นวัตกรรมดีเดนโดยการกรอกแบบฟอรมในระบบออนไลน ท่ีเว็บไซตรางวัล
นวัตกรรมแหงชาติ (https://award.nia.or.th) และเขาตอบแบบสอบถาม
การจัดการองคกรตามโมเดลพัฒนาศักยภาพนวัตกรรมองคกร (IOM) ในระบบ
ประเมินตนเองออนไลนของสํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ (https://iop.nia.or.th)
โดยผูสมัครตองนําสงเอกสารถูกตอง ครบถวนตามแบบฟอรมออนไลน
ในเวลาท่ีสํานักงานฯ  กําหนด หากขอมูลไมครบถวนจะหมดสิทธ์ิในการพิจารณา
ข้ันตอไป

ขั้นตอนการพิจารณา

ขอบเขตการเขารวมประกวด

2. คุณสมบัติองคกร

องคกรภาคเอกชนตองเปน
นิติบุคคลที่จดทะเบียนใน
ประเทศไทยกับกรมพัฒนา
ธุรกิจการคากระทรวง พาณิชย
และประกอบธุรกิจในประเทศไทย
เปนหลัก มีสัดสวนผูถือหุนที่มี
สัญชาติไทย มากกวารอยละ 
50 ของจำนวนผูถือหุนทั้งหมด

2.1

เปนนิติบุคคลที่จดทะเบียน
มาเปนระยะเวลามากกวา 1 ป 
นับตั้งแตวันประกาศรับสมัคร
ประกวดรางวัล

2.2

เปนหนวยงานที่มีผลงานเปน
ที่ประจักษ ไมมีกรณีฟองรอง
หรือขอพิพาททางกฎหมาย 
และไมมีเรื่องเสื่อมเสียปรากฏ
เปนขาวในสังคม

2.3

ไมเปนนิติบุคคลที่อยูระหวาง
เลิกกิจการ เขาขายอาจถูก
เพิกถอนหลักทรัพยหรืออยู
ในระหวางฟนฟูกิจการ

2.4

กรณีที่องคกร “เคย” ไดรับ
รางวัลในดาน “เดิม” แลวจะ
ไมสามารถขอรับรางวัลได
ในปถัดไป โดยจะตองเวนระยะ
เปนเวลา 1 ป แตสามารถ
สมัครประกวดในดานอื่นๆ ได

2.5

ผูสมัครตองยื่นเอกสาร
หลักฐานประกอบครบถวน
ตามกรอบระยะเวลาที่
สำนักงานฯ กำหนด

2.6

การพิจารณารางวัลนวัตกรรมแหงชาติ ดานองคกรนวัตกรรมดีเดน ประกอบดวย 
4 ข้ันตอน ดังน้ี

1 ขั้นตอนที่ 1
การตรวจสอบเอกสารเบื้องตน
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องคกรท่ีผานการพิจารณาในข้ันตอนท่ี 1 นําสงรายงานนําเสนอการดําเนินการ
พัฒนานวัตกรรมภายในองคกรโดยรวม (Innovative Organization Report) ท่ี
แสดงถึงความโดดเดน และความมุงม่ันในการพัฒนานวัตกรรม โดยมีการนําเสนอ
ขอมูล ตัวช้ีวัด และอธิบายผลการดําเนินการตามประเด็น ดังตอไปน้ี 
• ขอมูลพ้ืนฐานการดําเนินธุรกิจปจจุบันและผลการดําเนินงาน ยอนหลังอยาง
 นอย 1 ป  
• ขอมูลผลการดําเนินงานนวัตกรรมภายในองคกร โดยใชเกณฑตามโมเดลการ
 พัฒนาศักยภาพนวัตกรรมองคกร (IOM) 8 มิติเปนแนวทางในการอธิบาย และ
 มีตัวอยางผลการดําเนินงาน พัฒนาท่ีเปนรูปธรรม ยอนหลังอยางนอย 1 ป
   - ขอมูลความย่ังยืนขององคกร
   - ขอมูลการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา หรือขอมูลรางวัลตางๆ
  ท่ีเก่ียวของกับนวัตกรรมท่ีองคกรพัฒนา (หากมี) ในระยะเวลา 3 ปท่ีผานมา
   โดยองคกรไมสามารถจัดสงรายงานนําเสนอ ไดครบถวนตามท่ีสํานักงานฯ 
  กําหนดไวจะหมดสิทธ์ิในการพิจารณาข้ันตอไป

2 ขั้นตอนที่ 2
การพิจารณาประเมินรายงานผลการดำเนินการพัฒนานวัตกรรมองคกร

องคกรท่ีสงรายงานไดถูกตองครบถวนภายในกรอบระยะเวลาท่ีกําหนด จะไดรับ
การพิจารณาในข้ันตอนท่ี 3 โดยการตรวจประเมินศักยภาพนวัตกรรมองคกรเพ่ือ
ยืนยันผลการตรวจรายงานผลการดําเนินงาน ซ่ึงจะมีการนําเสนอการดําเนินงาน
ในรูปแบบโปรแกรมนําเสนอขอมูลตางๆ อาทิ PowerPoint presentation หรือ 
Video presentation รวมถึงการสาธิต ทดสอบ ณสถานท่ีปฏิบัติงาน หรือผานการ
เย่ียมชมในรูปแบบออนไลน ตามสถานการณท่ีเหมาะสม

3 ขั้นตอนที่ 3
การตรวจประเมินการพัฒนานวัตกรรมองคกร

สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ รายงานผลการตรวจประเมินและการกล่ันกรอง
องคกรตอคณะอนุกรรมการตัดสินรางวัลนวัตกรรมนวัตกรรมแหงชาติ เพ่ือ
พิจารณาใหรางวัลนวัตกรรมแหงชาติ ดานองคกรนวัตกรรมดีเดน ประจําป 2565 
ตามเกณฑและประเภทตางๆ ท่ีไดกําหนดไว4 ขั้นตอนที่ 4
การพิจารณาตัดสิน โดยคณะอนุกรรมการตัดสินรางวัลนวัตกรรมแหงชาติ 

รางวัล

จะไดรับพระบรมรูปพระบิดาแหงนวัตกรรมไทย 
และใบประกาศเกียรติคุณ  

จะไดรับโลเชิดชูเกียรติจากสํานักงานนวัตกรรม
แหงชาติ และใบประกาศเกียรติคุณ

รางวัลระดับดีเดน 
(Distinction Prize) 
ในแตละประเภทองคกร

รางวัลเกียรติคุณ 
(Merit Prize) 
ในแตละประเภทองคกร
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1. การลงทะเบียนสมัครสมาชิก 
เขาสู                                                 หนาเว็บไซตหลักเพื่อทำการสมัคร

https://award.nia.or.th

 เมื่อกด    ใหทำการสมัคร โดยคลิกเลือก 

https://award.nia.or.th

https://award.nia.or.th

เขาสูระบบ สมัครสมาชิก

1.1

1.2

1 
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ทำการกรอกรายละเอียดการสมัครสมาชิกเสร็จเรียบรอย และกด 

https://award.nia.or.th

หลังจากนั้น

https://award.nia.or.th

1.3

1.4

Register

ที่ไดทำการสมัครเพื่อเปดใชบัญชีของทาน
 รอรับอีเมลและคลิกตามลิงคในอีเมลของทาน
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2. เขาสูระบบ
กรอกชื่อผูใชหรืออีเมล และรหัสผานสำหรับเขาใชงาน

https://award.nia.or.th

https://award.nia.or.th

ในหนาสมัครเขารวมการประกวด คลิกเลือก 

2.1

กดปุม “Login” เพื่อเขาใชงาน2.2

2.3

2 

สงใบสมัคร
สงใบสมัคร

และหากตองการ
สงผลงานเขารวมการประกวดมากกวา 1 ผลงาน สามารถคลิก
เพิ่มเพื่อทำการสมัครผลงานอื่น

** กรณีลืมรหัสผาน (Forgot Password) ในกรณีท่ีผูใชงานลืมรหัสผาน 
 ผูใชงานสามารถเปล่ียนแปลงรหัสผานได ดังนี
 1. คลิกเขาหนา “เขาสูระบบ”
 2. กด “คลิกท่ีน่ี”
 3. กรอกอีเมลท่ีตองการรับรหัสผาน จําเปนตองเปนอีเมลท่ีใชสมัครระบบ 
  และกดปุม “Send E-mail”

27



คลิก เลือกดานและประเภทที่ตองการสมัคร ทั้งนี้ผูสมัครสามารถดูรายละเอียด
  การประกวดรางวัลนวัตกรรมแหงชาติ ประจำป 2565 ทั้ง 5 ดานไดที่ 
  “หนาเกี่ยวกับรางวัล”

https://award.nia.or.th

การกรอกแบบฟอรมใบสมัคร 

2.4

2.5

หากผูสมครตองการเลือกประกวด
ดานเศรษฐกิจ ประเภทวิสาหกิจ
ขนาดกลางมีวิธีการกรอก
รายละเอียดผลงานดังน้ี

1. คลิกเลือก “ดานเศรษฐกิจ” 
2. ตอมาคลิกเลือก “วิสาหกิจ
 ขนาดกลาง” 
3. กรอกรายละเอียดในชองวาง
 และอัพโหลดเอกสาร หลักฐาน
 ตาง ๆ ใหครบถวน 
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2.6

3. การยืนยันการสมัคร 3

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

*หมายเหตุ 
เม่ือทําการสมัครประกวดรางวัลดานองคกรนวัตกรรมดีเดนเปนท่ีเรียบรอย กรุณาเขาประเมินศักยภาพ
นวัตกรรมองคกรของทาน ผานทางเว็บไซต https://iop.nia.or.th

29

ในกรณีท่ีผูสมัครยังทําการกรอกขอมูลไมสมบูรณสามารคลิกเลือก “Save” เพ่ือทําการกรอกขอมูล
ในคร้ังถัดไปได เม่ือกรอกขอมูลครบถวนแลว (90% - 100%) ปุม “Save” จะเปล่ียนเปนปุม “Submit” 
ผูใชงานสามารถกดปุม “Submit” เพ่ือเปนการยืนยันขอมูลและสงใบสมัครเขารวมประกวดรางวัล
นวัตกรรมแหงชาติ เม่ือผูสมัครทําการกดปุม “Submit” เรียบรอยแลวจะไมสามารถทําการแกไขขอมูล
ใบสมัครได กรุณาตรวจสอบความถูกตองของขอมูลใหเรียบรอยกอนทําการสงใบสมัคร

เม่ือสมัครเรียบรอย ระบบจะสงขอความยืนยันการสมัครไปท่ีอีเมลของผูสมัคร หลังจากน้ี
เจาหนาท่ีจากสํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ (องคการมหาชน) จะดําเนินการติดตอประสานงาน
กลับไป หากผลงานของทานไดรับการพิจารณาเขารอบการตัดสิน



เปดรับลงทะเบียนผานทางออนไลนเทานั้น
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รายละเอียดแบบฟอรมการสมัครประกวด
รางวัลนวัตกรรมแหงชาติ  ประจำป 2565
(เปดรับลงทะเบียนผานทางระบบออนไลนเทานั้น)

ขอมูลผูสงประกวด

หนวยงาน / บริษัท / สถานศึกษา *  โทรศัพท * 
ช่ือ-นามสกุล (ภาษาไทย) *  โทรศัพทมือถือ * 
ช่ือ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) *  อีเมล *
ตําแหนง *  เว็บไซต 
ท่ีอยู *  Facebook 
จังหวัด *  Youtube 
รหัสไปรษณีย * 

ผูประสานงาน

ช่ือ-นามสกุล (ภาษาไทย) *  
ตําแหนง * 
โทรศัพทมือถือ *  
อีเมล * 

ขอมูลทั่วไป

โลโกบริษัท *
เอกสารรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 
*Upload ไฟลเอกสาร โดยมีขนาดไฟล jpg, .png, .pdf (ไมเกิน 10 MB)
เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร * 
ทราบขาวสารการประกวดจากชองทางไหน (เลือกไดมากกวาหน่ึง) * 

เว็บไซตของสํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ www.nia.or.th
Facebook ของสํานักงานฯ
ส่ือส่ิงพิมพประเภทตางๆ เชน หนังสือพิมพ / โปสเตอร / แผนพับ
ส่ือโทรทัศน / โปสเตอรดิจิตอล / วิทยุ
ขาวออนไลน
บุคลากรของสํานักงานฯ
หนังสือเวียนประชาสัมพันธ
อ่ืนๆ โปรดระบุ
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รายละเอียดแบบฟอรมการสมัครประกวด
รางวัลนวัตกรรมแหงชาติ  ประจำป 2565

(เปดรับลงทะเบียนผานทางระบบออนไลนเทานั้น)

นวัตกรรมผลิตภัณฑ (Product Innovation)
นวัตกรรมบริการ (Process Innovation)
นวัตกรรมกระบวนการ (Service Innovation)
นวัตกรรมรูปแบบธุรกิจ (Business model Innovation)

รางวัลนวัตกรรมแหงชาติ  ประจําป 2565 ดานเศรษฐกิจ
ดานเศรษฐกิจ แบงออกเปน 2 ประเภท

ชื่อผลงานวัตกรรม

หมายเหตุ 
• หากมีกรณีจำนวนการจางงานและรายไดเขาลักษณะของวิสาหกิจตางกันใหยึดรายไดเปนหลัก
 ในการพิจารณา (ที่มา: สำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ป 2563)
• ผูสมัครตองแนบขอมูลรายไดปลาสุดเพื่อยืนยันความถูกตองของประเภทการสมัคร 
 เขาดูรายละเอียดรายไดที่ https://datawarehouse.dbd.go.th/login

ชื่อผลงาน (ภาษาไทย) * 
ชื่อผลงาน (ภาษาอังกฤษ) * 

ภาพผลงาน *

(กด Upload ภาพผลงาน และภาพอื่นที่เกี่ยวของ เชน โบรชัวร การเผยแพรในสื่อ รางวัลที่ไดรับ 
โดยสามารถเพิ่มรูปภาพไดไมจำกัดจำนวน แตละภาพมีขนาดไมเกิน 2 MB)

ประเภทของนวัตกรรม (เลือกไดเพียงหนึ่งขอ) *

บทสรุปผูบริหาร * (ไมเกิน 1800 ตัวอักษร)

(สรุปผลงานใหครอบคลุม ไดแก 1. ผลิตภัณฑหรือบริการคืออะไร 2. จุดเดนหรือความแตกตางของ
ผลิตภัณฑและบริการคืออะไร 3. แนวคิดที่มา และ 4. เทคโนโลยีหรือกระบวนการที่ทำใหเกิดจุดเดน
หรือความแตกตางของผลิตภัณฑหรือบริการ)

• ภาคการผลิต การจางงานระหวาง 51-200 คน 
 หรือรายไดมากกวา 100 ลาน ถึง 500 ลานบาทตอป
• ภาคการคาและบริการ การจางงานระหวาง 31-100 คน 
 หรือรายไดมากกวา 50 ลาน ถึง 300 ลานบาทตอป

วิสาหกิจขนาดกลาง (Medium Enterprise)

วิสาหกิจขนาดยอม (Small Enterprise)
• 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 (Micro Enterprise)
• ภาคการผลิต การจางงานไมเกิน 5 คน หรือรายไดไมเกิน 1.8 ลานบาทตอป 
• ภาคการคาและบริการ การจางงานระหวาง 1-5 คน หรือรายไดไมเกิน 1.8 ลานบาทตอป

วิสาหกิจขนาดยอมและวิสาหกิจรายยอย (Small and Micro Enterprise)
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รายละเอียดแบบฟอรมการสมัครประกวด
รางวัลนวัตกรรมแหงชาติ  ประจำป 2565

(เปดรับลงทะเบียนผานทางระบบออนไลนเทานั้น)

3.1 สัดสวนการใชวัตถุดิบภายในประเทศ (%) *  
3.2 ลดมูลคาการนำเขาวัตถุจากตางประเทศตอป (บาท)  
3.3 เพิ่มมูลคาการสงออกนอกประเทศตอป (บาท)  
3.4 เพิ่มมูลคาการจางงานตอป (บาท)  
3.5 เครือขายพันธมิตรหรือคูคาที่เกิดขึ้น ไดแก  

หมวดของธุรกิจ (เลือกไดเพียงหนึ่งขอ) *

สวนที่ 1: ความเปนนวัตกรรมของผลงาน

1.1 อธิบายระดับของความใหม (degree of novelty) / ความแตกตาง (differentiation) *
   ใหมระดับโลก (ยังไมเคยมีใครทำผลิตภัณฑหรือบริการแบบนี้ในโลก)
   ใหมระดับประเทศ (ยังไมเคยมีใครทำผลิตภัณฑหรือบริการแบบนี้ในประเทศ)
   ใหมระดับองคกร (มีผลิตภัณฑหรือบริการคลายกันในประเทศ)
1.2 อธิบายแนวความคิดในการแกปญหาหรือความยุงยากที่เคยเกิดขึ้น (Pain point) 
 *(ไมเกิน 1800 ตัวอักษร) 
1.3 คุณคาที่โดดเดนที่สงมอบใหกับกลุมลูกคา (unique value proposition) *(ไมเกิน 1800 ตัวอักษร) 

สวนที่ 2: กลยุทธในการดำเนินธุรกิจนวัตกรรม

2.1 ความโดดเดนของรูปแบบการดำเนินธุรกิจ (business model) 
  และการไดมาซึ่งรายได (revenue stream) * 
2.2 ขนาดของตลาด *
2.3 สวนแบงของตลาด *
2.4 ยอดการใชรวมนับตั้งแตวันเริ่มจำหนาย (ชิ้น/ครั้ง/คน) *

สวนที่ 3: ผลกระทบดานเศรษฐกิจ

1.ธุรกิจการเกษตร  2.อาหารและเคร่ืองด่ืม   
3.แฟช่ัน  4.ของใชในครัวเรือนและสํานักงาน   
5.ของใชสวนตัวและเวชภัณฑ  6.ธนาคาร 
7.เงินทุนและหลักทรัพย  8.ประกันภัยและประกันชีวิต   
9.ยานยนตร  10.วัสดุอุตสาหกรรมและเคร่ืองจักร   
11.บรรจุภัณฑ  12.กระดาษและวัสดุการพิมพ 
13.ปโตรเคมีและเคมีภัณฑ  14.เหล็ก   
15.วัสดุกอสราง  16.บริการรับเหมากอสราง   
17.พัฒนาอสังหาริมทรัพย  18.กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและกองทรัสต
    เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย 
19.พลังงานและสาธารณูปโภค  20.เหมืองแร   
21.พาณิชย 22.การแพทย  23.ส่ือและส่ิงพิมพ   
24.บริการเฉพาะกิจ  25.การทองเท่ียวและสันทนาการ   
26.ขนสงและโลจิสติกส  27.ช้ินสวนอิเล็กทรอนิกส 
28.เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

   ใหมระดับประเทศ (ยังไมเคยมีใครทำผลิตภัณฑหรือบริการแบบนี้ในประเทศ)   ใหมระดับประเทศ (ยังไมเคยมีใครทำผลิตภัณฑหรือบริการแบบนี้ในประเทศ)   ใหมระดับประเทศ (ยังไมเคยมีใครทำผลิตภัณฑหรือบริการแบบนี้ในประเทศ)
   ใหมระดับองคกร (มีผลิตภัณฑหรือบริการคลายกันในประเทศ)   ใหมระดับองคกร (มีผลิตภัณฑหรือบริการคลายกันในประเทศ)   ใหมระดับองคกร (มีผลิตภัณฑหรือบริการคลายกันในประเทศ)

1.ธุรกิจการเกษตร  2.อาหารและเคร่ืองด่ืม   1.ธุรกิจการเกษตร  2.อาหารและเคร่ืองด่ืม   1.ธุรกิจการเกษตร  2.อาหารและเคร่ืองด่ืม   
3.แฟช่ัน  4.ของใชในครัวเรือนและสํานักงาน   3.แฟช่ัน  4.ของใชในครัวเรือนและสํานักงาน   3.แฟช่ัน  4.ของใชในครัวเรือนและสํานักงาน   
5.ของใชสวนตัวและเวชภัณฑ  6.ธนาคาร 5.ของใชสวนตัวและเวชภัณฑ  6.ธนาคาร 5.ของใชสวนตัวและเวชภัณฑ  6.ธนาคาร 
7.เงินทุนและหลักทรัพย  8.ประกันภัยและประกันชีวิต   7.เงินทุนและหลักทรัพย  8.ประกันภัยและประกันชีวิต   7.เงินทุนและหลักทรัพย  8.ประกันภัยและประกันชีวิต   
9.ยานยนตร  10.วัสดุอุตสาหกรรมและเคร่ืองจักร   9.ยานยนตร  10.วัสดุอุตสาหกรรมและเคร่ืองจักร   9.ยานยนตร  10.วัสดุอุตสาหกรรมและเคร่ืองจักร   
11.บรรจุภัณฑ  12.กระดาษและวัสดุการพิมพ 11.บรรจุภัณฑ  12.กระดาษและวัสดุการพิมพ 11.บรรจุภัณฑ  12.กระดาษและวัสดุการพิมพ 
13.ปโตรเคมีและเคมีภัณฑ  14.เหล็ก   13.ปโตรเคมีและเคมีภัณฑ  14.เหล็ก   13.ปโตรเคมีและเคมีภัณฑ  14.เหล็ก   
15.วัสดุกอสราง  16.บริการรับเหมากอสราง   15.วัสดุกอสราง  16.บริการรับเหมากอสราง   15.วัสดุกอสราง  16.บริการรับเหมากอสราง   
17.พัฒนาอสังหาริมทรัพย  18.กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและกองทรัสต17.พัฒนาอสังหาริมทรัพย  18.กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและกองทรัสต17.พัฒนาอสังหาริมทรัพย  18.กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและกองทรัสต

19.พลังงานและสาธารณูปโภค  20.เหมืองแร   19.พลังงานและสาธารณูปโภค  20.เหมืองแร   19.พลังงานและสาธารณูปโภค  20.เหมืองแร   
21.พาณิชย 22.การแพทย  23.ส่ือและส่ิงพิมพ   21.พาณิชย 22.การแพทย  23.ส่ือและส่ิงพิมพ   21.พาณิชย 22.การแพทย  23.ส่ือและส่ิงพิมพ   
24.บริการเฉพาะกิจ  25.การทองเท่ียวและสันทนาการ   24.บริการเฉพาะกิจ  25.การทองเท่ียวและสันทนาการ   24.บริการเฉพาะกิจ  25.การทองเท่ียวและสันทนาการ   
26.ขนสงและโลจิสติกส  27.ช้ินสวนอิเล็กทรอนิกส 26.ขนสงและโลจิสติกส  27.ช้ินสวนอิเล็กทรอนิกส 26.ขนสงและโลจิสติกส  27.ช้ินสวนอิเล็กทรอนิกส 
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(เปดรับลงทะเบียนผานทางระบบออนไลนเทานั้น)

สวนที่ 4: ขอมูลทรัพยสินทางปญญา

สวนที่ 5: เอกสารรับรองอื่นๆ

5.1 การรับรองผลของผลงาน / มาตรฐานที่ไดรับ *(ระบุหลักฐานที่รับรองผลของผลงาน 
 เชน ผลงานวิจัย/สถาบัน/มาตรฐานที่ไดรับ)
5.2 เอกสารรับรองทางวิชาการ เอกสารรับรองทางวิชาการ (เชน หนังสือรับรองมาตรฐาน 
 หนังสือรับรองทางวิชาการ สรุปผลการศึกษาวิจัย)
5.3 เอกสารยืนยันสิทธิ์การเปนเจาของผลงาน 
 (เชน หนังสือมอบอำนาจใหเปนผูสงผลงานจากหนวยงาน)
5.4 ขอมูลงบการเงิน (สามารถคนหาขอมูลงบการเงินของนิติบุคคล ซึ่งแสดงผลการดำเนินงาน
 ในรูปแบบรายการสำคัญทางการเงินไดที่ https://datawarehouse.dbd.go.th/login
5.5 รางวัลอื่นที่ผลงานเคยไดรับ

4.1 มีการยื่นขอจดสิทธิบัตร
   สิทธิบัตรการประดิษฐ เลขที่คำขอ…………………….
  สิทธิบัตรการออกแบบ เลขที่คำขอ…………………….
   อนุสิทธิบัตร เลขที่คำขอ…………………….
  สิทธิบัตรการออกแบบ เลขที่คำขอ…………………….  สิทธิบัตรการออกแบบ เลขที่คำขอ…………………….  สิทธิบัตรการออกแบบ เลขที่คำขอ…………………….
   อนุสิทธิบัตร เลขที่คำขอ…………………….   อนุสิทธิบัตร เลขที่คำขอ…………………….   อนุสิทธิบัตร เลขที่คำขอ…………………….
4.2 ไดรับการจดทะเบียนสิทธิบัตร
   สิทธิบัตรการประดิษฐ เลขที่…………………….
  สิทธิบัตรการออกแบบ เลขที่…………………….
   อนุสิทธิบัตร เลขที่…………………….

   สิทธิบัตรการประดิษฐ เลขที่…………………….   สิทธิบัตรการประดิษฐ เลขที่…………………….   สิทธิบัตรการประดิษฐ เลขที่…………………….

   อนุสิทธิบัตร เลขที่…………………….   อนุสิทธิบัตร เลขที่…………………….   อนุสิทธิบัตร เลขที่…………………….
4.3 เครื่องหมายการคา
   มีการยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายทางการคา เลขที่…………………….
  ไดรับจดทะเบียนเครื่องหมายทางการคาในประเทศไทย เลขที่…………………….
   ไดรับจดทะเบียนเครื่องหมายทางการคาในตางประเทศ เลขที่…………………….

   มีการยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายทางการคา เลขที่…………………….   มีการยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายทางการคา เลขที่…………………….   มีการยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายทางการคา เลขที่…………………….

   ไดรับจดทะเบียนเครื่องหมายทางการคาในตางประเทศ เลขที่…………………….   ไดรับจดทะเบียนเครื่องหมายทางการคาในตางประเทศ เลขที่…………………….   ไดรับจดทะเบียนเครื่องหมายทางการคาในตางประเทศ เลขที่…………………….
4.4 ไดรับการจดแจงลิขสิทธิ์
   เลขที่............................... เมื่อวันที่.................................   เลขที่............................... เมื่อวันที่.................................   เลขที่............................... เมื่อวันที่.................................   เลขที่............................... เมื่อวันที่.................................
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(เปดรับลงทะเบียนผานทางระบบออนไลนเทานั้น)

นวัตกรรมผลิตภัณฑ (Product Innovation)
นวัตกรรมบริการ (Process Innovation)
นวัตกรรมกระบวนการ (Service Innovation)
นวัตกรรมรูปแบบธุรกิจ (Business model Innovation)

หมวดของธุรกิจ (เลือกไดเพียงหนึ่งขอ) *

1.ธุรกิจการเกษตร  2.อาหารและเคร่ืองด่ืม   
3.แฟช่ัน  4.ของใชในครัวเรือนและสํานักงาน   
5.ของใชสวนตัวและเวชภัณฑ  6.ธนาคาร 
7.เงินทุนและหลักทรัพย  8.ประกันภัยและประกันชีวิต   
9.ยานยนตร  10.วัสดุอุตสาหกรรมและเคร่ืองจักร   
11.บรรจุภัณฑ  12.กระดาษและวัสดุการพิมพ 
13.ปโตรเคมีและเคมีภัณฑ  14.เหล็ก   
15.วัสดุกอสราง  16.บริการรับเหมากอสราง   
17.พัฒนาอสังหาริมทรัพย  18.กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและกองทรัสต
    เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย 
19.พลังงานและสาธารณูปโภค  20.เหมืองแร   
21.พาณิชย 22.การแพทย  23.ส่ือและส่ิงพิมพ   
24.บริการเฉพาะกิจ  25.การทองเท่ียวและสันทนาการ   
26.ขนสงและโลจิสติกส  27.ช้ินสวนอิเล็กทรอนิกส 
28.เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

1.ธุรกิจการเกษตร  2.อาหารและเคร่ืองด่ืม   1.ธุรกิจการเกษตร  2.อาหารและเคร่ืองด่ืม   1.ธุรกิจการเกษตร  2.อาหารและเคร่ืองด่ืม   
3.แฟช่ัน  4.ของใชในครัวเรือนและสํานักงาน   3.แฟช่ัน  4.ของใชในครัวเรือนและสํานักงาน   3.แฟช่ัน  4.ของใชในครัวเรือนและสํานักงาน   
5.ของใชสวนตัวและเวชภัณฑ  6.ธนาคาร 5.ของใชสวนตัวและเวชภัณฑ  6.ธนาคาร 5.ของใชสวนตัวและเวชภัณฑ  6.ธนาคาร 
7.เงินทุนและหลักทรัพย  8.ประกันภัยและประกันชีวิต   7.เงินทุนและหลักทรัพย  8.ประกันภัยและประกันชีวิต   7.เงินทุนและหลักทรัพย  8.ประกันภัยและประกันชีวิต   
9.ยานยนตร  10.วัสดุอุตสาหกรรมและเคร่ืองจักร   9.ยานยนตร  10.วัสดุอุตสาหกรรมและเคร่ืองจักร   9.ยานยนตร  10.วัสดุอุตสาหกรรมและเคร่ืองจักร   
11.บรรจุภัณฑ  12.กระดาษและวัสดุการพิมพ 11.บรรจุภัณฑ  12.กระดาษและวัสดุการพิมพ 11.บรรจุภัณฑ  12.กระดาษและวัสดุการพิมพ 
13.ปโตรเคมีและเคมีภัณฑ  14.เหล็ก   13.ปโตรเคมีและเคมีภัณฑ  14.เหล็ก   13.ปโตรเคมีและเคมีภัณฑ  14.เหล็ก   
15.วัสดุกอสราง  16.บริการรับเหมากอสราง   15.วัสดุกอสราง  16.บริการรับเหมากอสราง   15.วัสดุกอสราง  16.บริการรับเหมากอสราง   
17.พัฒนาอสังหาริมทรัพย  18.กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและกองทรัสต17.พัฒนาอสังหาริมทรัพย  18.กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและกองทรัสต17.พัฒนาอสังหาริมทรัพย  18.กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและกองทรัสต

19.พลังงานและสาธารณูปโภค  20.เหมืองแร   19.พลังงานและสาธารณูปโภค  20.เหมืองแร   19.พลังงานและสาธารณูปโภค  20.เหมืองแร   
21.พาณิชย 22.การแพทย  23.ส่ือและส่ิงพิมพ   21.พาณิชย 22.การแพทย  23.ส่ือและส่ิงพิมพ   21.พาณิชย 22.การแพทย  23.ส่ือและส่ิงพิมพ   
24.บริการเฉพาะกิจ  25.การทองเท่ียวและสันทนาการ   24.บริการเฉพาะกิจ  25.การทองเท่ียวและสันทนาการ   24.บริการเฉพาะกิจ  25.การทองเท่ียวและสันทนาการ   
26.ขนสงและโลจิสติกส  27.ช้ินสวนอิเล็กทรอนิกส 26.ขนสงและโลจิสติกส  27.ช้ินสวนอิเล็กทรอนิกส 26.ขนสงและโลจิสติกส  27.ช้ินสวนอิเล็กทรอนิกส 

รางวัลนวัตกรรมแหงชาติ  ประจําป 2565 ดานสังคมและส่ิงแวดลอม
ดานสังคมและสิ่งแวดลอม แบงออกเปน 3 ประเภท

ชื่อผลงานวัตกรรม

ชื่อผลงาน (ภาษาไทย) * 
ชื่อผลงาน (ภาษาอังกฤษ) * 

ภาพผลงาน *

(กด Upload ภาพผลงาน และภาพอื่นที่เกี่ยวของ เชน โบรชัวร การเผยแพรในสื่อ รางวัลที่ไดรับ 
โดยสามารถเพิ่มรูปภาพไดไมจำกัดจำนวน แตละภาพมีขนาดไมเกิน 2 MB)

ประเภทของนวัตกรรม (เลือกไดเพียงหนึ่งขอ) *

บทสรุปผูบริหาร * (ไมเกิน 1800 ตัวอักษร)

(สรุปผลงานใหครอบคลุม ไดแก 1. ผลิตภัณฑหรือบริการคืออะไร 2. จุดเดนหรือความแตกตางของ
ผลิตภัณฑและบริการคืออะไร 3. แนวคิดที่มา และ 4. เทคโนโลยีหรือกระบวนการที่ทำใหเกิดจุดเดน
หรือความแตกตางของผลิตภัณฑหรือบริการ)

หนวยงานภาคเอกชน (Private Sector)
หนวยงานภาครัฐ (Government Sector)
องคกรเพื่อสังคมและชุมชน (Social and Community Organization)
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(เปดรับลงทะเบียนผานทางระบบออนไลนเทานั้น)

3.1 ผลกระทบเชิงสิ่งแวดลอม (กรณีโครงการที่ไมสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 
  สามารถอธิบายผลกระทบที่ไมสงผลเสียตอสิ่งแวดลอม) *
3.2 ผลกระทบเชิงชุมชนหรือสังคม *
3.3 ผลกระทบเชิงลบของผลงานและแนวทางแกปญหา
3.4 หนวยงานของทานมีนโยบาย ระเบียบ มาตรการ หรือแนวทาง ที่เกี่ยวของกับการบริหารองคกร
  เพื่อใหเกิดธรรมธิบาลหรือไม *

สวนที่ 1: ความเปนนวัตกรรมของผลงาน

1.1 อธิบายระดับของความใหม (degree of novelty) / ความแตกตาง (differentiation) *
   ใหมระดับโลก (ยังไมเคยมีใครทำผลิตภัณฑหรือบริการแบบนี้ในโลก)
   ใหมระดับประเทศ (ยังไมเคยมีใครทำผลิตภัณฑหรือบริการแบบนี้ในประเทศ)
   ใหมระดับองคกร (มีผลิตภัณฑหรือบริการคลายกันในประเทศ)
1.2 อธิบายแนวความคิดในการแกปญหาหรือความยุงยากที่เคยเกิดขึ้น (Pain point) 
 *(ไมเกิน 1800 ตัวอักษร) 
1.3 คุณคาที่โดดเดนที่สงมอบใหกับกลุมลูกคา (unique value proposition) *(ไมเกิน 1800 ตัวอักษร) 

สวนที่ 2: กลยุทธในการดำเนินธุรกิจนวัตกรรม

2.1 ผูไดรับประโยชนจากนวัตกรรม *
2.2 กลยุทธในการเขาถึงกลุมเปาหมาย *
2.3 ยอดการใชนวัตกรรมรวม (ชิ้น (นับตั้งแตวันเริ่มจำหนาย) /จำนวนผูใชบริการ 
  (กรณีธุรกิจบริการ)/จำนวนพื้นที่ที่ทำการขยายผล /ระยะเวลาที่ผานมาในการดำเนินงาน) *
  (ไมเกิน 1800 ตัวอักษร)
2.4 ความยั่งยืนของผลงาน (แผนการดำเนินงาน แนวทางขยายผล แหลงรายได 
  หรืองบประมาณสนับสนุนเพื่อใหโครงการดำเนินตอไปได) *
2.5 เครือขายพันธมิตรหรือคูคาที่เกิดขึ้น ไดแก *

สวนที่ 3: ผลกระทบดานเศรษฐกิจและสังคม

สวนที่ 4: ขอมูลทรัพยสินทางปญญา

   ใหมระดับประเทศ (ยังไมเคยมีใครทำผลิตภัณฑหรือบริการแบบนี้ในประเทศ)   ใหมระดับประเทศ (ยังไมเคยมีใครทำผลิตภัณฑหรือบริการแบบนี้ในประเทศ)   ใหมระดับประเทศ (ยังไมเคยมีใครทำผลิตภัณฑหรือบริการแบบนี้ในประเทศ)
   ใหมระดับองคกร (มีผลิตภัณฑหรือบริการคลายกันในประเทศ)   ใหมระดับองคกร (มีผลิตภัณฑหรือบริการคลายกันในประเทศ)   ใหมระดับองคกร (มีผลิตภัณฑหรือบริการคลายกันในประเทศ)

4.1 มีการยื่นขอจดสิทธิบัตร
   สิทธิบัตรการประดิษฐ เลขที่คำขอ…………………….
  สิทธิบัตรการออกแบบ เลขที่คำขอ…………………….
   อนุสิทธิบัตร เลขที่คำขอ…………………….
  สิทธิบัตรการออกแบบ เลขที่คำขอ…………………….  สิทธิบัตรการออกแบบ เลขที่คำขอ…………………….  สิทธิบัตรการออกแบบ เลขที่คำขอ…………………….
   อนุสิทธิบัตร เลขที่คำขอ…………………….   อนุสิทธิบัตร เลขที่คำขอ…………………….   อนุสิทธิบัตร เลขที่คำขอ…………………….
4.2 ไดรับการจดทะเบียนสิทธิบัตร
   สิทธิบัตรการประดิษฐ เลขที่…………………….
  สิทธิบัตรการออกแบบ เลขที่…………………….
   อนุสิทธิบัตร เลขที่…………………….

   สิทธิบัตรการประดิษฐ เลขที่…………………….   สิทธิบัตรการประดิษฐ เลขที่…………………….   สิทธิบัตรการประดิษฐ เลขที่…………………….

   อนุสิทธิบัตร เลขที่…………………….   อนุสิทธิบัตร เลขที่…………………….   อนุสิทธิบัตร เลขที่…………………….
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(เปดรับลงทะเบียนผานทางระบบออนไลนเทานั้น)

5.1 การรับรองผลของผลงาน / มาตรฐานที่ไดรับ *(ระบุหลักฐานที่รับรองผลของผลงาน 
  เชน ผลงานวิจัย/สถาบัน/มาตรฐานที่ไดรับ)
5.2 เอกสารรับรองทางวิชาการ เอกสารรับรองทางวิชาการ (เชน หนังสือรับรองมาตรฐาน 
  หนังสือรับรองทางวิชาการ สรุปผลการศึกษาวิจัย)
5.3 เอกสารยืนยันสิทธิ์การเปนเจาของผลงาน 
  (เชน หนังสือมอบอำนาจใหเปนผูสงผลงานจากหนวยงาน)
5.4 รางวัลอื่นที่ผลงานเคยไดรับ

สวนที่ 4: ขอมูลทรัพยสินทางปญญา (ตอ)

สวนที่ 5: เอกสารรับรองอื่นๆ

4.3 เครื่องหมายการคา
   มีการยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายทางการคา เลขที่…………………….
  ไดรับจดทะเบียนเครื่องหมายทางการคาในประเทศไทย เลขที่…………………….
   ไดรับจดทะเบียนเครื่องหมายทางการคาในตางประเทศ เลขที่…………………….

   มีการยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายทางการคา เลขที่…………………….   มีการยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายทางการคา เลขที่…………………….   มีการยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายทางการคา เลขที่…………………….

   ไดรับจดทะเบียนเครื่องหมายทางการคาในตางประเทศ เลขที่…………………….   ไดรับจดทะเบียนเครื่องหมายทางการคาในตางประเทศ เลขที่…………………….   ไดรับจดทะเบียนเครื่องหมายทางการคาในตางประเทศ เลขที่…………………….

4.4 ไดรับการจดแจงลิขสิทธิ์
   เลขที่............................... เมื่อวันที่.................................   เลขที่............................... เมื่อวันที่.................................   เลขที่............................... เมื่อวันที่.................................   เลขที่............................... เมื่อวันที่.................................
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(เปดรับลงทะเบียนผานทางระบบออนไลนเทานั้น)

ประเภทของธุรกิจ (เลือกไดเพียงหนึ่งขอ) *
) *

1.ธุรกิจการเกษตร  2.อาหารและเคร่ืองด่ืม   
3.แฟช่ัน  4.ของใชในครัวเรือนและสํานักงาน   
5.ของใชสวนตัวและเวชภัณฑ  6.ธนาคาร 
7.เงินทุนและหลักทรัพย  8.ประกันภัยและประกันชีวิต   
9.ยานยนตร  10.วัสดุอุตสาหกรรมและเคร่ืองจักร   
11.บรรจุภัณฑ  12.กระดาษและวัสดุการพิมพ 
13.ปโตรเคมีและเคมีภัณฑ  14.เหล็ก   
15.วัสดุกอสราง  16.บริการรับเหมากอสราง   
17.พัฒนาอสังหาริมทรัพย  18.กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและกองทรัสต
    เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย 
19.พลังงานและสาธารณูปโภค  20.เหมืองแร   
21.พาณิชย 22.การแพทย  23.ส่ือและส่ิงพิมพ   
24.บริการเฉพาะกิจ  25.การทองเท่ียวและสันทนาการ   
26.ขนสงและโลจิสติกส  27.ช้ินสวนอิเล็กทรอนิกส 
28.เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

1.ธุรกิจการเกษตร  2.อาหารและเคร่ืองด่ืม   1.ธุรกิจการเกษตร  2.อาหารและเคร่ืองด่ืม   1.ธุรกิจการเกษตร  2.อาหารและเคร่ืองด่ืม   
3.แฟช่ัน  4.ของใชในครัวเรือนและสํานักงาน   3.แฟช่ัน  4.ของใชในครัวเรือนและสํานักงาน   3.แฟช่ัน  4.ของใชในครัวเรือนและสํานักงาน   
5.ของใชสวนตัวและเวชภัณฑ  6.ธนาคาร 5.ของใชสวนตัวและเวชภัณฑ  6.ธนาคาร 5.ของใชสวนตัวและเวชภัณฑ  6.ธนาคาร 
7.เงินทุนและหลักทรัพย  8.ประกันภัยและประกันชีวิต   7.เงินทุนและหลักทรัพย  8.ประกันภัยและประกันชีวิต   7.เงินทุนและหลักทรัพย  8.ประกันภัยและประกันชีวิต   
9.ยานยนตร  10.วัสดุอุตสาหกรรมและเคร่ืองจักร   9.ยานยนตร  10.วัสดุอุตสาหกรรมและเคร่ืองจักร   9.ยานยนตร  10.วัสดุอุตสาหกรรมและเคร่ืองจักร   
11.บรรจุภัณฑ  12.กระดาษและวัสดุการพิมพ 11.บรรจุภัณฑ  12.กระดาษและวัสดุการพิมพ 11.บรรจุภัณฑ  12.กระดาษและวัสดุการพิมพ 
13.ปโตรเคมีและเคมีภัณฑ  14.เหล็ก   13.ปโตรเคมีและเคมีภัณฑ  14.เหล็ก   13.ปโตรเคมีและเคมีภัณฑ  14.เหล็ก   
15.วัสดุกอสราง  16.บริการรับเหมากอสราง   15.วัสดุกอสราง  16.บริการรับเหมากอสราง   15.วัสดุกอสราง  16.บริการรับเหมากอสราง   
17.พัฒนาอสังหาริมทรัพย  18.กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและกองทรัสต17.พัฒนาอสังหาริมทรัพย  18.กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและกองทรัสต17.พัฒนาอสังหาริมทรัพย  18.กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและกองทรัสต

19.พลังงานและสาธารณูปโภค  20.เหมืองแร   19.พลังงานและสาธารณูปโภค  20.เหมืองแร   19.พลังงานและสาธารณูปโภค  20.เหมืองแร   
21.พาณิชย 22.การแพทย  23.ส่ือและส่ิงพิมพ   21.พาณิชย 22.การแพทย  23.ส่ือและส่ิงพิมพ   21.พาณิชย 22.การแพทย  23.ส่ือและส่ิงพิมพ   
24.บริการเฉพาะกิจ  25.การทองเท่ียวและสันทนาการ   24.บริการเฉพาะกิจ  25.การทองเท่ียวและสันทนาการ   24.บริการเฉพาะกิจ  25.การทองเท่ียวและสันทนาการ   
26.ขนสงและโลจิสติกส  27.ช้ินสวนอิเล็กทรอนิกส 26.ขนสงและโลจิสติกส  27.ช้ินสวนอิเล็กทรอนิกส 26.ขนสงและโลจิสติกส  27.ช้ินสวนอิเล็กทรอนิกส 

รางวัลนวัตกรรมแหงชาติ  ประจําป 2565 ดานการออกแบบผลิตภัณฑและบริการ
ดานการออกแบบผลิตภัณฑและบริการ แบงออกเปน 2 ประเภท

ชื่อผลงานวัตกรรม

ชื่อผลงาน (ภาษาไทย) * 
ชื่อผลงาน (ภาษาอังกฤษ) * 

กลุมเปาหมาย ตลอดจนผลกระทบดานตางๆ เพื่อเปนเอกสารประกอบการพิจารณา
ในรอบตัดสินผลงาน) ภาพผลงาน *

(กด Upload ภาพผลงาน และภาพอื่นที่เกี่ยวของ เชน โบรชัวร การเผยแพรในสื่อ รางวัลที่ไดรับ 
โดยสามารถเพิ่มรูปภาพไดไมจำกัดจำนวน แตละภาพมีขนาดไมเกิน 2 MB)

บทสรุปผูบริหาร * (ไมเกิน 1800 ตัวอักษร)

(สรุปผลงานใหครอบคลุม ไดแก 1. ผลิตภัณฑหรือบริการคืออะไร 2. จุดเดนหรือความแตกตางของ
ผลิตภัณฑและบริการคืออะไร 3. แนวคิดที่มา และ 4. เทคโนโลยีหรือกระบวนการที่ทำใหเกิดจุดเดน
หรือความแตกตางของผลิตภัณฑหรือบริการ)

การออกแบบผลิตภัณฑ (Product Design)
การออกแบบบริการ (Service Design)
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(เปดรับลงทะเบียนผานทางระบบออนไลนเทานั้น)

3.1 สัดสวนการใชวัตถุดิบภายในประเทศ (%)
3.2 ลดมูลคาการนำเขาวัตถุดิบจากตางประเทศตอป (บาท)
3.3 เพิ่มมูลคาการสงออกนอกประเทศตอป
3.4 ผลประโยชนทางดานสังคม
3.5 ผลประโยชนทางดานเศรษฐกิจ
3.6 ผลกระทบเชิงสิ่งแวดลอม
3.7 เครือขายพันธมิตรหรือคูคาที่เกิดขึ้น ไดแก

สวนที่ 1: ความเปนนวัตกรรมของผลงาน

1.1 อธิบายระดับของความใหม (degree of novelty) / ความแตกตาง (differentiation) *
   ใหมระดับโลก (ยังไมเคยมีใครทำผลิตภัณฑหรือบริการแบบนี้ในโลก)
   ใหมระดับประเทศ (ยังไมเคยมีใครทำผลิตภัณฑหรือบริการแบบนี้ในประเทศ)
   ใหมระดับองคกร (มีผลิตภัณฑหรือบริการคลายกันในประเทศ)
1.2 อธิบายแนวความคิดในการแกปญหาหรือความยุงยากที่เคยเกิดขึ้น (Pain point) *
 (ไมเกิน 1800 ตัวอักษร) 
1.3 อธิบายคุณลักษณะเดนของผลงานนวัตกรรม (Innovative Figure) หรือคุณคาที่สงมอบ
 ใหลูกคาหรือผูใช (Value Proposition เชน อธิบายมิติดานวัฒนธรรม แสดงถึงเอกลักษณ
 ของผลิตภัณฑหรือความเปนทองถิ่น, ประโยชนการใชสอยและความ สะดวกสบายในการใชงาน * 
 (ไมเกิน 1800 ตัวอักษร)

สวนที่ 2: กลยุทธในการดำเนินธุรกิจนวัตกรรม

2.1 กลุมตลาดเปาหมาย *
2.2 กลยุทธในการเขาถึงตลาดเปาหมาย *
2.3 ราคาตนทุน (บาท) *
2.4 ราคาขาย (บาท) *
2.5 ยอดการใชรวมนับตั้งแตวันเริ่มจำหนาย (ชิ้น/ครั้ง/คน) *
2.6 ยอดจำหนวยรวมนับตั้งแตวันเริ่มจำหนาย (บาท) *

สวนที่ 3: ผลกระทบดานเศรษฐกิจ

สวนที่ 4: ขอมูลทรัพยสินทางปญญา

   ใหมระดับประเทศ (ยังไมเคยมีใครทำผลิตภัณฑหรือบริการแบบนี้ในประเทศ)   ใหมระดับประเทศ (ยังไมเคยมีใครทำผลิตภัณฑหรือบริการแบบนี้ในประเทศ)   ใหมระดับประเทศ (ยังไมเคยมีใครทำผลิตภัณฑหรือบริการแบบนี้ในประเทศ)
   ใหมระดับองคกร (มีผลิตภัณฑหรือบริการคลายกันในประเทศ)   ใหมระดับองคกร (มีผลิตภัณฑหรือบริการคลายกันในประเทศ)   ใหมระดับองคกร (มีผลิตภัณฑหรือบริการคลายกันในประเทศ)

4.1 มีการยื่นขอจดสิทธิบัตร
   สิทธิบัตรการประดิษฐ เลขที่คำขอ…………………….
  สิทธิบัตรการออกแบบ เลขที่คำขอ…………………….
   อนุสิทธิบัตร เลขที่คำขอ…………………….
  สิทธิบัตรการออกแบบ เลขที่คำขอ…………………….  สิทธิบัตรการออกแบบ เลขที่คำขอ…………………….  สิทธิบัตรการออกแบบ เลขที่คำขอ…………………….
   อนุสิทธิบัตร เลขที่คำขอ…………………….   อนุสิทธิบัตร เลขที่คำขอ…………………….   อนุสิทธิบัตร เลขที่คำขอ…………………….
4.2 ไดรับการจดทะเบียนสิทธิบัตร
   สิทธิบัตรการประดิษฐ เลขที่…………………….
  สิทธิบัตรการออกแบบ เลขที่…………………….
   อนุสิทธิบัตร เลขที่…………………….

   สิทธิบัตรการประดิษฐ เลขที่…………………….   สิทธิบัตรการประดิษฐ เลขที่…………………….   สิทธิบัตรการประดิษฐ เลขที่…………………….

   อนุสิทธิบัตร เลขที่…………………….   อนุสิทธิบัตร เลขที่…………………….   อนุสิทธิบัตร เลขที่…………………….
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5.1 การรับรองผลของผลงาน / มาตรฐานที่ไดรับ *(ระบุหลักฐานที่รับรองผลของผลงาน 
  เชน ผลงานวิจัย/สถาบัน/มาตรฐานที่ไดรับ)
5.2 เอกสารรับรองทางวิชาการ เอกสารรับรองทางวิชาการ (เชน หนังสือรับรองมาตรฐาน 
  หนังสือรับรองทางวิชาการ สรุปผลการศึกษาวิจัย)
5.3 เอกสารยืนยันสิทธิ์การเปนเจาของผลงาน 
  (เชน หนังสือมอบอำนาจใหเปนผูสงผลงานจากหนวยงาน)
5.4 รางวัลอื่นที่ผลงานเคยไดรับ

สวนที่ 4: ขอมูลทรัพยสินทางปญญา (ตอ)

สวนที่ 5: เอกสารรับรองอื่นๆ

4.3 เครื่องหมายการคา
   มีการยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายทางการคา เลขที่…………………….
  ไดรับจดทะเบียนเครื่องหมายทางการคาในประเทศไทย เลขที่…………………….
   ไดรับจดทะเบียนเครื่องหมายทางการคาในตางประเทศ เลขที่…………………….

   มีการยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายทางการคา เลขที่…………………….   มีการยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายทางการคา เลขที่…………………….   มีการยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายทางการคา เลขที่…………………….

   ไดรับจดทะเบียนเครื่องหมายทางการคาในตางประเทศ เลขที่…………………….   ไดรับจดทะเบียนเครื่องหมายทางการคาในตางประเทศ เลขที่…………………….   ไดรับจดทะเบียนเครื่องหมายทางการคาในตางประเทศ เลขที่…………………….

4.4 ไดรับการจดแจงลิขสิทธิ์
   เลขที่............................... เมื่อวันที่.................................   เลขที่............................... เมื่อวันที่.................................   เลขที่............................... เมื่อวันที่.................................   เลขที่............................... เมื่อวันที่.................................
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รางวัลนวัตกรรมแหงชาติ  ประจําป 2565 ดานส่ือและการส่ือสาร
ดานสื่อและการสื่อสาร แบงออกเปน 2 ประเภท

*(สำหรับผลงานนวัตกรรมสื่อและการสื่อสาร (Media Innovation and Communication)

ชื่อผลงานวัตกรรม

ชื่อผลงาน (ภาษาไทย) * 
ชื่อผลงาน (ภาษาอังกฤษ) * 

อัพโหลดผลงานของทาน (ไฟลเอกสาร โดยมีขนาดไฟลไมเกิน 10 MB)
ลิงคผลงานที่นำเผยเเพร youtube เทานั้น
อัพโหลดเอกสารประกอบผลงาน (.PDF)
อธิบายที่มาหรือแนวความคิดในสรางสรรคผลงาน * (ไมเกิน 1800 ตัวอักษร)
อธิบายเทคโนโลยี เทคนิค หรือรูปแบบที่นำมาใชในผลงาน * (ไมเกิน 1800 ตัวอักษร)
อธิบายคุณคาหรือผลกระทบที่เกิดขึ้นจากผลงาน * (ไมเกิน 1800 ตัวอักษร)

ลักษณะของผลงาน (เชน เปนภาพยนตร เพลง โดรน VR แอปพลิเคชัน) ภาพผลงาน

(กด Upload ภาพผลงาน และภาพอื่นที่เกี่ยวของ เชน โบรชัวร การเผยแพรในสื่อ รางวัลที่ไดรับ 
โดยสามารถเพิ่มรูปภาพไดไมจำกัดจำนวน แตละภาพมีขนาดไมเกิน 2 MB)

**(สำหรับประเภทผูสื่อสารนวัตกรรม (Innovation Communicator))

ภาพผลงาน 

(กด Upload ภาพผลงาน และภาพอื่นที่เกี่ยวของ เชน โบรชัวร การเผยแพรในสื่อ รางวัลที่ไดรับ 
โดยสามารถเพิ่มรูปภาพไดไมจำกัดจำนวน แตละภาพมีขนาดไมเกิน 2 MB)

อัพโหลด CV/Resume ของทาน *
ชองทางการสื่อสาร
ชองทาง / URL / จำนวน Follower 
1. YouTube 2. Facebook   3. IG      4. Twitter   5. Other
สงตัวอยางผลงานที่โดดเดน
อธิบายประโยชน คุณคาหรือผลกระทบที่เกิดขึ้นจากงานสื่อสารนวัตกรรมของทาน*

ผลงานนวัตกรรมสื่อและการสื่อสาร (Media Innovation and Communication)
ผูสื่อสารนวัตกรรม (Innovation Communicator)

ประเภทบุคคลธรรมดาหรือกลุมบุคคล
ประเภทนิติบุคคล

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................
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รางวัลนวัตกรรมแหงชาติ  ประจําป 2565 ดานองคกรนวัตกรรมดีเดน
ดานองคกรนวัตกรรมดีเดน แบงออกเปน

2. ตอบแบบสอบถามการจัดการองคกรนวัตกรรมดวยตนเอง 
 ผานระบบประเมินออนไลน (https://iop.nia.or.th) 
3. จัดเตรียมรายงานนำเสนอการดำเนินการพัฒนานวัตกรรมองคกรโดยรวม 
 (Innovative Organization Report) 
4. เตรียมการเขาประเมินศักยภาพนวัตกรรมองคกร โดยเจาหนาที่จากสนช.

 องคกรนวัตกรรมดีเดน ภาคเอกชน

องคกรนวัตกรรมดีเดน ภาครัฐ ราชการ รัฐวิสาหกิจ และประชาสังคม

องคกรกรภาคเอกชนขนาดใหญ
องคกรภาคเอกชนขนาดกลาง
องคกรภาคเอกชนขนาดเล็ก
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แบบประเมินศักยภาพดานนวัตกรรมองคกร Innovative Organization Model (IOM)

ระดับยุทธศาสตร (Strategic Level)

1. มิติดานยุทธศาสตรนวัตกรรม (Innovation Strategy) 
วิสัยทัศนและกลยุทธดานนวัตกรรม (Vision and Strategy)
คานิยมรวม (Shared Value)
การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร (Strategic Evaluation)

คำชี้แจงการประเมิน
แบบประเมินศักยภาพดานนวัตกรรมองคกร เปนการประเมินคุณลักษณะดานการบริหารจัดการนวัตกรรม
ภายในองคกรใน 3 ระดับ ซึ่งในแตละระดับมี 8 มิติและ 24 ปจจัยการพิจารณาที่เกี่ยวของกับนวัตกรรม 
ดังตอไปนี้

2. มิติดานการมุงเนนธุรกิจ (Business Focus) 
การวางแผนตลาดดวยขอมูลเชิงลึก (Market Insight)
การมีสวนรวมของลูกคา (Customer Participation)
การกําหนดกลุมเปาหมายทางธุรกิจ (Business Portfolio)

ระดับสนับสนุน (Fundamental Level)

3. มิติดานบุคลากร (People) 
ผูนํานวัตกรรม (Innovation Leader)
โครงสรางองคกร (Organization Structure)
ผูนํากิจกรรมนวัตกรรม (Stewardship)

4. มิติดานองคความรู (Knowledge)
การสรางความรู (Knowledge Creation)
การแบงปนความรู (Knowledge Sharing)
การเปนองคกรแหงการเรียนรู (Organizational Learning)

5. มิติดานวัฒนธรรม (Culture)
การสรางแรงจูงใจ (Motivation)
การสรางบรรยากาศนวัตกรรม (Atmosphere)
การทํางานรวมกัน (Collaboration)

6. มิติดานทรัพยากร (Resource)
การจัดสรรทรัพยากร (Resource Allocation)
การสนับสนุนบุคลากร (Personnel Support)
การจัดการความเปล่ียนแปลง (Change Management)
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ระดับปฏิบัติการ (Operation Level)

7. มิติดานกระบวนการ (Process) 
กระบวนการนวัตกรรม (Innovation Process)
การจัดการเครือขายพันธมิตร (Partnership)
การจัดการหวงโซอุปทาน (Supply Chains)

8. มิติดานผลิตผล (Result) 
ผลผลิตทางนวัตกรรม (Innovation Output)
รายไดจากนวัตกรรม (Innovation Revenue)
ผลผลิตเชิงความรู (Intellectual Asset)

โดยการประเมินระดับศักยภาพดานนวัตกรรมองคกรมีประเด็นคำถามที่เกี่ยวของจำนวนทั้งสิ้น
50 คำถาม ใชเวลาทำแบบประเมินประมาณ 30 นาที โดยสามารถบันทึกขอมูลในระบบไวระหวาง
ตอบแบบสอบถามกอนกดสงขอมูลได ผูสมัครประกวดรางวัลนวัตกรรมแหงชาติ ดานองคกร
นวัตกรรมดีเดน ตองเขาตอบแบบสอบถามทางเว็บไซต https://iop.nia.or.th และ “กดสงขอมูล”
เพื่อใหการตอบแบบประเมินเสร็จสมบูรณ
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แบบสอบถามระดับศักยภาพนวัตกรรมองคกรดวยตนเอง

มิติดานยุทธศาสตรนวัตกรรม (Innovation Strategy)

ปจจัยที่ 1 : วิสัยทัศนและกลยุทธดานนวัตกรรม (Vision and Strategy for Innovation)

1.1 การมีวิสัยทัศน นโยบาย และกลยุทธดานนวัตกรรมขององคกร
ไมมีวิสัยทัศน นโยบาย และกลยุทธดานนวัตกรรม
มีวิสัยทัศนดานนวัตกรรม แตไมมีนโยบายและกลยุทธ
มีวิสัยทัศน และนโยบายดานนวัตกรรม แตยังไมมีกลยุทธท่ีชัดเจน
มีวิสัยทัศน นโยบาย และกลยุทธดานนวัตกรรมท่ีชัดเจน
มีการดําเนินโครงการตามกลยุทธ/นโยบาย/วิสัยทัศนดานนวัตกรรม อยางตอเน่ือง

ปจจัยที่ 2 : คานิยมรวม (Shared Value)

2.1 การสื่อสารใหรับรูและเขาใจในยุทธศาสตร นโยบาย และกลยุทธดานนวัตกรรม
  ทั้งภายในและภายนอก

ไมมีการส่ือสาร/ช้ีแจง ยุทธศาสตร นโยบาย และกลยุทธดานนวัตกรรม
มีการส่ือสารเก่ียวกับยุทธศาสตร นโยบาย และกลยุทธดานนวัตกรรม โดยผูบริหารระดับสูง 
แตยังไมเปนระบบ
มีการส่ือสารเก่ียวกับยุทธศาสตร นโยบาย และกลยุทธดานนวัตกรรมอยางชัดเจนภายในองคกร
มีการส่ือสารเก่ียวกับยุทธศาสตร นโยบาย และกลยุทธดานนวัตกรรมอยางชัดเจนท้ังภายใน
และภายนอกองคกร
การส่ือสารเก่ียวกับยุทธศาสตร นโยบาย และกลยุทธดานนวัตกรรม โดยไดรับความรวมมือ
ในการปฏิบัติเปนอยางดีจากทุกฝาย

2.2 โปรดระบุปริมาณการสื่อสารและความเขาใจแนวทางการดำเนินงาน
  ตามยุทธศาสตรนวัตกรรมขององคกร

....................... (จาก 100%) ผูบริหารระดับสูง (Top management) 

....................... (จาก 100%) ผูบริหารระดับกลาง (Middle management)

....................... (จาก 100%) ระดับพนักงาน (Employee)

1.2 เปาหมายขององคกรที่มีความทาทายในการพัฒนานวัตกรรม (Challenging Goal)
องคกรไมใหความสําคัญในการสรางเปาหมายท่ีทาทาย ไมมีกระบวนการต้ังเปาหมายท่ีเปนระบบ
องคกรมีการกําหนดเปาหมายท่ีนําไปสูผลิตภัณท/บริการ ท่ีเทียบเคียงคูแขง (Benchmarking)
องคกรมีการกําหนดเปาหมายท่ีนําไปสูผลิตภัณท/บริการ ท่ีเหนือกวาคูแขง 
องคกรมีการกําหนดเปาหมายท่ีนําไปสูนวัตกรรมท่ีสรางความเปล่ียนแปลงแบบคอยเปนคอยไป 
(Incremental change)
องคกรมีการกําหนดเปาหมายท่ีนําไปสูนวัตกรรมท่ีสรางความเปล่ียนแปลงอยางกาวกระโดด 
(Radical change)
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(เปดรับลงทะเบียนผานทางระบบออนไลนเทานั้น)

ปจจัยที่ 3 : การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร (Strategic Evaluation)

3.1 การติดตามและประเมินผลความคืบหนา และความสำเร็จของโครงการนวัตกรรมที่เกิดขึ้น
ไมมีการติดตามและประเมินผลฯ
มีการติดตามและประเมินผลฯ แตยังไมเปนระบบ (เชน มีการรายงานความสําเร็จปลายป หรือ
ส้ินงวด เปนตน)
มีการติดตามและประเมินผลอยางเปนระบบ โดยมีตัวช้ีวัดและระยะเวลาในการติดตามสม่ําเสมอ
มีการติดตามและประเมินผลอยางเปนระบบ โดยมีการกําหนดผูรับผิดชอบอยางชัดเจน
มีการติดตามและประเมินผลอยางเปนระบบ โดยมีคณะทํางานจากทุกฝายท่ีเก่ียวของมามีสวนรวม

3.2 ระดับความสามารถขององคกรในการบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management)
องคกรเนนนวัตกรรมท่ีมีความเส่ียงต่ํา โดยไมมีการบริหารจัดการความเส่ียงท่ีเปนรูปธรรม
องคกรเนนนวัตกรรมท่ีมีความเส่ียงต่ํา และใหความสําคัญกับการบริหารจัดการความเส่ียง
องคกรยอมรับนวัตกรรมท่ีมีความเส่ียงสูง โดยมีการประเมินความเส่ียงและความคุมคา
องคกรยอมรับนวัตกรรมท่ีมีความเส่ียงสูง โดยมีการประเมินและบริหารจัดการความเส่ียง
องคกรยอมรับนวัตกรรมท่ีมีความเส่ียงสูง โดยมีการบริหารจัดการความเส่ียงอยางเปนระบบ
และบูรณาการเขากับเความเส่ียงทางธุรกิจ)

ปจจัยที่ 4 : การวางแผนตลาดดวยขอมูลเชิงลึก (Market Insight)

4.1 การเก็บรวบรวมขอมูล สำรวจ วิจัย และสรางประโยชนจากขอมูลเกี่ยวกับตลาดและลูกคา
ไมมีการเก็บรวบรวมขอมูลเก่ียวกับตลาด ลูกคา และการผลิตอยางเปนระบบ
มีการเก็บรวบรวมขอมูลอยางเปนระบบ ดังตอไปน้ี (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
 มีการเก็บรวบรวมขอมูลตลาด อยางสม่ําเสมอและเปนระบบ
 มีการเก็บรวบรวมขอมูลลูกคา อยางสม่ําเสมอและเปนระบบ
 มีการเก็บรวบรวมขอมูลการผลิต อยางสม่ําเสมอและเปนระบบ
 มีการนําขอมูลท่ีจัดเก็บไปวิเคระหและใชประโยชน อยางสม่ําเสมอ

มิติดานการมุงเนนธุรกิจ (Business Focus)

 มีการเก็บรวบรวมขอมูลตลาด อยางสม่ําเสมอและเปนระบบ มีการเก็บรวบรวมขอมูลตลาด อยางสม่ําเสมอและเปนระบบ มีการเก็บรวบรวมขอมูลตลาด อยางสม่ําเสมอและเปนระบบ
 มีการเก็บรวบรวมขอมูลลูกคา อยางสม่ําเสมอและเปนระบบ มีการเก็บรวบรวมขอมูลลูกคา อยางสม่ําเสมอและเปนระบบ มีการเก็บรวบรวมขอมูลลูกคา อยางสม่ําเสมอและเปนระบบ
 มีการเก็บรวบรวมขอมูลการผลิต อยางสม่ําเสมอและเปนระบบ มีการเก็บรวบรวมขอมูลการผลิต อยางสม่ําเสมอและเปนระบบ มีการเก็บรวบรวมขอมูลการผลิต อยางสม่ําเสมอและเปนระบบ
 มีการนําขอมูลท่ีจัดเก็บไปวิเคระหและใชประโยชน อยางสม่ําเสมอ มีการนําขอมูลท่ีจัดเก็บไปวิเคระหและใชประโยชน อยางสม่ําเสมอ มีการนําขอมูลท่ีจัดเก็บไปวิเคระหและใชประโยชน อยางสม่ําเสมอ

4.2 การเก็บขอมูลลูกคา
ไมมีการเก็บขอมูลลูกคา
มีการเก็บขอมูลลูกคา ดังตอไปน้ี (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
 มีการเก็บขอมูลพ้ืนฐานของลูกคาสําหรับติดตอธุรกิจ (Customer profile)
 มีการเก็บขอมูลความตองการ/ความคาดหวังของลูกคา (Customer needs)
 มีการเก็บขอมูลความพึงพอใจ/ขอรองเรียน (Customer satisfaction/ complaint)
 มีการเก็บขอมูลการซ้ือซ้ําของลูกคา (Customer loyalty)

 มีการเก็บขอมูลพ้ืนฐานของลูกคาสําหรับติดตอธุรกิจ (Customer profile) มีการเก็บขอมูลพ้ืนฐานของลูกคาสําหรับติดตอธุรกิจ (Customer profile) มีการเก็บขอมูลพ้ืนฐานของลูกคาสําหรับติดตอธุรกิจ (Customer profile)
 มีการเก็บขอมูลความตองการ/ความคาดหวังของลูกคา (Customer needs) มีการเก็บขอมูลความตองการ/ความคาดหวังของลูกคา (Customer needs) มีการเก็บขอมูลความตองการ/ความคาดหวังของลูกคา (Customer needs)
 มีการเก็บขอมูลความพึงพอใจ/ขอรองเรียน (Customer satisfaction/ complaint) มีการเก็บขอมูลความพึงพอใจ/ขอรองเรียน (Customer satisfaction/ complaint) มีการเก็บขอมูลความพึงพอใจ/ขอรองเรียน (Customer satisfaction/ complaint)
 มีการเก็บขอมูลการซ้ือซ้ําของลูกคา (Customer loyalty) มีการเก็บขอมูลการซ้ือซ้ําของลูกคา (Customer loyalty) มีการเก็บขอมูลการซ้ือซ้ําของลูกคา (Customer loyalty)
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(เปดรับลงทะเบียนผานทางระบบออนไลนเทานั้น)

ปจจัยที่ 5 : การมีสวนรวมของลูกคา (Customer Participation)

4.1 การเก็บรวบรวมขอมูล สำรวจ วิจัย และสรางประโยชนจากขอมูลเกี่ยวกับตลาดและลูกคา
ลูกคาไมมีสวนรวมในการพัฒนาผลิตภัณฑ
มีการเก็บขอมูลลูกคา ดังตอไปน้ี (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
 ลูกคามีสวนรวมในการใหขอมูลเก่ียวกับความตองการ (Customer needs)
 ลูกคามีสวนรวมในการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑตนแบบ (Prototype development)
 ลูกคามีสวนรวมการทดสอบ/ทดลองใชผลิตภัณฑ (Prototype testing)
 เปดโอกาสใหกลุมอ่ืนๆ เชน supplier, vendor มีสวนรวมในการออกแบบพัฒนา
 ผลิตภัณฑ /บริการ

 ลูกคามีสวนรวมในการใหขอมูลเก่ียวกับความตองการ (Customer needs) ลูกคามีสวนรวมในการใหขอมูลเก่ียวกับความตองการ (Customer needs) ลูกคามีสวนรวมในการใหขอมูลเก่ียวกับความตองการ (Customer needs)
 ลูกคามีสวนรวมในการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑตนแบบ (Prototype development) ลูกคามีสวนรวมในการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑตนแบบ (Prototype development) ลูกคามีสวนรวมในการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑตนแบบ (Prototype development)
 ลูกคามีสวนรวมการทดสอบ/ทดลองใชผลิตภัณฑ (Prototype testing) ลูกคามีสวนรวมการทดสอบ/ทดลองใชผลิตภัณฑ (Prototype testing) ลูกคามีสวนรวมการทดสอบ/ทดลองใชผลิตภัณฑ (Prototype testing)
 เปดโอกาสใหกลุมอ่ืนๆ เชน supplier, vendor มีสวนรวมในการออกแบบพัฒนา เปดโอกาสใหกลุมอ่ืนๆ เชน supplier, vendor มีสวนรวมในการออกแบบพัฒนา เปดโอกาสใหกลุมอ่ืนๆ เชน supplier, vendor มีสวนรวมในการออกแบบพัฒนา

ปจจัยที่ 6 : การกำหนดเปาหมายทางธุรกิจ (Business Portfolio)

6.1 การบริหารจัดการพอรตฟอลิโอดานนวัตกรรม
ไมมีการบริหารจัดการพอรตฟอลิโอดานนวัตกรรมท่ีชัดเจน
มีการบริหารจัดการพอรตโฟลิโอดานนวัตกรรม ดังตอไปน้ี (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
 มีการบริหารจัดการพอรตโฟลิโอ โดยพิจารณามิติดานการลงทุน
 มีการบริหารจัดการพอรตโฟลิโอ โดยพิจารณามิติดานรายไดและผลสําเร็จ
 มีการบริหารจัดการพอรตโฟลิโอ โดยพิจารณาตามโอกาสและความทาทาย
 มีการบริหารจัดการพอรตโฟลิโอ โดยพิจารณามิติดานความเส่ียง

 มีการบริหารจัดการพอรตโฟลิโอ โดยพิจารณามิติดานการลงทุน มีการบริหารจัดการพอรตโฟลิโอ โดยพิจารณามิติดานการลงทุน มีการบริหารจัดการพอรตโฟลิโอ โดยพิจารณามิติดานการลงทุน
 มีการบริหารจัดการพอรตโฟลิโอ โดยพิจารณามิติดานรายไดและผลสําเร็จ มีการบริหารจัดการพอรตโฟลิโอ โดยพิจารณามิติดานรายไดและผลสําเร็จ มีการบริหารจัดการพอรตโฟลิโอ โดยพิจารณามิติดานรายไดและผลสําเร็จ
 มีการบริหารจัดการพอรตโฟลิโอ โดยพิจารณาตามโอกาสและความทาทาย มีการบริหารจัดการพอรตโฟลิโอ โดยพิจารณาตามโอกาสและความทาทาย มีการบริหารจัดการพอรตโฟลิโอ โดยพิจารณาตามโอกาสและความทาทาย
 มีการบริหารจัดการพอรตโฟลิโอ โดยพิจารณามิติดานความเส่ียง มีการบริหารจัดการพอรตโฟลิโอ โดยพิจารณามิติดานความเส่ียง มีการบริหารจัดการพอรตโฟลิโอ โดยพิจารณามิติดานความเส่ียง

ปจจัยที่ 7 : ผูนำนวัตกรรม (Innovation Leaders)

7.1 การมีบุคลากรที่คิดคนหรือนำเสนอไอเดียสรางสรรค (Ideator)
ไมมีบุคคลากรเสนอไอเดียใดๆ
มี อยางกระจัดกระจายและไมมีการจัดการ
มี โดยไอเดียสวนใหญมาจากระดับผูบริหาร
มี โดยไอเดียสวนใหญมาจากฝายงานท่ีไดรับมอบหมาย
มี โดยเปดโอกาสใหพนักงานในหลายระดับเสนอไอเดีย

7.2 การใหคำปรึกษา/แนะนำของผูบังคับบัญชา (Coaching)
ผูบังคับบัญชามีการออกคําส่ังและกําหนดแนวทางการดําเนินงาน
ผูบังคับบัญชากําหนดแนวทางการดําเนินงาน โดยมีการอธิบายรายละเอียด
ผูบังคับบัญชากําหนดเปาหมาย โดยใหคําปรึกษาในการออกแบบแนวทางดําเนินงาน
ผูบังคับบัญชากําหนดเปาหมาย โดยใหพนักงานเสนอแนวทางการดําเนินงานอยางอิสระ
ผูบังคับบัญชากําหนดกรอบการทํางาน โดยเปดโอกาสใหพนักงานมีสวนรวมในการออกแบบ
เปาหมาย และแนวการดําเนินงาน

มิติดานบุคลากร (People)
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(เปดรับลงทะเบียนผานทางระบบออนไลนเทานั้น)

ปจจัยที่ 8 : โครงสรางองคกร (Organization Structure)

8.1 โครงสรางเพื่อการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมในองคกร
ไมมีฝายงานทําหนาท่ีดานการวิจัย พัฒนา และวัตกรรม
มีฝายงานเฉพาะดานการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม เปนจํานวน ................. % ของบุคลากรท้ังหมด

9.3 งานนวัตกรรมกับการประเมินผลการทำงานของพนักงาน (Evaluation)
งานนวัตกรรมไมไดนํามาใชในการประเมินผลงานของพนักงาน
งานนวัตกรรมถูกนํามาใชในการประเมินผลงานของพนักงาน แตไมใชปจจัยหลัก
งานนวัตกรรมถูกนํามาใชในการประเมินผลงานของพนักงาน โดยเนนท่ีผลลัพธเปนหลัก (outcome)
งานนวัตกรรมถูกนํามาใชในการประเมินผลงานของพนักงาน โดยใหความสําคัญ
กับผลลัพธ (outcome) และกระบวนการเรียนรู  (learning process)
งานนวัตกรรมถูกนํามาใชในการประเมินผลงานของพนักงาน โดยใหความสําคัญ
กับผลลัพธ (outcome) กระบวนการเรียนรู  (learning process)  และการวัดผล (evaluation) 
อยางเปนระบบ

8.2 การสนับสนุนพนักงานในการเรียนรูงานที่หลากหลาย (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
มีการหมุนเวียนพนักงานเพ่ือทดแทนพนักงานท่ีลาออก
มีการหมุนเวียนพนักงานในสายงาน เพ่ือเรียนรูงานท่ีเก่ียวของ
มีการหมุนเวียนพนักงานขามสายงาน เพ่ือเรียนรูงานท่ีหลากหลาย
มีกระบวนการท่ีเปดโอกาสใหพนักงานทํางานรวมกันในลักษณะโครงการ (Project base)
มีกระบวนการท่ีเปดโอกาสใหพนักงานทํางานรวมกับหนวยงานพันธมิตรภายนอก

ปจจัยที่ 9 : ผูนำกิจกรรมนวัตกรรม (Stewardship)

9.1 การมีสวนรวมในการพัฒนานวัตกรรมของพนักงาน (Involvement and Ownership)
พนักงานมีสวนรวมในการพัฒนานวัตกรรมเฉพาะท่ีไดรับมอบหมาย
พนักงานมีสวนรวมในการพัฒนานวัตกรรมอยางใกลชิดหลายกระบวนการ 
โดย (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
 มีสวนรวมในการออกไอเดียนวัตกรรม
 มีสวนรวมในการคัดเลือกไอเดียนวัตกรรม
 มีสวนรวมในการพัฒนาไอเดียนวัตกรรม
 มีสวนรวมในการนําเสนอไอเดียนวัตกรรม

 มีสวนรวมในการออกไอเดียนวัตกรรม มีสวนรวมในการออกไอเดียนวัตกรรม มีสวนรวมในการออกไอเดียนวัตกรรม
 มีสวนรวมในการคัดเลือกไอเดียนวัตกรรม มีสวนรวมในการคัดเลือกไอเดียนวัตกรรม มีสวนรวมในการคัดเลือกไอเดียนวัตกรรม
 มีสวนรวมในการพัฒนาไอเดียนวัตกรรม มีสวนรวมในการพัฒนาไอเดียนวัตกรรม มีสวนรวมในการพัฒนาไอเดียนวัตกรรม
 มีสวนรวมในการนําเสนอไอเดียนวัตกรรม มีสวนรวมในการนําเสนอไอเดียนวัตกรรม มีสวนรวมในการนําเสนอไอเดียนวัตกรรม

9.2 โปรดระบุระดับการปฏิสัมพันธระหวางบุคลากรในแตละระดับในองคกร 
  (Interaction/ Communication)

_______ (จาก 100%) ระหวางผูบริหารระดับสูง – ระดับผูจัดการ 
_______ (จาก 100%) ระหวางผูบริหารระดับสูง – ระดับพนักงาน 
_______ (จาก 100%) ระหวางรระดับผูจัดการ – ระดับพนักงาน 
_______ (จาก 100%) ระหวางพนักงาน - พนักงาน
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ปจจัยที่ 10 : การสรางความรู (Knowledge Creation)

ปจจัยที่ 11 : การแบงปนความรู (Knowledge Sharing)

10.1 การสนับสนุนองคความรูเพื่อสงเสริมการพัฒนานวัตกรรม (Knowledge Creation) 
 (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)

องคกรมีการจัดเก็บขอมูลและองคความรูภายในองคกร เพ่ือสงเสริมการพัฒนานวัตกรรม
องคกรมีการจัดหาขอมูลและองคความรูจากภายนอก เพ่ือสงเสริมการพัฒนานวัตกรรม
องคกรเปดโอกาสใหพนักงานรองขอขอมูลหรือองคความรูท่ีตองการ 
เพ่ือสงเสริมการพัฒนานวัตกรรม
องคกรมีกระบวนการท่ีเปดโอกาสใหพนักงานแลกเปล่ียนองคความรูระหวางกัน 
เพ่ือสงเสริมการพัฒนานวัตกรรม
องคกรมีกระบวนการท่ีเปดโอกาสใหพนักงานไดเรียนรูองคความรูใหมจากภายนอก 
เพ่ือสงเสริมการพัฒนานวัตกรรม

10.2 การใชเครื่องมือในการวิเคราะห แปลงขอมูล เพื่อสรางองคความรู
ยังไมมีการใชเคร่ืองมือในการจัดการขอมูล และนําไปวิเคราะหอยางเปนรูปธรรม
มีการใชเคร่ืองมือในการจัดการขอมูล และนําไปวิเคราะหในการทํางาน ดังตอไปน้ี
(ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
 องคกรมีการจัดทําฐานขอมูลองคความรู ท่ีพนักงานสามารถเขาถึงได (Knowledge Portal)
 องคกรมีการใชเคร่ืองมือเพ่ือบริหารจัดการขอมูลการทํางาน อาทิ ระบบผังงาน (Workflow) 
 หรือ ระบบสารสนเทศเพ่ือบริหารงาน (Management Information System)
 องคกรมีการใชเคร่ืองมือวิเคราะหขอมูลเพ่ือการตัดสินใจ อาทิ Business intelligence (BI), 
 Data Analytics หรือ Artificial Intelligence (AI)
 องคกรมีการใชเคร่ืองมือวิเคราะหเพ่ือการวางแผน อาทิ ระบบ Enterprise Resource 
 Planning (ERP) หรือ Manufacturing Resource Planning (MRP)

 องคกรมีการจัดทําฐานขอมูลองคความรู ท่ีพนักงานสามารถเขาถึงได (Knowledge Portal) องคกรมีการจัดทําฐานขอมูลองคความรู ท่ีพนักงานสามารถเขาถึงได (Knowledge Portal) องคกรมีการจัดทําฐานขอมูลองคความรู ท่ีพนักงานสามารถเขาถึงได (Knowledge Portal)
 องคกรมีการใชเคร่ืองมือเพ่ือบริหารจัดการขอมูลการทํางาน อาทิ ระบบผังงาน (Workflow)  องคกรมีการใชเคร่ืองมือเพ่ือบริหารจัดการขอมูลการทํางาน อาทิ ระบบผังงาน (Workflow)  องคกรมีการใชเคร่ืองมือเพ่ือบริหารจัดการขอมูลการทํางาน อาทิ ระบบผังงาน (Workflow) 

 องคกรมีการใชเคร่ืองมือวิเคราะหเพ่ือการวางแผน อาทิ ระบบ Enterprise Resource  องคกรมีการใชเคร่ืองมือวิเคราะหเพ่ือการวางแผน อาทิ ระบบ Enterprise Resource  องคกรมีการใชเคร่ืองมือวิเคราะหเพ่ือการวางแผน อาทิ ระบบ Enterprise Resource 

 องคกรมีการใชเคร่ืองมือวิเคราะหขอมูลเพ่ือการตัดสินใจ อาทิ Business intelligence (BI),  องคกรมีการใชเคร่ืองมือวิเคราะหขอมูลเพ่ือการตัดสินใจ อาทิ Business intelligence (BI),  องคกรมีการใชเคร่ืองมือวิเคราะหขอมูลเพ่ือการตัดสินใจ อาทิ Business intelligence (BI), 

11.1 การเขาถึงองคความรูภายในองคกร (Knowledge Access)
การเขาถึงองคความรูภายในองคกรยังเปนไปอยางจํากัดและไมเปนระบบ
การเขาถึงองคความรูภายในองคกรมีการจัดการอยางเปนระบบ ดังตอไปน้ี
(ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
 มีการจัดการองคความรูในองคกรใหสามารถเขาถึงไดอยางรวดเร็ว
 มีการจัดการองคความรูภายในองคกรใหสามารถเขาถึงงาย ไมซับซอน
 มีการจัดการองคความรูภายในองคกรใหสามารถเขาถึงไดอยางท่ัวถึง
 มีการกําหนดสิทธ์ิการเขาถึงองคความรูไดอยางเปนระบบ

 มีการจัดการองคความรูในองคกรใหสามารถเขาถึงไดอยางรวดเร็ว มีการจัดการองคความรูในองคกรใหสามารถเขาถึงไดอยางรวดเร็ว มีการจัดการองคความรูในองคกรใหสามารถเขาถึงไดอยางรวดเร็ว
 มีการจัดการองคความรูภายในองคกรใหสามารถเขาถึงงาย ไมซับซอน มีการจัดการองคความรูภายในองคกรใหสามารถเขาถึงงาย ไมซับซอน มีการจัดการองคความรูภายในองคกรใหสามารถเขาถึงงาย ไมซับซอน
 มีการจัดการองคความรูภายในองคกรใหสามารถเขาถึงไดอยางท่ัวถึง มีการจัดการองคความรูภายในองคกรใหสามารถเขาถึงไดอยางท่ัวถึง มีการจัดการองคความรูภายในองคกรใหสามารถเขาถึงไดอยางท่ัวถึง
 มีการกําหนดสิทธ์ิการเขาถึงองคความรูไดอยางเปนระบบ มีการกําหนดสิทธ์ิการเขาถึงองคความรูไดอยางเปนระบบ มีการกําหนดสิทธ์ิการเขาถึงองคความรูไดอยางเปนระบบ

มิติดานองคความรู (Knowledge)
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ปจจัยที่ 12 : การเปนองคกรแหงการเรียนรู (Organizational Learning)

11.2 การกระจายองคความรูภายในองคกร (Knowledge Sharing)
องคกรไมมีกระบวนการกระจายความรูใหแกพนักงานท่ีชัดเจน การแบงปนความรู
ใหกันคอนขางจํากัด
องคกรมีกระบวนการกระจายความรูใหแกพนักงาน ดังตอไปน้ี
(ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
 องคกรมีกระบวนการกระจายความรูเพ่ือใหพนักงานรับทราบขาวสารขององคกร
 องคกรมีกระบวนการกระจายความรูเพ่ือใหพนักงานแลกเปล่ียนความรู ภายในสายงาน
 องคกรมีกระบวนการกระจายความรูเพ่ือใหพนักงานแลกเปล่ียนความรู ระหวางสายงาน
 องคกรมีการสงเสริมและกระตุนใหพนักงานถายทอดและกระจายองคความรู

 องคกรมีกระบวนการกระจายความรูเพ่ือใหพนักงานรับทราบขาวสารขององคกร องคกรมีกระบวนการกระจายความรูเพ่ือใหพนักงานรับทราบขาวสารขององคกร องคกรมีกระบวนการกระจายความรูเพ่ือใหพนักงานรับทราบขาวสารขององคกร
 องคกรมีกระบวนการกระจายความรูเพ่ือใหพนักงานแลกเปล่ียนความรู ภายในสายงาน องคกรมีกระบวนการกระจายความรูเพ่ือใหพนักงานแลกเปล่ียนความรู ภายในสายงาน องคกรมีกระบวนการกระจายความรูเพ่ือใหพนักงานแลกเปล่ียนความรู ภายในสายงาน
 องคกรมีกระบวนการกระจายความรูเพ่ือใหพนักงานแลกเปล่ียนความรู ระหวางสายงาน องคกรมีกระบวนการกระจายความรูเพ่ือใหพนักงานแลกเปล่ียนความรู ระหวางสายงาน องคกรมีกระบวนการกระจายความรูเพ่ือใหพนักงานแลกเปล่ียนความรู ระหวางสายงาน
 องคกรมีการสงเสริมและกระตุนใหพนักงานถายทอดและกระจายองคความรู องคกรมีการสงเสริมและกระตุนใหพนักงานถายทอดและกระจายองคความรู องคกรมีการสงเสริมและกระตุนใหพนักงานถายทอดและกระจายองคความรู

12.2 การจัดอบรมพนักงาน (Training)
โครงการฝกอบรมท่ีเก่ียวของกับความคิดสรางสรรคและนวัตกรรมใหแกพนักงานมีอยางจํากัด
โครงการฝกอบรมท่ีเก่ียวของกับความคิดสรางสรรคและนวัตกรรมใหแกพนักงานเปนไป
อยางเปดกวาง ดังตอไปน้ี (ตอบไดมากกวา 1)
 ฝกอบรมเบ้ืองตน สําหรับพนักงานทุกระดับ
 ฝกอบรมอยางเขมขน สําหรับสายงานท่ีเก่ียวของ
 เขารวมฝกอบรมภายนอกตามความเหมาะสม
 เปดโอกาสใหพนักงาน เสนอหัวขอการฝกอบรมท่ีสนใจ

 ฝกอบรมเบ้ืองตน สําหรับพนักงานทุกระดับ ฝกอบรมเบ้ืองตน สําหรับพนักงานทุกระดับ ฝกอบรมเบ้ืองตน สําหรับพนักงานทุกระดับ
 ฝกอบรมอยางเขมขน สําหรับสายงานท่ีเก่ียวของ ฝกอบรมอยางเขมขน สําหรับสายงานท่ีเก่ียวของ ฝกอบรมอยางเขมขน สําหรับสายงานท่ีเก่ียวของ
 เขารวมฝกอบรมภายนอกตามความเหมาะสม เขารวมฝกอบรมภายนอกตามความเหมาะสม เขารวมฝกอบรมภายนอกตามความเหมาะสม
 เปดโอกาสใหพนักงาน เสนอหัวขอการฝกอบรมท่ีสนใจ เปดโอกาสใหพนักงาน เสนอหัวขอการฝกอบรมท่ีสนใจ เปดโอกาสใหพนักงาน เสนอหัวขอการฝกอบรมท่ีสนใจ

12.1 กระบวนการเรียนรูจากประสบการณในอดีต (Learning Process)
ระบบในการเรียนรูจากประสบการณในอดีตยังขาดความชัดเจนหรือเปนรูปธรรม 
ยังคงมีขอผิดพลาดท่ีเคยเกิดข้ึนซ้ําๆ ในโครงการใหมอยูตลอด
มีการเรียนรูจากประสบการณในอดีตแตยังไมเปนระบบ (ไมมีการจดบันทึกใหเปน best practice) 
โดยกระบวนการเรียนรูเกิดจากการความสัมพันธสวนบุคคล ไมมีการนําส่ิงท่ีเรียนรูมาใชในการ
พัฒนานวัตกรรมในอนาคต
มีระบบในการเรียนรูจากประสบการณในอดีตท่ีชัดเจน แตกระบวนการเรียนรูยังคงจํากัด
เฉพาะผูท่ีมีสวนเก่ียวของในงานน้ันๆ ยังคงไมมีแนวทางในการนําการเรียนรูมาใชในการพัฒนา
นวัตกรรมในอนาคต
มีกระบวนการเรียนรูท่ีชัดเจน มีการนําขอผิดพลาดในอดีตมาปรับเพ่ือใหเกิดกระบวนการใหม
อยางเปนระบบ พรอมท้ังกําหนดเปนแนวทางการนําไปใชอยางชัดเจนในการพัฒนานวัตกรรม
ในอนาคต แตยังคงเนนอยูภายในหนวยงานเปนหลัก
มีกระบวนการเรียนรูท่ีชัดเจน มีการนําขอผิดพลาดในอดีตมาปรับเพ่ือใหเกิดกระบวนการใหม
อยางเปนระบบ พรอมท้ังกําหนดเปนขอบังคับใชอยางชัดเจนในการพัฒนานวัตกรรมในอนาคต
ของท้ังองคกร
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(เปดรับลงทะเบียนผานทางระบบออนไลนเทานั้น)

ปจจัยที่ 13 : การสรางแรงจูงใจ (Motivation)

13.1 การจัดสรรรางวัลเพื่อสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรม (Reward)
องคกรไมมีการใหรางวัลท่ีเก่ียวของกับกิจกรรมดานนวัตกรรมอยางเปนรูปธรรม
องคกรมีการใหรางวัลท่ีเก่ียวของกับกิจกรรมดานนวัตกรรมเปนกรณีๆ ไป (case by case) 
โดยข้ึนกับการตัดสินใจของผูบริหาร
องคกรมีการใหรางวัลท่ีเก่ียวของกับกิจกรรมดานนวัตกรรมเปนประจํา โดยมีกระบวนการ
ใหรางวัลท่ีชัดเจน โดยข้ึนกับผลสัมฤทธ์ิของนวัตกรรมเปนหลัก (outcome)
องคกรมีการใหรางวัลท่ีเก่ียวของกับกิจกรรมดานนวัตกรรมเปนประจํา โดยมีกระบวนการ
ใหรางวัลท่ีชัดเจน มีการจัดต้ังงบประมาณไวชัดเจน การใหรางวัลข้ึนกับกระบวนการพัฒนา
นวัตกรรมและผลลัพธของนวัตกรรม
องคกรมีการใหรางวัลท่ีเก่ียวของกับกิจกรรมดานนวัตกรรมเปนประจํา โดยมีกระบวนการ
ใหรางวัลท่ีชัดเจน โดยมีการจัดต้ังรูปแบบรางวัลท่ีชัดเจน เชน การเล่ือนตําแหนงหรือเงิน 
ทําใหพนักงานในองคกรมองวาน่ีคือสวนหน่ึงของงานและความกาวหนาในงาน

13.2 การเสริมสรางสภาพแวดลอมภายในองคกรใหเหมาะสมตอการสรางสรรค 
 (Creative Environment)

การสงเสริมสภาพแวดลอมในองคกรเพ่ือการสรางสรรคนวัตกรรมมีอยางจํากัด
มีการตระหนักถึงสภาพแวดลอมท่ีสนับสนุนการสรางสรรคนวัตกรรม แตกระบวนการทํางาน
ยังเปนในรูปแบบเดิม และการตัดสินใจข้ึนกับผูบริหารเปนหลัก
ผูบังคับบัญชาใหความสนใจในการทดลองแนวคิดใหม แตการตัดสินใจยังข้ึนอยูกับ
ผูบังคับบัญชาเปนหลัก
ผูบังคับบัญชาใหความสนใจในการทดลองแนวคิดใหม พรอมใหพนักงานทดลองความคิดน้ัน 
แตการตัดสินใจยังข้ึนอยูกับผูบังคับบัญชา
ผูบังคับบัญชาใหความสนใจในการทดลองแนวคิดใหม พรอมใหพนักงานทดลอง
และรับผิดชอบความคิดน้ัน

13.3 การกระตุนพนักงานในการพัฒนานวัตกรรม (Encouragement)
องคการมีการสงเสริมและกระตุนพนักงานในการสรางสรรคนวัตกรรม แตยังไมเปนรูปธรรม
องคการมีการสงเสริมและกระตุนพนักงานในการสรางสรรคนวัตกรรม อยางเปนรูปธรรม 
ดังตอไปน้ี (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
 มีการจัดประกวดความคิดและไอเดียใหม (idea)
 มีการจัดประกวดโครงงานนวัตกรรม (project)
 มีกิจกรรมสนับสนุนการสรางสรรคและทํางานรวมกัน (co-creation)
 มีกิจกรรมสงเสริมเพ่ือการตอยอดและขยายผลโครงงานนวัตกรรม (implementation)

 มีการจัดประกวดความคิดและไอเดียใหม (idea) มีการจัดประกวดความคิดและไอเดียใหม (idea) มีการจัดประกวดความคิดและไอเดียใหม (idea)
 มีการจัดประกวดโครงงานนวัตกรรม (project) มีการจัดประกวดโครงงานนวัตกรรม (project) มีการจัดประกวดโครงงานนวัตกรรม (project)
 มีกิจกรรมสนับสนุนการสรางสรรคและทํางานรวมกัน (co-creation) มีกิจกรรมสนับสนุนการสรางสรรคและทํางานรวมกัน (co-creation) มีกิจกรรมสนับสนุนการสรางสรรคและทํางานรวมกัน (co-creation)
 มีกิจกรรมสงเสริมเพ่ือการตอยอดและขยายผลโครงงานนวัตกรรม (implementation) มีกิจกรรมสงเสริมเพ่ือการตอยอดและขยายผลโครงงานนวัตกรรม (implementation) มีกิจกรรมสงเสริมเพ่ือการตอยอดและขยายผลโครงงานนวัตกรรม (implementation)

มิติดานวัฒนธรรม (Culture)
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(เปดรับลงทะเบียนผานทางระบบออนไลนเทานั้น)

ปจจัยที่ 14 : การสรางบรรยากาศนวัตกรรม  (Atmosphere)

ปจจัยที่ 15 : การทำงานรวมกัน (Collaboration

14.1 การสงเสริมบรรยากาศการทำงาน เพื่อเปดโอกาสการสรางสรรค เรียนรู และทดลอง 
 (ตอบไดมากกวา 1)

มีคานิยมขององคกรในการไมกลัวความลมเหลวและพรอมแกไขขอผิดพลาดอยางรวดเร็ว
มีสภาพแวดลอมและบรรยากาศท่ีทํางานท่ีกระตุนใหเกิดความคิดสรางสรรค
มีพ่ืนท่ีประชุมท่ีเปดโอกาสใหแลกเปล่ียนไอเดียอยางกวางขวาง
มีพ่ืนท่ีสําหรับใหพนักงานในการทดลองไอเดียใหมรวมกัน
มีพ้ืนท่ีใหพนักงานไดพบปะ พูดคุย และสังสรรค

15.1 การทำงานรวมกันของคนภายในองคกร (Teamwork)
พนักงานมุงเนนไปท่ีงานสวนตัว
ความรวมมือเกิดข้ึนก็ตอเม่ือมีการรองขอความชวยเหลือ
มีความรวมมือเกิดข้ึนเปนประจําภายในทีมงาน แตจะเกิดข้ึนระหวางทีมงานก็ตอเม่ือมีการ
รองขอความชวยเหลือ 
มีความรวมมือเกิดข้ึนเปนประจําภายในฝายงาน แตจะเกิดข้ึนระหวางฝายงานก็ตอเม่ือมีการ
รองขอความชวยเหลือ
ทุกฝายงานในบริษัทไดรับการบูรณาการสําหรับการแกปญหาและสรางนวัตกรรมเปนประจํา

15.2 ลักษณะการสื่อสารของพนักงานภายในองคกร (Horizontal Communication)
การส่ือสารเปนไปตามสายการบังคับบัญชาเทาน้ัน
การส่ือสารภายในองคกรเปนไปอยางอิสระ ดังตอไปน้ี 
(ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
 การส่ือสารเปนไปอยางอิสระกับเพ่ือนรวมงาน ภายในทีมงานเดียวกัน
 การส่ือสารเปนไปอยางอิสระกับหัวหนางาน ภายในทีมงานเดียวกัน
 การส่ือสารเปนไปอยางอิสระระหวางทีมงาน / ฝายงาน
 การส่ือสารเปนไปอยางอิสระ ระหวางผูบริหาร

 การส่ือสารเปนไปอยางอิสระกับเพ่ือนรวมงาน ภายในทีมงานเดียวกัน การส่ือสารเปนไปอยางอิสระกับเพ่ือนรวมงาน ภายในทีมงานเดียวกัน การส่ือสารเปนไปอยางอิสระกับเพ่ือนรวมงาน ภายในทีมงานเดียวกัน
 การส่ือสารเปนไปอยางอิสระกับหัวหนางาน ภายในทีมงานเดียวกัน การส่ือสารเปนไปอยางอิสระกับหัวหนางาน ภายในทีมงานเดียวกัน การส่ือสารเปนไปอยางอิสระกับหัวหนางาน ภายในทีมงานเดียวกัน
 การส่ือสารเปนไปอยางอิสระระหวางทีมงาน / ฝายงาน การส่ือสารเปนไปอยางอิสระระหวางทีมงาน / ฝายงาน การส่ือสารเปนไปอยางอิสระระหวางทีมงาน / ฝายงาน
 การส่ือสารเปนไปอยางอิสระ ระหวางผูบริหาร การส่ือสารเปนไปอยางอิสระ ระหวางผูบริหาร การส่ือสารเปนไปอยางอิสระ ระหวางผูบริหาร

15.3 ลักษณะการสื่อสารในการทำงานรวมกัน (Open Communication)
การส่ือสารในการทํางานรวมกันยังมีอยูจํากัด
มีการส่ือสารในการทํางานรวมกัน แตการแสดงความคิดเห็นยังเปนไปอยางจํากัด
มีการส่ือสารและแลกเปล่ียนความคิดเห็นในการทํางานรวมกันอยางกวางขวาง
มีการส่ือสารและแลกเปล่ียนความคิดเห็นในการทํางานรวมกันอยางกวางขวาง 
และมักมีความคิดเห็นท่ีหลากหลายและแตกตาง
มีการส่ือสารและแลกเปล่ียนความคิดเห็นในการทํางานรวมกันอยางกวางขวาง 
โดยใหความสําคัญกับทุกความคิดเห็น และนํามาอภิปราย
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(เปดรับลงทะเบียนผานทางระบบออนไลนเทานั้น)

ปจจัยที่ 16 : การจัดสรรทรัพยากร (Resource Allocation)

16.1 การสนับสนุนดานทรัพยากรรูปแบบตางๆ ในการพัฒนานวัตกรรม

16.2 การจัดสรรเวลาเพื่อสงเสริมการพัฒนานวัตกรรม (Time Support)
การจัดสรรเวลาเพ่ือสงเสริมการพัฒนานวัตกรรมยังมีอยูอยางจํากัด
การจัดสรรเวลาเพ่ือสงเสริมการพัฒนานวัตกรรม เปนไปในรูปแบบตางๆ ดังตอไปน้ี
(ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
 เปดโอกาสใหพนักงานทุกระดับสามารถเขารวมกิจกรรมและการเรียนรูนวัตกรรม
 มีการจัดสรรเวลาในเวลางานอยางชัดเจนใหกับพนักงานเพ่ือพัฒนานวัตกรรม
 ในงานของตนเอง
 มีการจัดสรรเวลาในเวลางานเพ่ือใหพนักงานไดมีสวนรวมในการพัฒนานวัตกรรม
 รวมกับฝายงานอ่ืนๆ
 พนักงานสามารถจัดสรรเวลาในการพัฒนานวัตกรรมท่ีเก่ียวของไดอยางอิสระ

 เปดโอกาสใหพนักงานทุกระดับสามารถเขารวมกิจกรรมและการเรียนรูนวัตกรรม เปดโอกาสใหพนักงานทุกระดับสามารถเขารวมกิจกรรมและการเรียนรูนวัตกรรม เปดโอกาสใหพนักงานทุกระดับสามารถเขารวมกิจกรรมและการเรียนรูนวัตกรรม
 มีการจัดสรรเวลาในเวลางานอยางชัดเจนใหกับพนักงานเพ่ือพัฒนานวัตกรรม มีการจัดสรรเวลาในเวลางานอยางชัดเจนใหกับพนักงานเพ่ือพัฒนานวัตกรรม มีการจัดสรรเวลาในเวลางานอยางชัดเจนใหกับพนักงานเพ่ือพัฒนานวัตกรรม

 พนักงานสามารถจัดสรรเวลาในการพัฒนานวัตกรรมท่ีเก่ียวของไดอยางอิสระ พนักงานสามารถจัดสรรเวลาในการพัฒนานวัตกรรมท่ีเก่ียวของไดอยางอิสระ พนักงานสามารถจัดสรรเวลาในการพัฒนานวัตกรรมท่ีเก่ียวของไดอยางอิสระ

 มีการจัดสรรเวลาในเวลางานเพ่ือใหพนักงานไดมีสวนรวมในการพัฒนานวัตกรรม มีการจัดสรรเวลาในเวลางานเพ่ือใหพนักงานไดมีสวนรวมในการพัฒนานวัตกรรม มีการจัดสรรเวลาในเวลางานเพ่ือใหพนักงานไดมีสวนรวมในการพัฒนานวัตกรรม

16.3 การสนับสนุนงบประมาณเพื่อสงเสริมการพัฒนานวัตกรรม (Financial Support)
การจัดสรรงบประมาณในการพัฒนานวัตกรรมยังมีอยูอยางจํากัด
มีการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนานวัตกรรมอยางเปนรูปธรรม ดังตอไปน้ี 
(ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
 มีการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนานวัตกรรม 
 มีการจัดสรรงบประมาณในการจัดหาองคความรูและขอมูลในการพัฒนานวัตกรรม
 มีการจัดสรรงบประมาณในการจัดกิจกรรม และการเรียนรูนวัตกรรม
 การใชจายงบประมาณในการพัฒนานวัตกรรมเปนไปอยางเปนระบบ และคลองตัว

 มีการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนานวัตกรรม  มีการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนานวัตกรรม  มีการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนานวัตกรรม 
 มีการจัดสรรงบประมาณในการจัดหาองคความรูและขอมูลในการพัฒนานวัตกรรม มีการจัดสรรงบประมาณในการจัดหาองคความรูและขอมูลในการพัฒนานวัตกรรม มีการจัดสรรงบประมาณในการจัดหาองคความรูและขอมูลในการพัฒนานวัตกรรม
 มีการจัดสรรงบประมาณในการจัดกิจกรรม และการเรียนรูนวัตกรรม มีการจัดสรรงบประมาณในการจัดกิจกรรม และการเรียนรูนวัตกรรม มีการจัดสรรงบประมาณในการจัดกิจกรรม และการเรียนรูนวัตกรรม
 การใชจายงบประมาณในการพัฒนานวัตกรรมเปนไปอยางเปนระบบ และคลองตัว การใชจายงบประมาณในการพัฒนานวัตกรรมเปนไปอยางเปนระบบ และคลองตัว การใชจายงบประมาณในการพัฒนานวัตกรรมเปนไปอยางเปนระบบ และคลองตัว

16.4 การสนับสนุนดานเทคโนโลยีเพื่อสงเสริมการพัฒนานวัตกรรม (Technology Support)
การสนับสนุนดานเทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนานวัตกรรมยังเปนไปอยางจํากัด
มีการสนับสนุนดานเทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนานวัตกรรม ดังตอไปน้ี 
(ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
 มีการลงทุนดานเทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนานวัตกรรมอยางตอเน่ือง
 มีการลงทุนดานเทคโนโลยีเพ่ือสนับสนุนการดําเนินธุรกิจอยางตอเน่ือง
 มีการวิเคราะหและประเมินการลงทุนดานเทคโนโลยีอยางเปนระบบ
 มีการกําหนดวิสัยทัศนและวางแผนการลงทุนในเทคโนโลยีสําหรับอนาคต
 (Technology Roadmap)

 มีการลงทุนดานเทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนานวัตกรรมอยางตอเน่ือง มีการลงทุนดานเทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนานวัตกรรมอยางตอเน่ือง มีการลงทุนดานเทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนานวัตกรรมอยางตอเน่ือง
 มีการลงทุนดานเทคโนโลยีเพ่ือสนับสนุนการดําเนินธุรกิจอยางตอเน่ือง มีการลงทุนดานเทคโนโลยีเพ่ือสนับสนุนการดําเนินธุรกิจอยางตอเน่ือง มีการลงทุนดานเทคโนโลยีเพ่ือสนับสนุนการดําเนินธุรกิจอยางตอเน่ือง
 มีการวิเคราะหและประเมินการลงทุนดานเทคโนโลยีอยางเปนระบบ มีการวิเคราะหและประเมินการลงทุนดานเทคโนโลยีอยางเปนระบบ มีการวิเคราะหและประเมินการลงทุนดานเทคโนโลยีอยางเปนระบบ
 มีการกําหนดวิสัยทัศนและวางแผนการลงทุนในเทคโนโลยีสําหรับอนาคต มีการกําหนดวิสัยทัศนและวางแผนการลงทุนในเทคโนโลยีสําหรับอนาคต มีการกําหนดวิสัยทัศนและวางแผนการลงทุนในเทคโนโลยีสําหรับอนาคต

การสนับสนุนดานทรัพยากรในการพัฒนานวัตกรรมยังมีอยูอยางจํากัด
ใหความสําคัญกับการสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมในรูปแบบตางๆ ดังตอไปน้ี 
(ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
 มีการจัดสรรพนักงานท่ีรับผิดชอบงานดานการพัฒนานวัตกรรมโดยเฉพาะ 
 จํานวน _______ % ของพนักงานท้ังหมด
 มีการจัดสรรงบประมาณเฉพาะสําหรับการพัฒนานวัตกรรม  _______ % จากรายได
 มีการจัดสรรเวลาและพ้ืนท่ีสําหรับพนักงานในการพัฒนานวัตกรรม 
 มีการจัดสรรทรัพยากรรูปแบบตางๆ อยางตอเน่ืองเปน

 มีการจัดสรรพนักงานท่ีรับผิดชอบงานดานการพัฒนานวัตกรรมโดยเฉพาะ  มีการจัดสรรพนักงานท่ีรับผิดชอบงานดานการพัฒนานวัตกรรมโดยเฉพาะ  มีการจัดสรรพนักงานท่ีรับผิดชอบงานดานการพัฒนานวัตกรรมโดยเฉพาะ 

 มีการจัดสรรทรัพยากรรูปแบบตางๆ อยางตอเน่ืองเปน มีการจัดสรรทรัพยากรรูปแบบตางๆ อยางตอเน่ืองเปน มีการจัดสรรทรัพยากรรูปแบบตางๆ อยางตอเน่ืองเปน

 มีการจัดสรรงบประมาณเฉพาะสําหรับการพัฒนานวัตกรรม  _______ % จากรายได มีการจัดสรรงบประมาณเฉพาะสําหรับการพัฒนานวัตกรรม  _______ % จากรายได มีการจัดสรรงบประมาณเฉพาะสําหรับการพัฒนานวัตกรรม  _______ % จากรายได
 มีการจัดสรรเวลาและพ้ืนท่ีสําหรับพนักงานในการพัฒนานวัตกรรม  มีการจัดสรรเวลาและพ้ืนท่ีสําหรับพนักงานในการพัฒนานวัตกรรม  มีการจัดสรรเวลาและพ้ืนท่ีสําหรับพนักงานในการพัฒนานวัตกรรม 
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(เปดรับลงทะเบียนผานทางระบบออนไลนเทานั้น)

ปจจัยที่ 17 : การสนับสนุนบุคลากร (Personnel Support)

ปจจัยที่ 18 : การจัดการความเปลี่ยนแปลง (Change Management)

17.1 เทคนิคที่ใชในการสรรหาบุคคลากร (Recruitment) (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
พิจารณาจากความสามารถ ในการตอบสนองตอความรับผิดชอบในตําแหนงงาน 
(job description)
พิจารณาจากศักยภาพในการสรางคุณคาตอองคกร อาทิ KSA technique 
(knowledge-skill-ability)
พิจารณาจากไหวพริบและความคิดสรางสรรคในการแกไขปญหา อาทิ CBR technique 
(case-based reasoning)

17.2 มีผูบริหารระดับสูงที่รับผิดชอบงานดานนวัตกรรม
ผูบริหารระดับสูงยังไมมีบทบาทในงานดานนวัตกรรมอยางชัดเจน
ผูบริหารระดับสูงใหความสําคัญในงานดานนวัตกรรม ดังตอไปน้ี
(ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
 ผูบริหารระดับสูงใหการสนับสนุนทีมงานดานตางๆ อาทิ เงิน คน คําปรึกษา 
 (providing support)
 ผูบริหารระดับสูงใหกลยุทธและทิศทางท่ีชัดเจนในการพัฒนานวัตกรรม (setting direction)
 ผูบริหารระดับสูงเปนตนแบบท่ีดีในการสรางสรรคนวัตกรรม (being a role model)
 ผูบริหารระดับสูงเขารวมกิจกรรมนวัตกรรมอยางตอเน่ือง (paying an attention)

 ผูบริหารระดับสูงใหการสนับสนุนทีมงานดานตางๆ อาทิ เงิน คน คําปรึกษา  ผูบริหารระดับสูงใหการสนับสนุนทีมงานดานตางๆ อาทิ เงิน คน คําปรึกษา  ผูบริหารระดับสูงใหการสนับสนุนทีมงานดานตางๆ อาทิ เงิน คน คําปรึกษา 

 ผูบริหารระดับสูงเขารวมกิจกรรมนวัตกรรมอยางตอเน่ือง (paying an attention) ผูบริหารระดับสูงเขารวมกิจกรรมนวัตกรรมอยางตอเน่ือง (paying an attention) ผูบริหารระดับสูงเขารวมกิจกรรมนวัตกรรมอยางตอเน่ือง (paying an attention)

 ผูบริหารระดับสูงใหกลยุทธและทิศทางท่ีชัดเจนในการพัฒนานวัตกรรม (setting direction) ผูบริหารระดับสูงใหกลยุทธและทิศทางท่ีชัดเจนในการพัฒนานวัตกรรม (setting direction) ผูบริหารระดับสูงใหกลยุทธและทิศทางท่ีชัดเจนในการพัฒนานวัตกรรม (setting direction)
 ผูบริหารระดับสูงเปนตนแบบท่ีดีในการสรางสรรคนวัตกรรม (being a role model) ผูบริหารระดับสูงเปนตนแบบท่ีดีในการสรางสรรคนวัตกรรม (being a role model) ผูบริหารระดับสูงเปนตนแบบท่ีดีในการสรางสรรคนวัตกรรม (being a role model)

18.2 การบริหารจัดการความเปลี่ยนแปลงในองคกร (Change Management)
องคกรยังไมมีการบริหารจัดการเพ่ือรับมือการเปล่ียนแปลงอยางเปนระบบ
องคกรตระหนักถึงความสําคัญของความเปล่ียนแปลงและแนวทางการจัดการ ดังตอไปน้ี 
(ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
 มีการวางแผนและรับมือตอการเปล่ียนแปลง
 มีการกําหนดทีมงานผูรับผิดชอบเพ่ือดําเนินการรับมือกับการเปล่ียนแปลง
 มีการกําหนดกระบวนการการดําเนินการเพ่ือรับมือกับการเปล่ียนแปลงอยางชัดเจน
 มีการติดตามและประเมินการเปล่ียนแปลงท้ังภายในและภายนอก

 มีการวางแผนและรับมือตอการเปล่ียนแปลง มีการวางแผนและรับมือตอการเปล่ียนแปลง มีการวางแผนและรับมือตอการเปล่ียนแปลง
 มีการกําหนดทีมงานผูรับผิดชอบเพ่ือดําเนินการรับมือกับการเปล่ียนแปลง มีการกําหนดทีมงานผูรับผิดชอบเพ่ือดําเนินการรับมือกับการเปล่ียนแปลง มีการกําหนดทีมงานผูรับผิดชอบเพ่ือดําเนินการรับมือกับการเปล่ียนแปลง
 มีการกําหนดกระบวนการการดําเนินการเพ่ือรับมือกับการเปล่ียนแปลงอยางชัดเจน มีการกําหนดกระบวนการการดําเนินการเพ่ือรับมือกับการเปล่ียนแปลงอยางชัดเจน มีการกําหนดกระบวนการการดําเนินการเพ่ือรับมือกับการเปล่ียนแปลงอยางชัดเจน
 มีการติดตามและประเมินการเปล่ียนแปลงท้ังภายในและภายนอก มีการติดตามและประเมินการเปล่ียนแปลงท้ังภายในและภายนอก มีการติดตามและประเมินการเปล่ียนแปลงท้ังภายในและภายนอก

18.1 การกระจายอำนาจในการบริหาร (Decentralization)
การตัดสินใจในท้ังหมดมาจากผูบริหารระดับสูง
มีการกระจายอํานาจการตัดสินใจใหกับฝายงานหรือสวนงานตางๆ 
ใหอํานาจกับพนักงาน/ทีมงานในเร่ืองท่ีเก่ียวของกับงานท่ีรับผิดชอบ
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(เปดรับลงทะเบียนผานทางระบบออนไลนเทานั้น)

ปจจัยที่ 19 : การจัดการเครือขายพันธมิตร (Partnership)

ปจจัยที่ 20 : การจัดการหวงโซอุปทาน (Supply Chains)

19.1 ความรวมมือในการพัฒนานวัตกรรมรวมกับพันธมิตร (Coordination with Partner)
องคกรยังไมมีการพัฒนานวัตกรรมรวมกับพันธมิตรอยางชัดเจน
องคกรมีการพัฒนานวัตกรรมรวมกับพันธมิตรอยางเปนระบบ ไดแก 
(ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
 มีการประเมินศักยภาพและคัดเลือกพันธมิตรอยางเปนระบบ
 มีการกําหนดเปาหมายของความรวมมือรวมกันอยางชัดเจน 
 มีการทํางานรวมกันอยางใกลชิดและมีกระบวนการเรียนรูรวมกันอยางเปนระบบ
 มีการแบงปนองคความรู ทรัพยากรและดําเนินกิจกรรมดานอ่ืนๆ รวมกัน

 มีการประเมินศักยภาพและคัดเลือกพันธมิตรอยางเปนระบบ มีการประเมินศักยภาพและคัดเลือกพันธมิตรอยางเปนระบบ มีการประเมินศักยภาพและคัดเลือกพันธมิตรอยางเปนระบบ
 มีการกําหนดเปาหมายของความรวมมือรวมกันอยางชัดเจน  มีการกําหนดเปาหมายของความรวมมือรวมกันอยางชัดเจน  มีการกําหนดเปาหมายของความรวมมือรวมกันอยางชัดเจน 
 มีการทํางานรวมกันอยางใกลชิดและมีกระบวนการเรียนรูรวมกันอยางเปนระบบ มีการทํางานรวมกันอยางใกลชิดและมีกระบวนการเรียนรูรวมกันอยางเปนระบบ มีการทํางานรวมกันอยางใกลชิดและมีกระบวนการเรียนรูรวมกันอยางเปนระบบ
 มีการแบงปนองคความรู ทรัพยากรและดําเนินกิจกรรมดานอ่ืนๆ รวมกัน มีการแบงปนองคความรู ทรัพยากรและดําเนินกิจกรรมดานอ่ืนๆ รวมกัน มีการแบงปนองคความรู ทรัพยากรและดําเนินกิจกรรมดานอ่ืนๆ รวมกัน

19.2 การประเมินผลการทำงานรวมกันกับพันธมิตร (Evaluation from partnership)
องคกรไมมีกระบวนประเมินผลจากการทํางานรวมกันกับพันธมิตรอยางเปนรูปธรรม
องคกรมีการประเมินผลจากการทํางานรวมกันกับพันธมิตรอยางเปนรูปธรรม ไดแก 
(ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
 การประเมินความคุมคาจากผลลัพธของกิจกรรมท่ีไดดําเนินรวมกับพันธมิตร
 การประเมินประสิทธิภาพ (efficiency) ในกิจกรรมท่ีไดดําเนินรวมกับพันธมิตร
 การประเมินความพึงพอใจขององคกรและพันธมิตรในการดําเนินกิจกรรมรวมกัน
 การประเมินความเส่ียงเพ่ือหาพันธมิตร / ความรวมมือ / กิจกรรมทางเลือก

 การประเมินความคุมคาจากผลลัพธของกิจกรรมท่ีไดดําเนินรวมกับพันธมิตร การประเมินความคุมคาจากผลลัพธของกิจกรรมท่ีไดดําเนินรวมกับพันธมิตร การประเมินความคุมคาจากผลลัพธของกิจกรรมท่ีไดดําเนินรวมกับพันธมิตร
 การประเมินประสิทธิภาพ (efficiency) ในกิจกรรมท่ีไดดําเนินรวมกับพันธมิตร การประเมินประสิทธิภาพ (efficiency) ในกิจกรรมท่ีไดดําเนินรวมกับพันธมิตร การประเมินประสิทธิภาพ (efficiency) ในกิจกรรมท่ีไดดําเนินรวมกับพันธมิตร
 การประเมินความพึงพอใจขององคกรและพันธมิตรในการดําเนินกิจกรรมรวมกัน การประเมินความพึงพอใจขององคกรและพันธมิตรในการดําเนินกิจกรรมรวมกัน การประเมินความพึงพอใจขององคกรและพันธมิตรในการดําเนินกิจกรรมรวมกัน
 การประเมินความเส่ียงเพ่ือหาพันธมิตร / ความรวมมือ / กิจกรรมทางเลือก การประเมินความเส่ียงเพ่ือหาพันธมิตร / ความรวมมือ / กิจกรรมทางเลือก การประเมินความเส่ียงเพ่ือหาพันธมิตร / ความรวมมือ / กิจกรรมทางเลือก

19.3 กระบวนการเรียนรูจากประสบการณความรวมมือกับพันธมิตรในอดีต 
          (Learning from Partnership)

องคกรไมมีกระบวนการเรียนรูอยางเปนรูปธรรมจากประสบการณท่ีเกิดจากความรวมมือ
องคกรมีกระบวนการเรียนรูจากการทํางานรวมกันกับพันธมิตร ไดแก 
(ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
 มีการวิเคราะหเปาหมาย กระบวนการและผลลัพธจากการทํางานรวมกันเปนประจํา
 มีการจัดเก็บขอมูลการทํางานรวมกันอยางเปนระบบเพ่ือสามารถนํามาเรียนรูในภายหลัง
 มีการถายทอดประสบการณและความรูจากกรณีตัวอยางเปนประจํา
 มีการนําประสบการณและการเรียนรูมาใชประโยชนอยางเปนรูปธรรม

 มีการวิเคราะหเปาหมาย กระบวนการและผลลัพธจากการทํางานรวมกันเปนประจํา มีการวิเคราะหเปาหมาย กระบวนการและผลลัพธจากการทํางานรวมกันเปนประจํา มีการวิเคราะหเปาหมาย กระบวนการและผลลัพธจากการทํางานรวมกันเปนประจํา
 มีการจัดเก็บขอมูลการทํางานรวมกันอยางเปนระบบเพ่ือสามารถนํามาเรียนรูในภายหลัง มีการจัดเก็บขอมูลการทํางานรวมกันอยางเปนระบบเพ่ือสามารถนํามาเรียนรูในภายหลัง มีการจัดเก็บขอมูลการทํางานรวมกันอยางเปนระบบเพ่ือสามารถนํามาเรียนรูในภายหลัง
 มีการถายทอดประสบการณและความรูจากกรณีตัวอยางเปนประจํา มีการถายทอดประสบการณและความรูจากกรณีตัวอยางเปนประจํา มีการถายทอดประสบการณและความรูจากกรณีตัวอยางเปนประจํา
 มีการนําประสบการณและการเรียนรูมาใชประโยชนอยางเปนรูปธรรม มีการนําประสบการณและการเรียนรูมาใชประโยชนอยางเปนรูปธรรม มีการนําประสบการณและการเรียนรูมาใชประโยชนอยางเปนรูปธรรม

20.1 กิจกรรมที่เกี่ยวของกับการจัดการซัพพลายเชน (Supply Chains)
ไมมีกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับซัพพลายเชน
มีกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับซัพพลายเชน ดังตอไปน้ี (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
 มีการประเมินและบริหารความเส่ียงในระบบซัพพลายเชน
 มีการประเมินและปรับปรุงกระบวนการทํางานรวมกับซัพพลายเออร อยางตอเน่ือง
 มีการประเมินและปรับปรุงกระบวนการสงมอบสินคาอยางตอเน่ือง
 มีการนําระบบไอทีมาชวยในการจัดการซัพพลายเชน

 มีการประเมินและบริหารความเส่ียงในระบบซัพพลายเชน มีการประเมินและบริหารความเส่ียงในระบบซัพพลายเชน มีการประเมินและบริหารความเส่ียงในระบบซัพพลายเชน
 มีการประเมินและปรับปรุงกระบวนการทํางานรวมกับซัพพลายเออร อยางตอเน่ือง มีการประเมินและปรับปรุงกระบวนการทํางานรวมกับซัพพลายเออร อยางตอเน่ือง มีการประเมินและปรับปรุงกระบวนการทํางานรวมกับซัพพลายเออร อยางตอเน่ือง
 มีการประเมินและปรับปรุงกระบวนการสงมอบสินคาอยางตอเน่ือง มีการประเมินและปรับปรุงกระบวนการสงมอบสินคาอยางตอเน่ือง มีการประเมินและปรับปรุงกระบวนการสงมอบสินคาอยางตอเน่ือง
 มีการนําระบบไอทีมาชวยในการจัดการซัพพลายเชน มีการนําระบบไอทีมาชวยในการจัดการซัพพลายเชน มีการนําระบบไอทีมาชวยในการจัดการซัพพลายเชน

ระดับปฎิบัติการ (OPERATION)
มิติดานกระบวนการ (Process)
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(เปดรับลงทะเบียนผานทางระบบออนไลนเทานั้น)

20.2 การดำเนินงานรวมกับซัพพลายเออรเพื่อพัฒนานวัตกรรมดานวัตถุดิบ

21.1 ความเปนระบบในการสรางกระบวนการสรางนวัตกรรมในองคกร
ไมมีกระบวนการสรางนวัตกรรมท่ีชัดเจนเปนระบบ
มีการกระบวนการสรางนวัตกรรมอยางชัดเจน ดังตอไปน้ี 
(ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
 มีการวิจัยและพัฒนาภายในองคกร
 มีการวิจัยและพัฒนารวมกับผูเช่ียวชาญ/หนวยงานภายนอก
 มีการวิจัยและพัฒนารวมกับซัพพลายเออร
 มีการวิจัยและพัฒนารวมกับคูคาและลูกคาเปาหมาย

 มีการวิจัยและพัฒนาภายในองคกร มีการวิจัยและพัฒนาภายในองคกร มีการวิจัยและพัฒนาภายในองคกร
 มีการวิจัยและพัฒนารวมกับผูเช่ียวชาญ/หนวยงานภายนอก มีการวิจัยและพัฒนารวมกับผูเช่ียวชาญ/หนวยงานภายนอก มีการวิจัยและพัฒนารวมกับผูเช่ียวชาญ/หนวยงานภายนอก

 มีการวิจัยและพัฒนารวมกับคูคาและลูกคาเปาหมาย มีการวิจัยและพัฒนารวมกับคูคาและลูกคาเปาหมาย มีการวิจัยและพัฒนารวมกับคูคาและลูกคาเปาหมาย
 มีการวิจัยและพัฒนารวมกับซัพพลายเออร มีการวิจัยและพัฒนารวมกับซัพพลายเออร มีการวิจัยและพัฒนารวมกับซัพพลายเออร

21.2 ผลสำเร็จจากการจัดการองคความรูเพื่อพัฒนานวัตกรรม
ยังไมมีผลสําเร็จจากการจัดการองคความรู
มีผลผลิตจากการจัดการองคความรู ดังตอไปน้ี 
(ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
 มีการปรับปรุงผลิตภัณฑ/บริการจากองคความรู
 มีการพัฒนาผลิตภัณฑ/บริการใหม
 มีการพัฒนาโมเดลธุรกิจใหม
 องคกรไดรับรางวัลดานการจัดการความรู

 มีการปรับปรุงผลิตภัณฑ/บริการจากองคความรู มีการปรับปรุงผลิตภัณฑ/บริการจากองคความรู มีการปรับปรุงผลิตภัณฑ/บริการจากองคความรู
 มีการพัฒนาผลิตภัณฑ/บริการใหม มีการพัฒนาผลิตภัณฑ/บริการใหม มีการพัฒนาผลิตภัณฑ/บริการใหม
 มีการพัฒนาโมเดลธุรกิจใหม มีการพัฒนาโมเดลธุรกิจใหม มีการพัฒนาโมเดลธุรกิจใหม
 องคกรไดรับรางวัลดานการจัดการความรู องคกรไดรับรางวัลดานการจัดการความรู องคกรไดรับรางวัลดานการจัดการความรู

21.3 การปรับปรุงระบบภายในเพื่อรองรับการพัฒนานวัตกรรม
ไมมีการปรับปรุงระบบเพ่ือรองรับการพัฒนานวัตกรรม
มีการปรับปรุงระบบเพ่ือรองรับการพัฒนานวัตกรรม ดังตอไปน้ี 
(ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
 มีการปรับโครงสรางภายในบริษัทใหยืดหยุน เพ่ือรองรับการสรางนวัตกรรมในอนาคต
 มีการพัฒนากระบวนการทํางานใหม เพ่ือรองรับการสรางนวัตกรรมในอนาคต
 มีการกําหนดเปาหมายและวางแผนการพัฒนาระบบรวมกันในแตละฝายงานในองคกร
 มีการประเมินประสิทธิภาพของระบบภายในองคกรอยางตอเน่ือง

 มีการปรับโครงสรางภายในบริษัทใหยืดหยุน เพ่ือรองรับการสรางนวัตกรรมในอนาคต มีการปรับโครงสรางภายในบริษัทใหยืดหยุน เพ่ือรองรับการสรางนวัตกรรมในอนาคต มีการปรับโครงสรางภายในบริษัทใหยืดหยุน เพ่ือรองรับการสรางนวัตกรรมในอนาคต
 มีการพัฒนากระบวนการทํางานใหม เพ่ือรองรับการสรางนวัตกรรมในอนาคต มีการพัฒนากระบวนการทํางานใหม เพ่ือรองรับการสรางนวัตกรรมในอนาคต มีการพัฒนากระบวนการทํางานใหม เพ่ือรองรับการสรางนวัตกรรมในอนาคต
 มีการกําหนดเปาหมายและวางแผนการพัฒนาระบบรวมกันในแตละฝายงานในองคกร มีการกําหนดเปาหมายและวางแผนการพัฒนาระบบรวมกันในแตละฝายงานในองคกร มีการกําหนดเปาหมายและวางแผนการพัฒนาระบบรวมกันในแตละฝายงานในองคกร
 มีการประเมินประสิทธิภาพของระบบภายในองคกรอยางตอเน่ือง มีการประเมินประสิทธิภาพของระบบภายในองคกรอยางตอเน่ือง มีการประเมินประสิทธิภาพของระบบภายในองคกรอยางตอเน่ือง

ไมมีกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับซัพพลายเออร
มีการดําเนินงานรวมกับซัพพลายเออร เพ่ือพัฒนานวัตกรรมในดานตางๆ ดังตอไปน้ี 
(ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
 พัฒนาวัตถุดิบใหมีตนทุนท่ีต่ําลง
 พัฒนาวัตถุดิบใหมีคุณภาพท่ีดีข้ึน
 พัฒนาวัตถุดิบใหมีคุณสมบัติใหมท่ีดีข้ึน
 พัฒนาการบริหารจัดการรวมกันเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางาน

 พัฒนาวัตถุดิบใหมีตนทุนท่ีต่ําลง พัฒนาวัตถุดิบใหมีตนทุนท่ีต่ําลง พัฒนาวัตถุดิบใหมีตนทุนท่ีต่ําลง
 พัฒนาวัตถุดิบใหมีคุณภาพท่ีดีข้ึน พัฒนาวัตถุดิบใหมีคุณภาพท่ีดีข้ึน พัฒนาวัตถุดิบใหมีคุณภาพท่ีดีข้ึน
 พัฒนาวัตถุดิบใหมีคุณสมบัติใหมท่ีดีข้ึน พัฒนาวัตถุดิบใหมีคุณสมบัติใหมท่ีดีข้ึน พัฒนาวัตถุดิบใหมีคุณสมบัติใหมท่ีดีข้ึน
 พัฒนาการบริหารจัดการรวมกันเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางาน พัฒนาการบริหารจัดการรวมกันเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางาน พัฒนาการบริหารจัดการรวมกันเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางาน

ปจจัยที่ 21 : กระบวนการนวัตกรรม (Innovation Process)
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มิติดานผลิตผล (Result)

รายละเอียดแบบฟอรมการสมัครประกวด
รางวัลนวัตกรรมแหงชาติ  ประจำป 2565

(เปดรับลงทะเบียนผานทางระบบออนไลนเทานั้น)

ปจจัยที่ 22 : ผลผลิตทางนวัตกรรม (Innovation Output)

ปจจัยที่ 23 : รายไดจากนวัตกรรม (Innovation Revenue)

ปจจัยที่ 24 : ผลผลิตเชิงความรู (Intellectual Asset)

22.1 การพัฒนานวัตกรรมในชวง 3 ปที่ผานมา

22.2 ประโยชนที่ไดรับจากการพัฒนานวัตกรรม (Effectiveness)
ไมมีการพัฒนานวัตกรรมในชวงท่ีผานมา
ประโยชนจากากรพัฒนานวัตกรรม ดังตอไปน้ี (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
 ยกระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ/บริการ 
 เพ่ิมประสิทธิภาพดานกําลังการผลิต
 ลดตนทุนและคาใชจายในการดําเนินงาน
 ขยายฐานลูกคาจากผลิตภัณฑ/บริการใหม

 ยกระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ/บริการ  ยกระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ/บริการ  ยกระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ/บริการ 
 เพ่ิมประสิทธิภาพดานกําลังการผลิต เพ่ิมประสิทธิภาพดานกําลังการผลิต เพ่ิมประสิทธิภาพดานกําลังการผลิต
 ลดตนทุนและคาใชจายในการดําเนินงาน ลดตนทุนและคาใชจายในการดําเนินงาน ลดตนทุนและคาใชจายในการดําเนินงาน
 ขยายฐานลูกคาจากผลิตภัณฑ/บริการใหม ขยายฐานลูกคาจากผลิตภัณฑ/บริการใหม ขยายฐานลูกคาจากผลิตภัณฑ/บริการใหม

24.1 ผลผลิตเชิงความรูจากนวัตกรรมในชวง 3 ปที่ผานมา
ไมมีผลผลิตนวัตกรรมในชวง 3 ปท่ีผานมา
มีผลผลิตนวัตกรรม ดังตอไปน้ี (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
 องคความรูจากการวิจัยและพัฒนา
 ลิขสิทธ์ิ/การออกแบบ
 สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
 องคความรูในรูปแบบธุรกิจใหม

 องคความรูจากการวิจัยและพัฒนา องคความรูจากการวิจัยและพัฒนา องคความรูจากการวิจัยและพัฒนา
 ลิขสิทธ์ิ/การออกแบบ ลิขสิทธ์ิ/การออกแบบ ลิขสิทธ์ิ/การออกแบบ
 สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
 องคความรูในรูปแบบธุรกิจใหม องคความรูในรูปแบบธุรกิจใหม องคความรูในรูปแบบธุรกิจใหม

23.1 การเพิ่มรายได/การลดตนทุน จากผลงานนวัตกรรม
องคกรยังไมมีรายไดจากงานนวัตกรรม
องคกรมีรายไดท่ีเพ่ิมข้ึน/ตนทุนท่ีลดลง จากผลงานนวัตกรรม คิดเปน _______ %

ไมมีการพัฒนานวัตกรรมใดๆ ในชวง 3 ปท่ีผานมา
มีผลผลิตภัณฑทางนวัตกรรม ดังตอไปน้ี (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
 นวัตกรรมระดับโลก (นวัตกรรมท่ีแตกตางจากส่ิงท่ีมีในตลาดอยางโดดเดน) 
 ท้ังหมด _______ ช้ิน
 นวัตกรรมระดับประเทศ (นวัตกรรมท่ีไมเคยปรากฎในอุตสาหกรรมหรือตลาดในประเทศ) 
       ท้ังหมด _______ ช้ิน
 นวัตกรรมระดับองคกร (นวัตกรรมท่ีองคกรพัฒนาข้ึนเพ่ือแขงขันกับส่ิงท่ีมีอยูในตลาด) 
       ท้ังหมด _______ ช้ิน
 นวัตกรรมดานกระบวนการ (นวัตกรรมเพ่ือยกระดับประสิทธิภาพการดําเนินงานขององคกร) 
       ท้ังหมด _______ กระบวนการ

 นวัตกรรมระดับโลก (นวัตกรรมท่ีแตกตางจากส่ิงท่ีมีในตลาดอยางโดดเดน)  นวัตกรรมระดับโลก (นวัตกรรมท่ีแตกตางจากส่ิงท่ีมีในตลาดอยางโดดเดน)  นวัตกรรมระดับโลก (นวัตกรรมท่ีแตกตางจากส่ิงท่ีมีในตลาดอยางโดดเดน) 

 นวัตกรรมดานกระบวนการ (นวัตกรรมเพ่ือยกระดับประสิทธิภาพการดําเนินงานขององคกร)  นวัตกรรมดานกระบวนการ (นวัตกรรมเพ่ือยกระดับประสิทธิภาพการดําเนินงานขององคกร)  นวัตกรรมดานกระบวนการ (นวัตกรรมเพ่ือยกระดับประสิทธิภาพการดําเนินงานขององคกร) 

 นวัตกรรมระดับประเทศ (นวัตกรรมท่ีไมเคยปรากฎในอุตสาหกรรมหรือตลาดในประเทศ)  นวัตกรรมระดับประเทศ (นวัตกรรมท่ีไมเคยปรากฎในอุตสาหกรรมหรือตลาดในประเทศ)  นวัตกรรมระดับประเทศ (นวัตกรรมท่ีไมเคยปรากฎในอุตสาหกรรมหรือตลาดในประเทศ) 

 นวัตกรรมระดับองคกร (นวัตกรรมท่ีองคกรพัฒนาข้ึนเพ่ือแขงขันกับส่ิงท่ีมีอยูในตลาด)  นวัตกรรมระดับองคกร (นวัตกรรมท่ีองคกรพัฒนาข้ึนเพ่ือแขงขันกับส่ิงท่ีมีอยูในตลาด)  นวัตกรรมระดับองคกร (นวัตกรรมท่ีองคกรพัฒนาข้ึนเพ่ือแขงขันกับส่ิงท่ีมีอยูในตลาด) 
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ผลงานที่เคยไดรับรางวัลหรือเขารวมการประกวดจากเวทีอื่น 
สามารถเขารวมการประกวดนี้ไดหรือไม1
สามารถเขารวมการประกวดไดถึงแมจะเคยไดรับรางวัล
หรือเขารวมการประกวดจากเวทีอ่ืนมาแลว

ผลงานที่เคยไดรับทุนสนับสนุนจากสำนักงานนวัตกรรมแหงชาติ
หรือจากหนวยงานอื่น สามารถเขารวมการประกวดไดหรือไม2
สามารถเขารวมการประกวดได

ถาเปนผลงานที่สรางสรรคจากความรวมมือดวยกันมากกวา 1 องคกร 
สามารถเขารวมการประกวดไดหรือไม3
สามารถสงผลงานเขารวมประกวดได

จำนวนผลงานที่สามารถสงเขาประกวดได5
• 1 หนวยงานสามารถสงผลงานไดมากกวา 1 ผลงาน
• 1 ผลงาน สามารถเลือกสมัครไดแคเพียง 1 ดานเทาน้ัน

ใครมีสิทธิ์สงเขาประกวดไดบาง6
• เปนบุคคลท่ัวไป กลุมบุคคล หรือนิติบุคคล ข้ึนอยูกับดานและประเภท
 การประกวดท่ีตองการสมัคร ท้ังน้ีสามารถอานรายละเอียดคุณสมบัติของ
 ผูมีสิทธ์ิสมัครการประกวดในแตละดานไดท่ีคูมือการประกวดรางวัลนวัตกรรม
 แหงชาติ ประจําป 2564  
• ผูสมัครหรือผลงานท่ีสมัครไมจําเปนตองผานการขอทุนหรือเคยรวมกิจกรรม
 กับสํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ (องคการมหาชน) มากอน
• ผลงานท่ีเคยไดรับรางวัลจากการประกวดโครงการอ่ืน สามารถเขารวม
 การประกวดรางวัลนวัตกรรมแหงชาติได

ตองเสียคาใชจายในการสมัครการประกวดหรือไม4
การสมัครประกวดรางวัลนวัตกรรมแหงชาติ ไมมีการเสียคาใชจายใดๆท้ังส้ิน
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ลักษณะผลงานนวัตกรรมที่สามารถสงเขาประกวดได8
ตองเปนผลงานท่ีมีความใหม สามารถนําไปใชจริงแลว และสรางคุณคา
ใหเกิดประโยชนตอเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอมของประเทศอยางเปนรูปธรรม

ผูสมัครเลือกสงผลงานผิดประเภท จะมีขั้นตอนการดำเนินการอยางไร9
ในกรณีท่ีผูสมัครยังทําการกรอกขอมูลไมสมบูรณ สามารถเลือก “แกไข” 
เพ่ือทําการเปล่ียนประเภทได แตในกรณีท่ีผูสมัครทําการเลือก “Submit” 
เรียบรอยไปแลว ใหผูสมัครทําการสมัครใหมในประเภทท่ีตองการ โดยสํานักงานฯ
จะพิจารณาเลือกผลงานลาสุดท่ีสงเขาประกวด

หลังจากปดรับสมัครแลว ผูสมัครจะไดรับการติดตอกลับอยางไร11
หากผลงานผานเขาสูรอบนําเสนอผลงานจะมีเจาหนาท่ีติดตอกลับไป
ตามเบอรติดตอท่ีผูสมัครระบุไวในใบสมัคร

เมื่อผูสมัครลงทะเบียนสงผลงานไปแลว ยังสามารถกลับมาแกไขไดอีก
หรือไม และมีกำหนดเวลาจนถึงเมื่อไหร10
• ในกรณีท่ีผูสมัครยังทําการกรอกขอมูลไมสมบูรณ สามารถเลือก “Save” 
 เพ่ือทําการกรอกขอมูลในคร้ังถัดไป จนกวาจะเสร็จสมบูรณไดจนถึง
 วันปดรับสมัคร
• ในกรณีท่ีผูสมัครทําการเลือก “Submit” เรียบรอยแลว จะไมสามารถทําการ
 แกไขขอมูลในใบสมัครได

เมื่อสงผลงานเขารวมประกวดทางออนไลนเสร็จสมบูรณ จะไดรับการยืนยัน
การสงผลงานอยางไร7
หลังจากท่ีทานกดสงผลงานดวยปุม “Submit” ทานจะไดรับอีเมลตอบกลับ
เพ่ือยืนยันการสงผลงาน
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