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“นวัตกรรม” เปนเครือ่ งมือในการขับเคลือ่ นระบบเศรษฐกิจฐานความรทู มี่ คี วามสำคัญยิง่ ตอการพัฒนาประเทศชาติ
ใหกา วทันกับ “การเปลีย่ นแปลง” ในสังคมโลก โดยเฉพาะการสรางความแตกตางของผลิตภัณฑ บริการ หรือ
มุมมองใหมของรูปแบบธุรกิจบนฐานของเทคโนโลยี ธุรกิจ และสังคม โดยมีเปาหมายหลักเพือ่ สรางโอกาสใหม
ความเจริญเติบโตทีต่ อ เนือ่ ง และสรางภูมคิ มุ กันใหกบั ระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอยางมัน่ คงและยัง่ ยืน
เพือ่ ใหบรรลุเปาหมายดังกลาว สำนักงานนวัตกรรมแหงชาติ (สนช.) จึงไดกำหนดกรอบแผนการดำเนินงานเพือ่
การพัฒนาระบบนวัตกรรมของประเทศในสามดาน ไดแก 1) แผนยกระดับนวัตกรรม โดยการผลักดันใหเกิด
“ธุรกิจใหม” 2) แผนสงเสริมวัฒนธรรมนวัตกรรม เพื่อสรางความตื่นตัวและความใฝรูดานนวัตกรรม และ
3) แผนสรางระบบและองคกรนวัตกรรม เพือ่ สรางระบบการบริหารจัดการนวัตกรรมและทรัพยสนิ ทางปญญา
อันจะนำไปสกู ารเกิด “ระบบนิเวศนวัตกรรมแหงชาติ” ทีเ่ ขมแข็ง
สนช. บริหารงานภายใตการกำกับดูแลของ “คณะกรรมการนวัตกรรมแหงชาติ” ซึง่ ไดวางกรอบนโยบายใหเปน
สำนักงานทีม่ ขี นาดเล็กมาก เพือ่ ใหมคี วามคลองตัวและมีประสิทธิภาพสูง และจัดโครงสรางการบริหารจัดการ
ในแนวราบ โดยแบงการบริหารงานออกเปนสามฝาย ไดแก ฝายบริหารโครงการนวัตกรรม ประกอบดวย
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งานพัฒนาโครงการนวัตกรรม งานสงเสริมวัฒนธรรมนวัตกรรม และงานนโยบายและประเมินผล
ฝายบริหารสำนักงาน ประกอบดวยงานการเงินและบริหารทัว่ ไป งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล และงาน
สงเสริมภาพลักษณองคกร และฝายโครงการพิเศษ
ในการดำเนินงานตามแผนยกระดับนวัตกรรม เพื่อสราง “ธุรกิจใหม” ที่มีศักยภาพและสามารถ
เชือ่ มโยงสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมหลักของประเทศ สนช. ไดมงุ เนนไปที่ 3 สาขายุทธศาสตรหลัก
ไดแก สาขาธุรกิจชีวภาพ (Bio-Business) สาขาอุตสาหกรรมเชิงเศรษฐนิเวศ (Eco-Industry) และ
สาขาการออกแบบเชิงนวัตกรรม (Design & Solutions) โดยไดรว มรังสรรคโครงการนวัตกรรม
ผานเครือขายจำนวน 10 เครือขายหลัก และความรวมมือจากหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งจากภาค
อุตสาหกรรม สถาบันการศึกษา สถาบันวิจยั และสถาบันการเงิน
ในปงบประมาณ 2550 โครงการนวัตกรรมที่ สนช. ไดรเิ ริม่ พัฒนาและใหการสนับสนุน มีจำนวนรวม
87 โครงการ จำแนกออกเปนโครงการสาขาธุรกิจชีวภาพ (เทคโนโลยีชวี ภาพและผลิตภัณฑธรรมชาติ)
23 โครงการ สาขาอุตสาหกรรมเชิงเศรษฐนิเวศ (พลังงานสะอาด วัสดุชวี ภาพ และเกษตรอินทรีย)
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13 โครงการ และสาขาการออกแบบเชิงนวัตกรรม (ซอฟตแวรและแมคาทรอนิกส นาโนเทคโนโลยี และการออกแบบผลิตภัณฑ)
51 โครงการ โดยมีวงเงินสนับสนุนทั้งในดานวิชาการและการเงินรวม 117,331,099 บาท ซึ่งไดกอใหเกิดมูลคาการลงทุนทั้งสิ้น
1,031,748,862 บาท
ในดานการสงเสริมวัฒนธรรมนวัตกรรม สนช. ไดรว มกับมหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิตสาขา “การจัดการนวัตกรรม” เปนปที่สอง และไดรวมกับจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เปดการเรียนการสอนในระดับ
มหาบัณฑิตและดุษฎีบณ
ั ฑิตสาขาวิชา “ธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม” โดยนิสติ นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรวมจำนวน 440
คน นอกจากนี้ ยังไดจดั การอบรมหลักสูตรการจัดการนวัตกรรมสำหรับผบู ริหาร จำนวน 80 คน การอบรมสัมมนาเพือ่ สรางความใฝรู
และความตืน่ ตัวดานนวัตกรรม จำนวน 6,390 คน การดำเนินกิจกรรม “รางวัลนวัตกรรมแหงชาติ” ขึน้ เปนปทสี่ าม มีผสู ง ผลงาน
เขารวมประกวดจำนวน 349 ผลงาน และการจัดงาน “ตลาดนัดนวัตกรรม” และงาน “InnoOK Grand Sale” มีผเู ขาชมงานทัง้ สิน้
52,220 คน ตลอดจนการเปดตัว “สุดยอดธุรกิจนวัตกรรม” และหนังสือ “Thailand Top Innovative Companies 2007” เปนตน
สำหรับการสรางระบบและองคกรนวัตกรรม สนช. ไดพฒ
ั นาระบบคขู นานรัฐรวมเอกชน โดยใหความสำคัญกับเรือ่ งทรัพยสนิ ทางปญญา
อันเปนสวนประกอบที่สำคัญอยางยิ่งในการรังสรรคนวัตกรรม ในป 2550 ไดใหความชวยเหลือผูประกอบการในการยื่นคำขอรับ
สิทธิบตั รจำนวน 13 เรือ่ ง จัดฝกอบรมแกบริษทั ทัว่ ไป และ SMEs 4 ครัง้ ประสานงานกับกรมทรัพยสนิ ทางปญญาในการจัดตัง้
คณะทำงานร ว มโครงการพั ฒ นาธุ ร กิ จ นวั ต กรรมจากทรั พ ย สิ น ทางป ญ ญา “โครงการ 80 สิ ท ธิ บั ต ร ก า วสู 80 ธุ ร กิ จ
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นวัตกรรม” บริการทีป่ รึกษาดานทรัพยสนิ ทางปญญาแกภาคเอกชน สนับสนุนการถายทอดเทคโนโลยี (licensing) จำนวน
2 เทคโนโลยี ประเมินมูลคาทรัพยสนิ ทางปญญา 3 รายการ และดำเนินโครงการบริการแสวงหานวัตกรรม จำนวน 16
โครงการ และรวมกับสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และบริษทั ไมโครซอฟท (ประเทศไทย)
จำกัด ดำเนิน “โครงการสำรวจขีดความสามารถดานนวัตกรรมของประเทศไทย (Innovation Capability Index: ICI)”
ประจำป พ.ศ. 2550 ขึ้นระหวางเดือนมีนาคม - กันยายน 2550 ซึ่งถือเปนการสำรวจระดับการพัฒนานวัตกรรมใน
ภาคเอกชนเปนครัง้ แรกของประเทศไทย
ในนามของสำนักงานนวัตกรรมแหงชาติ ขอขอบคุณปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คณะกรรมการนวัตกรรม
แหงชาติ คณะกรรมการตัดสินรางวัลนวัตกรรมแหงชาติ และคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการนวัตกรรมชุดตางๆ
ที่ไดใหความชวยเหลือ แนะนำนโยบายและแนวทางการดำเนินงานของสำนักงานฯ มาโดยตลอด ขอขอบคุณผูบริหาร
สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และบุคลากรของกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทุกๆ ทาน
ที่ไดใหความชวยเหลืออำนวยความสะดวกในการดำเนินงาน ขอขอบคุณหนวยงานพันธมิตรที่ไดรวมกันเปน “หุนสวน”
ในการวางกรอบแนวทางการพัฒนาโครงการนวัตกรรมและเผยแพรผลงานความสำเร็จดานนวัตกรรม รวมทัง้ การรวมดำเนิน
กิจกรรมตางๆ ที่ไดสงเสริมใหเกิดระบบนิเวศนวัตกรรมที่เขมแข็ง อันจะกอใหเกิดประโยชนสูงสุดทั้งในดานเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศตอไป

6

ธุรกิจชีวภาพ

ธุรกิจชีวภาพ

ผลงาน “อูมามิน...สารสกัดจากยีสตทดแทนผงชูรส” (สนช. ใหการสนับสนุนใน
โครงการ “นวัตกรรมดี...ไมมดี อกเบีย้ ” เมือ่ ป พ.ศ. 2548) ไดรบั รางวัลรองชนะเลิศ
รางวัลนวัตกรรมแหงชาติดานเศรษฐกิจ ประจำป 2550 และไดรับคัดเลือกเปน
ผลงานอันดับที่ 6 ของ “10 สุดยอดธุรกิจนวัตกรรม ประจำป 2550”

ผลงาน “กากถั่วเหลืองคุณภาพสูงสำหรับอาหารสัตว” (สนช. ใหการสนับสนุนใน
โครงการ “นวัตกรรมดี...ไมมดี อกเบีย้ ” เมือ่ ป พ.ศ. 2549) ไดรบั รางวัลรองชนะเลิศ
รางวัลนวัตกรรมแหงชาติดานเศรษฐกิจ ประจำป 2550
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อุตสาหกรรมเชิงเศรษฐนิเวศ

การออกแบบเชิงนวัตกรรม

ผลงาน “ระบบใหความรอนสำหรับกกลูกสุกร” (สนช. ใหการสนับสนุนดาน
วิชาการ เมื่อป พ.ศ. 2548) ไดรับรางวัล ASEAN Energy Award 2007
ณ ประเทศสิงคโปร และ Thailand Energy Award 2007 รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 1 ประเภทโครงการโรงไฟฟาพลังงานความรอนรวมจากชีวมวล

ผลงาน “เฟอรนิเจอรน้ำยางพารา” (สนช. ใหการสนับสนุนดานวิชาการและใน
โครงการ “แปลงเทคโนโลยีเปนทุน” เมื่อป พ.ศ. 2549) ไดรับรางวัล All Great
Design Awards 2007 ดวยผลงานการออกแบบ “Weber Chair” และรางวัล
ชนะเลิศการประกวดการพัฒนาและรณรงคการใชหญาแฝกอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ ประจำป 2550
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เพื่อใหเกิดการยกระดับนวัตกรรมของประเทศอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ สนช. ไดดำเนินการพัฒนาระบบ
การสนับสนุนโครงการนวัตกรรม โดยมีกลไกการสนับสนุนดานวิชาการเพื่อยืนยันความเปนไปไดทางเทคโนโลยี
และกลไกการสนับสนุนทางดานการเงิน 4 รูปแบบ ไดแก โครงการ “แปลงเทคโนโลยีเปนทุน” โครงการ “ทุนเครือขาย
วิสาหกิจนวัตกรรม” โครงการ “รวมลงทุนธุรกิจนวัตกรรม” และความรวมมือกับสถาบันการเงิน 6 แหง ในโครงการ
“นวัตกรรมดี...ไมมดี อกเบีย้ ”
นอกจากนี้ สนช. ยังไดรวมลงทุนกับมหาวิทยาลัยมหิดล และธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหง
ประเทศไทย จัดตัง้ บริษทั รวมทุน สตางค จำกัด และไดรว มกับบริษทั หลักทรัพยจดั การเงินรวมลงทุน วีเน็ท จำกัด และ
บริษทั เจเอไอซี เอเชีย โฮลดิง้ ส จำกัด จัดตัง้ กองทุน Thai Food and Innovation Venture Capital Fund เพือ่
สนับสนุนการลงทุนในธุรกิจอาหารและธุรกิจนวัตกรรมทีเ่ กีย่ วของและมีความเหมาะสมตอการเพิม่ ขีดความสามารถในการ
แขงขันของประเทศ
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สนช. ไดดำเนินการสงเสริมนวัตกรรมใน 2 ลักษณะ คือ การเปนผูรวมรังสรรคนวัตกรรม (co-creator) และ
การเปนผสู นับสนุนและผใู หบริการรวม (service provider) กับองคกรภาคเอกชนในการพัฒนาโครงการนวัตกรรม
ทั้งนี้ สนช. ไดมุงสงเสริมและเรงรัดใหเกิดการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพทางการแขงขันภายในประเทศ
ตัง้ แตการพัฒนานวัตกรรมเพือ่ เพิม่ ศักยภาพดานการผลิต การสรางความแตกตางของผลิตภัณฑและเทคโนโลยีดว ย
การผสมผสานความรรู ะหวางศาสตรและศิลป ตลอดจนการพัฒนานวัตกรรมเชิงยุทธศาสตรใน 3 กลมุ อุตสาหกรรม
หลัก ไดแก กลุมธุรกิจชีวภาพ (Bio-Business) กลุมอุตสาหกรรมเชิงเศรษฐนิเวศ (Eco-Industry) และกลุม
การออกแบบเชิงนวัตกรรม (Design & Solutions)
ในปงบประมาณ 2550 สนช. ไดริเริ่มพัฒนาและใหการสนับสนุนโครงการนวัตกรรม จำนวนรวม 87 โครงการ
โดยจำแนกออกเปนโครงการในกลุมธุรกิจชีวภาพ (เทคโนโลยีชวี ภาพและผลิตภัณฑธรรมชาติ) 23 โครงการ กลุม
อุตสาหกรรมเชิงเศรษฐนิเวศ (พลังงานสะอาด วัสดุชีวภาพ และเกษตรอินทรีย) 13 โครงการ และกลุมการ
ออกแบบเชิงนวัตกรรม (ซอฟตแวรและแมคาทรอนิกส นาโนเทคโนโลยี และการออกแบบผลิตภัณฑ) 51 โครงการ
โดยมีวงเงินสนับสนุนทั้งในดานวิชาการและการเงินรวม 117,331,099 บาท ซึ่งไดกอใหเกิดมูลคาการลงทุนใน
ธุรกิจใหมรวมทัง้ สิน้ 1,031,748,862 บาท (ภาคผนวก 1 หนา 34-38)
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“การสนับสนุนจาก สนช. นับวาเปนสิ่งที่ดีที่ภาครัฐและเอกชนไดรวมมือกันผลักดันใหงานวิจัย
ของไทยสามารถออกไปสูเชิงพาณิชยได โดยเฉพาะ สนช. เอง ถือไดวาเปนองคกรสำคัญ
ทีช่ ว ยขับเคลือ่ นตอยอดงานวิจยั ใหสามารถใหออกไปสเู ชิงพาณิชยไดเปนอยางดี แมวา สนช. จะเปน
องคกรขนาดเล็กที่มีเจาหนาที่เพียง 30 คน แตก็มีความคลองตัวสูงในดานการบริหารจัดการ
โครงการนวัตกรรมตางๆ ทั้งนี้ การสนับสนุนของ สนช. ทำใหบริษัทมีกำลังใจที่จะพัฒนา
ผลิตภัณฑนวัตกรรมตอไป”
คุณสมเกียรติ มรรคยาธร บริษทั ปทุมไรซมลิ แอนด แกรนารี จำกัด (มหาชน)
คุณวุฒชิ ยั ธวัชชัยวิรตุ ษ บริษทั ธวัชชัย อินเตอรไรซ จำกัด

“CD4+ SelectTM”...
ชุดตรวจนับเม็ดเลือดขาวราคาประหยัด

“เทคโนโลยีตรวจสุขภาพระดับยีน”...
วิเคราะหเจาะลึก รักษาโรคตรงจุด

“เอนไซม NSPSTM”...
เพื่อการเจริญเติบโตของสัตวที่ดีกวา

“Nutra Gaba RiceTM”...
ขาวกลองหอมมะลิเสริมสุขภาพ

“เอนไซมปาเปน”...
นวัตกรรมเพื่อความงามจากยางมะละกอ

“Prima HerbTM”...
เครื่องสำอางจากสารสกัดเม็ดลำไย
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ประเทศไทยเปนประเทศทีม่ คี วามไดเปรียบดานความหลากหลายทางชีวภาพเปนอยางสูง ประกอบกับความสามารถ
ในการสรางองคความรดู า นวิทยาศาสตรชวี ภาพของบุคลากรวิจยั ในประเทศ จึงทำใหมศี กั ยภาพสูงในการนำผลิตภัณฑ
ธรรมชาติและสิง่ มีชวี ติ ตางๆ มาประยุกตใชใหเกิดประโยชนโดยเฉพาะการสรางใหเกิดธุรกิจใหม จากการวิเคราะห
สถานภาพในการพัฒนาโครงการนวัตกรรมเชิงยุทธศาสตรดานธุรกิจชีวภาพของประเทศไทย ที่มีความสอดคลอง
เชือ่ มโยงกับนโยบายของภาครัฐ อาทิ กรอบนโยบายการพัฒนาเทคโนโลยีชวี ภาพของประเทศไทย และยุทธศาสตร
การพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑสมุนไพร สนช. จึงไดกำหนดเปาหมายการพัฒนาธุรกิจชีวภาพใน 2 สาขา ไดแก
• เทคโนโลยีชวี ภาพ (Biotechnology) มีเปาหมายในการนำเทคโนโลยีชวี ภาพมาใชเพือ่ การยกระดับคุณภาพชีวติ

ทัง้ ในดานเศรษฐกิจและสังคม ทัง้ ในดานเทคโนโลยีชวี ภาพทางการแพทย (bio-medical) และการแกไขปญหา
ทางการเกษตร (agri-solution)
• ผลิตภัณฑธรรมชาติ (Natural Product) เปนการสรางโอกาสและความเปนไปไดทางการตลาดของผลิตภัณฑ

จากธรรมชาติใหมมี ลู คาเพิม่ สูงขึน้ โดยการพัฒนาเปนผลิตภัณฑเสริมอาหารและฟงกชนั นัลฟดู (nutraceutical
& functional food) และผลิตภัณฑยาและเครือ่ งสำอาง (pharmaceutical & cosmeceutical)
(รายละเอียดโครงการนวัตกรรมเชิงยุทธศาสตร สาขาธุรกิจชีวภาพ ปรากฏในภาคผนวก 1 หนา 34-35)
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“ตลอดระยะเวลาที่ไดรวมงาน สนช. ไดทำหนาที่ทั้งในดานการเปนที่ปรึกษา และผูอยูเบื้องหลัง
ในการจัดตั้ง “สมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพไทย” ที่ผานมา ผมมีความรูสึกวาเหมือนกับ
ผมกำลังติดตอกับภาคเอกชนดวยกันเอง เนื่องจาก สนช. มีการประสานงานรวดเร็วและกระชับ
และมีประสิทธิภาพมาก ซึ่งทำใหภาคเอกชนมีความมั่นใจในการนำนวัตกรรมเขามาพัฒนา
อุตสาหกรรมไทยใหเจริญกาวหนา”
คุณสมศักดิ์ บริสทุ ธนะกุล นายกสมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพไทย

“พลาสติกชีวภาพ PHB”...
“พลาสติกชีวภาพ PLA”...
เม็ดพลาสติกชีวภาพจากแบคทีเรียในกากน้ำตาล บรรจุภัณฑพลาสติกที่ยอยสลายได

“Golden RubberTM”...
ยางแผนเกรดพิเศษจากอีสาน

“InnopreneTM”...
ยางธรรมชาติที่มีคุณภาพและความหนืดคงที่

“สบอู นิ ทรีย” ...
สบูสัญชาติไทย มาตรฐานอิตาลี

“หนอไมฝรัง่ อินทรีย”...
รูปแบบใหมสำหรับเกษตรอินทรียเ พือ่ การสงออก
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ปจจุบนั ประชาคมโลกใหความสำคัญกับปญหาภาวะโลกรอน (global warming) และการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ (climate change)
อันมีสาเหตุจากปรากฏการณเรือนกระจก (greenhouse effect) ซึง่ สงผลกระทบตอสิง่ แวดลอมของโลกมากขึน้ ทุกวัน ในประเทศไทยเอง
ประชาชนสวนใหญไดหันมาใหความสำคัญกับปญหาภาวะโลกรอนกันอยางจริงจังมากขึ้น ดังจะเห็นไดจากนโยบายการสนับสนุนตางๆ
เพือ่ การแกปญ
 หาภาวะโลกรอนทัง้ จากภาครัฐและภาคเอกชน ดังนัน้ สนช. จึงไดกำหนดสาขายุทธศาสตรดา นอุตสาหกรรมเชิงเศรษฐนิเวศ
เพือ่ สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมทัง้ ดานผลิตภัณฑ กระบวนการผลิต และการบริการใหม ใน 3 สาขา ประกอบดวย
• พลังงานสะอาด (Clean Energy) โดยการสนับสนุนดานการจัดการของเสีย การนำของเสียกลับมาใชใหม ตลอดจนการนำไปผลิตเปน

พลังงานทางเลือกอยางมีประสิทธิภาพ เพือ่ เกิดประโยชนอยางยิง่ ในการพัฒนาอุตสาหกรรมตางๆ ของประเทศไทย
• วัสดุชวี ภาพ (Bio-Based Materials) เปนการพัฒนานวัตกรรมทัง้ ในดานผลิตภัณฑและกระบวนการผลิตผลิตภัณฑทเี่ ปนมิตรกับสิง่ แวดลอม

อาทิ วัสดุชวี ภาพทีย่ อ ยสลายได ผลิตภัณฑยางธรรมชาติ ไมประกอบพลาสติก และวัสดุจากเสนใยธรรมชาติ
• เกษตรอินทรีย (Organic Agriculture) เปนการพัฒนากระบวนการจัดการตางๆ ทีเ่ กีย่ วของกับธุรกิจเกษตรอินทรียต ลอดทัง้ หวงโซ

การผลิต ใหสามารถสงผลิตภัณฑออกไปสตู า งประเทศและมีรปู แบบทีเ่ ปนไปในทิศทางเดียวกัน ตลอดจนเพือ่ เปนโครงการนวัตกรรมนำรอง
ใหกับประเทศตางๆ ในระดับภูมิภาค อันจะนำไปสูการสรางตราสินคาทางดานเกษตรอินทรียที่ตลาดตางประเทศใหการยอมรับภายใต
คำกลาวทีว่ า “Think Organic…Think Thailand”
(รายละเอียดโครงการนวัตกรรมเชิงยุทธศาสตร สาขาอุตสาหกรรมเชิงเศรษฐนิเวศ ปรากฏในภาคผนวก 1 หนา 35)
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“บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) รูสึกมีความยินดีเปนอยางยิ่งที่สำนักงาน
นวัตกรรมแหงชาติ (สนช.) ไดเสนอแนะบริษทั ฯ ในการริเริม่ ผลิตสินคาจากผาทีเ่ คลือบดวยอนุภาค
นาโนจนเกิดเปนกระเปาผานาโน “BSC Nano Bag” ซึ่งถือเปนการชวยลดปญหาโลกรอนและ
ลดมลภาวะในทางออม บริษัทฯ รูสึกชื่นชมที่ประเทศไทยมีหนวยงานดังเชน สนช. ที่ชวยเหลือ
ผลักดัน และสนับสนุนผลงานนวัตกรรมของภาคเอกชนอยางเต็มความสามารถเพือ่ ใหเกิดประโยชน
แกสงั คมในวงกวาง สุดทายนี้ บริษทั ฯ ยินดีรว มมือกับ สนช. เพือ่ การพัฒนาผลงานนวัตกรรมเพือ่
เพิม่ ขีดความสามารถของประเทศตลอดไป”
คุณบุญเกียรติ โชควัฒนา กรรมการผอู ำนวยการ บริษทั ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเนชัน่ แนล จำกัด (มหาชน)

“Mixed Reality”...
โลกสามมิติแหงการเรียนรู

“StunenTM”...
ยานพาหนะสวนบุคคล 2 ลอ

“AchsoTM”...
เครื่องจำหนายอาหารอัตโนมัตสำหรับคนยุคใหม

“เลนสแวนตานาโน”...
บางกวา ชัดกวา ไรรอยขีดขวน

“กระเปาผานาโน BSCTM”...
นวัตกรรมถุงสวย ชวยโลกคลายรอน

“Let’s PlantTM”...
ชุดอุปกรณปลูกตนไม ของเลนเสริมทักษะ
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หนึง่ ในปจจัยสำคัญในการพัฒนาผลิตภัณฑและสรางสรรคผลงานนวัตกรรมนัน้ คือ “ความคิดสรางสรรค” ซึง่ การพัฒนาดังกลาว
จำเปนตองอาศัยองคความรใู นหลากหลายสาขา เพือ่ ใหสามารถสรางสรรคผลงานทีโ่ ดดเดนทีจ่ ะเปนกลไกสำคัญในการขับเคลือ่ น
เศรษฐกิจของประเทศใหกา วสเู ศรษฐกิจเชิงสรางสรรค (creative economy) อยางไรก็ดี การออกแบบเชิงนวัตกรรมจะมีศกั ยภาพ
ตอผลิตภัณฑนวัตกรรมมากนอยเพียงไรยังขึน้ กับ “การสรางตราสินคา” อีกดวย ดังนัน้ สนช. จึงไดกำหนดเปาหมายในการพัฒนา
โครงการนวัตกรรมเชิงยุทธศาสตรดา นการออกแบบเชิงนวัตกรรมออกเปน 3 สาขา ไดแก
• ซอฟตแวรและแมคาทรอนิกส (Software & Mechatronics) มีเปาหมายเพื่อสรางนวัตกรรมดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ

วิศวกรรมเครือ่ งกล วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและวิศวกรรมซอฟตแวร เพือ่ ตอบสนองตอการทำงานในภาคอุตสาหกรรมของ
ประเทศอยางมีประสิทธิภาพ
• การแกปญ
 หาดวยนาโนเทคโนโลยี (Nano-Solutions) มีเปาหมายเพือ่ สรางศักยภาพในแขงขันกับตางชาติใหกบั กลมุ ธุรกิจ

นวัตกรรมในประเทศ โดยการสรางสรรคผลิตภัณฑนวัตกรรมดวยนาโนเทคโนโลยีในกลมุ อุตสาหกรรมตางๆ เชน อุตสาหกรรม
สิง่ ทอ อุตสาหกรรมยานยนต และอุตสาหกรรมพลาสติก เปนตน
• การออกแบบผลิตภัณฑเชิงเทคโนโลยี (Product Design) มีเปาหมายเพือ่ พัฒนาดานการออกแบบเชิงสรางสรรค การออกแบบ

เชิงอุตสาหกรรมและวิศวกรรม เชน การพัฒนาเครือ่ งมือทางการแพทย รวมถึงการสนับสนุนการสรางตราสินคาของประเทศไทย
(รายละเอียดโครงการนวัตกรรมเชิงยุทธศาสตร สาขาการออกแบบเชิงนวัตกรรม ปรากฏในภาคผนวก 1 หนา 35-38)
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การสรางวัฒนธรรมนวัตกรรม และการสงเสริมใหเกิดบรรยากาศนวัตกรรมขึน้ ภายในประเทศ ตลอดจนการสงเสริม
ใหเกิดการใฝรแู ละการสรางบุคลากรดานนวัตกรรมภายในประเทศ จะสงผลตอเนือ่ งถึงการพัฒนานวัตกรรมโดยรวม
ดังนัน้ สนช. จึงไดกำหนดให “แผนสงเสริมวัฒธรรมนวัตกรรม” เปนหนึง่ ในสามของแผนหลักในการดำเนินงาน และ
ไดดำเนินการเพือ่ เผยแพรผลงานนวัตกรรมและตัวอยางความสำเร็จดานนวัตกรรมทัง้ ในรูปแบบของการจัดประชุม
และนิทรรศการ การจัดประกวดรางวัลนวัตกรรม รวมถึงในรูปแบบของสือ่ สิง่ พิมพและสือ่ อิเล็กทรอนิกส เพือ่ กระตนุ
ใหเกิดความตืน่ ตัวดานนวัตกรรมในภาคการผลิต ภาคบริการ และภาคประชาชน โดยมีกจิ กรรมตางๆ ดังนี้
• การเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยหู วั เปน “พระบิดาแหงนวัตกรรมไทย”
• การประกวดรางวัลนวัตกรรมแหงชาติ ประจำป 2550
• การฝกอบรมหลักสูตร “การจัดการนวัตกรรมสำหรับผบู ริหาร” (Innovation Management Course for

Executives: IMEs)
• การจัดหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรม
• นิทรรศการตลาดนัดนวัตกรรม 2550 (InnoMart 2007)
• สิ่งพิมพเผยแพร อาทิ Thailand Top Innovative Companies 2007 จดหมายขาว Innovation Links
หนังสือ แผนพับ และเว็บไซตเพือ่ ประชาสัมพันธโครงการตางๆ
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สืบเนือ่ งดวยในศุภวาระทีพ่ ระบาทสมเด็จพระเจาอยหู วั เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัตคิ รบ 60 ป คณะรัฐมนตรี
จึงไดมมี ติเมือ่ วันที่ 20 มิถนุ ายน 2549 เห็นชอบตามทีส่ ำนักงานนวัตกรรมแหงชาติเสนอเทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เปน “พระบิดาแหงนวัตกรรมไทย” จากพระปรีชาสามารถของพระองค
ในโครงการพระราชดำริ “โครงการแกลงดิน” ทีไ่ ดดำเนินการศึกษาหาวิธกี ารแกไขปรับปรุงดินเปรีย้ วจัด
จนไมสามารถทำการเพาะปลูกได ใหสามารถใชประโยชนทางการเกษตรไดอกี ครัง้ หนึง่ ซึง่ นับเปนครัง้ แรก
ในโลกทีไ่ ดมกี ารประสมประสานระหวางนวัตกรรมดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมดานการจัดการ เพือ่ นำมา
ใชแกปญ
 หาไดอยางมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ คณะรัฐมนตรียังไดกำหนดใหวันที่ 5 ตุลาคมของทุกป เปน “วันนวัตกรรมแหงชาติ” เพื่อ
สำนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีตอพสกนิกรไทย พระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวในการทรงเปน “นวัตกร” อยางแทจริง จนกระทั่งบังเกิดประโยชนตอ
อาณาประชาราษฎรอยางตอเนือ่ งถึง 60 ป แหงการครองสิรริ าชสมบัติ
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การประกวดผลงานรางวัลนวัตกรรมแหงชาติ ดำเนินการขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อคัดเลือกผลงานที่มีลักษณะของนวัตกรรม
ทีเ่ ดนชัดและกอใหเกิดผลดีตอ เศรษฐกิจและสังคม พรอมมอบรางวัลเพือ่ เชิดชูเกียรติแกผคู น คิดและผลักดันนวัตกรรมดังกลาว
จนบรรลุผล โดยแบงรางวัลออกเปน 2 ประเภท ไดแก รางวัลนวัตกรรมแหงชาติดา นเศรษฐกิจ และรางวัลนวัตกรรมแหงชาติ
ดานสังคม ซึง่ มีนายโฆสิต ปน เปย มรัษฎ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวา การกระทรวงอุตสาหกรรม เปนประธานคณะกรรมการ
ตัดสินรางวัลนวัตกรรมแหงชาติ
รางวัลนวัตกรรมแหงชาติ ประจำป 2550 ไดถกู จัดขึน้ เปนปที่ 3 โดยมีผลงานนวัตกรรมเขารวมประกวดจำนวนทัง้ สิน้ 349 ผลงาน
แบงเปนผลงานนวัตกรรมดานเศรษฐกิจ จำนวน 281 ผลงาน และผลงานนวัตกรรมดานสังคม จำนวน 68 ผลงาน ทัง้ นี้ สนช.
ไดใหมีพิธีมอบรางวัลนวัตกรรมแหงชาติขึ้นในวันนวัตกรรมแหงชาติ (5 ตุลาคม) ณ ศูนยแสดงสินคาและการประชุมอิมแพ็ค
เมืองทองธานี โดยผลงานทีไ่ ดรบั รางวัลชนะเลิศไดแก
• รางวัลชนะเลิศดานสังคม ไดแก “โครงยึดตรึงกระดูกนอกกายอเนกประสงคโคราช” จากโรงพยาบาลมหาราช จังหวัดนครราชสีมา
รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ไดแก “นวัตกรรมการเรียนรูจากภาคทฤษฎีสูการปฏิบัติจริง” รองชนะเลิศอันดับสอง ไดแก
“ทอนำเลือดหลอเลีย้ งหัวใจ รามาธิบดี”
• รางวัลชนะเลิศดานเศรษฐกิจในปนี้ไมมีผลงานที่ไดรับรางวัล แตมีผลงานที่ไดรับรางวัลรองชนะเลิศ 2 ผลงาน ไดแก
“กากถัว่ เหลืองหมักคุณภาพสูง” โดย บริษทั เวท ซุพเี รีย คอนซัลแตนท จำกัด และ “ผลิตภัณฑนวัตกรรมจากเซลลยสี ต”
โดย บริษทั สเปเชียลตี้ ไบโอเทค จำกัด
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“หลั ก สู ต รการจั ด การ
นวัตกรรมสำหรับผบู ริหาร”
เปนหลักสูตรที่ชวยเหลือ
ให ผู ป ระกอบการรู จั ก
กระบวนการในการจัดการ
และความหมายที่แทจริง
ของนวัตกรรม ซึง่ ความรทู ี่
ไดจากหลักสูตรนี้ สามารถ
นำไปประยุกตใชงานไดจริง ผเู ขาอบรมสามารถมองหาโอกาสในการ
ลงทุนโดยการเชือ่ มโยงกับหนวยงานตางๆ ภายนอกองคกรเพือ่ คิดคน
หรือคนหานวัตกรรมในองคกร ตลอดจนสามารถนำความรูที่ได
เพิม่ เติมจากหลักสูตรนีไ้ ปตอยอดเปนผลงานนวัตกรรมทีม่ ศี กั ยภาพ
ทางธุรกิจได ทั้งนี้จากการเขารวมอบรมในหลักสูตรทำใหบริษัท
สามารถพัฒนานวัตกรรม “เครื่องเติมอากาศ G-life” ที่กำลังไดรับ
ความนิยมจากประชาชนเปนอยางมาก”
คุณประสาธน เกียรติไพบูลยกจิ
ประธานกรรมการบริษัท จี อีโวลูชั่น จำกัด

“หลักสูตรการจัดการนวัตกรรมสำหรับผบู ริหาร (Innovation Management Course for Executives:
IMEs)” ถือเปนหนึง่ ในเครือ่ งมือสำคัญเพือ่ การพัฒนาผบู ริหารยุคใหมโดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรมและ
องคกรชัน้ นำ ใหมที กั ษะทางดานการบริหารจัดการดานนวัตกรรมและเทคโนโลยี รวมถึงมีวสิ ยั ทัศนกา วไกล
ทันตอระบบเศรษฐกิจของโลก
หลักสูตรดังกลาวไดรบั ความรวมมือจากสถาบันการศึกษาและหนวยงานภาครัฐและเอกชนจำนวน 21 แหง
ซึง่ มงุ เนนการเรียนการสอนภาคทฤษฎีควบคไู ปพรอมการปฏิบตั จิ ริง (workshop) โดยใชกรณีศกึ ษาจริง
ทั้งของในประเทศและตางประเทศซึ่งเปนการศึกษาในเชิงปฏิบัติ อันนำไปสูการเรียนรูเพื่อเลือกแนวทาง
การจัดการนวัตกรรมทีด่ ที สี่ ดุ (innovation best practice)
นับตัง้ แต สนช. ไดเริม่ จัดฝกอบรมหลักสูตร IMEs ขึน้ เมือ่ ป พ.ศ. 2547 มีขา ราชการ นักวิชาการ และ
ผบู ริหารจากหนวยงานทัง้ ภาครัฐและเอกชนเขารับการฝกอบรมแลวเปนจำนวนทัง้ สิน้ 640 คน จาก 10 องคกร
ชัน้ นำของประเทศ โดยในป พ.ศ. 2550 สนช. ไดดำเนินการจัดฝกอบรมหลักสูตรฯ ใหแกผบู ริหารและ
พนักงานของบริษทั มหพันธไฟเบอรซเี มนต จำกัด (มหาชน) จำนวน 60 คน และผบู ริหารและพนักงาน
ของบริษทั ตางๆ ในเครือสหพัฒน จำนวน 20 คน นอกจากนี้ ยังไดจดั การสัมมนาเพือ่ สรางความใฝรแู ละ
ความตืน่ ตัวดานนวัตกรรมใหแกผสู นใจเปนจำนวนทัง้ สิน้ 6,390 คน (ภาคผนวก 4 หนา 40-43)

Innovation Management School (IMS) เปนโครงการ
ทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ เพือ่ ยกระดับการศึกษา การวิจยั และการเผยแพร
องคความรดู า นการจัดการนวัตกรรมและระบบนวัตกรรม
ของประเทศ รวมถึงพัฒนาทักษะดานการบริหารจัดการ
นวัตกรรมของบุคลากรในภาคธุรกิจ เพือ่ ใหมคี วามพรอม
ตอการบริหารจัดการสมัยใหมทสี่ ามารถตอบสนองตอการ
เปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ อยางรวดเร็ว ขณะนี้ สนช. ไดรว มมือ
กับมหาวิทยาลัย 2 แหง ในการพัฒนาหลักสูตรดังกลาว
ในระดับบัณฑิตศึกษา
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• สนช. ไดรวมกับมหาวิทยาลัยรามคำแหง เปด“หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการ

นวัตกรรม” โดยในป พ.ศ. 2549 มีผเู ขารับการศึกษา จำนวน 186 คน และในป พ.ศ. 2550 ซึง่ เปน
ปทสี่ อง มีผเู ขารับการศึกษาจำนวน 148 คน รวมขณะนีม้ จี ำนวนผเู ขารับการศึกษาทัง้ สิน้ 334 คน ซึ่ง
สนช. ไดรว มพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรดังกลาวอยางตอเนือ่ ง พรอมทัง้ จัดบุคลากรผทู รงคุณวุฒไิ ปรวมเปน
อาจารยสอนวิชาทางดานนวัตกรรม และเปนอาจารยทปี่ รึกษาโครงการวิจยั ของนักศึกษา
• สนช. ไดรว มกับจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เปด “หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขา

วิชาธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม” ขึ้นเปนปแรกในป พ.ศ. 2550 ซึ่งมีผูเขารับการศึกษา
ในระดับปริญญาโทจำนวน 65 คน และปริญญาเอก 41 คน
โครงการ IMS นีน้ อกจากจะสามารถพัฒนาบุคลากรของประเทศใหมคี วามสามารถดานการจัดการนวัตกรรม
แลว ยังชวยใหเกิดการสรางผปู ระกอบการนวัตกรรมรายใหมขนึ้ อีกดวย โดยในปทผี่ า นมา สนช. ไดอนุมตั ิ
ใหการสนับสนุนโครงการนวัตกรรมซึ่งผูประกอบการเปนนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง จำนวน 1
โครงการ คือ โครงการ “Thai SOS ตนแบบระบบขอความชวยเหลือแบบพกพา” ของหางหนุ สวนจำกัด จีเมด

“หลักสูตรการจัดการนวัตกรรม ถือเปนการบูรณาการองคความรู
ในสาขาตางๆ ไวดวยกันอยางลงตัว หลายวิชามีสอนในหลักสูตรนี้
เพียงแหงเดียว ทำใหทราบวาประเทศเรามีจดุ เดน/จุดดอยในเรือ่ งใด
มหาบัณฑิตที่สำเร็จหลักสูตรนี้จึงเปรียบเสมือนกำลังสำคัญในการ
สงเสริมใหเกิดสังคมแหงการเรียนรูและนวัตกรรม แมหลักสูตรนี้
จะเปนเพียงจุดเริ่มเล็กๆ แตก็นาจะเปนจุดเริ่มตนที่ดีในการสราง
ความสามารถในการแขงขันของประเทศไทยในอนาคต พวกผมรสู กึ
ดีใจและภูมใิ จทีไ่ ดเปนสวนหนึง่ ของหลักสูตรน”ี้
น.พ. ศุภกรณ วิณวันก และ นายคงกะพัน ศิริวรรณ
ตัวแทนนักศึกษาหลักสูตรการจัดการนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยรามคำแหง รุนที่ 1
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สนช. จั ด งาน “ตลาดนั ด นวั ต กรรม 2550” หรื อ งาน
“InnoMart 2007” ขึน้ ระหวางวันที่ 4-7 ตุลาคม 2550 ณ
ฮอลล 1-4 อิมแพ็ค เมืองทองธานี ภายใตความรวมมือระหวาง
สนช. สำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
(สสว.) และเครือซิเมนตไทย เพื่อเปนเวทีในการจัดแสดง
ผลงานนวัตกรรมของผปู ระกอบการไทย รวมทัง้ สงเสริมและ
สนับสนุนผูประกอบการไทยในการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม
โดยอาศัยการเชื่อมโยงระหวางผูผลิต การตลาดและผลงาน
วิจัยที่มีศักยภาพในเชิงพาณิชย
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ภายในงานตลาดนัดนวัตกรรม ไดจดั ใหมกี ารแสดงผลงานนวัตกรรมจากบริษทั ตางๆ มากกวา 80 บริษทั
รวมถึงสถาบันการเงินที่ใหการสนับสนุนผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) และสถาบัน
การศึกษาอีกกวา 36 หนวยงาน อีกทั้งยังไดมีการจัดแสดงผลงานนวัตกรรมที่แสดงใหเห็นถึงแนวโนม
ของผลิตภัณฑนวัตกรรมของประเทศในโซน “Innovation Trends” นอกจากนี้ ภายในงานฯ ยังประกอบ
ดวยการสัมมนาในหัวขอ “การลงทุนในธุรกิจนวัตกรรมและทรัพยสนิ ทางปญญา” การเสวนา “Innovation
Talks” และงานแสดงและจำหนายสินคานวัตกรรม “InnoOK Grand Sale” ซึง่ มีการนำสินคานวัตกรรม
กวา 20 รายการมาจำหนายในราคาพิเศษ โดยมีผสู นใจเขาชมงานเปนจำนวนทัง้ สิน้ 52,220 คน

“ระบบเครือขายเพือ่ การพัฒนานวัตกรรม” เปนโครงการที่ สนช. ไดจดั ตัง้ ขึน้ โดยมีวตั ถุประสงค
สำคัญในการสรางและเชือ่ มโยงเครือขายสมาชิกผทู มี่ คี วามสนใจในเรือ่ งของการพัฒนานวัตกรรม
โดย สนช. จะประมวลขอมูล ขาวสาร ความรู ผลงานนวัตกรรม กิจกรรม และเรื่องตางๆ ที่
เกี่ยวของเขาไวดวยกัน และสรางเปนศูนยกลางขอมูลเพื่อจัดสงใหสมาชิกหรือแลกเปลี่ยนขอมูล
ระหวางสมาชิกตามความสนใจ ทำใหสมาชิกมีโอกาสในการรับทราบขอมูล ความเคลือ่ นไหวตางๆ
ในวงการนวัตกรรมและสามารถนำไปใชในการสรางความพรอมใหกบั องคกรธุรกิจนวัตกรรมของ
ตนเองตอไป
โครงการดังกลาวไดเริม่ ดำเนินการตัง้ แตเดือนมกราคม 2550 โดยมีผสู นใจสมัครเปนสมาชิกจนถึง
วันที่ 30 กันยายน 2550 เปนจำนวนทัง้ สิน้ 731 คน ซึง่ นอกจากสิทธิประโยชนตา งๆ ในการให
ขาวสารขอมูลและการประชาสัมพันธแลว สนช. ยังจัดใหมกี จิ กรรมตางๆ อีกมากมายเพือ่ สงเสริม
บรรยากาศและความตืน่ ตัวดานนวัตกรรม เชน การจัดกิจกรรมสงเสริมการขายสินคานวัตกรรม
ของคนไทย “InnoOK Grand Sale 2007” และการจัดสัมมนาทางดานนวัตกรรม “InnoOK
Special Talks” สำหรับสมาชิกเทานัน้
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“๑๐ สุดยอดธุรกิจนวัตกรรม ประจำป ๒๕๔๙” ไดถกู จัดขึน้ เปนครัง้ ทีส่ อง เพือ่ เปนการกระตนุ ใหภาคเอกชน
ตระหนักถึงความสำเร็จในการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม นอกจากนี้ ยังเปนการแสดงแนวโนมทิศทางของ
ธุรกิจใหมทมี่ ศี กั ยภาพในประเทศไทย รวมทัง้ ยังการสรางใหเกิดบรรยากาศการลงทุนในธุรกิจนวัตกรรม
อยางตอเนือ่ ง ทัง้ นี้ การพิจารณา “๑๐ สุดยอดธุรกิจนวัตกรรม” จะอาศัยหลักเกณฑในดานรูปแบบธุรกิจใหม
การสนับสนุนดวยเทคโนโลยีที่โดดเดน ศักยภาพของผลิตภัณฑในตลาดโลก การบริหารจัดการองคกร
การคมุ ครองทรัพยสนิ ทางปญญา และการสงเสริมใหเกิดกระแสความตืน่ ตัวดานนวัตกรรม
ทัง้ นี้ “๑๐ สุดยอดธุรกิจนวัตกรรม ประจำป ๒๕๔๙” ประกอบดวยผลงานนวัตกรรมทัง้ 10 อันดับ ไดแก
1) สเต็มเซลล...นวัตกรรมการแพทยในอนาคต
2) ขาวกลองสด...หอมกรุนจากทองนา
3) ระบบเพาะเลีย้ งปลาการตนู ...บานใหมของชีวติ ใตทอ งทะเล
4) สมองกล CNC...ชุบชีวิตเครื่องจักรกลไทย
5) แปงเด็กจากแปงขาวเจา...ธุรกิจใหมของขาวไทย
6) บรรจุภณ
ั ฑชวี ภาพ...จากธรรมชาติ คืนสธู รรมชาติ
7) ตะกรอผิวนมุ ...เตะไมเจ็บ
8) แขนกล...สุดยอดระบบอัตโนมัติ
9) เครือ่ งลางกระบอกไตเทียม...ประหยัด ปลอดภัย
10) เกาอีน้ ้ำยางพารา...นมุ ยิง่ กวานมุ

สนช. ไดใหความสำคัญกับการเผยแพรความรู ขอมูลขาวสาร ผลการ
ดำเนินงาน ตลอดจนตัวอยางความสำเร็จดานนวัตกรรม ทัง้ ในรูปแบบของ
การประชาสัมพันธ สิ่งพิมพ และสื่ออิเล็กทรอนิกส เพื่อสรางความตื่นตัว
ดานนวัตกรรมสสู าธารณชนในรอบปทผี่ า นมาดังนี้
• ขาวนวัตกรรมทีไ่ ดรบั การตีพมิ พ จำนวน 445 ขาว
• ขาวนวัตกรรมที่ไดรับการออกอากาศผานสื่อโทรทัศนและวิทยุ จำนวน

30 ครั้ง
• จัดทำสือ่ สิง่ พิมพเผยแพร จำนวน 70 รายการ ไดแก หนังสือ 21 เลม
จดหมายขาว 12 ฉบับ แผนพับและโปสเตอร 37 รายการ
• จัดทำสือ่ วิดที ศั นและพัฒนาเว็บไซตประชาสัมพันธ จำนวน 5 รายการ
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Thailand Top Innovative Companies 2007 ถือเปนหนังสือเลมแรกของประเทศไทยทีไ่ ดรวบรวม
รายชือ่ และลักษณะธุรกิจของบริษทั ชัน้ นำดานนวัตกรรมภายในประเทศจำนวน 100 บริษทั ทีป่ ระกอบธุรกิจ
และมีผลิตภัณฑทโี่ ดดเดน จัดจำหนายในตลาดทัง้ ในและตางประเทศ ทัง้ นี้ หนังสือดังกลาวไดถกู จัดพิมพ
เปนภาษาอังกฤษทัง้ ฉบับ จำนวน 4,000 ฉบับ โดย สนช. ไดจดั ใหมกี ารเปดตัวหนังสือฯ อยางเปนทางการ
ในวันนวัตกรรมแหงชาติ (5 ตุลาคม 2550) โดยหนังสือจะถูกจัดสงไปยังหนวยงานภาครัฐทีเ่ กีย่ วของ
และ บริษทั เอกชนชัน้ นำทัง้ ในและตางประเทศ เพือ่ ใชในการเผยแพรถงึ ศักยภาพของผปู ระกอบการไทย
ในการพัฒนานวัตกรรม
หนังสือดังกลาวไดมีการนำเสนอขอมูลของบริษัทที่มีความโดดเดนดานนวัตกรรมในหลากหลาย
อุตสาหกรรม อาทิ เครือซิเมนตไทย บริษทั ปตท. จำกัด (มหาชน) บริษทั ไบเออรไทย จำกัด บริษทั
ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเนชัน่ แนล จำกัด (มหาชน) บริษทั จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส จำกัด (มหาชน) บริษทั
เอราวัณ ฟามาซูตคิ อล รีเซิซ แอนด ลาบอราตอรี่ จำกัด บริษทั โรงงานเภสัชกรรม เกรทเตอรฟารมา จำกัด
บริษทั อินโนเทค เท็กซไทล จำกัด และบริษทั มาราธอน จำกัด เปนตน
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“นวัตกรรม” เปนเรื่องที่มีความหลากหลายมิติ มีหลายแงมุม รวมทั้งมีลักษณะที่ตองพึ่งพาอาศัยกันสูงมาก ทั้งนี้
ผทู เี่ กีย่ วของกับนวัตกรรมจึงตองมงุ เนนในการเชือ่ มโยงสัมพันธอยางตอเนือ่ งกับหลายๆ องคประกอบ ในลักษณะ
คลายระบบนิเวศในระบบสังคมและเศรษฐกิจ ดวยเหตุนี้ การพัฒนานวัตกรรมใหเกิดประสิทธิผลสูงทีส่ ดุ จึงตองใช
แนวทางการดำเนินงานอยางมีบูรณาการ ครอบคลุมทั้งปจจัยนำเขาที่จำเปนตอการพัฒนานวัตกรรมโดยตรง เชน
ความรแู ละเทคโนโลยี รวมทัง้ ความตองการของตลาดและปจจัยภายนอกทีม่ อี ทิ ธิพลตางๆ โดยเฉพาะสภาพแวดลอม
ของนโยบายรัฐ และโครงสรางพืน้ ฐานของประเทศ
เพื่อใหเกิดการเชื่อมโยงเครือขายวิสาหกิจนวัตกรรมดวยองคความรูระหวางภาครัฐ ภาคเอกชนและองคกรเอกชน
อันจะนำมาซึ่งการสราง “ระบบนิเวศนวัตกรรมแหงชาติ” (National Innovation Ecosystem) ที่เขมแข็งขึ้น
ภายในประเทศ สนช. จึงไดกำหนดแผนการสรางระบบและองคกรนวัตกรรม โดยการดำเนินการผานแผนงาน
การบริหารจัดการองคกรนวัตกรรม เพือ่ พัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรมแหงชาติในลักษณะทีค่ รอบคลุมองคประกอบ
ทัง้ หมดในการสรางสรรคนวัตกรรมเพือ่ ใหเกิดประโยชนสงู สุด
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“สนช. เป น องค ก รที่ ต อ ง
ถูกวิพากษวจิ ารณ องคกรที่
บุคคลภายนอกยากแกการ
เขาใจในแนวคิด หรืออาจ
จะรวมถึงคนใน ซึ่งบางครั้ง
ก็ยงั งงกับคำวา “นวัตกรรม”
เคยลองนึกยอนหลังกลับ
ไปวา ถาไมมี สนช. วันนี้
ประเทศไทยเราจะเปนเชนไร ใครจะเปนเพื่อนรวมทางกับนวัตกร
ใครจะเปนผูรวมรองรับความเสี่ยงในผลงานอันเปนนวัตกรรม....
ไมวาใครตอใครจะคิดอยางไรกับ สนช. หากแตในความรูสึก
ของผม สนช. เปนองคกรที่นารวมงาน นาสนับสนุน และผม
ไมเคยเสียดายเวลาที่ทำงานใหกับ สนช. เลยแมแตนอย”
คุณพิชัย ถิ่นสันติสุข
นายกสมาคมนวัตกรรมและทรัพยสนิ ทางปญญา

ในป พ.ศ. 2550 หนวยบริหารจัดการทรัพยสนิ ทางปญญา
ไดใหความชวยเหลือผูประกอบการในการยื่นคำขอรับ
สิทธิบตั รจำนวน 13 เรือ่ ง จัดฝกอบรมใหแกบริษทั ทัว่ ไป
และ SMEs 4 ครัง้ ประสานงานกับกรมทรัพยสนิ ทางปญญา
ในการจัดตัง้ คณะทำงานรวมโครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม
จากทรัพยสนิ ทางปญญา ดำเนินโครงการ “80 สิทธิบตั ร
กาวสู 80 ธุรกิจนวัตกรรม” ใหบริการทีป่ รึกษาดานทรัพยสนิ
ทางปญญาและสนับสนุนดานการถายทอดเทคโนโลยี
(licensing) ไปสภู าคเอกชน จำนวน 2 เทคโนโลยี และ
ประเมินมูลคาทรัพยสนิ ทางปญญา 3 รายการ (ภาคผนวก
2 หนา 38)

29

สนช. ไดจัดตั้งหนวยบริหารจัดการทรัพยสินทางปญญา (Intellectual Property Management: IPM) ขึ้น
เพื่อใหบริการและสงเสริมการนำทรัพยสินทางปญญาไปใชประโยชนในเชิงพาณิชยไดอยางมีประสิทธิภาพ โดย
ครอบคลุมบริการตางๆ ดังนี้
• ใหคำปรึกษาในการทำรายไดจากผลงานวิจยั นวัตกรรม และเทคโนโลยี ทัง้ ผลงานทีเ่ สร็จแลวและ
กำลังอยใู นระหวางการวิจยั
• ใหคำแนะนำเรือ่ งการขอรับความคมุ ครองตามกฎหมายทัง้ ในประเทศและตางประเทศ
• ใหคำปรึกษาดานการบริหารจัดการทรัพยสนิ ทางปญญาและการสราง/ปรับปรุง IP Portfolio ในระดับองคกร
• บริการประเมินมูลคาเทคโนโลยีและทรัพยสนิ ทางปญญา เพือ่ ใชในการตอรองทางธุรกิจ
• ใหคำปรึกษาดานการถายทอดเทคโนโลยีและทรัพยสนิ ทางปญญาแกบคุ คลอืน่
• หาผรู ว มลงทุนในการนำเทคโนโลยีและทรัพยสนิ ทางปญญาไปประกอบธุรกิจ

บริการแสวงหานวัตกรรม ไดถกู จัดตัง้ ขึน้ เมือ่ ป พ.ศ. 2548 เพือ่ มงุ เนนในการสรางสรรคผลงานนวัตกรรม
โดยใชผเู ชีย่ วชาญจากหนวยงานภายนอกตามกระบวนทัศนของนวัตกรรมแบบเปด (open innovation)
ทัง้ นี้ สนช. ไดเชือ่ มโยงเครือขายผเู ชีย่ วชาญของหนวยงานบริการผเู ชีย่ วชาญอาวุโส (Senior Experten
Service; SES) จากประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมัน
การดำเนินงานที่ผานมาของการใหบริการดังกลาว ไดรับความสนใจจากองคกรภาคเอกชนมากกวา 28
บริษัท โดยไดมีการขอรับผูเชี่ยวชาญไปแลวจำนวนทั้งสิ้น 8 โครงการ อนึ่ง การที่องคกรภาคเอกชน
ไดรบั คำแนะนำตางๆ จากผเู ชีย่ วชาญตางๆ ไดสง ผลใหเกิดการพัฒนาโครงการนวัตกรรม และ สนช. ไดให
การสนับสนุนโดยผานกลไกการสนับสนุนดานตางๆ อยางตอเนื่อง อาทิ โครงการพัฒนารถกอลฟไฟฟา
อเนกประสงค “Cario Bravo” ซึง่ ไดรบั การสนับสนุนจาก สนช. ในโครงการ “นวัตกรรมดี...ไมมดี อกเบีย้ ”
และโครงการพัฒนาผลิตภัณฑถว งลอสองชัน้ ซึง่ ไดรบั การสนับสนุนในโครงการ “แปลงเทคโนโลยีเปนทุน”
เปนตน

“สนช. ไดใหการสนับสนุน
บริษทั ทีเอส วีฮเี คิล เทค
จำกัด โดยเชิญผเู ชีย่ วชาญ
มาใหคำแนะนำในการผลิต
รถกอลฟไฟฟาซึ่งสามารถ
ชวยตอบโจทยปญหาของ
บริษทั ฯ ไดเปนอยางดี ทัง้ นี้
คำปรึกษาของผูเชี่ยวชาญ
ยังชวยเพิ่มความมั่นใจใหทีมงานวิศวกรในการพัฒนาเทคโนโลยี
และตัดสินใจอยางไมลังเล ทำใหเกิดการตอยอดผลการทำงาน
รวมกันระหวางผูเชี่ยวชาญและบริษัทฯ จนเกิดเปนผลิตภัณฑ
รถกอลฟไฟฟาที่ไดรับการสนับสนุนในโครงการ “นวัตกรรมดี...
ไมมีดอกเบี้ย” ของ สนช. ตอไป โครงการดังกลาว ไดใหประโยชน
แกบริษัทฯ เปนอยางมาก โดยเฉพาะการทำใหวิศวกรมีโอกาส
สรางสรรคผลงานใหมๆ โดยอาศัยการเรียนรูจากประสบการณ
ของผเู ชีย่ วชาญในการสรางผลงานและโอกาสในการลงทุน”
ดร. สมพร จึงรุงเรืองกิจ
ประธานกรรมการบริหาร กลุมบริษัทไทยซัมมิท
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สนช. ไดรวมกับสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และบริษัท ไมโครซอฟท
(ประเทศไทย) จำกัด ดำเนินโครงการสำรวจขีดความสามารถดานนวัตกรรมของประเทศไทย ประจำป 2550
โดยทำการสำรวจในสองสวน คือ สวนของการสำรวจขอมูลทัศนคติของผบู ริหารระดับสูง (CEOs) และ
สวนของการสำรวจขอมูลการดำเนินกิจกรรมดานนวัตกรรมของบริษทั ทีม่ ศี กั ยภาพการแขงขันสูง
การสำรวจทัศนคติของผูบริหารระดับสูง ไดใชตัวแปรหลัก 3 ตัวแปรในการวัดศักยภาพ คือ การสราง
ความรู (knowledge creation) การถายทอดองคความรู (knowledge transfer), และการนำความรู
ในองคกรไปใชเพื่อเพิ่มขีดความสามารถขององคกร (knowledge utilization) ซึ่งผลการสำรวจพบวา
คาดัชนีความเชือ่ มัน่ ระดับความสามารถดานนวัตกรรม (Innovation Capability Index: ICI) ในป พ.ศ.
2550 มีคา เทากับ 68.2 ทัง้ นี้ คะแนนดังกลาวสะทอนใหเห็นวาระดับความสามารถดานนวัตกรรมของบริษทั
ทีม่ ศี กั ยภาพการแขงขันสูงในประเทศไทยวามีศกั ยภาพในระดับคอนขางดี
ทั้งนี้ จากการสำรวจขอมูลการดำเนินกิจกรรมดานนวัตกรรมของบริษัทตางๆ ในธุรกิจที่มีการแขงขันสูง
(highly competitive business) ใน 7 กลมุ อุตสาหกรรม โดยอาศัยตัวแปรเดียวกัน พบวาบริษทั เหลานี้
มีการดำเนินกิจกรรมดานปรับปรุงกระบวนการเดิม จำนวน 2.3 รายการ/บริษทั /ป และการพัฒนาผลิตภัณฑ
ใหมที่ไมเคยมีมากอนในตลาด จำนวน 2.2 รายการ/บริษัท/ป ตลอดจนการพัฒนาผลิตภัณฑที่เปน
สินคาทดแทนคแู ขงในตลาด จำนวน 1.9 รายการ/บริษทั /ป

31

การดำเนินโครงการสำรวจขีดความสามารถดานนวัตกรรม
ของประเทศไทย ประจำป 2550 ในครัง้ นี้ ถือเปนการสำรวจ
ระดับการพัฒนานวัตกรรมในภาคเอกชนเปนครัง้ แรกของ
ประเทศไทย โดยมีเปาหมายที่จะดำเนินโครงการสำรวจ
เชนนีอ้ กี เปนประจำทุกป ดังนัน้ ขอมูลทีไ่ ดจากการสำรวจ
ในป พ.ศ. 2550 จึงเปนการสรางขอมูลตัง้ ตน (baseline
data) อันจะเปนประโยชนอยางยิง่ ตอการศึกษาเปรียบเทียบ
ในอนาคต โดยคณะผดู ำเนินโครงการอาจจะทำการปรับปรุง
ตัวแปรที่ใชในการสำรวจและเครื่องมือในการวัดตางๆ
ใหเหมาะสมยิง่ ขึน้ ไปในปตอ ๆ ไป

พือ่ สงเสริมใหเกิดความรวมมือและเครือขาย ทัง้ ในดานการเรียนรู การประชาสัมพันธ รวมทัง้ การใชประโยชน
จากฐานขอมูลและองคความรดู า นวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและดานธุรกิจ อันจะนำไปสกู ารพัฒนาเครือขาย
นวัตกรรมของประเทศในเชิงระบบ อีกทัง้ สงเสริมใหเกิดบรรยากาศในการสรางสรรคนวัตกรรม การประกวด
ผลงานนวัตกรรม และการจัดการประชุม สนช. จึงไดใหความชวยเหลือ สนับสนุนแกหนวยงานภายนอก
รวมทัง้ การสรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงานในและตางประเทศในการดำเนินกิจกรรมตางๆ หลาย
โครงการ (ภาคผนวก 3 หนา 39) ไดแก
• การสงเสริมการเรียนรู สรางสรรค และการยกระดับผลงานและนวัตกรรม จำนวนทัง้ สิน้ 10 โครงการ
• การสนับสนุนดานการเผยแพร ประชาสัมพันธเพือ่ สรางความตระหนักดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี

และนวัตกรรม จำนวน 3 โครงการ
• การสรางเครือขายทางวิชาการ จำนวน 1 โครงการ
• ความรวมมือกับองคกรตางประเทศ จำนวน 4 โครงการ
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เพื่อใหการดำเนินการดานการยกระดับนวัตกรรมของ
ประเทศของ สนช. เกิดขึน้ และตอบสนองตอความคลองตัว
ในการนำเสนอและติดตามการขอรับการสนับสนุนจาก
ผปู ระกอบการดานนวัตกรรมไดอยางรวดเร็ว สนช. ไดรเิ ริม่
และพัฒนา “ระบบเสนอโครงการนวัตกรรมออนไลน”
ที่ชวยผูประกอบการใหสามารถเขาถึงรูปแบบและกลไก
การสนับสนุนของสำนักงานฯ ไดอยางสะดวก รวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้

คณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไดทำการสำรวจผลการดำเนินงานของ
สนช. ในระหวางป พ.ศ. 2547 - 2550 เพื่อประเมินประสิทธิภาพในการพัฒนา
นวัตกรรมภายในประเทศ การศึกษาดังกลาวพบวา
• การสนับสนุนดานการเงินของ สนช. แกภาคเอกชนนัน้ ดำเนินไปอยางมีความคมุ คา

ทางการเงิน เนื่องจาก โครงการที่ สนช. ใหการสนับสนุนลวนใหผลตอบแทน
ทางการเงินเปนทีน่ า พอใจ
• การสนับสนุนโครงการของ สนช. นัน้ สงผลกระทบเชิงบวกทัง้ ทางดานสังคมและ
เศรษฐกิจ เนือ่ งจากอัตราผลตอบแทนภายในทางสังคมยังมีคา เปนบวก
• ผปู ระกอบการทีไ่ ดรบั บริการจาก สนช. ทัง้ หมด ตลอดจนคณะกรรมการ และ
อนุกรรมการชุดตางๆ ของ สนช. ใหคะแนนความพึงพอใจตอผลการปฏิบตั งิ าน
ของ สนช. ในภาพรวมอยทู ี่ 8 คะแนน (เต็ม 10 คะแนน)
• ควรเรงดำเนินการสนับสนุนการสรางอุทยานนวัตกรรม (Innovation Park)
ในบริเวณปริมณฑลทีไ่ มหา งจากกรุงเทพ เพือ่ ใหเปนบริเวณสำหรับจัดนิทรรศการ
(exhibition park) เพื่อเผยแพรใหสาธารณชนทราบในวงกวาง อันจะเปน
การประชาสัมพันธและสรางภาพลักษณทดี่ ตี อ การพัฒนานวัตกรรมของประเทศ
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ระบบบริหารจัดการองคกรดังกลาวไดมกี ารเชือ่ มโยงขอมูลกับ “ระบบงานสารสนเทศกลางเพือ่ การบริหาร
จัดการโครงการนวัตกรรม” เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาโครงการ
ของสำนักงาน อนึ่ง ในปที่ผานมา ไดมีผูประกอบการหลายรายใหความสนใจในการนำเสนอโครงการ
เพือ่ ขอรับการสนับสนุนทางระบบดังกลาว เปนจำนวนมากกวา 153 โครงการ จากจำนวนโครงการทีเ่ สนอ
ขอรับการสนับสนุนทัง้ สิน้ 317 โครงการ

ดร. สุวทิ ย เมษินทรีย และคณะฯ ไดทำการศึกษาทิศทางการปรับกรอบภารกิจของ สนช.
โดยไดนำเสนอแนวทางในการปรับเปลีย่ นบทบาทของ สนช. ในอนาคต นัน่ คือ การปรับองคกร
ใหมบี ทบาทเสมือน Account Executive ทีส่ ามารถจัดสรรบริการตามทีล่ กู คาตองการ
ปจจุบนั สนช. มีศกั ยภาพในการใหบริการในสวนทีเ่ ปน Account Executive หรือ Integrator
ผานบทบาทของการบริหารโครงการ รวมทัง้ บทบาทในดาน Innovation Platform ผานทาง
หนวยบริหารจัดการทรัพยสนิ ทางปญญา ดังนัน้ ในระยะสัน้ สนช. จะตองปรับใหสามารถ
ขยายการใหบริการในลักษณะที่ครอบคลุมอีก 2 ดานคือ การเปนผูจัดการกองทุนใน
Investment Platform และการเปนทีป่ รึกษาใน Business Platform
ปจจัยสำคัญดังกลาว คือการเชื่อมโยงกับหนวยงานนอก สนช. ในระดับตางๆ ซึ่งถือเปน
ภารกิจสำคัญ โดย สนช. จะตองศึกษาบทบาทของหนวยงานตางๆ ทีท่ ำหนาทีด่ า นนวัตกรรม
ตลอดจนการสรางความรวมมือระหวางกันในรูปแบบตางๆ เริ่มตั้งแตโครงการที่สนับสนุน
งานวิจยั พัฒนารวมกัน จนถึงโครงการธุรกิจทีส่ ามารถรวมกันสนับสนุนได
ความสำเร็จของการผลักดันใหเกิดนวัตกรรมระดับองคกร (enterprise-based innovation)
ขึ้นอยูกับการสนับสนุนโครงการนวัตกรรมใหประสบความสำเร็จอยางเปนรูปธรรม หรือ
การสรางใหเกิดตัวอยางความสำเร็จอยางแพรหลาย ซึง่ จะสงผลกระตนุ ความตืน่ ตัวใหแกองคกร
ตางๆ ใหตระหนักถึงผลประโยชนในการสรางนวัตกรรมใหเกิดขึน้ อยางตอเนือ่ ง
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ภาคผนวก 1 โครงการนวัตกรรมที่ สนช. ใหการสนับสนุน ปงบประมาณ 2550
ลำดับ

โครงการ

รหัสโครงการ

ผรู บั ทุน/บริษทั

รูปแบบ
วงเงิน
การสนับสนุน การสนับสนุน

มูลคา
การลงทุน

โครงการนวัตกรรมเชิงยุทธศาสตรกลุมธุรกิจชีวภาพ
1. โครงการผลิตภัณฑเพือ่ สุขภาพปากไพลทานอยด

500,000

983,350

2.

424,000
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1,200,000
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1,475,000
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466,000
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500,000

867,750
1,394,350

1,631,000

5,200,000
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3,300,000
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1,170,000
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1,300,000
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P11-BP-49-11-003 บริษทั โควิก เคทท อินเตอรเนชัน่ แนล ดานวิชาการ
(ประเทศไทย) จำกัด
โครงการตนแบบระบบการเลีย้ งไรน้ำนางฟาสิรนิ ธร P11-BT-50-04-010 นายสุวิน นะวะชีระ และ/หรือผูมีอำนาจ ดานวิชาการ
เชิงพาณิชย
ลงนามผูกพันนิตบิ คุ คล
โครงการการตรวจสุขภาพระดับยีนสำหรับปจจัยเสีย่ ง P11-BT-50-02-005 บริษัท ฮารท เจเนติกส จำกัด
ดานวิชาการ
ของโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตัน
โครงการตนแบบการเพาะเลีย้ งปลานิลแบบพัฒนา
P12-KD-50-07-093 นายอมร เหลืองนฤมิตชัย
ดานวิชาการ
ดวยระบบไบโอฟล็อกและไนตริฟเคชั่น
โครงการการผลิตกรดแลคติกเพื่อใชผลิต
P11-BT-50-07-019 บริษัท ไบโอกรีนเวิลด จำกัด โดยมี
ดานวิชาการ
พลาสติกชีวภาพชนิดพอลิแลคติกในประเทศ
บริษทั สงวนวงษอตุ สาหกรรม จำกัด
เปนผรู ว มโครงการฯ
โครงการสารยึดเกาะจากขาวไทย
P11-BT-50-01-001 บริษัท เพรสซิเด็นท เกรน พรอดักท
ดานวิชาการ
สำหรับผลิตภัณฑอาหาร
จำกัด
โครงการสุรากลั่นจากมันเทศ (Shochu)
P11-BT-50-08-023 หางหนุ สวนจำกัด ภูเถา
ดานวิชาการ
โครงการการผลิตเอนไซมปาเปนจากมะละกอ
P11-BP-49-10-001 บริษทั ออเร็นทัล สปา จำกัด
แปลงเทคโนโลยี
สำหรับผลิตภัณฑสปาและเครื่องสำอาง
เปนทุน
โครงการขาวกลองงอก GABA-rice
P11-BT-49-11-008 บริษทั ปทุมไรซมลิ แอนด แกรนารี แปลงเทคโนโลยี
จำกัด (มหาชน) บริษัท เจียเมง จำกัด
เปนทุน
และบริษทั ธวัชชัย อินเตอรไรซ จำกัด
โครงการนวัตกรรมชุดตรวจสอบสารปฎิชวี นะ
P11-BT-49-10-002 บริษทั ไฮเออร เอ็นทเตอรไพรส จำกัด แปลงเทคโนโลยี
ตกคางในน้ำนม
เปนทุน
โครงการชุดตรวจนับ CD4+ limphocytes
P11-BT-50-02-006 บริษัท ไอเมด ลอบอราทอรี่ จำกัด
แปลงเทคโนโลยี
ดวยเครือ่ งวิเคราะหเม็ดเลือดอัตโนมัติ
เปนทุน
โครงการการผลิตเอนไซนยอยพอลิแซคคาไรด
P11-BT-49-11-007 บริษทั เวลเทค ไบโอเทคโนโลยี
แปลงเทคโนโลยี
ที่ไมใชแปงเพื่อใชในอุตสาหกรรมอาหารสัตว
โปรดักส จำกัด
เปนทุน
ในระดับนำรอง
โครงการไซเลจเปลือกสับปะรดโปรตีนสูง
P12-KD-49-11-023 บริษทั ซี แอนด เอ ฟด โปรดักส จำกัด แปลงเทคโนโลยี
เปนทุน
โครงการโรงงานตนแบบผลิตปยุ ชีวภาพ
P11-BT-50-03-007 บริษทั รงุ เจริญอุตสาหกรรม (1994) แปลงเทคโนโลยี
จากแบคทีเรียสังเคราะหแสง
จำกัด
เปนทุน
โครงการเครือ่ งดืม่ จากแปงขาวกลองงอก
P11-BT-50-05-013 บริษทั บี เดอะ เชฟ จำกัด
แปลงเทคโนโลยี
เปนทุน
โครงการกะทิธญ
ั พืช
P12-KD-50-01-011 บริษทั ฟอรแคร จำกัด
นวัตกรรมดี...
ไมมดี อกเบีย้
โครงการการผลิตเครือ่ งสำอาง
P12-KD-50-07-102 บริษัท พรีมาเฮิรบ (ประเทศไทย) จำกัด นวัตกรรมดี...
จากสารสกัดเม็ดลำไย
ไมมดี อกเบีย้
โครงการการผลิตขาวหอมมะลิอนิ ทรีย
P11-BT-49-11-009 วิสาหกิจชุมชนบานนาถัง
ทุนเครือขาย
พันธขุ าวดอกมะลิ 105 สเู ชิงพาณิชย
วิสาหกิจนวัตกรรม
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โครงการนวัตกรรมเชิงยุทธศาสตรกลุมธุรกิจชีวภาพ
19. โครงการเนือ้ โคธรรมชาติ

P12-KD-50-02-017 สหกรณโคเนือ้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ทุนเครือขาย
วิทยาเขตกำแพงแสน
วิสาหกิจนวัตกรรม
20. โครงการ Thai Food and Innovation VCF
P11-BT-50-07-021 Thai Food and Innovation Venture รวมลงทุนธุรกิจ
Capital Fund.Co., Ltd.
นวัตกรรม
21. โครงการการจัดทำสมุดปกขาว “กระชายดำ”
P11-BP-49-11-004 กลุมบริษัทในสมาคมสมุนไพรไทย และ ประสานงาน
บริษัท มารูเซ็น จำกัด (ประเทศญี่ปุน) ดานวิชาการ
22. โครงการความรวมมือเพือ่ การจัดทำเอกสารทางวิชาการ P11-BT-50-02-003 บริษัท น้ำมันบริโภคไทย จำกัด
ประสานงาน
“แกมมา ออริซานอล” ในน้ำมันรำขาว
ดานวิชาการ
23. โครงการความรวมมือเพือ่ การพัฒนาผลิตภัณฑ
P11-BP-49-11-002 บริษัท เอส.ซี. อารททิสทรี จำกัด
ประสานงาน
บำรุงเสนผมจากสารสกัดสมุนไพรกระชายดำ
ดานวิชาการ
โครงการนวัตกรรมเชิงยุทธศาสตรกลุมอุตสาหกรรมเชิงเศรษฐนิเวศ
24. โครงการวิเคราะหเชิงลึกการผลิตหนอไมฝรัง่ อินทรีย P11-BT-49-10-001 บริษัท สวิฟท จำกัด
ดานวิชาการ
ตามกรอบยุทธศาสตรดา นเกษตรอินทรีย
ของประเทศไทย
25. โครงการผาออมจากฝายอินทรีย
P11-BT-49-11-005 สหกรณกรีนเนท จำกัด
ดานวิชาการ
26. โครงการรูปแบบธุรกิจรีสอรทเกษตรอินทรีย
P11-BT-50-02-004 บริษัท ชัยภูมิ พืชผล จำกัด
ดานวิชาการ
27. โครงการมาตรฐานปศุสตั วอนิ ทรียและปศุสตั วธรรมชาติ P11-BT-50-05-012 สำนักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย
ดานวิชาการ
28. โครงการทอยางน้ำซึมสำหรับเกษตรกรรม
P12-KD-50-06-072 บริษัท เอ็น ดี รับเบอร จำกัด
ดานวิชาการ
ในระดับนำรอง
29. โครงการการผลิตยางธรรมชาติเกรดพิเศษ
P11-BM-50-02-002 บริษทั ไทยอินโนเวดรับเบอร จำกัด
แปลงเทคโนโลยี
“Innoprene” โดยปฏิกิริยาโอโซโนไลซีส
เปนทุน
30. โครงการนวัตกรรมการผลิตพอลิบีตาไฮดรอกซีP11-BT-50-07-020 บริษทั มิตรผล วิจยั พัฒนาออย
แปลงเทคโนโลยี
บิวทิเรต (PHB) จากกากน้ำตาลในระดับนำรอง
และน้ำตาล จำกัด
เปนทุน
31. โครงการนวัตกรรมระบบการผลิตยางแผน
P11-EN-49-06-020 บริษัท ยางไทยอีสาน จำกัด
นวัตกรรมดี...
ชนิดพิเศษภาคอีสาน
ไมมดี อกเบีย้
32. โครงการการผลิตสบอู นิ ทรีย
P11-BT-50-03-009 บริษทั เชียงใหม ออรแกนนิค
นวัตกรรมดี...
แอนด สปา จำกัด
ไมมดี อกเบีย้
33. โครงการแปงมะพราวอินทรีย
P11-BT-50-05-015 บริษทั เอิรธ บอรน จำกัด
นวัตกรรมดี...
ไมมดี อกเบีย้
34. โครงการนวัตกรรมการผลิตกาซชีวภาพจากน้ำเสีย P11-EV-50-05-011 บริษัท ตรังน้ำมันปาลม จำกัด
นวัตกรรมดี...
โรงสกัดน้ำมันปาลมดวยระบบผสมผสาน
ไมมดี อกเบีย้
35. โครงการตนแบบบานไมยางพารา
P12-KD-50-05-070 สมาคมธุรกิจไมยางพาราไทย
ทุนเครือขาย
วิสาหกิจนวัตกรรม
36. โครงการความรวมมือในการพัฒนาสูตรในการผลิต P11-BT-50-07-018 บริษัท อุตสาหกรรมถุงพลาสติคไทย
ประสานงาน
ถุงพลาสติกยอยสลายไดทางชีวภาพ
จำกัด
ดานวิชาการ
โครงการนวัตกรรมเชิงยุทธศาสตรกลุมการออกแบบเชิงนวัตกรรม
37. โครงการรถพนสารกำจัดศัตรูพชื

P12-KD-49-11-034 นายบุญเรือง เชื้อรามัญ

ดานวิชาการ

647,500

3,450,500

50,000,000

210,000,000

-

5,000,000

-

155,000

-

400,000

1,348,000

2,000,000

100,000
150,000
200,000
300,000

1,100,000
470,000
510,000
1,330,000

820,000

4,903,000

930,000

1,629,700

2,500,000

43,100,000

1,200,000

12,200,000

900,000

9,000,000

2,000,000

61,000,000

400,000

1,425,000

-

2,875,000

90,000

240,000
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38. โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑกำจัดลูกน้ำยุงลาย
P12-KD-49-11-024
temephos zeolite granules
39. โครงการ THAI SOS ตนแบบระบบขอความชวยเหลือ P12-KD-50-05-068
แบบพกพา
40. โครงการเครือ่ งขึน้ รูปผลิตภัณฑเซรามิก
P12-KD-50-06-073
U2-Profile Press
41. โครงการปายอะคริลิกประหยัดพลังงานไฟฟา
P12-KD-50-05-052
42. โครงการหมวกยางสำหรับตนยางพาราในระดับนำรอง P12-KD-50-05-054
43. โครงการคอนกรีตมวลเบาสำหรับบานราคาประหยัด
44. โครงการการพัฒนาระบบปองกันและกำจัดตัวเรือด
ในโรงแรม
45. โครงการพัฒนาและออกแบบระบบซอฟตแวรเกมส
บนเครือ่ ง NDS
46. โครงการรถไฟฟาสำหรับคนพิการ
47. โครงการผลิตกระดาษเยื่อเปลือกสบูดำนำรอง
ระดับชุมชน
48. โครงการพัฒนาตนแบบโรงเรือนเพาะเห็ดยานางิ
ระบบปดแบบประหยัดและพัฒนากระบวนการผลิต
ทีไ่ ดมาตรฐาน EUREPGAP
49. โครงการระบบทำน้ำรอนจากพลังงานแสงอาทิตย
สำหรับประกอบอาหาร
50. โครงการเรือนไทยภาคใตจากไมพลาสติกคอมโพสิต
51. โครงการนวัตกรรมผลิตภัณฑถว งลอ 2 ชัน้
52.
53.
54.
55.

ผรู บั ทุน/บริษทั

รูปแบบ
วงเงิน
การสนับสนุน การสนับสนุน

มูลคา
การลงทุน

บริษัท อิคาริ เทรดดิ้ง (ประเทศไทย)
จำกัด
หางหนุ สวนจำกัด จีเมด

ดานวิชาการ

184,000

879,000

ดานวิชาการ

65,000

143,000

นายทวีศกั ดิ์ อินธิกอง

ดานวิชาการ

400,000

3,000,000

บริษัท แพนเอเชียอุตสาหกรรม จำกัด
บริษทั เอส.แอล. อุตสาหกรรมยาง
(2000) จำกัด
P12-KD-50-05-062 หางหนุ สวนจำกัด วริศภัทรวิศวกรรม
P12-KD-50-03-028 บริษทั บุณยพรหม 2548 จำกัด

ดานวิชาการ
ดานวิชาการ

230,000
200,000

1,480,000
1,082,200

ดานวิชาการ
ดานวิชาการ

205,000
285,000

545,000
997,800

P12-KD-50-05-064 บริษัท สตูดิโอ นอกเทิรน จำกัด

ดานวิชาการ

1,100,000

5,129,040

P12-KD-50-03-039 บริษทั อินเวนชัน่ อินเตอรเนชัน่ แนล
ดานวิชาการ
จำกัด
P12-KD-50-06-084 วิสาหกิจชุมชนมะหงุ ฮัว้ รัว้ พลังงานทดแทน ดานวิชาการ
พัฒนาการเกษตร
P12-KD-50-06-082 บริษัท เพชรบูรณ อินโนเวชั่น จำกัด
ดานวิชาการ

135,000

202,000

430,000

4,270,000

250,000

7,815,000

P12-KD-50-07-107 หางหนุ สวนจำกัด รงุ เรืองธัญญพัทธ

ดานวิชาการ

465,000

1,000,000

ดานวิชาการ
แปลงเทคโนโลยี
เปนทุน
แปลงเทคโนโลยี
เปนทุน
แปลงเทคโนโลยี
เปนทุน
แปลงเทคโนโลยี
เปนทุน
แปลงเทคโนโลยี
เปนทุน
แปลงเทคโนโลยี
เปนทุน
แปลงเทคโนโลยี
เปนทุน
แปลงเทคโนโลยี
เปนทุน

200,000
180,000

1,750,000
20,000,000

250,000

340,000

2,750,000

6,472,000

2,025,000

6,187,000

250,000

400,000

500,000

1,800,000

430,000

680,000

1,180,000

2,550,000

P12-KD-50-06-085 บริษทั วี.พี. วดู จำกัด
P12-KD-49-12-039 บริษทั พี.ซี. โปรดักส อินเตอร
เนชั่นแนล จำกัด
โครงการตนแบบอุปกรณกรองอากาศขนาดเล็ก
P12-KD-49-08-179 นายประสงค ลือชาชัยวงศ และ/หรือ
ผมู อี ำนาจลงนามผูกพันนิตบิ คุ คล
โครงการการพัฒนาเครือ่ งยนตสจี่ งั หวะอเนกประสงค P12-KD-49-11-031 บริษทั CTAP Holding จำกัด
ขนาดเล็ก
โครงการสรางตนแบบเครือ่ งกัดโลหะความเร็วสูง
P12-KD-49-11-025 บริษัท แอดวานซ อินโนเวชั่น จำกัด
แบบ 5 แกน สำหรับอุตสาหกรรมผลิตแมพมิ พโลหะ
โครงการหนุ ยนตตรวจสอบวัตถุตอ งสงสัย
P12-KD-50-03-025 บริษัท คิงส อินเทลลิเจนท จำกัด

56. โครงการผลิตอวนสามเงื่อนแบบ U-Knot

P12-KD-50-03-034 บริษัท ไทยนิปปอนแหอวน จำกัด

57. โครงการพาหนะสวนบุคคล 2 ลอ

P12-KD-50-03-038 บริษทั แอล.เจ.อาร. อินดัสตรี จำกัด

58. โครงการเครือ่ งมือตรวจสอบระบบขอมูลในรถยนต

P12-KD-49-10-001 บริษัท ไทยเจอรเทค จำกัด
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59. โครงการเครือ่ งจักร “rotation molding
P12-KD-49-10-012 บริษทั ไทย โพลีสตีล จำกัด
สำหรับผลิตเสาไฟพอลิเมอร”
60. โครงการ Overlaid Environment
P12-RP-50-01-002 บริษัท ลานเกียรเทคโนโลยี จำกัด
61. โครงการการพัฒนาตนแบบเครือ่ งขึน้ รูป
P12-KD-49-12-038
แหวนยางกันซึม
62. โครงการชุดฝกวิชาเครือ่ งมือและการวัดอิเล็กทรอนิกส P12-KD-50-04-042
63. โครงการเครือ่ งผลิตกาซไนโตรเจนจากอากาศ

P12-KD-50-02-020

64. โครงการเครือ่ งปอกผลหมาก

P12-KD-50-05-053

65. โครงการตนแบบเครือ่ งจำหนายอาหารอัตโนมัติ

P12-KD-50-06-075

66. โครงการระบบตรวจจับภาพอัจฉริยะ
แบบสมองกลฝงตัว
67. โครงการการพัฒนาสารเคลือบแข็งสำหรับแวนตา
ทีม่ คี า ดัชนีหกั เหสูง
68. โครงการเซรามิกขัน้ สูงสำหรับงานอุตสาหกรรม

P12-KD-50-08-121

69. โครงการนวัตกรรมการผลิตเฟนกลมุ ชายผาสีดา
ของประเทศเชิงพาณิชย
70. โครงการรถไฟฟาเอนกประสงคขนาดเล็ก Cario II

P12-KD-49-10-005

P12-KD-50-06-079
P12-KD-50-07-094

P11-DB-50-01-001

71. โครงการอุปกรณการปลูกตนไมสำหรับเด็ก
Let’s Plant
72. โครงการเครือ่ งทำน้ำรอนแบบปม ความรอน

P12-KD-50-04-050

73. โครงการนวัตกรรมระบบการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
กลวยไมเมืองหนาวแบบควบคุมสิง่ แวดลอม
74. โครงการเครื่องแกะสลักสัญลักษณบนเลนสสายตา
ดวยเลเซอร
75. การเพิ่มทุนบริษัทรวมทุน สตางค จำกัด

P12-KD-50-08-108

P12-KD-50-01-010

76. โครงการผลิตเครือ่ งทดสอบลูกตะกรออัตโนมัติ

P11-DB-50-03-002

77. โครงการการยืนยันความเปนไปไดทางเทคโนโลยี
ในการเคลือบสารสกัดผงไหมบนสิง่ ทอ
78. โครงการความรวมมือเพื่อการพัฒนาเสื้อทอ
ผสานฝายและไหม “Cotta-silk”

P12-KD-50-02-013

P12-KD-50-02-022

P12-KD-50-07-092

P12-KD-50-04-046

รูปแบบ
วงเงิน
การสนับสนุน การสนับสนุน

แปลงเทคโนโลยี
เปนทุน
แปลงเทคโนโลยี
เปนทุน
บริษทั เพาเวอรซลี จำกัด
แปลงเทคโนโลยี
เปนทุน
บริษัท เอลเว (ประเทศไทย) จำกัด แปลงเทคโนโลยี
เปนทุน
บริษัท สยามวอเตอรเฟลม จำกัด
แปลงเทคโนโลยี
เปนทุน
พิณพัชพานิชย
แปลงเทคโนโลยี
เปนทุน
นางสาววิไลพร อินทุสตุ
แปลงเทคโนโลยี
เปนทุน
บริษทั เคลฟเวอร คอรปอเรชัน่ จำกัด แปลงเทคโนโลยี
เปนทุน
บริษทั ไทยออพติคอล กรปุ จำกัด แปลงเทคโนโลยี
(มหาชน)
เปนทุน
บริษัท กลาสรูม จำกัด
แปลงเทคโนโลยี
เปนทุน
นายพุทธิ ชวยชูวงศ
นวัตกรรมดี...
ไมมดี อกเบีย้
บริษทั ที เอส วีฮเี คิลเทค จำกัด
นวัตกรรมดี...
ไมมดี อกเบีย้
บริษัท ไทยคัลเลอรเคลย จำกัด
นวัตกรรมดี...
ไมมดี อกเบีย้
บริษทั ชะอำพีรพัฒน เคมีคอล จำกัด นวัตกรรมดี...
ไมมดี อกเบีย้
หางหุนสวนจำกัด ประยูรออคิดส
นวัตกรรมดี...
ไมมดี อกเบีย้
บริษทั โฟโทนิคศ ไซเอ็นซ จำกัด
แปลงเทคโนโลยี
เปนทุน
บริษัทรวมทุน สตางค จำกัด
รวมลงทุนธุรกิจ
นวัตกรรม
บริษัท เสถียรอุตสาหกรรม จำกัด
ประสานงาน
ดานวิชาการ
บริษัท ยูไนเต็ด เท็กซไทล มิลล จำกัด ประสานงาน
ดานวิชาการ
บริษทั ธนูลกั ษณ จำกัด (มหาชน)
ประสานงาน
ดานวิชาการ

มูลคา
การลงทุน

200,000

520,000

316,000

426,000

1,025,000

4,220,000

480,000

622,000

545,500

1,425,500

50,000

75,000

1,200,000

2,660,045

842,000

2,052,000

488,000

1,494,800

280,000

936,060

100,000

2,550,000

1,500,000

95,000,000

500,000

11,650,000

600,000

17,500,000

1,500,000

114,007,080

580,000

1,850,000

20,000,000

200,000,000
1,100,000

-

400,000

-

1,000,000
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ภาคผนวก 1 (ตอ)
ลำดับ

โครงการ

รหัสโครงการ

โครงการนวัตกรรมเชิงยุทธศาสตรกลุมการออกแบบเชิงนวัตกรรม
79. โครงการความรวมมือเพือ่ การพัฒนาตราสินคา
P12-KD-50-04-048
น้ำมันมะพราว “COCOS”
80. โครงการความรวมมือเพือ่ พัฒนาตราสินคากระปอง P12-KD-49-03-053
ฝาใส “I-CAN”
81. โครงการความรวมมือเพือ่ การจดอนุสทิ ธิบตั ร
P11-DB-50-05-004
ผลิตภัณฑกระปองฝาใส “I-CAN”
82. โครงการเตาเผาประหยัดพลังงาน
P11-EN-49-12-004

ผรู บั ทุน/บริษทั
บริษทั เนเชอรัล เมด จำกัด และ
บริษัท น้ำมันมะพราวไทย จำกัด
บริษัท ยูนิเวอรแซลแคน จำกัด
บริษัท ยูนิเวอรแซลแคน จำกัด

83. โครงการการดไฟฉุกเฉินสำหรับไฟดับ

บริษัท อิคาริ เทรดดิ้ง (ประเทศไทย)
จำกัด
P12-KD-50-07-101 บริษทั เน็กซ โกลบอล จำกัด

84. โครงการเครื่องฉีดพลาสติกขนาด 200 ตัน

P12-KD-50-07-100 บริษทั ไทย เอเยนซี่ จำกัด

85. โครงการซอฟตแวรสำหรับ CNC ชนิด 5 แกน

P12-KD-50-07-098 บริษัท ทูลส พารทโมลด จำกัด

86. โครงการการฟน ฟูเครือ่ งจักรกล CNC

P12-KD-50-07-099 บริษัท ไทยไดนามิกมาสเตอร จำกัด

87. โครงการเครือ่ งตัดดวยน้ำแรงดันสูง

P12-KD-50-07-097 บริษัท ไทยแมชชีน โปรดักส จำกัด

รูปแบบ
วงเงิน
การสนับสนุน การสนับสนุน

มูลคา
การลงทุน

ประสานงาน
ดานวิชาการ
ประสานงาน
ดานวิชาการ
ประสานงาน
ดานวิชาการ
ประสานงาน
ดานวิชาการ
ประสานงาน
ดานวิชาการ
ประสานงาน
ดานวิชาการ
ประสานงาน
ดานวิชาการ
ประสานงาน
ดานวิชาการ
ประสานงาน
ดานวิชาการ

-

1,000,000

-

100,000

-

50,000

-

800,000

-

100,000

-

8,000,000

-

5,000,000

-

7,000,000

-

10,000,000

117,331,099 1,031,748,862

ภาคผนวก 2 การยืน่ คำขอรับสิทธิบตั รใหแกภาคเอกชน ปงบประมาณ 2550
ลำดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

ผขู อรับสิทธิบตั ร
บริษัท ดูไวซ เอเชีย จำกัด
บริษัท อิคาริ จำกัด
บริษทั ไวเบรโต แซกโซโฟน จำกัด
บริษทั ไวเบรโต แซกโซโฟน จำกัด
บริษทั ไวเบรโต แซกโซโฟน จำกัด
บริษทั มหพันธไฟเบอรซเี มนต จำกัด (มหาชน)
บริษัท ราชาอีควิปเมนท จำกัด
บริษัท ราชาอีควิปเมนท จำกัด
บริษัท เอส เอ็ม พี อาหารสัตว จำกัด
บริษัท ที. ซี. เอ็ม เอ็นไวรอนเมนท จำกัด
บริษทั ซี แอนด เอ โปรดักส จำกัด
บริษทั ซี แอนด เอ โปรดักส จำกัด
บริษทั ซี แอนด เอ โปรดักส จำกัด
บริษัท ไทยคัลเลอรเคลย จำกัด

ประเภท
อนุสทิ ธิบตั ร
อนุสทิ ธิบตั ร
สิทธิบตั รการประดิษฐ
สิทธิบัตรการออกแบบ
สิทธิบตั รการประดิษฐ
อนุสทิ ธิบตั ร
อนุสทิ ธิบตั ร
อนุสทิ ธิบตั ร
สิทธิบตั รการประดิษฐ
สิทธิบตั รการประดิษฐ
สิทธิบตั รการประดิษฐ
สิทธิบัตรการออกแบบ
สิทธิบัตรการออกแบบ
อนุสทิ ธิบตั ร

ชือ่ คำขอ
เครือ่ งผลิตน้ำมันเชือ้ เพลิงจากพลาสติก
เตาเผาขยะ
แซกโซโฟนพลาสติก
คอแซกโซโฟน
โครงสรางฝาปดรูแซกโซโฟน
กรรมวิธีการผลิตแผนกระเบื้องครอบ
กังหันลมแบบอนุกรม
กังหันลมผลิตไฟฟาความเร็วลมต่ำรวมเซลลแสงอาทิตย
ระบบใหความรอนสำหรับแผนเพื่อการกก
เครือ่ งแปลงขยะชีวมวลเปนปยุ อินทรียอ ยางตอเนือ่ ง
มะพราวแปรรูป
มะพราวแปรรูป
ผลิตภัณฑมะพราวแชแข็ง
กรรมวิธกี ารสรางงานจิตรกรรมดวยดินน้ำมัน

เลขทีค่ ำขอ

วันทีย่ นื่

0703000063
0703000219
0701000923
0702000560
0701000922
0703000233
0703000670
0703000671
0701003280
0701003356
0701003423
0702002069
0702002070
0703000838

19/1/50
26/2/50
28/2/50
28/2/50
28/2/50
2/3/50
20/6/50
20/6/50
29/6/50
4/7/50
6/7/50
8/8/50
8/8/50
3/8/50
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ภาคผนวก 3 โครงการความรวมมือกับหนวยงานภายนอก ปงบประมาณ 2550
ลำดับ

โครงการความรวมมือ

หนวยงาน

ดานการสงเสริมการเรียนรู สรางสรรค และการยกระดับผลงานนวัตกรรม
1. โครงการรางวัลนวัตกรรมแหงประเทศไทย ครั้งที่ 7 ประกวดผลงานนวัตกรรม
ของนักศึกษาปริญญาตรีทั่วประเทศ ใน 4 สาขา คือ วิทยาศาสตรกายภาพและชีวภาพ
วิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี สรางเสริมสุขภาพ และปโตรเคมีและพอลิเมอร

- สมาคมวิทยาศาสตรแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ

2. โครงการนักวิทยาศาสตรดเี ดน และนักเทคโนโลยีดเี ดน

- มูลนิธสิ ง เสริมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ

3. โครงการรางวัลเทคโนโลยีเครื่องจักรกลยอดเยี่ยม “Technology Award”
ประจำป 2550 ประกวดรางวัลเนื่องในวันเทคโนโลยีแหงชาติ ใน 3 สาขา คือ
เครื่องจักรกลการเกษตร เครื่องจักรกลการผลิต เครื่องจักรกลเพื่อสิ่งแวดลอม
และพลังงาน และรางวัลพิเศษ Best of the Best

- กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

4. โครงการ ปตท. รวมสานฝน นักประดิษฐ ใชพลังงานอยางยั่งยืน โดย แบงออกเปน
ระดับประชาชนทั่วไปและระดับนิสิต นักศึกษา ตั้งแตอายุ 18-25 ป
ชิงถวยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

- บริษทั ปตท. จำกัด (มหาชน)

5. การแขงขัน Thailand Rescue Robot Championship 2007 รอบชิงชนะเลิศ
ผลงานหุนยนตเพื่อมากูภัยในสถานการณจำลองอุบัติภัยที่เกิดขึ้น อาทิ อัคคีภัย
อุทกภัย ภัยจากแผนดินไหว หรือภัยอืน่ ๆ

- เครือซิเมนตไทย (SCG)
- สมาคมวิทยาการหุนยนตไทย (TRS)
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

6. โครงการ Innovation and Intellectual Property Forum (I&I Forum)

- บริษทั ไมโครซอฟท (ประเทศไทย) จำกัด

7. โครงการรางวัลนวัตกรรมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพือ่ การพัฒนาอยางยัง่ ยืน

- สมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกตแหงประเทศไทย (สวคท.)

8. โครงการ “เจาความคิด”การประกวดผลงานเชิงแนวคิดของเยาวชน
ระดับมัธยม-ปริญญาตรี ซึง่ มีตอ เนือ่ งกันทุกสองเดือน

- หนังสือพิมพเดลินวิ ส
- เครือซิเมนตไทย

9. โครงการ Samart Innovation Awards 2007

- Samart Corp.

10. โครงการ Cement and Concrete Innovation 2007

- SCG Cement ผูผลิตปูนตราชาง และปูนตราเสือ
- สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ดานการแผยแพรประชาสัมพันธ
1. โครงการการประชุม RGJ-Ph.D. Congress VIII

- โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

2. โครงการการประชุมวิชาการ PERCH-CIC ครัง้ ที่ 5

- ศูนยนวัตกรรมทางเคมี: โครงการพัฒนาบัณฑิตศึกษาและการวิจยั ทางเคมี
(PERCH-CIC)

3. รางวัลและทุนของมูลนิธิโทเร เพื่อการสงเสริมวิทยาศาสตร ประเทศไทย
ประจำป 2549

- มูลนิธิโทเร เพื่อการสงเสริมวิทยาศาสตร ประเทศไทย

ดานการสรางเครือขายทางวิชาการและการใหคำปรึกษา
1. การจัดตัง้ สมาคมนวัตกรรมและทรัพยสนิ ทางปญญา

- สมาคมนวัตกรรมและทรัพยสนิ ทางปญญา

ดานความรวมมือพิเศษกับองคกรตางประเทศ
1. ความรวมมือดานการถายทอดเทคโนโลยีดา น ICT

- New Zealand Trade & Enterprise

2. ความรวมมือดานผลิตภัณฑนวัตกรรมจากสมุนไพรไทย

- Maruzen Pharmaceutical Co., Ltd. (Japan)
- Aryata LifeScience Corporation (Japan)

3. ความรวมมือดานนวัตกรรม ทรัพยสนิ ทางปญญาและการถายทอดเทคโนโลยี

- Microsoft Operations Ple. Ltd. (Singapore)

4. ความรวมมือดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในการพัฒนา
ดานพลังงานจากชีวมวล (Biomass)

- University of Karlsruhe
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ภาคผนวก 4 การอบรม สัมมนา และประชุมเชิงวิชาการ เพือ่ พัฒนาความใฝรดู า นนวัตกรรมของบุคลากรภาครัฐ และเอกชน
ปงบประมาณ 2550
ลำดับ

วันที่

การประชุมสัมมนา
1. 4 ต.ค. 49
2. 10 ต.ค. 49

ชือ่ การอบรม/สัมมนา/ประชุมเชิงวิชาการ
การประชุมประชาพิจารณเรื่อง “การพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมในอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลไทย”
การประชุมแนวทางการจัดตัง้ โรงงานตนแบบ
“โครงการขาวเพือ่ สุขภาพ GABA-rice”

หนวยงานรวม
สมาคมเครือ่ งจักรกลไทย

สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑ
อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
และบริษัทเอกชนจำนวน 4 บริษัท
3. 12 ต.ค. 49 การประชุมหารือแนวทางการดำเนินโครงการ IAS TH-SSP
เทศบาลตำบลเกาะสมุย/ผวู า ราชการ
ดานสิ่งแวดลอม และการจัดการผังเมืองสำหรับการทองเที่ยว
จังหวัดสุราษฎรธานี
4. 16 ต.ค. 49 การประชุมแผนปฏิบัติการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและน้ำเสีย
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
ชุมชนแบบบูรณาการ
และสิ่งแวดลอม
5. 29-31 ต.ค. 49 การพัฒนาโครงการพลาสติกชีวภาพ และเยี่ยมชมการบริหารจัดการ GTZ/เทศบาลเกาะลันตา
ขยะและทรัพยากรธรรมชาติ
6. 7-8 พ.ย. 49 การประชุมหารือการจัดการขยะมูลฝอย กรณีศึกษา: การจัดการ
เทศบาลเมืองระยอง/ศูนยกำจัดขยะ
ขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองระยอง และ ศูนยกำจัดขยะมูลฝอยรวม มูลฝอยรวมจังหวัดชลบุรี
จังหวัดชลบุรี
7. 15-16 พ.ย. 49 การจัดฝกอบรมหลักสูตร “การจัดการนวัตกรรมสำหรับผูบริหาร
สำนักงานนวัตกรรมแหงชาติ
(IMEs)”
8. 8 ธ.ค. 49 การสัมมนา “Innovative Industry Initiative (I3)
สำนักงานนวัตกรรมแหงชาติ
Forum XVII: Potential of innovative herbal products in
global markets for nutraceuticals and cosmeceuticals”
9. 13 ธ.ค. 49 การประชุม “Innovation Lunch Talk: Innovative Business สำนักงานนวัตกรรมแหงชาติ
for Food Industry”
10. 15 ธ.ค. 49 การสัมมนา “คิดแลวรวย...ดวยนวัตกรรม: กลยุทธสูความสำเร็จ” สำนักงานนวัตกรรมแหงชาติ
11. 20 ธ.ค. 49 การประชุมปรึกษาหารือ “การพัฒนาสารโอลิโกแซคคาไรด
สำนักงานนวัตกรรมแหงชาติ
ในผลิตภัณฑเครือ่ งสำอาง”
12. 20 ธ.ค. 49 การประชุมปรึกษาหารือ “นวัตกรรมคอมโพสิทจากวัสดุธรรมชาติ” สำนักงานนวัตกรรมแหงชาติ
13. 20 ธ.ค. 49 การประชุมคณะกรรมการฯ พลาสติกชีวภาพ
ชมรมพลาสติกชีวภาพ
14. 10 ม.ค. 50 การประชุมหารือแนวกทางการผลิตกรดแลคติกจากมันสำปะหลัง
สำนักงานนวัตกรรมแหงชาติ
15. 19 ม.ค. 50 การประชุมปรึกษาหารือแนวทางความรวมมือการพัฒนานวัตกรรม ฝายวิชาการโรงพยาบาลราชวิถี
เครื่องมือแพทย
16. 20 ม.ค. 50 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนางานวิจัยพลาสติกยอยสลายได กรมวิทยาศาสตรบริการ
ทางชีวภาพสูธุรกิจนวัตกรรม” “Biodegradable Plastics:
From Research to Innovation”
17. 23 ม.ค. 50 การประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร “การพัฒนาแผนทีน่ ำทาง
สำนักงานคณะกรรมการวิจยั แหงชาติ
สำหรับอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพในประเทศไทย”
18. 24 ม.ค. 50 งาน “นวัตกรรม...เพือ่ ธุรกิจใหม” ครัง้ ที่ 2
สำนักงานนวัตกรรมแหงชาติ
19. 25 ม.ค. 50 การประชุมแนวทางการพัฒนาโครงการนวัตกรรมในจังหวัดยโสธร อุตสาหกรรมจังหวัด/บริษทั เอกชน
20. 25 ม.ค. 50 การประชุมรางยุทธศาสตรขา วไทย
กรมการคาภายใน กระทรวงพาณิชย
21. 30-31 ม.ค. 50 การประชุมสรุปผลการดำเนินโครงการ IAS-Samui (TH-SSP)
เทศบาลตำบลเกาะสมุย
และหารือแนวทางการพัฒนาตอยอดหลังสิ้นสุดโครงการ IAS
22. 5 ก.พ.50 การประชุมเครือขายอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
23. 7 ก.พ. 50 การประชุมชมรมพลาสติกชีวภาพ ครั้งที่ 14
ชมรมพลาสติกชีวภาพ

สถานที่

จำนวน
(คน)

สำนักงานนวัตกรรมแหงชาติ

20

สำนักงานนวัตกรรมแหงชาติ

20

จังหวัดสุราษฎรธานี

30

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
เทศบาลเกาะลันตา จังหวัดกระบี่

35
40

จังหวัดชลบุรี

50

บริษทั มหพันธไฟเบอรซเี มนต
จำกัด (มหาชน)
โรงแรมเซ็นจูรี่ ปารค

60
180

โรงแรมเซ็นจูรี่ ปารค

30

สำนักงานนวัตกรรมแหงชาติ
สำนักงานนวัตกรรมแหงชาติ

30
20

สำนักงานนวัตกรรมแหงชาติ
สำนักงานนวัตกรรมแหงชาติ
สำนักงานนวัตกรรมแหงชาติ
โรงพยาบาลราชวิถี

30
25
25
80

อาคารสถานศึกษาเคมีปฎิบตั ิ
กรมวิทยาศาสตรบริการ

300

โรงแรมสยามซิตี

50

โรงแรมมิราเคิล
จังหวัดยโสธร
กระทรวงพาณิชย จังหวัดนนทบุรี
เทศบาลตำบลเกาะสมุย

450
20
25
20

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
และหารือแนวทางการพัฒนา
ตอยอดหลังสิ้นสุดโครงการ IAS

20
20
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ภาคผนวก 4 (ตอ)
ลำดับ

วันที่

24. 28 ก.พ. 50

25. 1 มี.ค. 50

26. 10 มี.ค. 50
27. 13 มี.ค. 50
28. 14 ม.ค. 50
29. 21 มี.ค. 50
30. 5 เม.ย. 50
31. 9 เม.ย. 50
32.
33.
34.
35.

18 เม.ย. 50
23 เม.ย. 50
2 พ.ค. 50
3 พ.ค0 50

36. 3 พ.ค. 50
37. 4 พ.ค. 50
38. 8 พ.ค. 50
39. 17 พ.ค. 50
40 29 พ.ค. 50
41. 31 พ.ค. 3 มิ.ย. 50
42. 6 ม.ย. 50

43. 16 มิ.ย. 50
44. 19 มิ.ย. 50
45. 7 ก.ค. 50

ชือ่ การอบรม/สัมมนา/ประชุมเชิงวิชาการ
การสัมมนา “Innovative Industry Initiative (I3)
Forum XVIII: Open innovation: new paradigm
for creating new business
การประชุมหารือในการดำเนินการรางแผน “รูปแบบนวัตกรรม
การจัดการขยะมูลฝอยอยางยัง่ ยืน”

การจัดฝกอบรมหลักสูตร “การจัดการนวัตกรรมสำหรับผูบริหาร
(IMEs)”
การประชุมหารือแนวทางในการสรางมูลคาเพิ่มจากมะพราว
การสัมมนาเรื่อง “กรอบการวิจัยพลาสติกชีวภาพของประเทศไทย”
การสัมมนาเรื่อง “การบริหารจัดการทรัพยสินทางปญญา
สธู รุ กิจนวัตกรรม”
การสัมมนาเรือ่ ง “นวัตกรรมการตรวจสอบวินจิ ฉัยเชิงในพาณิชย”
การประชุมระดมความคิดเรื่อง “โอกาสการสรางนวัตกรรม
ดานเทคโนโลยีชวี ภาพ: ผลจากความตกลงหนุ สวนเศรษฐกิจไทย-ญีป่ นุ ”
งาน “นวัตกรรม...เพือ่ ธุรกิจใหม” ครัง้ ที่ 3
การประชุมกับเครือขายธุรกิจนวัตกรรมลานนา
การประชุมชมรมพลาสติกชีวภาพ
การประชุมความรวมมือในการพัฒนานวัตกรรมอาหาร
ภายใต JTEPA
การสัมมนา “Innovative Industry Initiative (I3) Forum XIX:
PHAs, the bioplastics that will change the world
การประชุมเรื่องการใชประโยชน จากความตกลงหุนสวน
เศรษฐกิจไทย-ญีป่ นุ
การประชุมหารือเกีย่ วกับมาตรฐานผลิตภัณฑถงั คอมโพสิท
ของประเทศนอรเวย Ragasgo
การประชุมปรึกษาหารือการตอยอดผลงานวิจัย
การสัมมนา “Innovative Business for Sugar
and Syrup Industry”
การประชุมพัฒนาโครงการ nano ZnO ในอุตสาหกรรมสิ่งทอ,
โครงการตูหยอดเหรียญอาหารสำเร็จรูป, โครงการเพิ่มผลผลิต
พริกหวาน, โครงการ carbon nanotube
การประชุมหารือโครงการระบบทำความเย็นแบบดูดซึม ขนาด 10 ตัน
สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลาง และหารือโครงการของ
เครือขายนวัตกรรม
การสัมมนาเครือขายนวัตกร สนช. ครั้งที่ 1
การสัมมนา “Innovative Industry Initiative (I3) Forum XX:
Global innovation trend in spinning
การสัมมนาธุรกิจนวัตกรรมดานนาโนเทคโนโลยี

หนวยงานรวม

สถานที่

สำนักงานนวัตกรรมแหงชาติ

โรงแรมเซ็นจูรี่ ปารค

กรมควบคุมมลพิษ/กรมสงเสริม
คุณภาพสิ่งแวดลอม/ มหาวิทยาลัย
มหิดล/มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร/
สถาบันบรรจุภณ
ั ฑเพือ่ สิง่ แวดลอม/
เทศบาลนครภูเก็ต
สำนักงานนวัตกรรมแหงชาติ

สำนักงานนวัตกรรมแหงชาติ

บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอรเนชั่นแนล
จำกัด (มหาชน)
บริษัท เนเชอรอล เมด จำกัด/บริษัท สำนักงานนวัตกรรมแหงชาติ
น้ำมันมะพราวไทย/องคการเภสัชกรรม
สำนักงานคณะกรรมวิจยั แหงชาติ
โรงแรมมิราเคิล แกรนด
กรมทรัพยสนิ ทางปญญา
สำนักงานนวัตกรรมแหงชาติ

จำนวน
(คน)
150

20

20
20
100
100

สำนักงานนวัตกรรมแหงชาติ
สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย

โรงแรมเซ็นจูรี่ ปารค
สำนักงานนวัตกรรมแหงชาติ

70
20

สำนักงานนวัตกรรมแหงชาติ
สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม
ชมรมพลาสติกชีวภาพ
กรมสงเสริมการสงออก

โรงแรมมิราเคิล
จังหวัดเชียงใหม
สำนักงานนวัตกรรมแหงชาติ
อิมแพค เมืองทองธานี

300
30
20
100

สำนักงานนวัตกรรมแหงชาติ

โรงแรมเซ็นจูรี่ ปารค

150

กรมสงเสริมการสงออก

กรมสงเสริมการสงออก

30

สำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม/
ปตท./มจธ.
กรมวิทยาศาสตรการแพทย
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานนวัตกรรมแหงชาติ

ปตท. สำนักงานใหญ

20

กรมวิทยาศาสตรการแพทย

20

โรงแรมเซ็นจูรี่ ปารค

20

สำนักงานนวัตกรรมแหงชาติ

จังหวัดเชียงใหม

20

คณะวิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

20

สำนักงานนวัตกรรมแหงชาติ
สำนักงานนวัตกรรมแหงชาติ

The Tide Resort บางแสน
โรงแรมมณเฑียรริเวอรไซด

100
100

สำนักงานนวัตกรรมแหงชาติ

โรงแรมเซ็นจูรี่ ปารค

300

42

ภาคผนวก 4 (ตอ)
ลำดับ

วันที่

46. 7-9 ก.ค. 50
47. 11 ก.ค. 50

48. 18 ก.ค. 50
49. 24 ก.ค. 50
50. 26 ก.ค. 50
51. 15 ส.ค. 50
52. 15 ส.ค. 50
53. 17 ส.ค. 50
54. 26 ส.ค. 50
55. 28 ส.ค. 50
56. 30 ส.ค. 50
57. 18 ก.ย. 50
58. 21 ก.ย. 50
การแถลงขาว
1. 4 ต.ค. 49
2. 16 ต.ค. 49
3. 20 ต.ค. 49
4. 22 ธ.ค. 49
5. 25 ธ.ค. 49
6. 16 ม.ค. 50
7. 17 ม.ค. 50

8. 23 ม.ค. 50

9. 12 ก.พ. 50

ชือ่ การอบรม/สัมมนา/ประชุมเชิงวิชาการ
การประชุมความรวมมือในการสงเสริมการสรางนวัตกรรม
ในกลุมอุตสาหกรรมภาคเหนือ
การประชุมหารือพัฒนาโครงการนำน้ำเสียของนิคมอุตสาหกรรม
ภาคเหนือไปผลิตกระแสไฟฟา และการนำวัสดุเหลือทิ้ง
กลับมาทำผลิตภัณฑใหมของบริษทั ลานนาโปรดักส
งาน “คิดแลวรวย...ดวยนวัตกรรม” จังหวัดสมุทรปราการ
งาน “นวัตกรรม...เพือ่ ธุรกิจใหม” ครัง้ ที่ 4
การสัมมนา “Innovative Business for Nutraceutical
and Agro-industry”
การสัมมนา “Software Innovation for New Business
Paradigm”
การประชุมรวมกับเครือขายนวัตกรรมมหาวิทยาลัยบูรพา
การประชุมแนวทางการพัฒนาโครงการคัดแยกเพศสเปรม โค
การประชุมหาแนวทางการทำชามะเมาเยี่ยมไรปลูกมะเมา
และโรงงานแปรรูปน้ำมะเมา
การสัมมนาเรื่อง ECO-INDUSTRY กับนวัตกรรมการแกไข
ปญหาโลกรอน
งานสัมมนา “Medical...Biotech ทิศทางการพัฒนานวัตกรรม
สำหรับวงการแพทยไทย”
การสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ ารรวมกับกลมุ ผปู ระกอบการทีส่ นใจ
เสนอโครงการนวัตกรรมจากสมาคมอุตสาหกรรมซอฟตแวร
งานสัมมนา “นวัตกรรมดานระบบอิเล็กทรอนิกสทางการเกษตร
(Agritronic) กับอนาคตเกษตรกรรมไทย”
การจัดงานเฉลิมพระเกียรติ “พระบิดาแหงนวัตกรรมไทย”
และ “วันนวัตกรรมแหงชาติ”
รางวัลเทคโนโลยียอดเยี่ยม และรางวัลสุดยอดเทคโนโลยียอดเยี่ยม
การถายทอดเทคโนโลยีการผลิตแบคทีเรียสังเคราะหแสง
เพือ่ ใชเพิม่ ผลผลิตในนาขาวและนากงุ
การประกาศ ๑๐ สุดยอดธุรกิจนวัตกรรม ๒๕๔๙
(TOP TEN INNOVATIVE BUSINESS 2006)
นำสือ่ มวลชนเยีย่ มชมหองปฏิบตั กิ ารสเต็มเซลล
พิธีมอบวีดิทัศนและเอกสารนวัตกรรมเทิดพระเกียรติ
“โครงการแกลงดิน”
การประกาศผลการจัดอันดับศิลปน เพลง และโฆษณาโดยใช
นวัตกรรมระบบติดตามความถีข่ องเสียงเพลงและสือ่ โฆษณา
ในคลืน่ วิทยุ (THAILAND TOP CHART 2006)
การพัฒนาแผนทีน่ ำทางสำหรับอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ
ในประเทศไทย และ โครงการสานเกลียววิจัยคูนวัตกรรม
ดานพลาสติกชีวภาพ
พิธลี งนามความรวมมือ “โครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาการจัดการนวัตกรรมสำหรับผูบริหาร” และเสวนาในหัวขอ
“นวัตกรรมกับทิศทางการพัฒนาประเทศ

หนวยงานรวม

สถานที่

จำนวน
(คน)

เครือขายนวัตกรรมลานนาและ
สภาอุตสาหกรรมเชียงใหม
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแหงประเทศไทย

สภาอุตสาหกรรมเชียงใหม

20

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแหงประเทศไทย

20

สำนักงานนวัตกรรมแหงชาติ
สำนักงานนวัตกรรมแหงชาติ
สำนักงานนวัตกรรมแหงชาติ

จังหวัดสมุทรปราการ
โรงแรมมิราเคิล
โรงแรมมิราเคิล

380
450
100

สำนักงานนวัตกรรมแหงชาติ

โรงแรมสยามซิตี

100

สำนักงานนวัตกรรมแหงชาติ
กลมุ บริษทั ฟารมโชคชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน
สำนักงานนวัตกรรมแหงชาติ

มหาวิทยาลัยบูรพา
สำนักงานนวัตกรรมแหงชาติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน
โรงแรมรามาการเดนส

350

สำนักงานนวัตกรรมแหงชาติ

โรงแรมเซ็นจูรี่ ปารค

150

สมาคมอุตสาหกรรมซอฟตแวร

โรงแรมเซ็นจูรี่ ปารค

50

สำนักงานนวัตกรรมแหงชาติ

โรงแรมเซ็นจูรี่ ปารค

150

เครือซิเมนตไทย

กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สำนักงานนวัตกรรมแหงชาติ
สำนักงานนวัตกรรมแหงชาติ

กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 30
ศูนยนิทรรศการและการประชุม
25
ไบเทค บางนา
โรงแรมสยามซิตี
150

บริษทั ไทย สเตมไลฟ จำกัด
กระทรวงศึกษาธิการ

เซ็นทรัล เวิรด พลาซา
กระทรวงศึกษาธิการ

60
30

สำนักงานนวัตกรรมแหงชาติ

กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

50

สำนักงานคณะกรรมการวิจยั แหงชาติ

โรงแรมสยามซิตี

30

มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอรด

โรงแรมเวสติน แกรนด สุขุมวิท

50

20
20
20

30
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ภาคผนวก 4 (ตอ)
ลำดับ

วันที่

10. 12 มี.ค. 50
11. 15 ม.ค. 50

12. 29 มี.ค. 50
13. 29 มี.ค. 50
14. 3 เม.ย. 50
15. 5 เม.ย. 50
16. 7 พ.ค. 50
17. 9 พ.ค. 50

18. 17 พ.ค. 50

19. 29 พ.ค. 2 มิ.ย. 50
20. 25 มิ.ย. 50
21. 28 มิ.ย. 50
22. 19 ก.ค. 50
23. 23 ก.ค. 50
24. 26 ก.ค. 50

25. 1 ส.ค. 50
26. 7 ส.ค. 50
27. 16 ส.ค. 50
28. 23 ส.ค. 50
29. 30 ส.ค. 50
30. 12 ก.ย.50
31. 13 ก.ย. 50

ชือ่ การอบรม/สัมมนา/ประชุมเชิงวิชาการ
นำสือ่ มวลชนเยีย่ มชมโครงการพัฒนากระบวนการแยกเพศ
เพือ่ ผลิตโคนมพันธดุ เี พศเมีย
รางวัลพระราชทานพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ
“พระบิดาแหงนวัตกรรมไทย” และการจัดประกวด
“รางวัลนวัตกรรมแหงชาติ ประจำป 2550
การสงมอบ “ปลั๊กจมูกกรองอากาศ” เพื่อชวยบรรเทาภัย
จากฝนุ ควันในภาคเหนือ
การเปดตัวหลักสูตร “วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบณ
ั ฑิต
ธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม”
การรับมอบเงินสนับสนุน 15 ลานบาท ในการพัฒนา
โครงการนวัตกรรมพลาสติกชีวภาพในประเทศไทย
พิธีมอบ “ปลั๊กจมูกกรองอากาศ :นวัตกรรมบรรเทาภัยฝุนควัน
ในภาคเหนือ”
Industry Forum: การตอยอดผลงานวิจยั PERCH-CIC
สูนวัตกรรม
โครงการพัฒนาจังหวัดเพชรบูรณดว ยเทคโนโลยีชวี ภาพ
และนวัตกรรม”

เปดตัวโครงการหนังสือ “Thailand Top Innovative
Companies 2007” และ 10 สุดยอดหนังสือดานการจัดการ
นวัตกรรมและความคิดสรางสรรค
นำสือ่ มวลชนเยีย่ มชมเทคโนโลยีดา นพลาสติกชีวภาพ
การรวมมือพัฒนาโครงการ GABA-Rice
นำคณะสื่อมวลชนเยี่ยมชมโครงการ RFID
ผลการดำเนินงานและตัวอยางผลงานนวัตกรรมทีป่ ระสบความสำเร็จ
การสรางธุรกิจนวัตกรรมจากเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล 9 แหง 35 วิทยาเขต
ความรวมมือระหวางคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร และการสนับสนุนโครงการนวัตกรรม
จากเครือขายอุตสาหกรรมเกษตร
พิธลี งนามบันทึกความรวมมือ “เครือขายธุรกิจนวัตกรรม
จากคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร”
พิธีลงนาม “ความรวมมือในการสงเสริมและพัฒนานวัตกรรม
ในอุตสาหกรรมขาว” และ “การจัดประกวดรางวัลนวัตกรรมขาวไทย”
นวัตกรรมมังคุด: ทางออกของเกษตรกรไทย
นวัตกรรมบรรจุภณ
ั ฑอาหารปลอดมะเร็ง
ขอเท็จจริงเกี่ยวกับสเต็มเซลล และความคืบหนา
ในการใชสเต็มเซลลรักษาแผลเบาหวาน
พิธีลงนามความรวมมือในโครงการ “นวัตกรรมดี...ไมมีดอกเบี้ย”
เปดตัวการจัดตลาดนัดนวัตกรรม 2007 และงานตลาดนัดเทคโนโลยี

หนวยงานรวม
สหกรณโคนมพิมาย จำกัด

สถานที่

จำนวน
(คน)

สำนักงานนวัตกรรมแหงชาติ

สหกรณโคนมพิมาย จำกัด
จังหวัดนครราชสีมา
โรงแรมเซ็นจูรี ปารค

20

สำนักงานนวัตกรรมแหงชาติ

กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

15

สำนักงานนวัตกรรมแหงชาติ

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

50

สำนักงานนวัตกรรมแหงชาติ

โรงแรมสยามซิตี

50

สำนักงานนวัตกรรมแหงชาติ

กระทรวงสาธารณสุข

50

PERCH-CIC

โรงแรมจอมเทียน ปาลม บีช
รีสอรท พัทยา
สำนักงานนวัตกรรมแหงชาติ/สถาบัน กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
วิจยั วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แหงประเทศไทย/กลุมอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีชีวภาพ สภาอุตสาหกรรม
แหงประเทศไทย/จังหวัดเพชรบูรณ
ดับ๊ เบิล้ เอ บคุ ทาวเวอร
ดับ๊ เบิล้ เอ บคุ ทาวเวอร
ถนนสาทร 12

13

70
50

30

สำนักงานนวัตกรรมแหงชาติ

ประเทศญีป่ นุ

11

สำนักงานคณะกรรมการวิจยั แหงชาติ
สำนักงานนวัตกรรมแหงชาติ
สำนักงานนวัตกรรมแหงชาติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

โรงแรมมารวยการเดนท
บริษทั จันทบุรโี ฟรเชนฟดู จำกัด
สำนักงานนวัตกรรมแหงชาติ
กระทรวงอุตสาหกรรม

20
22
25
50

โรงแรมมิราเคิล แกรนด

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

100

คณะวิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
มูลนิธิขาวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

30

สำนักงานนวัตกรรมแหงชาติ
กรมวิทยาศาสตรบริการ
บริษทั ไทย สเตมไลฟ จำกัด

กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
โรงแรมเซ็นจูรี ปารค

50
30
30

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ธนาคารกสิกรไทย สำนักพหลโยธิน
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

70
50

30
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ภาคผนวก 5 การประเมินตัวชีว้ ดั ตามแผนดำเนินงาน ปงบประมาณ 2550
แผนงานที่ 1 การพัฒนาโครงการนวัตกรรมเชิงยุทธศาสตร
ตัวชี้วัดที่ 1 การพัฒนาโครงการนวัตกรรมเชิงยุทธศาสตร
â¤Ã§¡ÒÃ
โครงการนวัตกรรม
รวม

â¤Ã§¡ÒÃ

á¼¹

¾Ñ²¹Òâ¤Ã§¡ÒÃ

¨Ó¹Ç¹â¤Ã§¡ÒÃ

Ê¹ÑºÊ¹Ø¹â¤Ã§¡ÒÃ

¼Å

% ¤ÇÒÁÊÓàÃç¨

á¼¹

¼Å

% ¤ÇÒÁÊÓàÃç¨

125

223

178.4%

80

87

108.8%

125

223

178.4%

80

87

108.8%

á¼¹

¾Ñ²¹Òâ¤Ã§¡ÒÃ

¨Ó¹Ç¹â¤Ã§¡ÒÃ

Ê¹ÑºÊ¹Ø¹â¤Ã§¡ÒÃ

¼Å

% ¤ÇÒÁÊÓàÃç¨

á¼¹

¼Å

% ¤ÇÒÁÊÓàÃç¨

1. ธุรกิจชีวภาพ
- เทคโนโลยีชวี ภาพ
- วัสดุชวี ภาพ
- ผลิตภัณฑธรรมชาติ

30
11
8
11

43
29
6
8

143.3%
263.6%
75.0%
72.7%

13
5
3
5

27
21
2
4

207.7%
420.0%
66.7%
80.0%

2. พลังงานและสิ่งแวดลอม

7

12

171.4%

3

2

66.7%

3. การออกแบบและสรางตราสินคา

8

8

100.0%

4

3

75.0%

45

63

140.0%

20

32

160.0%

รวม

แผนงานที่ 2 การพัฒนาโครงการนวัตกรรมเชิงความรู
ตัวชี้วัดที่ 2 การพัฒนาโครงการนวัตกรรมเชิงความรู
¨Ó¹Ç¹â¤Ã§¡ÒÃ
â¤Ã§¡ÒÃ
โครงการนวัตกรรมเชิงความรู
รวม

á¼¹

¾Ñ²¹Òâ¤Ã§¡ÒÃ

Ê¹ÑºÊ¹Ø¹â¤Ã§¡ÒÃ

¼Å

% ¤ÇÒÁÊÓàÃç¨

á¼¹

¼Å

% ¤ÇÒÁÊÓàÃç¨

80

160

200.0%

60

55

91.7%

80

160

200.0%

60

55

91.7%

ตัวชี้วัดที่ 3 การนำโครงการนวัตกรรมยื่นขอจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร
รายการ

หนวยนับ

สิทธิบตั ร/อนุสทิ ธิบตั ร

รายการ

รวม

จำนวน
แผน

ผล

% ความสำเร็จ

5

14

280.0%

5

14

280.0%

45

แผนงานที่ 3 การพัฒนาความใฝรู
รายการ

หนวยนับ

หลักสูตร “การจัดการนวัตกรรมสำหรับผูบริหาร” (IMEs)

จำนวน
แผน

ผล

% ความสำเร็จ

ครัง้

4

2

50.0%

หลักสูตร “มหาบัณฑิตดานการจัดการนวัตกรรม” (IMS)

ครัง้

2

3

150.0%

การประชุมเชิงวิชาการ Innovative Industry Initiative Forum (I3)

ครัง้

7

4

57.1%

การจัดนิทรรศการเกี่ยวกับนวัตกรรม InnoMart 2007

ครัง้

1

1

100.0%

การรวบรวมตัวอยางความสำเร็จในการทำนวัตกรรม (Innovation success stories)

เลม

4

8

200.0%

การเผยแพรประชาสัมพันธเกี่ยวกับสำนักงานฯ/การแสวงหาโครงการ

ครัง้

130

200

153.8%

ครัง้ /ชิน้

30

65

216.7%

178

283

159.0%

การเผยแพรโดยสิ่งพิมพและสื่ออิเล็กทรอนิกส
รวม

แผนงานที่ 4 การสงเสริมความสำเร็จดานนวัตกรรม
รายการ

หนวยนับ

จำนวน
แผน

ผล

% ความสำเร็จ

โครงการ “รางวัลนวัตกรรมแหงชาติ” ระดับองคกร

ครัง้

1

1

100.0%

โครงการ “รางวัลนวัตกรรมแหงประเทศไทย” ระดับเยาวชน
(จัดรวมกับสมาคมวิทยาศาสตรแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ)

ครัง้

1

1

100.0%

โครงการ “รางวัลนวัตกรรมขาวไทย เฉลิมพระเกีรยติ”
(จัดรวมกับมูลนิธขิ า วไทย ในพระบรมราชูปถัมภ)

ครัง้

0

1

100.0%

2

3

150.0%

รวม

แผนงานที่ 5 การพัฒนาองคกรนวัตกรรม
รายการ
โครงการเชิดชูเกียรติ “เมธีสงเสริมนวัตกรรม”
โครงการบริการแสวงหานวัตกรรม (IAS)

หนวยนับ

จำนวน
แผน

ผล

% ความสำเร็จ

คน

10

18

180.0%

โครงการ

5

10

200.0%

15

28

186.7%

รวม

แผนงานที่ 6 นโยบายและระบบนวัตกรรมแหงชาติ
รายการ

หนวยนับ

จำนวน
แผน

ผล

% ความสำเร็จ

โครงการศึกษานโยบายและระบบนวัตกรรมแหงชาติ

โครงการ

1

5

500.0%

โครงการบริหารจัดการทรัพยสินทางปญญา (IPM)

โครงการ

0

3

300.0%

1

8

800.0%

รวม
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สำนักงานนวัตกรรมแหงชาติ
งบแสดงสินทรัพย หนีส้ นิ และสวนของทุน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2550
หนวย : บาท

กองทุนพัฒนานวัตกรรม

เงินทุนหมุนเวียนเพือ่ การ
วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี

เงินงบประมาณ

รวม

สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
เงินลงทุนชั่วคราว
เงินทดรองจาย
ดอกเบีย้ คางรับ
รายไดคา งรับ
รวมสินทรัพยหมุนเวียน

1,203,480.70
31,257,442.05
166,991.81
32,627,914.56

355,358,827.67
6,402,815.71
8,224,164.26
369,985,807.64

121,010,320.98
207,807,829.95
91,000.00
1,894,247.75
716,865.00
331,520,263.68

477,572,629.35
239,065,272.00
6,493,815.71
10,285,403.82
716,865.00
734,133,985.88

สินทรัพยไมหมุนเวียน
ครุภัณฑ-สุทธิ
เงินลงทุนทั่วไป
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน

4,151,728.73
4,151,728.73

67,009.61
23,049,970.90
23,116,980.51

4,495,481.76
71,450,000.00
75,945,481.76

8,714,220.10
71,450,000.00
23,049,970.90
103,214,191.00

รวมสินทรัพย

36,779,643.29

393,102,788.15

407,465,745.44

837,348,176.88

26,193.60
666,476.86
692,670.46

-

11,793,425.23
20,000,000.00
3,735,622.21
35,529,047.44

11,819,618.83
20,000,000.00
4,402,099.07
36,221,717.90

สวนของทุน
เงินอุดหนุน
เงินทุนหมุนเวียน
รายรับสูงกวา (ต่ำกวา) รายจายตนป
รายรับสูงกวา (ต่ำกวา) รายจายประจำป
รวมสวนของทุน

46,932,834.09
(9,341,583.14)
(1,504,278.12)
36,086,972.83

355,000,000.00
55,891,628.11
(17,788,839.96)
393,102,788.15

241,722,848.85
130,213,849.15
371,936,698.00

46,932,834.09
355,000,000.00
288,272,893.82
110,920,731.07
801,126,458.98

รวมหนีส้ นิ และสวนของทุน

36,779,643.29

393,102,788.15

407,465,745.44

837,348,176.88

หนี้สินและสวนของทุน
หนีส้ นิ หมุนเวียน
เจาหนีก้ ารคา
เจาหนี้คาหุน
คาใชจา ยคางจาย
รวมหนีส้ นิ หมุนเวียน

หมายเหตุ: งบการเงินนี้ไดผานการตรวจสอบรับรองจากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด และอยูระหวางการรับรองจากกระทรวงการคลัง
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สำนักงานนวัตกรรมแหงชาติ
งบแสดงรายรับ รายจาย
สำหรับปสนิ้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2550
หนวย : บาท

เงินทุนหมุนเวียนเพือ่ การ
วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี

เงินงบประมาณ

รวม

867,584.55
-

15,260,049.90
-

177,429,200.00
7,376,339.61
10,669,845.23

177,429,200.00
23,503,974.06
10,669,845.23

867,584.55

15,260,049.90

195,475,384.84

211,603,019.29

รายจายในแผนยกระดับนวัตกรรม
การพัฒนาโครงการเชิงยุทธศาสตร
การพัฒนาโครงการนวัตกรรมเชิงความรู

-

29,809,100.96
17,992,509.41
11,816,591.55

6,425,773.77
5,050,143.27
1,375,630.50

36,234,874.73
23,042,652.68
13,192,222.05

รายจายในแผนสงเสริมวัฒนธรรมนวัตกรรม
การพัฒนาความใฝรู
การสงเสริมความสำเร็จดานนวัตกรรม

-

3,068,034.40
3,068,034.40

25,620,574.44
19,226,661.45
6,393,912.99

28,688,608.84
19,226,661.45
9,461,947.39

รายจายในแผนสรางระบบและองคกรนวัตกรรม
การพัฒนาและการบริหารองคกรนวัตกรรม
นโยบายและระบบนวัตกรรม
รวมรายจาย

2,371,862.67
2,371,862.67
2,371,862.67

171,754.50
171,754.50
33,048,889.86

33,215,187.48
32,312,619.16
902,568.32
65,261,535.69

35,758,804.65
34,856,236.33
902,568.32
100,682,288.22

รายรับสูง (ต่ำ) กวารายจาย

(1,504,278.12)

(17,788,839.96)

130,213,849.15

110,920,731.07

กองทุนพัฒนานวัตกรรม

รายรับ
รายรับเงินงบประมาณ
ดอกเบีย้ รับ
รายรับอืน่ ๆ
รวมรายรับ

รายจาย

หมายเหตุ: งบการเงินนี้ไดผานการตรวจสอบรับรองจากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด และอยูระหวางการรับรองจากกระทรวงการคลัง

