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INNOVATION
“สิ่งใหมที่เกิดจากการใชความรูและความคิดสรางสรรคที่มีประโยชนตอเศรษฐกิจและ
สังคม” นวัตกรรมจึงเปนกระบวนการที่เกิดจากการนำความรูและความคิดสรางสรรคมาผนวกกับ
ความสามารถในการบริหารจัดการ เพื่อสรางใหเกิดเปนธุรกิจนวัตกรรมหรือธุรกิจใหม อันจะนำไปสู
การลงทุนใหมที่สงผลตอการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ
ปจจุบัน “นวัตกรรม” ไดเปนเครื่องมือสำคัญในการบริหารการเปลี่ยนแปลง (change) โดยมี
เปาหมายเพือ่ ใหเกิดการสรางมูลคา (value creation) ใหกบั เศรษฐกิจของประเทศไดอยางกาวกระโดด
และยังเปนเครือ่ งมือสำคัญในการพัฒนาประเทศในยุคเศรษฐกิจโมเลกุล (molecular economy) เพือ่
ขับเคลื่อนใหเกิดความเจริญกาวหนาทั้งในภาคเศรษฐกิจและภาคสังคมของประเทศ
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รายงานผลการดำเนินงาน ประจำป 2551
“นวัตกรรม” เปนปจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจฐานความรู โดยเฉพาะการสรางความแตกตางของผลิตภัณฑ
การบริการ หรือมุมมองใหมของรูปแบบธุรกิจบนฐานของเทคโนโลยี ธุรกิจ และสังคม ที่สงผลตอความเจริญกาวหนาทางเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม ตลอดจนการยกระดับคุณภาพชีวติ ของประชาชน
ดังนัน้ เพือ่ ใหบรรลุเปาหมายดังกลาว สำนักงานนวัตกรรมแหงชาติ (สนช.) จึงไดกำหนดกรอบแผนการดำเนินงานเพือ่ การพัฒนาระบบ
นวัตกรรมของประเทศในสามแผนหลัก ไดแก 1) แผนยกระดับนวัตกรรม เพื่อการผลักดันใหเกิด “ธุรกิจใหม” ภายในประเทศ 2) แผน
สงเสริมวัฒนธรรมนวัตกรรม โดยมงุ สรางความตืน่ ตัวและความใฝรดู า นนวัตกรรม และ 3) แผนสรางองคกรและระบบนวัตกรรม เพือ่ สราง
ระบบการบริหารจัดการนวัตกรรมและทรัพยสนิ ทางปญญา อันจะนำไปสกู ารเกิด “ระบบนิเวศนวัตกรรมแหงชาติ” ทีเ่ ขมแข็ง
สนช. บริหารงานภายใตการกำกับดูแลของ “คณะกรรมการนวัตกรรมแหงชาติ” ซึ่งไดวางกรอบนโยบายใหเปนสำนักงานที่มีขนาด
เล็กมาก เพือ่ ใหมคี วามคลองตัวและมีประสิทธิภาพสูง และจัดโครงสรางการบริหารจัดการในแนวราบ โดยแบงการบริหารงานออกเปน
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สามฝาย ไดแก ฝายบริหารโครงการนวัตกรรม ประกอบดวยงานพัฒนาโครงการนวัตกรรม งานสงเสริมวัฒนธรรมนวัตกรรม และงานนโยบาย
และประเมินผล ฝายบริหารสำนักงาน ประกอบดวยงานการเงินและบริหารทัว่ ไป งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล และงานสงเสริมภาพลักษณ
องคกร และฝายโครงการพิเศษ
แมวา สนช. จะไดกำหนดกลยุทธการดำเนินงานภายใตสามแผนหลัก แตระยะเวลาทีผ่ า นมา สนช. ไดกำหนดแนวทางการดำเนินงาน
ทีช่ ดั เจนในแตละปโดยมงุ เปาหมายไปทีแ่ ตละกลยุทธ ซึง่ ไดกำหนดให ป พ.ศ. 2551 เปนปแหงการรวมรังสรรคนวัตกรรม โดยการ
รวมมือกับเครือขายวิสาหกิจนวัตกรรม อันประกอบดวยหนวยงานวิชาการ หนวยงานภาครัฐ และภาคเอกชน เพือ่ การรังสรรคนวัตกรรม
ที่เหมาะสมและมีศักยภาพตออุตสาหกรรมของประเทศ โดยเฉพาะการรวมมือกับภาคเอกชนในการพัฒนา “นวัตกรรมเชิงยุทธศาสตร”
ซึ่งเปนอุตสาหกรรมคลื่นลูกใหมเพื่ออนาคตของประเทศไทย ประกอบดวยยุทธศาสตรดานอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพและธุรกิจ
เกษตรอินทรีย นอกจากนี้ สนช. ยังไดรว มกับเครือขายนวัตกรรมทัง้ ดานวิชาการ การเงิน และการพัฒนาอุตสาหกรรม จำนวน 20 เครือขาย
เพือ่ รวมรังสรรค “นวัตกรรมรายอุตสาหกรรม” ในสาขาอุตสาหกรรมทีม่ ศี กั ยภาพของประเทศ ไดแก กลมุ ธุรกิจชีวภาพ (Bio-Business)
กลมุ อุตสาหกรรมเชิงเศรษฐนิเวศ (Eco-Industry) และกลมุ การออกแบบและแกไขปญหา (Design & Solutions)

5

NIA Annual Report 2008

ในปงบประมาณ 2551 โครงการนวัตกรรมที่ สนช. ไดรวมริเริ่มพัฒนาและใหการสนับสนุนรวมกับภาคเอกชน มีจำนวนทั้งสิ้น 83
โครงการ โดยจำแนกออกเปนโครงการในกลุมธุรกิจชีวภาพ 23 โครงการ กลุมอุตสาหกรรมเชิงเศรษฐนิเวศ 14 โครงการ และกลุม
การออกแบบและแกไขปญหา 46 โครงการ โดยมีวงเงินสนับสนุนทัง้ ในดานวิชาการและการเงินรวม 49,670,270 บาท ซึง่ ไดกอ ใหเกิด
มูลคาการลงทุนทั้งสิ้น 804,247,328 บาท
ในดานการสงเสริมวัฒนธรรมนวัตกรรม สนช. ไดมงุ กำหนดแผนการดำเนินงานเพือ่ การพัฒนาความใฝรดู า นนวัตกรรม การสงเสริม
ความสำเร็จดานนวัตกรรม และการสรางเครือขายความรวมมือดานนวัตกรรม อาทิ หลักสูตร “การจัดการนวัตกรรมระดับบัณฑิตศึกษา
โดย สนช. ไดรว มกับมหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสาขา “การจัดการนวัตกรรม”
และจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เปดการเรียนการสอนในระดับมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา “ธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการ
นวัตกรรม” โดยนิสิตนักศึกษาลงทะเบียนเรียนรวมจำนวน 497 คน การจัดอบรมหลักสูตรการจัดการนวัตกรรมสำหรับผูบริหาร
(Innovation Management Course for Executives, IMEs) จำนวน 272 คน การอบรมสัมมนาเพือ่ สรางความใฝรแู ละความตืน่ ตัวดาน
นวัตกรรม จำนวน 2,951 คน การจัดงาน “ตลาดนัดนวัตกรรม” และงาน “INNOMAX” มีผเู ขาชมงานทัง้ สิน้ 7,000 คน รวมทัง้ งานประชุม
และนิทรรศการนานาชาติดา นพลาสติกชีวภาพและเชือ้ เพลิงชีวภาพ (EcoInnovAsia 2008) นอกจากนี้ สนช. ยังไดดำเนินกิจกรรม “รางวัล
นวัตกรรมแหงชาติ” ขึน้ เปนปทสี่ ี่ ซึง่ มีผสู ง ผลงานเขารวมประกวดจำนวน 407 ผลงาน ตลอดจนการเปดตัว “สุดยอดธุรกิจนวัตกรรม” และ
การเปดตัวหนังสือ “Thailand Top Innovative Companies 2008” เปนตน
สำหรับการสรางองคกรและระบบนวัตกรรม สนช. ไดใหความสำคัญกับเรื่องทรัพยสินทางปญญาอันเปนสวนประกอบที่สำคัญยิ่ง
ในการรวมรังสรรคนวัตกรรม โดยในป พ.ศ. 2551 ไดใหบริการที่ปรึกษาดานทรัพยสินทางปญญาแกภาคเอกชน จำนวน 20 ราย
ชวยเหลือผูประกอบการในการยื่นคำขอรับสิทธิบัตรจำนวน 3 ราย และรวมมือกับสมาคมนวัตกรรมและทรัพยสินทางปญญา จัดการ
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ฝกอบรมและสัมมนา เพือ่ เสริมสรางศักยภาพดานทรัพยสนิ ทางปญญาในทุกไตรมาส นอกจากนี้ ยังไดรว มกับบัณฑิตวิทยาลัยการจัดการ
และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ดำเนิน “โครงการสำรวจขีดความสามารถดานนวัตกรรมของประเทศไทย
(Innovation Capability Index: ICI) ประจำป 2551 ตลอดจนการจัดสรางอุทยานนวัตกรรม (Innovation Park) รวมทั้ง สนช. ยังได
ดำเนินงานเพือ่ พัฒนาองคกรนวัตกรรม ผานโครงการบริการแสวงหานวัตกรรม และโครงการเมธีสง เสริมนวัตกรรมอยางตอเนือ่ ง
ในปงบประมาณ 2551 สำนักงานฯ ยังไดผา นการประเมินผลระดับความสำเร็จของการดำเนินงานจากการใชจา ยงบประมาณภาครัฐ
(Performance Assessment Rating Tool, PART) ตามขัน้ ตอนทีส่ ำนักงบประมาณกำหนดเสนอตอสำนักงบประมาณ ภายใตผลผลิต
“เรื่องนวัตกรรมที่ไดรับการพัฒนาและสนับสนุนไปสูเชิงพาณิชย” ดวยคะแนน 69.71 คะแนน (จาก 100 คะแนน) ซึ่งนับเปนคะแนน
สูงสุดในผลผลิตของหนวยงานภายใตกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
นอกจากนี้ เพื่อใหกรอบแนวทางการดำเนินงานของสำนักงานฯ สามารถนำไปสูการสงเสริมใหเกิดระบบนิเวศนวัตกรรมที่เขมแข็ง
สนช. จึงไดกำหนดกรอบแผนการดำเนินงานสำหรับป พ.ศ. 2552-2553 ใหเปนกรอบแผนการดำเนินงานที่มีพลวัต (rolling plan)
เพือ่ ใหสามารถปฏิบตั ไิ ดจริง และสอดคลองกับสถานการณการเปลีย่ นแปลงของโลกทีม่ คี วามผันผวนตลอดเวลา
ในนามของสำนักงานนวัตกรรมแหงชาติ ขอขอบคุณปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คณะกรรมการนวัตกรรมแหงชาติ
คณะกรรมการตัดสินรางวัลนวัตกรรมแหงชาติ และคณะอนุกรรมการกลัน่ กรองโครงการนวัตกรรมชุดตางๆ ทีไ่ ดใหความชวยเหลือแนะนำ
นโยบายและแนวทางการดำเนินงานของสำนักงานฯ มาโดยตลอด รวมทัง้ ขอขอบคุณผบู ริหารสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี และบุคลากรของกระทรวงวิทยาศาสตรฯ ทุกๆ ทาน ที่ไดใหความชวยเหลืออำนวยความสะดวกในการดำเนินงานของ
สำนักงานฯ ใหเปนไปอยางตอเนือ่ งและมีประสิทธิภาพ อันจะนำไปสกู ารสรางระบบนิเวศนวัตกรรมแหงชาติทเี่ ขมแข็งและสงผลประโยชน
ตอเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
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ยกระดับนวัตกรรม

การสรางธุรกิจใหม
สำนักงานนวัตกรรมแหงชาติ (สนช.) ไดดำเนินการเชื่อมโยง
เครือขายวิสาหกิจระหวางหนวยงานตางๆ ทัง้ หนวยงานวิชาการ
หนวยงานภาครัฐ และหนวยงานภาคธุรกิจเอกชน เพือ่ รวมรังสรรค
โครงการนวัตกรรมที่นำไปสูยกระดับขีดความสามารถในการ
แขงขันของประเทศไดอยางตอเนื่อง โดย สนช. ไดพฒ
ั นาระบบ
การสนับสนุนโครงการนวัตกรรม เพือ่ เรงรัดการพัฒนานวัตกรรมใน
ภาคเอกชน ประกอบดวยรูปแบบการสนับสนุนทางดานวิชาการ
เพื่อยืนยันความเปนไปไดทางเทคโนโลยี รวมทั้งกลไกการสนับสนุน ทางดานการเงิน 4 รูปแบบ ไดแก “แปลงเทคโนโลยีเปนทุน”
“ทุนเครือขายวิสาหกิจนวัตกรรม” “นวัตกรรมดี...ไมมีดอกเบี้ย”
และ ”รวมลงทุนธุรกิจนวัตกรรม”
สนช. ยังไดจดั ตัง้ บริษทั รวมทุน สตางค จำกัด และบริษทั ไทยฟดู
แอนด อินโนเวชัน่ วีซเี อฟ จำกัด เพือ่ สนับสนุนการลงทุนในธุรกิจ
นวัตกรรมทีม่ ศี กั ยภาพสูง นอกจากนี้ สนช. ยังไดมแี ผนการจัดตัง้
กองทุ น ร ว มทุ น เพิ่ ม เติ ม ได แ ก การร ว มกั บ ตลาดหลั ก ทรั พ ย
เอ็ม.เอ.ไอ. และบริษทั หลักทรัพยจดั การเงินรวมลงทุน วีเน็ท จำกัด
จัดตัง้ กองทุน Clean Tech & Innovation Venture Capital Fund
และการรวมกับทางตลาดหลักทรัพย เอ็ม.เอ.ไอ. และบริษัท
หลักทรัพยจัดการเงินรวมลงทุน ขาวกลา จำกัด จัดตั้งกองทุน
Life Science Matching Fund เพื่อสนับสนุนใหเกิดการลงทุน
ในธุรกิจนวัตกรรมในสาขาอุตสาหกรรมเฉพาะดานมากขึน้
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Strategy for

“Upgrading Innovation Capability”

การสรางธุรกิจใหม
สนช. ไดกำหนดบทบาทการสงเสริมนวัตกรรมทั้งในดานการเปนผูรวมรังสรรค (co-creator) โครงการนวัตกรรม และการเปน
ผใู หการสนับสนุนและผใู หบริการรวม (service provider) โดยไดจำแนกการยกระดับนวัตกรรมของประเทศใน 2 ระดับ ไดแก 1) การ
พัฒนาโครงการนวัตกรรมเชิงยุทธศาสตร (Strategic Innovation Programme) ซึ่งเปนอุตสาหกรรมคลื่นลูกใหมเพื่ออนาคต ที่มี
เปาหมายในการปรับเปลีย่ นโครงสรางการผลิตของประเทศ โดยเฉพาะในดานอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ (bioplastics industry) และ
ธุรกิจเกษตรอินทรีย (organic agriculture business) และ 2) การพัฒนาโครงการนวัตกรรมรายอุตสาหกรรม (Sectoral-Industry
Innovation Programme) เพือ่ ยกระดับนวัตกรรมในสาขาทีม่ ศี กั ยภาพในการแขงขันสูงในสามกลมุ อุตสาหกรรม ไดแก กลมุ ธุรกิจชีวภาพ
(bio-business) กลุมอุตสาหกรรมเชิงเศรษฐนิเวศ (eco-industry) และกลุมการออกแบบและแกไขปญหา (design & solutions)
ในปงบประมาณ 2551 สนช. ไดรวมมือกับภาคเอกชนในการรังสรรคนวัตกรรม จำนวน 83 โครงการ จำแนกออกเปนโครงการ
กลมุ ธุรกิจชีวภาพ 23 โครงการ กลมุ อุตสาหกรรมเชิงเศรษฐนิเวศ 14 โครงการ และกลมุ การออกแบบและแกไขปญหา 46 โครงการ
โดยมีวงเงินสนับสนุนทั้งในดานวิชาการและการเงินรวม 49,670,270.- บาท ซึ่งกอใหเกิดมูลคาการลงทุนในธุรกิจใหมรวมทั้งสิ้น
804,247,328.- บาท
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โครงการนวัตกรรม

เชิงยุทธศาสตร

อุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ

Bioplastics Industry
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ดร.วันทนีย จองคำ ผูอำนวยการฝายบริหารโครงการนวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแหงชาติ ประชุมรวมกับกรรมการผูจัดการบริษัทตางๆ ซึ่งเปนสมาชิกของสมาคม
อุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพไทย เพื่อแสวงหาแนวทางในการรวมรังสรรคนวัตกรรมดานพลาสติกชีวภาพ

อุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ
พลาสติกชีวภาพ เปนพลาสติกทีส่ ามารถยอยสลายไดเองตามธรรมชาติ ซึง่ สามารถนำมาใช
เพือ่ ทดแทนพลาสติกจากปโตรเคมีในอนาคต ทัง้ นี้ อุตสาหกรรมการพลาสติกชีวภาพเปนหนึง่ ใน
อุตสาหกรรมเพื่ออนาคต ตามมติของคณะอนุกรรมการปรับโครงสรางเศรษฐกิจของประเทศ
โดยกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในฐานะหนวยงานเจาภาพหลักไดนำเสนอแผนทีน่ ำทาง
แหงชาติการพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ (National Roadmap for the Biodegradable
Plastics Industry Development) ในระยะเวลา 5 ป (พ.ศ. 2551-2555) เพือ่ พัฒนาใหยทุ ธศาสตร
อุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพของประเทศดำเนินการไดอยางเปนรูปธรรม
การดำเนินการพัฒนาโครงการนวัตกรรมเชิงยุทธศาสตรดา นอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพนัน้
สนช. มงุ หวังใหเกิดการเรงรัดการนำศักยภาพดานวัตถุดบิ ทางการเกษตรของประเทศไทยมาสราง
ใหเกิดอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพขึน้ ในประเทศไทยอยางแข็งแกรง เพือ่ ยึดครองความเปนผนู ำในภูมภิ าคและมีโอกาสทีจ่ ะขับเคลือ่ น
ใหประเทศไทยเปนศูนยกลางของอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ (bioplastics hub) อยางครบวงจรในอนาคต และเพื่อพัฒนาให
ยุทธศาสตรอตุ สาหกรรมพลาสติกชีวภาพของประเทศถูกนำมาดำเนินการในเชิงธุรกิจนวัตกรรม อันจะสงผลใหเกิดการใชวตั ถุดบิ ชีวมวล
ในประเทศอยางมีประสิทธิภาพและสามารถเพิม่ มูลคาผลิตภัณฑเกษตรใหสงู ขึน้ มากกวา 10 เทา และเปนโอกาสสำคัญในการเรงสราง
อุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพของประเทศใหเกิดขึน้ ไดทนั ตอสถานการณความตองการของตลาดโลก เพือ่ ใหประเทศไทยครองความ
เปนผนู ำในภูมภิ าคไปพรอมกับการสรางความสามารถดานเทคโนโลยีของประเทศเพือ่ เพิม่ ศักยภาพการแขงขันในระยะยาว
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โครงการนวัตกรรม

เชิงยุทธศาสตร

ธุรกิจเกษตรอินทรีย

Organic Agriculture Business
12

ร า ย ง า น ป ร ะ จำ ป สนช. 2551

นายคุณาวุฒิ บุญญานพคุณ ผจู ัดการโครงการ สำนักงานนวัตกรรมแหงชาติ รวมรังสรรคนวัตกรรมสบูอินทรีย เพื่อเปนโครงการนำรองในการพัฒนาธุรกิจเกษตรอินทรีย
ของประเทศ กับคุณอาชิณญา อุรพีพัฒนพงศ กรรมการผูจัดการบริษัท เชียงใหม ออรแกนนิค แอนด สปา จำกัด

ธุรกิจนวัตกรรมเกษตรอินทรีย
เกษตรอินทรีย คือระบบการเกษตรที่ลดการใชปจจัยการผลิตจากภายนอก และหลีกเลี่ยง
การใชสารเคมีสงั เคราะห เชน ปยุ สารกำจัดศัตรูพชื และเวชภัณฑสำหรับสัตว แตในขณะเดียวกัน
ก็พยายามประยุกตใชธรรมชาติในการเพิ่มผลผลิต และพัฒนาความตานทานตอโรคพืช และ
สัตวเลีย้ ง ทัง้ นี้ หลักการเกษตรอินทรียเ ปนหลักการสากลทีส่ อดคลองกับเงือ่ นไขทางเศรษฐกิจ
สังคม ภูมอิ ากาศ และวัฒนธรรมของทองถิน่ ดวย
นับตัง้ แต สนช. ไดรบั การสนับสนุนจากศูนยพาณิชยกรรมระหวางประเทศ ภายใต UNCTAD/
WTO เพือ่ การพัฒนาโครงการ “Strengthening the export Capacity of Thailand’s Organic
Agriculture” สนช. ไดเรงผลักดันโครงการดังกลาวไปสแู ผนยุทธศาสตรระดับชาติ โดยเมือ่ วันที่
6 พฤษภาคม 2551 คณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบในแผนปฏิบัติการพัฒนาเกษตรอินทรีย
แหงชาติ พ.ศ. 2551 – 2554 ในกรอบงบประมาณ 4,326.80 ลานบาท โดย สนช. ไดรบั มอบหมายจากคณะกรรมการพัฒนาเกษตร
อินทรียแ หงชาติใหเปนอนุกรรมการและเลขานุการของคณะอนุกรรมการบริหารจัดการองคความรแู ละนวัตกรรม โดยมีรฐั มนตรีวา การ
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนประธาน มีอำนาจหนาที่หลักในการบูรณาการแผนงาน/โครงการพัฒนาเกษตรอินทรียเพื่อ
ขับเคลือ่ นแนวทางการศึกษาวิจยั การจัดการองคความรแู ละนวัตกรรม การถายทอดเทคโนโลยี รวมทัง้ การจัดการระบบขอมูลเกษตร
อินทรียใ หสามารถใชประโยชนไดอยางมีประสิทธิภาพและสนับสนุนเปาหมายการพัฒนาสินคาเกษตรอินทรียท สี่ ำคัญ
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โครงการนวัตกรรม

รายอุตสาหกรรม

กลุมธุรกิจชีวภาพ

Bio-Business

ดร. สุรอรรถ ศุภจัตรุ สั ผจู ดั การโครงการ สำนักงานนวัตกรรมแหงชาติ
ประชุมรวมกับ บริษทั เมษา คอรปอรเรชัน จำกัด และบริษทั เสริมพิสทิ ธิ์ จำกัด
เพือ่ รวมรังสรรคนวัตกรรมการผลิตสารสกัด DHA และผลิตภัณฑอาหารเสริม
DHA เพือ่ ยกระดับขีดความสามารถการแขงขันในอุตสาหกรรมอาหารเสริม
จากฐานทรัพยากรชีวภาพของประเทศไทย
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Bio-Business

“Towards Healthy Life Style”
กลมุ ธุรกิจชีวภาพ (Bio-Business)
ประเทศไทยเปนประเทศที่มีศักยภาพสูงในการพัฒนานวัตกรรมทางดานธุรกิจชีวภาพ เนื่องจากมีความพรอมในปจจัยตางๆ
ที่เอื้ออำนวยตอความหลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้งความสามารถในการสรางองคความรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีชีวภาพ
ของบุคลากรภายในประเทศ จึงทำใหประเทศไทยมีศักยภาพสูงในการนำผลิตภัณฑธรรมชาติและสิ่งมีชีวิตตางๆ มาประยุกตใชให
เกิดประโยชน ดังนั้น สนช. จึงไดแสวงหาความรวมมือกับหนวยงานวิชาการตางๆ และภาคเอกชนเพื่อรวมรังสรรคนวัตกรรมดาน
ธุรกิจชีวภาพในสองสาขา (รายละเอียดโครงการนวัตกรรมปรากฏในภาคผนวก 1 หนา 46-47) ไดแก
• เทคโนโลยีชวี ภาพ (Biotechnology) เปนการพัฒนานวัตกรรมจากการนำเทคโนโลยีชวี ภาพมาใชเพือ่ ยกระดับคุณภาพชีวติ
ทั้งในดานเศรษฐกิจและสังคม ทั้งในดานเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อสุขภาพ (health biotechnology) และเทคโนโลยีชีวภาพ
ทางการเกษตร (agri-biotechnology)
• ผลิตภัณฑธรรมชาติ (Natural Products) เปนการพัฒนานวัตกรรมเพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหแกผลิตภัณฑจากธรรมชาติ
เชน พืชเกษตร สมุนไพร จุลินทรีย เปนตน โดยเฉพาะการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑเสริมอาหารและฟงกชันนัลฟูดส
(nutraceutical & functional food) ผลิตภัณฑยาและเครื่องสำอาง (pharmaceutical & cosmeceutical) ตลอดจน
การสรางผลิตภัณฑใหมดา นอาหาร (novel food)

ผจู ดั การโครงการ สำนักงานนวัตกรรม
แหงชาติ รวมมือกับคุณวุฒชิ ยั ธวัชชัยวิรตุ ษ
กรรมการบริหาร บริษทั อินโนฟดู ส (ประเทศ
ไทย) จำกัด เพือ่ รวมรังสรรคนวัตกรรมขาว
กลองงอก GABA Rice ในการนำผลิตภัณฑ
ตนแบบสูการรวมลงทุนเพื่อขยายสายการ
ผลิตในระดับอุตสาหกรรม

15

NIA Annual Report 2008

นายภคพงศ พรมนุชาธิป ผูจัดการ
โครงการ สำนักงานนวัตกรรมแหงชาติ
หารื อ กั บ รศ. ดร. กำพล ศรี วั ฒ นกุ ล
ประธานกรรมการบริ ษั ท ไบโออี เ ดน
เอเชีย จำกัด เพื่อรวมรังสรรคโครงการ
นวั ต กรรมการจั ด เก็ บ สเต็ ม เซลล จ าก
ฟนน้ำนมและฟนคุดเพือ่ การรักษาโรค

นายชาญวิทย รัตนราศรี ผูจัดการ
โครงการ สนช. รวมกับ คุณอนันต บุญมี
ผูอำนวยการศูนยพัฒนาโครงการหลวง
ขุนวาง-บอนเงาะ มูลนิธิโครงการหลวง
และ ดร. ชนะ พรหมทอง นักวิชาการ 8
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แหงประเทศไทย เพื่อรังสรรคการผลิต
“วานิลลา” พืชเศรษฐกิจชนิดใหมสำหรับ
เกษตรกรบนพื้นที่สูงของประเทศไทย
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นายพรชัย หอมชืน่ ผจู ดั การโครงการ
สำนักงานนวัตกรรมแหงชาติ หารือกับ
คุ ณ ศั ก ดิ์ ชั ย - คุ ณ เพ็ ญ ทู ล อยู วิ ท ยา
ผบู ริหารบริษัท เนเจอรแมกส จำกัด เพื่อ
รวมรังสรรคผลิตภัณฑนวัตกรรม “Serine”
เครื่องสำอางจากผงไหม เพื่อสรางมูลคา
เพิม่ สูงใหกบั ผลิตภัณฑธรรมชาติของไทย

นายประกิต โรจนปญ
 ญากิจ ผปู ระสาน
งานโครงการ สำนักงานนวัตกรรมแหงชาติ
หารือกับคุณเชิญพร เต็งอำนวย กรรมการ
ผู จั ด การ บริ ษั ท โรงงานเภสั ช กรรม
เกรทเตอรฟารมา จำกัด เพื่อรวมรังสรรค
ผลิ ต ภั ณ ฑน วั ต กรรมเครื่ อ งสำอางจาก
สารสกัดโอลิโกแซ็คคาไรด ที่มีคุณสมบัติ
กระตุนการสรางคอลลาเจนใหกับเซลล
ผิวหนัง
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โครงการนวัตกรรม

รายอุตสาหกรรม

กลุมอุตสาหกรรมเชิงเศรษฐนิเวศ

Eco-Industry

นายวิเชียร สุขสรอย ผจู ดั การฝายบริหารโครงการ สำนักงานนวัตกรรม
แหงชาติ หารือกับคุณสมชาย นิตกิ าญจนา กรรมการผจู ดั การ บริษทั เอสพีเอ็ม
อาหารสัตว จำกัด เพือ่ รวมรังสรรคนวัตกรรมระบบสรางพลังงานความรอน
รวมจากกาซชีวภาพ ทำใหสามารถลดการใชพลังงานในการกกลูกสุกร
รวมทัง้ เพิม่ อัตราการรอดในการผลิตลูกสุกร
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Eco-Industry

“Solutions for New Wave Industry”
กลุมอุตสาหกรรมเชิงเศรษฐนิเวศ (Eco-Industry)
ปจจุบัน ประชาคมโลกตางใหความสำคัญกับปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมของโลก เชน สภาวะโลกรอน หรือ
การเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศทีม่ สี าเหตุจากปรากฏการณเรือนกระจก เพือ่ แกปญ
 หาดังกลาวขางตน สนช. จึงไดเรงพัฒนานวัตกรรม
ดานอุตสาหกรรมเชิงเศรษฐนิเวศในสามสาขา (รายละเอียดโครงการนวัตกรรมปรากฏในภาคผนวก 1 หนา 47-48) ไดแก
• พลังงานสะอาด (Clean Energy) ไดแก การพัฒนาโครงการนวัตกรรมดานการจัดการของเสีย การนำของเสียกลับมา
ใชใหม การอนุรกั ษพลังงาน ตลอดจนการนำของเสียไปผลิตเปนพลังงานทางเลือกในรูปแบบตางๆ เพือ่ นำไปใชใหเกิดประโยชน
และมีประสิทธิภาพสูงสุดในภาคอุตสาหกรรม
• วั ส ดุ ชี ว ภาพ (Bio-Based Material) เป น การพั ฒ นานวั ต กรรมทั้ ง ในด า นผลิ ต ภั ณ ฑ แ ละกระบวนการผลิ ต
ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เชน พลาสติกชีวภาพที่ยอยสลายได ผลิตภัณฑยางธรรมชาติ ไมประกอบพลาสติก และวัสดุ
จากเสนใยธรรมชาติ
• เกษตรอินทรีย (Organic Agriculture) เปนการพัฒนากระบวนการจัดการตางๆ ที่เกี่ยวของกับธุรกิจเกษตรอินทรียตลอด
ทั้งหวงโซการผลิต และสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเกษตรอินทรียแหงชาติ เพื่อใหสามารถผลิตและสงออก
ผลิตภัณฑอนิ ทรียท ไี่ ดมาตรฐานการรับรองสากล อันจะนำไปสกู ารสรางตราสินคาทางเกษตรอินทรียท ตี่ ลาดตางประเทศใหการ
ยอมรับ ภายใตภาพลักษณ “Think Organic…Think Thailand”

ผจู ดั การโครงการ สำนักงานนวัตกรรม
แหงชาติ ประชุมรวมกับนายพิชยั ถิน่ สันติสขุ
ประธานกลมุ พลังงานทดแทน สภาอุตสาหกรรมแห ง ประเทศไทย เพื่ อ หาแนวทาง
ในการร ว มรั ง สรรค โ ครงการนวั ต กรรม
ดานพลังงานทดแทน
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นายกรภัทร สมแสง ผูประสานงาน
โครงการ สำนักงานนวัตกรรมแหงชาติ
หารื อ กั บ คุ ณ วั ช รพงศ อึ ง ศรี ส วั ส ดิ์
รองผจู ดั การทัว่ ไป บริษทั โพลีแมททีเรียล
เทคโนโลยี จำกัด เพือ่ รวมรังสรรคนวัตกรรม
เม็ ด คอมพาวด พ ลาสติ ก ชี ว ภาพ โดย
ดำเนินการภายใตแผนที่นำทางแหงชาติ
การพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ

นางสาวมณฑา ไก หิ รั ญ ผูจั ด การ
โครงการ สำนักงานนวัตกรรมแหงชาติ
หารือกับคุณนพชัย ภูจิรเกษม กรรมการ
ผจู ดั การ บริษทั เฟลกซิเบิล จำกัด เพือ่ รวม
รังสรรคนวัตกรรมเฟอรนเิ จอรน้ำยางพารา
เพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหกับน้ำยางดิบไทย
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ดร. อำพล อาวรณ ผจู ดั การโครงการ
สำนักงานนวัตกรรมแหงชาติ หารือกับ
คุณธิติ โตวิวฒ
ั น กรรมการผจู ดั การ บริษทั
ธรรมสรณ จำกัด เพือ่ รวมรังสรรคนวัตกรรม
เตาเผาแก ส ซิ ไ ฟเออร แ บบ V-shaped
Cross-Draft สำหรับหมอกำเนิดไอน้ำ เพือ่
นำความรอนจากเตาเผาขยะมาใชเปน
พลังงานทดแทน

นายพรศักดิ์ เจียมสวางพร ผปู ระสาน
งานโครงการ สำนักงานนวัตกรรมแหงชาติ
หารือกับคุณธนวีร วราภักต กรรมการ
ผจู ดั การบริษทั อิมพัลชัน่ เทคโนโลยี จำกัด
เพื่อรวมรังสรรคนวัตกรรม “ระบบจัดการ
มิเตอรไฟฟาในอพารทเมนต” เพื่ อ เพิ่ ม
ความแมนยำและลดขัน้ ตอนในการบริหาร
จัดการขอมูลการใชไฟฟาภายในอาคาร
ทีพ่ กั อาศัย
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โครงการนวัตกรรม

รายอุตสาหกรรม

กลุมออกแบบและแกไขปญหา

Design & Solutions

นายพันธพงศ ตัง้ ธีระสุนันท ผจู ดั การโครงการ สำนักงานนวัตกรรมแหงชาติ หารือกับนายสุวี หทัยพันธลักษณ
ประธานกรรมการ บริษทั วี. อาร. ยูเนีย่ น จำกัด เพือ่ รวมรังสรรคนวัตกรรมการออกแบบกอกประหยัดน้ำ VRH
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Design & Solutions

“Creating Value through Differentiation”
กลมุ การออกแบบและแกไขปญหา (Design & Solutions)
ในยุคเศรษฐกิจเชิงสรางสรรค (creative economy) “ความคิดสรางสรรค” นับเปนปจจัยสำคัญในการสรางสรรคนวัตกรรมใหมี
ความแตกตาง และสรางมูลคาใหม เพื่อใหมีศักยภาพและความโดดเดนเหนือกวาคูแขง โดยมีเปาหมายสูงสุดเพื่อสราง “ตราสินคา
ไทย” ทีเ่ ปนทีย่ อมรับจากผบู ริโภค ทัง้ นี้ สนช. ไดมงุ รังสรรคนวัตกรรมทีม่ คี วามโดดเดนในสามสาขา (รายละเอียดโครงการนวัตกรรม
ปรากฏในภาคผนวก 1 หนา 48-50) ไดแก
• ซอฟตแวรและแมคาทรอนิกส (Software & Mechatronics) มีเปาหมายเพื่อสรางนวัตกรรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิศวกรรมซอฟตแวร ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส และเครือ่ งจักรกล เพือ่ เสริมประสิทธิภาพและสนับสนุนกระบวนการผลิต การขนสง
และการบริการในภาคอุตสาหกรรม
• การแกปญ
 หาดวยนาโนเทคโนโลยี (Nano-Solutions) มีเปาหมายเพือ่ สรางสรรคผลิตภัณฑนวัตกรรมทีม่ กี ารประยุกตใช
นาโนเทคโนโลยีในกลมุ อุตสาหกรรมตางๆ เชน สิง่ ทอ อาหาร เครือ่ งสำอาง เวชภัณฑ เปนตน
• การออกแบบผลิตภัณฑ (Product Design) มีเปาหมายเพื่อประยุกตใชเทคโนโลยีเปนฐานในการออกแบบทั้งในเชิง
อุตสาหกรรมและเชิงวิศวกรรม อันจะนำไปสูการสรางความแตกตางและมูลคาเพิ่มใหกับตราสินคาไทย เชน การออกแบบ
สุขภัณฑ เครือ่ งมือทางการแพทย เซรามิกส เปนตน

ผูจัดการโครงการสำนักงานนวัตกรรม
แหงชาติ หารือกับคุณวัชระมงคล เบญจธนะฉัตร ประธานกรรมการ บริษทั บาธรูม
ดี ไ ซน จำกั ด เพื่ อรวมรังสรรคนวัตกรรม
อางอาบน้ำอัจฉริยะ ที่ผสมผสานระหวาง
เทคโนโลยี ขั้ น สู ง และการออกแบบ เพื่ อ
สรางความแตกตางและมูลคาเพิ่มใหกับ
สุขภัณฑและเครื่องใชในหองน้ำ
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นายกันต วีระกันต ผูจดั การโครงการ
สำนักงานนวัตกรรมแหงชาติ หารือกับ
คุ ณสุพร จิรัญญกุล กรรมการผูจัดการ
บริษทั ไอ-โมบิลติ ี้ จำกัด เพือ่ รวมรังสรรค
นวัตกรรม “I-Mo” พาหนะสวนบุคคล 2 ลอ

นายอุกฤช กิจศิริเจริญชัย ผูจัดการ
โครงการ สำนักงานนวัตกรรมแหงชาติ
หารือกับคุณจิรศักดิ์ โรจนวงศ ผูจัดการ
ฝายการตลาด บริษทั แสนทวี อินเตอร กรปุ
จำกัด เพือ่ รวมรังสรรคนวัตกรรมชุดตำรวจ
นาโนวา ทีม่ คี ณ
ุ สมบัตยิ ดื หยนุ และระบาย
อากาศไดดี ปราศจากกลิน่ อับ
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นายสิรพัฒน ชนะกุล ผปู ระสานงาน
โครงการ สำนักงานนวัตกรรมแหงชาติ
หารือกับ ดร. วิชิต ซายเกลา กรรมการ
ผจู ดั การ บริษทั ดีเอ็กซ อินโนเวชัน่ จำกัด
เพื่อรวมรังสรรคนวัตกรรมระบบบริหาร
การขนสงสินคา “C-Move” โดยอาศัย
เทคโนโลยี GPS และ GPRS รวมกับระบบ
ซอฟตแวรเพือ่ บริหารจัดการรถขนสงสินคา

นายชัยธร ลิมาภรณวณิชย ผูจัดการ
โครงการ สำนักงานนวัตกรรมแหงชาติ
หารือกับคุณพงษเทพ ปวนเทียน กรรมการ
ผูจัดการ บริษัท สมารท ทริค เทคโนโลยี
จำกัด เพื่อรวมรังสรรคนวัตกรรมเครื่อง
ซี เ อ็ น ซี ข นาดเล็ ก (Mini-CNC) ซึ่ ง เป น
เครือ่ งจักรกลอัตโนมัตสิ ำหรับงานวัสดุออ น
ที่มีขนาดเล็กและมีตนทุนในการผลิตต่ำ
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สงเสริมวัฒนธรรมนวัตกรรม

การสรางคน

การสรางวัฒนธรรมนวัตกรรมและสงเสริมใหเกิดบรรยากาศ
นวัตกรรมขึ้นภายในประเทศ จะสงผลตอการพัฒนานวัตกรรม
โดยรวมของประเทศ ดังนัน้ สนช. จึงไดกำหนดให “แผนสงเสริม
วัฒนธรรมนวัตกรรม” เปนหนึง่ ในสามของแผนหลักในการดำเนิน
งาน และไดดำเนินการเผยแพรผลงานและตัวอยางความสำเร็จ
ดานนวัตกรรมทัง้ ในรูปแบบของสือ่ สิง่ พิมพและสือ่ อิเล็กทรอนิกส
การประชาสัมพันธ การใหรางวัลนวัตกรรม รวมถึงการจัดประชุม
การสัมมนา และการจัดนิทรรศการ เพือ่ พัฒนาความใฝรู และกระตนุ
ใหเกิดความตื่นตัวดานนวัตกรรมในทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
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Strategy for

“Promoting Innovation Culture”
การสงเสริมวัฒนธรรมนวัตกรรม
ในป พ.ศ. 2551 สำนักงานนวัตกรรมแหงชาติไดดำเนินการจัดกิจกรรมตางๆ เพือ่ กระตนุ และสงเสริมใหเกิดวัฒนธรรมนวัตกรรม
ขึน้ ภายในประเทศ (รายละเอียดปรากฏในภาคผนวก 3 หนา 51-56) ไดแก
• การจัดฝกอบรมหลักสูตร “การจัดการนวัตกรรมสำหรับผบู ริหาร” (Innovation Management Course for Executives: IMEs)
• การจัดหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมรวมกับมหาวิทยาลัยรามคำแหง และหลักสูตร
การจัดการนวัตกรรมระดับปริญญาโทและเอก สาขาธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรมรวมกับจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
• การจัดงานจำหนายสินคานวัตกรรม “อินโนแมกซ 2551” (INNOMAX 2008)
• การจัดงานนิทรรศการ “ตลาดนัดนวัตกรรม 2551” (InnoMart 2008)
• การจัดประชุมและแสดงนิทรรศการนานาชาติดา นพลาสติกชีวภาพและเชือ้ เพลิงชีวภาพ “EcoInnovAsia 2008”
• การเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยหู วั เปน “พระบิดาแหงนวัตกรรมไทย”
• การจัดประกวด “รางวัลนวัตกรรมแหงชาติ” ประจำป 2551
• การจัดทำสื่อสิ่งพิมพและสื่ออิเล็กทรอนิกสเพื่อเผยแพรขอมูลดานนวัตกรรม อาทิ หนังสือ “Thailand Top Innovative
Companies 2008” หนังสือ “สุดยอดนวัตกรรมไทย เลม 4” จดหมายขาว “Innovation Links” ฯลฯ
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หลักสูตรการจัดการนวัตกรรมสำหรับผูบริหาร
สนช. ไดดำเนินการพัฒนา “หลักสูตรการจัดการนวัตกรรมสำหรับผบู ริหาร
(Innovation Management Course for Executives: IMEs)” โดยมี
เปาหมายเพื่อสรางและพัฒนาผูบริหารยุคใหมในภาคอุตสาหกรรมและ
องคกรชั้นนำ ใหมีทักษะทางดานการบริหารจัดการดานนวัตกรรมและ
เทคโนโลยี รวมถึงมีวสิ ยั ทัศนกา วไกลทันตอระบบเศรษฐกิจของโลก
จุดเดนของหลักสูตร IMEs จะเปนการเรียนการสอนทฤษฎีควบคูไป
พรอมกับภาคปฏิบตั ิ โดยมงุ เนนการใชกรณีศกึ ษาจริงทัง้ ของในประเทศและ
ตางประเทศซึ่งเปนการศึกษาในเชิงปฏิบัติ อันนำไปสูการเรียนรูเพื่อเลือก
แนวทางการจัดการนวัตกรรมทีด่ ที สี่ ดุ (innovation best practice) สำหรับ
ผปู ระกอบการไทย ทัง้ นี้ ในป พ.ศ. 2551 สำนักงานฯ ไดจดั ฝกอบรม IMEs
ใหแกผูบริหารและพนักงานของหนวยงานตางๆ จำนวน 272 คน ไดแก
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ
การเกษตร สาธารณสุขจังหวัดสิงหบรุ ี และธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

หลักสูตรการจัดการนวัตกรรม
หลักสูตรการจัดการนวัตกรรม (Innovation Management School: IMS)
เปนการจัดหลักสูตรการศึกษาและการวิจยั ทีจ่ ะนำไปสกู ารพัฒนานวัตกรรม
และธุรกิจนวัตกรรมของประเทศไทย โดยภายในหลักสูตรจะประกอบดวย
การเรียนรดู า นการจัดการนวัตกรรมและระบบนวัตกรรมของประเทศ รวมถึง
กระบวนการพัฒนาทักษะดานการบริหารจัดการนวัตกรรมของบุคลากร ทัง้ นี้
ปจจุบนั สนช. ไดรว มมือกับมหาวิทยาลัยรามคำแหงเพือ่ จัด “หลักสูตรบริหาร
ธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการนวัตกรรม” และรวมกับจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัยในการจัด “หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบณ
ั ฑิต
สาขาวิชาธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม”
ผลสำเร็จทีเ่ ปนรูปธรรมคือ การไดบรรลุวตั ถุประสงคในการผลิตนวัตกร
ที่สรางสรรคผลงานนวัตกรรมที่มีศักยภาพในธุรกิจของประเทศ เชน “Thai
SOS: ตนแบบระบบขอความชวยเหลือแบบพกพา” และ “ปยุ ชีวภาพจากเชือ้
จุลินทรียกลุมตรึงไนโตรเจนไดอยางอิสระ” เปนตน
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INNOMAX 2008
สำนักงานนวัตกรรมแหงชาติ (สนช.) รวมกับบริษทั ฐานเศรษฐกิจ จำกัด
จัดงาน “อินโนแมกซ 2008” (INNOMAX 2008) ขึน้ ทัง้ นี้ เพือ่ ใหสอดคลอง
กับคำวา MAX ซึง่ มีทมี่ าจาก Market and Exhibition ภายในงานจึงมงุ เนน
กิจกรรมเพือ่ การสรางตลาด (market) ซือ้ ขายสินคานวัตกรรมจากบริษทั ผผู ลิต
โดยตรงใหแกลกู คาทีส่ นใจ รวมถึงจัดแสดง (exhibition) ในเชิงสาธิตการใช
ประโยชนจากนวัตกรรมตางๆ
งานอินโนแมกซ 2008 ไดถกู จัดขึน้ ระหวางวันที่ 19-22 มิถนุ ายน 2551
ณ ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิติ์ โดยแบงพื้นที่ออกเปนโซนตางๆ ไดแก
“โซนสุดยอดนวัตกรรม” ซึง่ จัดแสดง 10 สุดยอดนวัตกรรมทีไ่ ดรบั การคัดเลือก
จาก สนช. และ “โซนนิทรรศการ” ซึง่ จัดแสดงและจำหนายสินคานวัตกรรม
ใน 3 กลมุ ผลิตภัณฑ ไดแก “Inno-Food” “Inno-Product” และ “Inno-Tech”
รวมทั้งยังมีการจัดสัมมนาในหัวขอตางๆ เพื่อสรางความตระหนักใหแก
ประชาชน ตลอดจนใหความรคู วามเขาใจดานการพัฒนานวัตกรรม

InnoMart 2008
งานตลาดนัดนวัตกรรม 2551 (InnoMart 2008) เปนงานแสดงและ
จัดจำหนายสินคานวัตกรรม ซึง่ ไดจดั รวมกับงานตลาดนัดเทคโนโลยี 2551
(TechnoMart 2008) ของกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยใชชื่อ
งานรวมกันวา “งานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย ประจำป 2551”
(TechnoMart-InnoMart 2008) เพื่อรวมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จ-พระเจาอยหู วั ภูมพิ ลอดุลยเดชฯ ในฐานะทรงเปน “พระบิดาแหงเทคโนโลยี
ของไทย” และ “พระบิดาแหงนวัตกรรมไทย”
งานตลาดนัดนวัตกรรม 2551 จัดขึน้ ระหวางวันที่ 25-28 ตุลาคม 2551
ณ ศูนยนิทรรศการและการประชุมไบเทค ประกอบดวยนิทรรศการผลงาน
นวัตกรรมจาก 24 บริษทั พรอมทัง้ มีการจำหนายสินคานวัตกรรม 5 ประเภท
ไดแก อาหารฟงกชัน (functional food) ผลิตภัณฑเวชสำอาง (cosmeceutical) ผลิตภัณฑนาโน (nano-solutions) ผลิตภัณฑเพื่อสิ่งแวดลอม
(eco-design) และหนังสือนวัตกรรม (inno-book) มากกวา 30 รายการ
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EcoInnovAsia 2008 เปนงานประชุมนานาชาติและนิทรรศการ
ดานพลาสติกชีวภาพ (bioplastics) และเชื้อเพลิงชีวภาพ (biofuel)
งานประชุมดังกลาวไดรบั เกียรติจากวิทยากรผทู รงคุณวุฒิ 40 ทาน จาก
10 ประเทศทัว่ โลก ใหเกียรติบรรยายทัง้ ในเชิงเทคโนโลยีและการตลาด
ของธุรกิจทีเ่ กีย่ วกับชีวมวล โดยเฉพาะอยางยิง่ ในดานพลาสติกชีวภาพ
และเชือ้ เพลิงชีวภาพ ทัง้ นี้ มีผใู หความสนใจเขารวมประชุมจำนวน 600
คนจาก 14 ประเทศ เขามาฟงบรรยายและชมนิทรรศการจากองคกรและ
บริ ษั ท ชั้ น นำทั้ ง จากประเทศไทยและต า งประเทศ อาทิ UNCTAD
UNESCAP เครือซิเมนตไทย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) บริษัท
พัฒนกล จำกัด (มหาชน) Mazda Motor (ญีป่ นุ ) NEC (ญีป่ นุ ) Unitika
(ญีป่ นุ ) Toyo Seikan (ญีป่ นุ ) Purac (เนเธอรแลนด) Maguin Interis
(ฝรัง่ เศส) GTZ (เยอรมนี) University of Karlsruhe (เยอรมนี) BASF
(เยอรมนี) และ Uhde Inventa (เยอรมนี) สำหรับในสวนของการแสดง
นิทรรศการฯ จะเปนการนำเสนอถึงความกาวหนาดานนวัตกรรมเพื่อ
สิ่ ง แวดล อ มจากทั้ ง ในและต า งประเทศ ซึ่ ง นิ ท รรศการเหล า นี้ ไ ด รั บ
ความสนใจจากประชาชนเขาชมงานมากกวา 7,000 คน
Supported by:

Strategic Partners:
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พระบิดาแหงนวัตกรรมไทย
สืบเนือ่ งดวยในศุภวาระทีพ่ ระบาทสมเด็จพระเจาอยหู วั เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัตคิ รบ 60 ป คณะรัฐมนตรีจงึ ไดมมี ติเมือ่ วันที่ 20 มิถนุ ายน
2549 เห็นชอบตามทีส่ ำนักงานนวัตกรรมแหงชาติเสนอเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยหู วั เปน “พระบิดาแหงนวัตกรรมไทย” จาก
“โครงการพระราชดำริแกลงดิน” ในเขตจังหวัดนราธิวาส และกำหนดใหวนั ที่ 5 ตุลาคม ของทุกปเปน “วันนวัตกรรมแหงชาติ”
“โครงการแกลงดิน” เปนโครงการทีพ่ ระบาทสมเด็จพระเจาอยหู วั ทรงใหศนู ยศกึ ษาการพัฒนาพิกลุ ทองอันเนือ่ งมาจากพระราชดำริ ซึง่ ตัง้
อยูที่ตำบลกะลุวอเหนือ จังหวัดนราธิวาส ดำเนินการศึกษาหาวิธีการแกไขปรับปรุงดินเปรี้ยวจัดใหสามารถใชประโยชนทางการเกษตรได
โดยโครงการดังกลาวนับเปนครัง้ แรกในโลกทีไ่ ดมกี ารนำเสนอแนวคิดและการลงมือปฏิบตั จิ ริงในการปรับปรุงสภาพพืน้ ทีด่ นิ พรุในเขตภาคใต
ที่มีความเปรี้ยวจัดจนไมสามารถทำการเพาะปลูกได ทั้งนี้ แนวพระราชดำริดังกลาวกอใหเกิดการดำเนินการอยางจริงจัง มีหลักการเปนขั้น
เปนตอน แสดงใหเห็นถึงการประสมประสานนวัตกรรมดานเทคโนโลยีควบคูกับนวัตกรรมดานการบริหารจัดการ จนสามารถหาแนวทาง
ในการแกไขปญหาดินเปรี้ยวและประสบผลสำเร็จในการคิดคนหลักการเพื่อนำไปใชในพื้นที่อื่นๆ อีกตอไป ทั้งหมดนี้แสดงใหเห็นถึง
พระมหากรุณาธิคณ
ุ ทีท่ รงมีตอ พสกนิกรไทย พระอัจฉริยภาพ และพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระเจาอยหู วั ในการทรงเปน “นวัตกร”
อยางแทจริง จนกระทัง่ บังเกิดประโยชนตอ อาณาประชาราษฎรมาอยางตอเนือ่ งถึง 60 ป แหงการครองสิรริ าชสมบัติ
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รางวัลนวัตกรรมแหงชาติ
การประกวดรางวัลนวัตกรรมแหงชาติ ไดถกู จัดขึน้ อยางตอเนือ่ ง โดยมีวตั ถุประสงคเพือ่ คัดเลือกผลงานทีม่ ลี กั ษณะของนวัตกรรม
ทีเ่ ดนชัดและกอใหเกิดผลดีตอ เศรษฐกิจและสังคม และมอบรางวัลใหแกผลงานนวัตกรรมนัน้ เพือ่ เปนการใหกำลังใจและเชิดชูเกียรติ
แกผคู น คิดและผลักดันนวัตกรรมดังกลาวจนบรรลุผล โดยแบงรางวัลออกเปน 2 ประเภท ไดแก ดานเศรษฐกิจ และดานสังคม
ทั้งนี้ รางวัลนวัตกรรมแหงชาติ ป พ.ศ. 2551 ถูกจัดขึ้นเปนปที่ 4 ซึ่งมีผูใหความสนใจจากหนวยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
รวมสงผลงานนวัตกรรมเขารวมประกวดเปนจำนวนถึง 407 ผลงาน โดยเปนผลงานนวัตกรรมดานเศรษฐกิจ จำนวน 321 ผลงาน และ
ผลงานนวัตกรรมดานสังคม จำนวน 86 ผลงาน ซึ่งแสดงใหเห็นถึงแนวโนมที่ดีที่หนวยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนตางๆ ใหความ
สนใจในการคิดคนและสรางสรรคนวัตกรรมขึ้น โดยสำนักงานฯ ไดจัดพิธีมอบรางวัลนวัตกรรมแหงชาติขึ้นในวันนวัตกรรมแหงชาติ
(5 ตุลาคม 2551) ณ หองแกรนดบอลรูม ศูนยการประชุมแหงชาติสริ กิ ติ ิ์
รางวัลชนะเลิศดานสังคม ไดแก “ชุดลดอันตรายจากการเก็บกรู ะเบิดสังหารบุคคล” โดยสำนักวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกลาโหม
รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึง่ ไดแก “ขลุบหมุนติดพวงทายรถไถเดินตาม” โดยสถาบันวิจยั เกษตรวิศวกรรม กรมวิชาการเกษตร และ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ไดแก “สือ่ การสอนเทคโนโลยีมกิ ซเรียลลิต”ี้ โดยบริษทั ลานเกียรเทคโนโลยี จำกัด
รางวัลชนะเลิศดานเศรษฐกิจ ไดแก “ระบบเลีย้ งหอยเปาฮือ้ ครบวงจร” โดยบริษทั เปาฮือ้ ฟารม จำกัด รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึง่
ไดแก “ระบบสรางพลังงานความรอนรวมจากระบบกาซชีวภาพ” โดยบริษัท เอสพีเอ็ม อาหารสัตว จำกัด รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับสอง ไดแก “ทัชซิม - ซิมมือถือและระบบ RFID สำหรับบริการอีคอมเมิรซ ” โดยบริษทั ทรู มันนี่ จำกัด และรางวัลชมเชย ไดแก
“การผลิต DHA สำหรับผลิตภัณฑอาหารเสริม” โดยบริษทั เมษา คอรปอเรชัน่ จำกัด
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๑๐ สุดยอดธุรกิจนวัตกรรม ประจำป ๒๕๕๐
“๑๐ สุดยอดธุรกิจนวัตกรรม ประจำป ๒๕๕๐” ไดจดั ขึน้ เพือ่ กระตนุ ให
ภาคเอกชนตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม โดย
ผลการพิจารณา “๑๐ สุดยอดธุรกิจนวัตกรรม ประจำป ๒๕๕๐” ไดแก
1. “นูทรา กาบาไรซ”...ขาวกลองหอมมะลิเสริมสุขภาพ
2. “กระเปาผานาโน”...นวัตกรรมถุงสวย ชวยโลกคลายรอน
3. “มิกซ เรียลลิตี้”...โลกสามมิตแิ หงการเรียนรู
4. “ซีดโี ฟร ซีเล็ค”...ชุดตรวจนับเม็ดเลือดขาวราคาประหยัด
5. “เทคโนโลยีตรวจสุขภาพระดับยีน” - วิเคราะหเจาะลึก...รักษาโรคตรงจุด
6. “อูมามิน”...สารสกัดจากยีสต ทดแทนผงชูรส
7. “พรอมมาก พี.จี.”...พลังงานสะอาดจากขยะพลาสติก
8. “คาริโอ บราโว”…รถกอลฟไฟฟาสัญชาติไทย กาวไกลสตู า งแดน
9. “โกลเดนรับเบอร”...ยางแผนเกรดพิเศษจากอีสาน
10. “ฟอรแคร”...กะทิธญ
ั พืช อรอยเพือ่ สุขภาพ

Thailand Top Innovative Companies 2009
เปนหนังสือเลมแรกของประเทศไทยที่รวบรวมบริษัทชั้นนำของไทย
ซึ่งประกอบธุรกิจดานนวัตกรรมและมีผลิตภัณฑที่โดดเดนจำหนายทั้ง
ในประเทศและตางประเทศ โดยภายในหนังสือมีการนำเสนอขอมูลของ
บริษทั ทีม่ คี วามโดดเดนดานนวัตกรรมจำนวน 100 บริษทั อาทิ เครือซิเมนต
ไทย บริษทั ปตท. จำกัด (มหาชน) บริษทั ไบเออรไทย จำกัด บริษทั ไอ.ซี.ซี.
อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จำกัด
(มหาชน) บริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เบทาโกรกรุป บริษัท
สามารถ จำกัด (มหาชน) บริษทั ซี.พี. ออลล จำกัด (มหาชน) เปนตน
ทั้งนี้ หนังสือดังกลาวไดจัดพิมพเปนภาษาอังกฤษทั้งเลม จำนวน
4,000 ฉบับ โดยไดเปดตัวอยางเปนทางการในวันนวัตกรรมแหงชาติ
(5 ตุลาคม 2551) และไดมีการเผยแพรไปยังหนวยงานราชการไทย และ
บริษัทเอกชนชั้นนำทั้งในประเทศและตางประเทศ
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การประชาสัมพันธ
สนช. ไดใหความสำคัญกับการเผยแพรความรู ขอมูลขาวสาร ผลการ
ดำเนินงาน ตลอดจนตัวอยางความสำเร็จดานนวัตกรรม ทั้งในรูปแบบของ
การประชาสัมพันธ สือ่ สิง่ พิมพ และสือ่ อิเล็กทรอนิกส เพือ่ สรางความตืน่ ตัว
ดานนวัตกรรมสสู าธารณชน โดยกิจกรรมดานการประชาสัมพันธของ สนช.
ในรอบปทผี่ า นมา มีดงั นี้
• ขาวนวัตกรรมทีไ่ ดรบั การตีพมิ พ จำนวน 574 ขาว
• ขาวนวัตกรรมที่ไดรับการออกอากาศผานทางสื่อวิทยุและโทรทัศน
จำนวน 27 ครัง้
• สื่อสิ่งพิมพเผยแพร จำนวน 55 รายการ ไดแก หนังสือ 15 เลม
จดหมายขาว 12 ฉบับ แผนพับ 14 รายการ โปสเตอรและใบปลิว 7
รายการ และอืน่ ๆ 7 รายการ
• สือ่ วิดที ศั นและเว็บไซตประชาสัมพันธ จำนวน 10 รายการ

บัตรสมาชิกอินโน-โอเค
โครงการเพื่อการสรางและเชื่อมโยงเครือขายของผูที่มีความสนใจใน
เรื่องการพัฒนานวัตกรรม เกิดเปนชุมชนสำหรับแลกเปลี่ยนเรียนรูขอมูล
ขาวสารตางๆ ในวงการนวัตกรรม เพือ่ สรางบรรยากาศในการสรางสรรค และ
สงเสริมการรับรูกระบวนการสนับสนุนตางๆ ของ สนช. อันจะทำใหเกิด
นวัตกรและธุรกิจนวัตกรรมขึน้ ในประเทศ
นับตั้งแตเริ่มดำเนินโครงการในเดือนมกราคม 2550 จวบจนปจจุบัน
มีผใู หความสนใจเขารวมเปนสมาชิกแลว จำนวน 1,547 คน ทัง้ นี้ นอกจาก
กิจกรรมและบริการตางๆ ในดานขาวสารขอมูลและการประชาสัมพันธแลว
สนช. ยังจัดใหมกี จิ กรรมอีกมากมายทีส่ ง เสริมบรรยากาศและความตืน่ ตัว
ดานนวัตกรรม เชน การจัดสัมมนาพิเศษในบรรยากาศเปนกันเอง InnoOK
Special Talk และการจัดกิจกรรมสงเสริมการขายสินคานวัตกรรมของ
คนไทย InnoOK Grand Sale ซึ่งเปนการชวยสงเสริมการตลาดใหกับ
สมาชิกที่ผลิตสินคานวัตกรรมไดเปนอยางดี
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เครือขายนวัตกรรม
สื บ เนื่ อ งจากแผนการดำเนิ น งานของ สนช. ที่ ไ ด กำหนดให ป
งบประมาณ พ.ศ. 2549 เปนปแหงการสรางเครือขายนวัตกรรม และเพือ่
ขยายผลการดำเนินงานในลักษณะของการบูรณาการความรวมมือเพื่อ
ใหสอดคลองกับแผนการดำเนินงานหลักที่ 1 แผนยกระดับนวัตกรรม
และแผนการดำเนินงานหลักที่ 2 แผนการสงเสริมวัฒนธรรมนวัตกรรม
จึงไดมกี ารดำเนินการความรวมมือในลักษณะการทำงานแบบบูรณาการ
ระหวาง สนช. กับหนวยงานตางๆ ทัง้ ในภาคการศึกษา หนวยงานวิจยั
และภาคเอกชน โดยมีวตั ถุประสงคเพือ่ รวมดำเนินกิจกรรมตางๆ ทีเ่ รงรัด
ให ป ระชาชนและภาคธุ ร กิ จ ตระหนั ก ถึ ง ความสำคั ญ ในการพั ฒ นา
นวัตกรรม ผา นการรังสรรครว มกันใน “เครือขายนวัตกรรม”
เครือขายนวัตกรรมตามแผนหลักที่ 1 ไดแก กลุมเครือขายธุรกิจ
นวัตกรรม มีเปาหมายสำคัญในการพัฒนาเครือขายเพื่อรวมรังสรรค
ใหเกิดโครงการนวัตกรรม ประกอบดวย 20 เครือขาย แบงตาม 3 สาขา
อุตสาหกรรมของ สนช. คือ สาขาธุรกิจชีวภาพ สาขาอุตสาหกรรมเชิง
เศรษฐนิเวศ และสาขาการออกแบบและแกไขปญหา
เครือขายนวัตกรรมตามแผนหลักที่ 2 ไดแก กลมุ เครือขายวัฒนธรรม
นวัตกรรม ประกอบดวย 4 เครือขาย ทีม่ งุ เนนการสรางความตืน่ ตัวและ
ความใฝรดู า นนวัตกรรม ผานกิจกรรมตางๆ เพือ่ กระจายขอมูล ขาวสาร
และความรดู า นนวัตกรรม เพือ่ สรางความพรอมใหกบั ผปู ระกอบการและ
ประชาชนของประเทศ

เครือขายธุรกิจนวัตกรรม
1. เครือขายธุรกิจนวัตกรรมอุตสาหกรรมเกษตร
3. เครือขายธุรกิจนวัตกรรมผลิตภัณฑธรรมชาติ
5. เครือขายธุรกิจนวัตกรรมเกษตรอินทรีย
7. เครือขายธุรกิจนวัตกรรมดานเทคโนโลยียางธรรมชาติ
9. เครือขายธุรกิจนวัตกรรมซอฟตแวร
11. เครือขายธุรกิจนวัตกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
13. เครือขายธุรกิจนวัตกรรมการออกแบบเชิงนวัตกรรม
15. เครือขายธุรกิจนวัตกรรมหอการคาจังหวัดเชียงใหม
17. เครือขายธุรกิจนวัตกรรมสถาบันการเงิน
19. เครือขายเมธีสง เสริมนวัตกรรม

2. เครือขายธุรกิจนวัตกรรมเทคโนโลยีชีวภาพและเภสัชกรรม
4. เครือขายธุรกิจนวัตกรรมพลาสติกชีวภาพและวัสดุชีวภาพ
6. เครือขายธุรกิจนวัตกรรมพลังงานสะอาด
8. เครือขายธุรกิจนวัตกรรมราชมงคล
10. เครือขายธุรกิจนวัตกรรมดานนาโนเทคโนโลยี
12. เครือขายธุรกิจนวัตกรรมดานอิเล็กทรอนิกสเพื่อการเกษตร
14. เครือขายธุรกิจนวัตกรรมลานนา
16. เครือขายธุรกิจนวัตกรรมสงเสริมผูประกอบการ SMEs (สสวท.)
18. เครือขายทรัพยสินทางปญญา
20. เครือขายธุรกิจนวัตกรรมรอยแกนมหากาฬ

เครือขายวัฒนธรรมนวัตกรรม
1. เครือขาย Open Innovation @ Thailand
3. เครือขายนวัตกร สนช.

2. เครือขายการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรดานการจัดการนวัตกรรม
4. เครือขายสมาชิกเพือ่ การพัฒนานวัตกรรม InnoOK Member Card
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สรางองคกรและระบบนวัตกรรม

การสรางระบบ

“นวัตกรรม” เปนเรื่องที่มีหลากหลายมิติ หลายแงมุมและมี
ลักษณะที่ตองพึ่งพาอาศัยกันสูงมาก ผูที่เกี่ยวของจึงตองการ
ความเชือ่ มโยงสัมพันธอยางตอเนือ่ งกับหลายๆ องคประกอบ เปน
ลักษณะคลายระบบนิเวศในระบบสังคมและเศรษฐกิจ ดวยเหตุนี้
การพัฒนานวัตกรรมจึงตองดำเนินอยางมีบรู ณาการ ครอบคลุม
ทั้งปจจัยนำเขาที่จำเปนตอการพัฒนานวัตกรรมโดยตรง เชน
ความรแู ละเทคโนโลยี รวมทัง้ ความตองการของตลาดและปจจัย
ภายนอกทีม่ อี ทิ ธิพลตางๆ โดยเฉพาะสภาพแวดลอมทางนโยบายรัฐ
และโครงสรางพืน้ ฐานของประเทศ ดังนัน้ เพือ่ ใหเกิดการเชือ่ มโยง
เครื อ ข า ยวิ ส าหกิ จ นวั ต กรรมด ว ยองค ค วามรู ร ะหว า งภาครั ฐ
ภาคเอกชนและองคกรเอกชน อันจะนำมาซึ่งการสราง “ระบบ
นิเวศนวัตกรรมแหงชาติ” (National Innovation Ecosystem)
ที่เขมแข็งขึ้นภายในประเทศ สนช. จึงไดกำหนดแผนการสราง
องคกรและระบบนวัตกรรม โดยการดำเนินการผานแผนงาน
การบริ ห ารจั ด การองค ก รนวั ต กรรม เพื่ อ พั ฒ นาระบบนิ เ วศ
นวัตกรรมแหงชาติในลักษณะที่ครอบคลุมองคประกอบทั้งหมด
ในการสรางสรรคนวัตกรรมเพือ่ ใหเกิดประโยชนสงู สุด โดยมีบริษทั
เอกชน ผปู ระกอบการและวิสาหกิจตางๆ เปนหัวใจในการขับเคลือ่ น
นวัตกรรมผานการผลิตและการนำสินคาและบริการออกสูตลาด
โดยองคกรแหงนวัตกรรม (innovative organization) นัน้ สรางขึน้
ไดดว ยการขับเคลือ่ นองคความรู และบริหารจัดการใหสอดรับกับ
กลยุทธธรุ กิจ ผานการตอกย้ำและสรางสรรคความรู จนกลายเปน
สวนหนึ่งของชีวิตในการรังสรรคนวัตกรรม
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Strategy for

“Building Up Innovation Systems”
การสรางองคกรและระบบนวัตกรรม
สนช. ไดปรับองคกรใหมบี ทบาทเปนเสมือนหนึง่ Account Executive ทีส่ ามารถจัดสรรบริการตามทีล่ กู คาตองการ โดยที่ สนช.
ไมจำเปนจะตองใหบริการตางๆ ไดดวยตนเอง ซึ่งปจจัยสำคัญในการทำงานอยูที่การตอบสนองความตองการของลูกคาในกิจการ
ที่เกี่ยวของกับการใชประโยชนจากนวัตกรรม สนช. มีความคลองตัวและประสิทธิภาพจากขนาดองคกรที่เล็ก และไมจำเปนตองใช
งบประมาณจำนวนมากในการขับเคลื่อนใหวงจรนวัตกรรมเคลื่อนที่อยางตอเนื่อง ปจจุบัน สนช. มีศักยภาพในการใหบริการ
แบบ Integrator ผานบทบาทของการบริหารโครงการ การบริหารจัดการทรัพยสนิ ทางปญญา การจัดการกองทุน และการเปนทีป่ รึกษา
นวัตกรรม
ปจจัยสำคัญของระบบ คือ การเชือ่ มโยงกับหนวยงานนอกในระดับตางๆ ทีท่ ำหนาทีด่ า นนวัตกรรม ไมวา จะเปนหนวยงานรัฐ เอกชน
หรือสถาบันวิชาการ ซึง่ ลวนสามารถสนับสนุนการทำงานของ สนช. ผานการสรางโครงการความรวมมือระหวางกันในรูปแบบตางๆ ตัง้ แต
โครงการทีส่ นับสนุนงานวิจยั พัฒนารวมกัน จนถึงโครงการธุรกิจทีส่ ามารถรวมกันสนับสนุนได
ความสำเร็จของการผลักดันใหเกิดนวัตกรรมระดับองคกร (enterprise-based Innovation) มาจากการสนับสนุนโครงการนวัตกรรม
ใหประสบความสำเร็จอยางเปนรูปธรรม และการสรางใหเกิดตัวอยางความสำเร็จที่แพรหลาย ซึ่งสงผลในการกระตุนใหเกิดความ
ตืน่ ตัวใหกบั องคกรตางๆ ในการตระหนักถึงผลประโยชนของการวิจยั พัฒนา ความคิดสรางสรรค และการสรางนวัตกรรมอยางตอเนือ่ ง
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อุทยานนวัตกรรม: Innovation Park
อุทยานนวัตกรรม (Innovation Park) ถือเปนศูนยกลางการพัฒนาระบบนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ
โดยจะเปนศูนยบริการใหความชวยเหลือแกภาคเอกชนดานการดำเนินธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสรางมูลคาใหม สงเสริมความรวมมือและ
รวมดำเนินการระหวางภาคีนวัตกรรม ทัง้ ในภาคการผลิต ภาคการเงินการลงทุน และภาคการศึกษาและวิจัย โดยเฉพาะการเปนศูนยกลาง
การเชือ่ มตอของแกนนวัตกรรม ทัง้ ในดานความรแู ละความคิดสรางสรรคใน 3 มหาวิทยาลัยหลัก ไดแก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัย
มหิดล และจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย รวมทัง้ ดานธุรกิจและการเงิน เชน ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย
สำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ตลาดหลักทรัพยเอ็มเอไอ และบริษทั รวมทุน สตางค จำกัด ซึง่ เปนบริษทั รวมทุนระหวาง
สนช. มหาวิทยาลัยมหิดล และธนาคารสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย (SMEs Bank)
นอกจากนี้ เพื่อใหเกิดการนำเสนอผลิตภัณฑนวัตกรรมของภาคเอกชนไทย อุทยานนวัตกรรมจึงไดถูกพัฒนาขึ้น ภายใตแนวคิด “หนึ่ง
อุทยาน หลายสำนักงาน (one park, multiple location)” ซึง่ หมายถึงผปู ระกอบการไทยทีใ่ ชบริการอุทยานนวัตกรรม จะมีบริษทั สาขายอย
ที่คลายๆ กับ “หนาราน” เกิดขึ้นทันทีที่ฮองกงและสิงคโปร ซึ่งจะสงผลใหเกิดการเชื่อมโยงในการขยายผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี และความคิดสรางสรรคใหมๆ ทัง้ ภายในประเทศและตางประเทศ ไปสนู วัตกรรมทีก่ อ ใหเกิดประโยชนตอ ประเทศไทย
ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีไดมมี ติเห็นชอบตามทีส่ ำนักงานนวัตกรรมแหงชาติไดนำเสนอการจัดตัง้ ”อุทยานนวัตกรรม (Innovation Park)” ภายใต
กรอบวงเงิน 316 ลานบาท เมือ่ วันที่ 26 สิงหาคม 2551 โดยคาดวาจะแลวเสร็จภายในป พ.ศ. 2553
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หนวยบริหารจัดการทรัพยสินทางปญญา
ทรัพยสินทางปญญาถือเปนอีกหนึ่งปจจัยสำคัญตอการเจริญเติบโต
ดานเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในปจจุบัน เนื่องจากทรัพยสินทาง
ปญญาสามารถนำมาใชประโยชนไดหลายทางไมวาจะเปนในภาคผลิต
หรือเพือ่ สนับสนุนการดำเนินธุรกิจโดยทัว่ ไป
ในป พ.ศ. 2551 หนวยบริหารจัดการทรัพยสนิ ทางปญญา ไดมงุ บริการ
ใหคำปรึกษาและทำงานรวมกับบริษทั เอกชน เพือ่ ชวยกำหนดแนวทางการ
บริหารจัดการทรัพยสินทางปญญาอยางมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงความ
ชวยเหลือดานการคุมครองและการนำทรัพยสินทางปญญาสูเชิงพาณิชย
โดยไดใหคำปรึกษาแกบริษัทเอกชน หนวยงานตางๆ และบุคคลทั่วไป
รวมเปนจำนวนกวา 20 ราย และไดใหความชวยเหลือผปู ระกอบการในการ
ยืน่ คำขอรับสิทธิบตั ร/อนุสทิ ธิบตั ร จำนวน 3 ราย นอกจากนี้ สนช. ยังได
รวมกับสมาคมนวัตกรรมและทรัพยสินทางปญญา จัดการฝกอบรมและ
สัมมนา เพือ่ เสริมสรางศักยภาพดานทรัพยสนิ ทางปญญา

หนวยบริการแสวงหานวัตกรรม
หนวยบริการแสวงหานวัตกรรม เกิดจากความตอเนื่องของการดำเนิน
งานภายใตความรวมมือระหวางหนวยงานบริการผเู ชีย่ วชาญอาวุโส (Senior
Experten Service, SES) จากสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี และโครงการ
บริการแสวงหานวัตกรรม (Innovation Acquisition Service, IAS) โดยอาศัย
กระบวนทัศนนวัตกรรมแบบเปดทีม่ งุ เนนในการดึงองคความรจู ากภายนอก
สนช. ไดมุงเนนการแกปญหาในอุตสาหกรรมรายสาขาเพื่อการเพิ่ม
ผลิตภัณฑทางการเกษตร เชน โครงการสกัดผลิตผลพลอยไดจากพืชน้ำมัน
สำหรั บ อุ ต สาหกรรมโอลิ โ อเคมี และโครงการพัฒนากระบวนการผลิต
ผลิตภัณฑชานออยเพื่อสิ่งแวดลอม เปนตน ซึ่งนับไดวาการดำเนินงาน
ไดรับผลสำเร็จเปนอยางดี โดยผูเชี่ยวชาญอาวุโสไดถายทอดองคความรู
และประสบการณ พรอมทั้งไดแกปญหาและรวมคิดรวมรังสรรคโครงการ
นวัตกรรมที่มีศักยภาพของบริษัทตางๆ ใหยั่งยืนตอไป
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การศึกษาขีดความสามารถดานนวัตกรรมของประเทศไทย
การศึกษาขีดความสามารถดานนวัตกรรมของประเทศไทย เกิดจากความรวมมือระหวางสำนักงานนวัตกรรมแหงชาติ (สนช.) และ
บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี เพือ่ ทำการศึกษาขีดความสามารถดานนวัตกรรม
ของประเทศไทย (innovation index) จากการสำรวจและวิเคราะหขีดความสามารถดานนวัตกรรมผานดัชนีชี้วัดขีดความสามารถ
ดานนวัตกรรม (innovation capability index) ในภาคธุรกิจของประเทศเปนหลัก อันจะเปนแนวทางในการกำหนดนโยบายของ
สนช. เพือ่ การวางแนวทางการพัฒนาเพือ่ ยกระดับของความสามารถดานนวัตกรรมของประเทศ
ทัง้ นี้ จากผลการประเมินระดับความสามารถดานนวัตกรรมของประเทศในป พ.ศ. 2551 พบวาโดยภาพรวมประเทศไทยมีระดับ
ความสามารถทางดานนวัตกรรมอยูในเกณฑดีพอใช อันเปนผลจากการที่องคกรธุรกิจตางๆ มีนโยบายในการสรางนวัตกรรม มีการ
นำระบบการบริหารจัดการใหมมาใช มีการสงเสริมใหพนักงานของบริษทั ไดรบั การพัฒนาและอบรม ตลอดจนนำความรใู หมๆ มาใช
เพือ่ การปรับปรุงการทำงานขององคกร
เมื่อพิจารณาถึงปจจัยเกื้อหนุนตอการพัฒนานวัตกรรมภายในประเทศ พบวาองคกรธุรกิจตางใหความสำคัญทรัพยากรมนุษย
โดยเฉพาะบุคลากรทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี นอกจากนี้ องคกรธุรกิจลวนเห็นวารัฐควรใหการสนับสนุนโครงสรางพืน้ ฐาน
ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หรือจัดหาหนวยบมเพาะธุรกิจและแหลงเงินทุนของรัฐ ตามลำดับ
สำหรับปจจัยสำคัญที่เปนอุปสรรคตอการสรางและพัฒนานวัตกรรมของประเทศไทย คือการขาดความเชื่อมโยงระหวางภาครัฐ
และภาคเอกชนในดานการพัฒนาเทคโนโลยี อยางไรก็ดี นโยบายและวิธกี ารของรัฐบางประการยังคงเปนอุปสรรคตอการดำเนินธุรกิจ
โดยเฉพาะอยางยิง่ กระบวนการดำเนินงานของราชการ เชน ความลาชาในการปฏิบตั งิ าน การคอรรปั ชัน่ และนโยบายทางดานภาษี
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กิจกรรมพิเศษเพื่อสังคม
นอกจากภารกิจหลักของสำนักงานฯ แลว สนช. ยังใหความสำคัญกับการ
สงเสริมกิจกรรมความรวมมือกับองคกรภายนอกตางๆ เพื่อดำเนินกิจกรรม
ทีเ่ ปนประโยชนตอ สังคม ในการสรางเสริมบรรยากาศการสรางสรรคนวัตกรรม
และการสงเสริมใหเกิดการใชฐานขอมูลและองคความรูตางๆ ทั้งในดาน
วิทยาศาสตรเทคโนโลยีและดานธุรกิจอยางเปนระบบ (รายละเอียดปรากฏ
ในภาคผนวก 2 หนา 50-51)
สนช. ไดใหความรวมมือและสนับสนุนหนวยงานภายนอกหลายองคกร
ในการดำเนินกิจกรรมตางๆ หลายโครงการ โดยอาจแบงออกไดเปน
1. การสงเสริมการเรียนรู ความคิดสรางสรรค และการยกระดับผลงาน
นวัตกรรมของคนไทย
2. ดานการเผยแพรและประชาสัมพันธ เพือ่ สรางความตระหนักในดาน
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม

ความรวมมือระหวางประเทศ
เครือขายความรวมมือกับหนวยงานและองคกรตางประเทศ เกิดขึน้ จาก
การที่ สนช. ตระหนักถึงความสำคัญในการสรางสรรคนวัตกรรมดานตางๆ
โดยเฉพาะนวัตกรรมที่รองรับกับอุตสาหกรรมของประเทศไทยที่ยังจำเปน
ตองพึ่งพาความกาวหนาทางเทคโนโลยีจากตางประเทศ รวมไปถึงความรู
ความเชีย่ วชาญในการบริหารจัดการและการสรางนวัตกรรม
ทัง้ นี้ ในป พ.ศ. 2551 สนช. มงุ เนนการเชือ่ มโยงกับหนวยงานและองคกร
ตางประเทศในหลายๆ ดาน ไมวาจะเปนโครงการตอเนื่องจากการดำเนิน
งานในปที่ผานมา ตลอดจนการแสวงหาโครงการความรวมมือใหมๆ เชน
ความรวมมือกับบริษทั The Idea Factory ประเทศสิงคโปรเพือ่ รวมพัฒนา
หลักสูตรและการฝกอบรมดานการบริหารจัดการนวัตกรรม หรือการแสวงหา
ผเู ชีย่ วชาญดานพลาสติกชีวภาพจากประเทศเยอรมนีภายใตโครงการ CIM
Integrated Expert เปนตน
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การประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานฯ
ในป พ.ศ. 2551 สนช. มีการตรวจประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานฯ ทั้งจากกลุมงานภายในและหนวยงานภายนอก
(รายละเอียดปรากฏในภาคผนวก 4 หนา 57-58) ไดแก
การวิเคราะหระดับความสำเร็จของการดำเนินงานจากการใชจายงบประมาณภาครัฐ โดยใชเครื่องมือ Performance
Assessment Rating Tool, PART
สนช. ไดรับงบประมาณและมีผลผลิตอยูภายใตสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และไดจัดทำรายงานผล
การวิเคราะหระดับความสำเร็จของการดำเนินงานจากการใชจา ยงบประมาณภาครัฐ (PART) ตามขัน้ ตอนทีส่ ำนักงบประมาณกำหนด
และไดรบั ผลการประเมินจากสำนักงบประมาณ ดวยคะแนน 69.71 คะแนน (จาก 100 คะแนน) ซึง่ นับเปนคะแนนสูงสุดในผลผลิต
ของหนวยงานภายใตกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
การประเมินผลการดำเนินงานของเงินทุนหมุนเวียนเพือ่ การวิจยั และพัฒนาเทคโนโลยี โดยกรมบัญชีกลางและบริษทั
ทีป่ รึกษา TRIS
สืบเนื่องจาก สนช. เปนหนวยงานที่กำกับดูแลการดำเนินงานของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีของ
สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จึงจำเปนตองดำเนินการประเมินผลการดำเนินงานเงินทุนหมุนเวียนดังกลาว
ทัง้ นี้ การประเมินผลในปทผี่ า นมา สนช. ไดรบั ผลการประเมินอยใู นเกณฑดมี าก (ผลการประเมินอยางเปนทางการยังไมเสร็จสมบูรณ)
นอกจากนี้ สนช. ยังไดดำเนินการจัดทำรายจายเงินงบประมาณ รายงานการดำเนินงานตามตัวชี้วัด รายงานการดำเนินงาน
ตามนโยบายกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ซึง่ เปนการรายงานแบบรายเดือน รายไตรมาส และรายป รวมไปถึงการรายงาน
การดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลตามนโยบายพืน้ ฐานแหงรัฐ และการดำเนินงานตามแผนแมบททีเ่ กีย่ วของตางๆ อีกดวย
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การประเมินผลการดำเนินงานโดยเครื่องมือ PART
“PART” เปนเครื่องมือที่สำนักงบประมาณใชประเมินผลการใชจาย
งบประมาณของหนวยงานที่ไดรับงบประมาณ โดยแบงเปน 1) ชุดคำถาม
ก. จุดมงุ หมายและรูปแบบ พิจารณาการเชือ่ มโยงพันธกิจการดำเนินงานของ
สนช. กับยุทธศาสตรและเปาหมายระดับชาติ 2) ชุดคำถาม ข. การวางแผน
กลยุทธ พิจารณาการกำหนดกลยุทธ คาเปาหมายของผลผลิตและผลลัพธ
ของ สนช. ใหสอดคลองกับนโยบายระดับชาติ 3) ชุดคำถาม ค. เชือ่ มโยง
งบประมาณ พิจารณาการกำหนดเปาหมายและผลผลิตประจำปของ สนช.
พรอมการใชจา ยงบประมาณและการดำเนินงานของตัวชีว้ ดั ในแตละกิจกรรม
4) ชุดคำถาม ง. การบริหารจัดการ พิจารณาแผนการปฏิบตั งิ านและแผนการ
ใชจา ยงบประมาณประจำป และการจัดทำระบบการติดตามผลและการวัด
ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน และ 5) ชุดคำถาม จ. การประเมินผลในระดับ
ผลผลิต/ผลลัพธ พิจารณาการประเมินผลการดำเนินงานในระดับผลผลิต/
ผลลัพธ โดยเปรียบเทียบกับเปาหมายระยะสัน้ และระยะยาว

ระบบบริหารจัดการองคกร
สำนักงานนวัตกรรมแหงชาติไดเนนการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาประยุกตใชในการปฏิบัติงานทั้ง 3 แผนงาน ภายใตแนวความคิด
Innovation Operating Center (IOC) โดยเปนศูนยกลางปฏิบตั กิ ารที่ให
ความสำคัญในงานสามดานหลัก ไดแก การวางแผน (management)
การปฏิบตั งิ าน (operation) และการรายงานผล (report) ทีจ่ ะชวยเสริม
การดำเนินงานของ สนช. ทั้งในระดับผูบริหารและในระดับเจาหนาที่
ใหเกิดประสิทธิภาพและมีความคลองตัวมากยิง่ ขึน้ เชน ระบบ KPI หรือ
“ระบบรายงานผลการดำเนินงานรายตัวชีว้ ดั ” “ระบบ Task Mangement”
และ “ระบบติดตามและรายงานผลภารกิจ” เปนตน
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ภาคผนวก 1 โครงการนวัตกรรมที่ สนช. ใหการสนับสนุน ปงบประมาณ 2551
ลำดับ

โครงการ

รหัสโครงการ

โครงการนวัตกรรมรายอุตสาหกรรมกลุมธุรกิจชีวภาพ
1. อาหารสำหรับผูปวยเบาหวานผสม
P11-BT-51-02-004
สารสกัดบอระเพ็ด
2. การผลิตกรดแลคติกเพือ่ ใชผลิต
P11-BT-51-03-009
พลาสติกชีวภาพชนิดพอลิแลคติกแอซิด
ในประเทศไทย

3. “ไฟโบโรส” แปงยอยสลายชาจาก
มันสำปะหลัง
4. “Layermax” อาหารเสริมไกไขสำหรับ
ผลิตไขคลอเรสเตอรอลต่ำ
5. เครื่องดื่มเพื่อความงามและสุขภาพ
จากสารสกัดสมุนไพร “เพ็ญภาค”
6. “ภูเขาทอง” ปยุ ชีวภาพจากเชือ้ จุลนิ ทรีย
กลมุ ตรึงไนโตรเจนไดอยางอิสระ
7. การพัฒนากระบวนการคัดแยกและ
เพาะเลีย้ งมีเซ็นไคมอลสเต็มเซลล
จากฟนน้ำนมและฟนคุด
8. น้ำสมสายชูหมักจากสับปะรดภูแล
9. การผลิตสารสกัดโอลิโกแซ็คคาไรด
จากไคโตซาน
10. สารเคลือบผิวผลไม KU wax

11. โปรไบโอติกสำหรับปองกันโรคเรืองแสง
ในกงุ กุลาดำ
12. การผลิตไซรัปกลวย
13. เพคตินจากใบเครือหมานอย
14. ระบบการใหอาหารสุกรดวยอาหารเหลว
หมักชีวภาพแบบอัตโนมัติ
15. ยาเหน็บทวารและชองคลอดที่มี
propolis เปนสารออกฤทธิ์
16. การนำรองการคัดแยกเพศเซลลอสุจิ
เพือ่ การผลิตโคนมเพศเมีย
17. เครือ่ งดืม่ สุขภาพ longana A
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ผรู บั ทุน/บริษทั
บจก. เสริมพิสทิ ธิ์

บจก. นครหลวงคาขาว
บจก. พัฒนกล อาร แอนด ดี
บจก. อุตสาหกรรมถุงพลาสติคไทย
บจก. เรืองวา แสตนดารด อินดัสตรี้
บจก. ไบโอกรีนเวิลด และ
บจก. สงวนวงษอุตสาหกรรม
P11-BT-50-10-025 บจก. นีโอเทคฟูด

รูปแบบ
การสนับสนุน

วงเงิน
การสนับสนุน

มูลคา
การลงทุน

ดานวิชาการ

1,195,000

2,873,000

ดานวิชาการ

1,000,000

5,000,000

ดานวิชาการ

1,080,000

2,210,100

P11-BT-51-05-019

บจก. กิตติวัฒน อาร แอนด ดี

ดานวิชาการ

550,000

2,930,000

P11-BP-51-04-008

บจก. ขายยาเพ็ญภาค

ดานวิชาการ

680,000

2,000,000

P11-BT-51-05-022

บจก. ภูธนเกษตรอุตสาหกรรม

ดานวิชาการ

200,000

305,790

P11-BT-51-03-006

บจก. ไบโออีเดน เอเชีย

ดานวิชาการ

1,218,800

5,624,400

ดานวิชาการ
190,000
แปลงเทคโนโลยี 1,340,000
เปนทุน
แปลงเทคโนโลยี 680,000
เปนทุน

8,000,000
4,490,000

บจก. ภูแลโปงพระบาท
P11-BT-50-06-017 บจก. โรงงานเภสัชกรรม
เกรทเตอรฟารมา
P11-BT-51-01-003 นายชินโชค นิธิธนาชูโชค
และ/หรือ ผูมีอาจลงนาม
ผูกพันนิตบิ คุ คล
P11-BT-51-03-010 บจก. เวท สุพีเรีย คอนซัลแตนท
P12-KD-51-07-055

บจก. ศิรวิ านิช
(เอสแอนดดบั เบิล้ ยู)
P11-BT-51-05-023 บจก. อำพลฟูดสโพรเซสซิง่
P11-BT-51-04-016

P11-BT-50-09-024

บจก. เอส พี เอ็ม อาหารสัตว

P11-BP-51-02-005

บจก. บีโปรดักส อินดัสตรี้

P12-KD-50-03-008

บจก. โชคชัยแรนช

P11-BP-51-03-007

บจก. รวมดี
(ในฐานะเจาภาพ)

แปลงเทคโนโลยี
เปนทุน
แปลงเทคโนโลยี
เปนทุน
แปลงเทคโนโลยี
เปนทุน
นวัตกรรมดี...
ไมมดี อกเบีย้
นวัตกรรมดี...
ไมมดี อกเบีย้
ทุนเครือขาย
วิสาหกิจนวัตกรรม
ทุนเครือขาย
วิสาหกิจนวัตกรรม

2,225,000

542,000

936,000

550,000

8,500,000

1,400,000

3,330,000

1,500,000 128,800,000
700,000 10,000,000
712,000

8,312,000

550,000

1,605,400
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ลำดับ

โครงการ

รหัสโครงการ

ผรู บั ทุน/บริษทั

รูปแบบ
การสนับสนุน

วงเงิน
การสนับสนุน

มูลคา
การลงทุน

โครงการนวัตกรรมเชิงยุทธศาสตรกลุมธุรกิจชีวภาพ (ตอ)
18. การผลิตกรดโดโคซะเฮกซะโนอิก (DHA) P11-BT-51-01-001
และผลิตภัณฑอาหารสัตวน้ำทีม่ กี รดโดโคซะเฮกซะโนอิก (DHA) เปนสวนประกอบ
19. ผลิตภัณฑอาหารสัตวบกที่มีกรดโดโคซะ- P11-BT-51-03-008
เฮกซะโนอิก (DHA) เปนสวนประกอบ
20. ผลิตภัณฑอาหารที่มีกรดโดโคซะเฮกซะ- P11-BT-51-03-007
โนอิก (DHA) เปนสวนประกอบ
21. การนำรองการผลิตเสาวรสในระดับฟารม P11-BT-51-04-015
โดยใชพนั ธสุ มี ว งปลอดโรคไวรัส
22. สารสกัดจากสะเดา
P12-KD-51-08-063

บจก. เมษา คอรปอเรชั่น

ทุนเครือขาย 1,682,000
วิสาหกิจนวัตกรรม

6,597,000

บจก. ควอลิค
อินเตอรเนชัน่ แนล
บจก. สิทธิพร สมุนไพร

1,318,000

23. เซมเบไหมฟา

บจก. บดินทรไหมไทย-โคราช

ทุนเครือขาย
512,000
วิสาหกิจนวัตกรรม
ทุนเครือขาย
953,000
วิสาหกิจนวัตกรรม
ทุนเครือขาย 1,778,120
วิสาหกิจนวัตกรรม
ประสานงาน
ดานวิชาการ
ประสานงาน
ดานวิชาการ

P11-BP-51-07-010

มูลนิธิโครงการหลวง
บจก. วสันตโปรดักส

1,526,000
3,596,880
5,000,000
5,000,000

โครงการนวัตกรรมรายอุตสาหกรรมกลุมอุตสาหกรรมเชิงเศรษฐนิเวศ
24. การเพาะปลูกเสาวรสอินทรียดวยคาง
ธรรมชาติเพือ่ ผลิตน้ำผลไมเขมขน
25. โฟมยางทำความสะอาดแมพิมพ
26. “ทักษิณ 3” มีดกรีดยางชนิดเปลีย่ นใบมีด

P11-BT-50-10-026

27. “วรวรรณ” อุปกรณตกแตงจากยาง
28. ระบบการกำจัดไฮโดรเจนซัลไฟดแบบ
ตอเนือ่ งจากกาซชีวภาพทีผ่ ลิตจากระบบ
บำบัดน้ำเสียแบบไรอากาศของฟารมสุกร
29. “โอเทค” เครือ่ งผลิตกาซโอโซนสำหรับระบบ
การบำบัดน้ำเสียในอุตสาหกรรมฟอกยอม
30. เม็ดคอมพาวดพลาสติกชีวภาพ
สเู ชิงพาณิชย
31. เครือ่ งอบแหงยางพาราโดยใชคลืน่
ไมโครเวฟรวมกับลมรอน
32. ชุดควบคุมการใชพลังงานในระบบทำน้ำเย็น
ขนาดใหญแบบครบวงจร “Plant Smart”
33. เตาเผาแกสซิไฟเออรแบบ V-Shaped
Cross-Draft สำหรับหมอกำเนิดไอน้ำ
34. เตาเผาขยะไรมลพิษประหยัดพลังงาน

P11-BM-51-05-002

35. บานดินผสมน้ำยางพารา
36. การผลิตโปรตีนและกะทิผงจาก
มะพราวอินทรีย

P12-KD-50-08-120
P12-KD-51-04-011

P11-EN-51-05-003

บจก. กรุงเทพผลิตภัณฑ
อาหารไรสารพิษ
บจก. รับเบ็ค
นายมะนายิ ราหู และ/หรือ ผมู ี
อำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล
บจก. ติกา
บจก. เอส พี เอ็ม อาหารสัตว

บจก. พี.เอส.ซี. เทรดดิ้งแอนด
ดีเวลลอปเมนท
P11-EV-51-05-005 บจก. โพลีแมททีเรียลเทคโนโลยี
P11-EV-51-03-002

P11-DB-50-12-018

บจก. อี.คิว. รับเบอร

บจก. เอ็นเนอรยี่
เมนเท็นแนนซ เซอรวสิ
P11-EN-51-05-004 บจก. ธรรมสรณ
P12-KD-51-04-015

บจก. เชียงใหม
เอ็นไวรอนเมนท โปรเทค
P11-DB-50-08-007 บจก. สยามบานดิน
P11-EV-51-08-009

P11-BT-51-07-025

บจก. เอิรธ บอรน

ดานวิชาการ

440,000

5,810,000

ดานวิชาการ
ดานวิชาการ

220,000
57,750

800,000
162,500

ดานวิชาการ
182,000
แปลงเทคโนโลยี 1,117,250
เปนทุน

512,000
4,604,000

แปลงเทคโนโลยี 290,000
553,000
เปนทุน
แปลงเทคโนโลยี 840,000 1,921,000
เปนทุน
แปลงเทคโนโลยี 1,231,500 5,398,000
เปนทุน
แปลงเทคโนโลยี 470,000 2,090,000
เปนทุน
แปลงเทคโนโลยี 1,920,000 10,645,000
เปนทุน
แปลงเทคโนโลยี 728,000 1,551,000
เปนทุน
แปลงเทคโนโลยี 325,000
594,000
เปนทุน
นวัตกรรมดี...
800,000 12,273,433
ไมมดี อกเบีย้
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ลำดับ

โครงการ

รหัสโครงการ

ผรู บั ทุน/บริษทั

โครงการนวัตกรรมรายอุตสาหกรรมกลุมอุตสาหกรรมเชิงเศรษฐนิเวศ (ตอ)
37. ผายางยืดจากพลาสติกชีวภาพ PLA
P11-EV-51-06-004
บจก. เอ็ม ซี ซี
รวมอุปกรณการเมนต
โครงการนวัตกรรมรายอุตสาหกรรมกลุมการออกแบบและแกไขปญหา
38. ระบบใหน้ำและปยุ สำหรับโรงเรือน
P12-KD-50-11-146 บจก. ลานนา
ปลูกพืชแบบอัตโนมัติ
โอเรียนตัลไฮโดรโปรนิค
39. เครือ่ งบรรจุแคปซูลยากึง่ อัตโนมัติ
P12-KD-50-11-147 บจก. สยามโกลบอลเทรด
40. เครือ่ งกลเติมอากาศแบบใช
P11-DB-51-01-008 บจก. ไทยเอเยนซี เอ็นยีเนียริง่
พลังงานแสงอาทิตย
41. ฟลเตอรควบคุมอัตราการไหล
P12-KD-50-10-130 บจก. บริษัท วี.อาร. ยูเนี่ยน
เพือ่ ใชในกอกประหยัดน้ำ
42. ThaiCAD 2.5D ซอฟตแวร
P11-DB-50-12-015 บจก. โจวิท
การออกแบบ 2.5 มิติ
43. ระบบการนำเสนอและอนุมัติ
P12-KD-51-03-010 บจก. ลานเกียรเทคโนโลยี
แผนงานแบบออนไลน
44. เสาปรับตั้งระดับสายระบายน้ำ
P12-KD-51-05-035 คุณวันดี สุทธิศกั ดิ์ และ/หรือ ผม
ู ี
หลอสมองและไขสันหลัง
อำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล
45. ระบบสืบคนขอมูลเฉพาะพืน้ ที่
P12-KD-51-04-022 บจก. มิสลิลลี่
46. การผลิตอนุภาคซิงคออกไซดนาโนสำหรับ P11-DB-51-07-021 บจก. นาโน แมททีเรียลส
ผลิตภัณฑสงิ่ ทอและเครือ่ งสำอาง
เทคโนโลยี
47. รถตัดออยขนาดเล็ก
P11-DB-51-06-020 บจก. ธนบุรีประกอบยนต
48. ระบบบริหารการขนสง
P12-KD-51-07-060 บจก. ดี เอ็กซ อินโนเวชั่น
49. ตนแบบหนุ ยนตเจียระไนพลอย
P12-KD-50-09-125 บจก. สปา เจมส
ที่มีระบบควบคุมอัตโนมัติ
50. ระบบทดสอบประสิทธิภาพ
P12-KD-50-10-139 บจก. เซนิทคอร
เครือขายโทรศัพทเคลื่อนที่
51. กระบวนการผลิตกระปองโลหะ
P11-DB-50-10-010 บจก. นิวแคน
ที่มีรูปทรงและทนแรงดัน
52. ระบบขนสงเคลือ่ นทีแ่ บบอัตโนมัติ
P11-DB-51-01-009 บจก. ฟโบ คอรป
โดยเสนนำรอง
53. เกมจำลองการรบระยะประชิด
P12-KD-50-08-119 บจก. ไซค-อารมส
54. เครือ่ งกัดซีเอ็นซีขนาดเล็ก

P12-KD-51-03-006

บจก. สมารท ทริค เทคโนโลยี

55. ชุดตำรวจนาโนวา

P11-DB-51-03-014

บจก. แสนทวี อินเตอร กรุป

56. เสือ้ มอฮอมนาโน

P11-DB-51-03-017

บจก. นาโนโพลิส

57. เครือ่ งเตรียมหลอดเก็บตัวอยางเลือด
แบบอัตโนมัติ

P11-DB-51-03-018

บจก. เซนนิเมด (ประเทศไทย)
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รูปแบบ
การสนับสนุน
ประสานงาน
ดานวิชาการ

วงเงิน
การสนับสนุน
-

มูลคา
การลงทุน
50,000

ดานวิชาการ

370,000

500,000

ดานวิชาการ
ดานวิชาการ

100,000
610,000

400,000
850,000

ดานวิชาการ

30,000 88,308,000

ดานวิชาการ

500,000 11,858,553

ดานวิชาการ

300,000

400,000

ดานวิชาการ

200,000

335,000

ดานวิชาการ
ดานวิชาการ

800,000
440,000

8,000,000
6,452,000

ดานวิชาการ
900,000
ดานวิชาการ
828,000
แปลงเทคโนโลยี 300,000
เปนทุน
แปลงเทคโนโลยี 358,750
เปนทุน
แปลงเทคโนโลยี 950,000
เปนทุน
แปลงเทคโนโลยี 455,000
เปนทุน
แปลงเทคโนโลยี 450,000
เปนทุน
แปลงเทคโนโลยี 130,000
เปนทุน
แปลงเทคโนโลยี 1,075,000
เปนทุน
แปลงเทคโนโลยี 175,000
เปนทุน
แปลงเทคโนโลยี 300,000
เปนทุน

8,000,000
5,959,000
475,000
4,300,000
3,518,500
920,000
1,871,000
177,000
3,015,000
250,000
1,050,000

ร า ย ง า น ป ร ะ จำ ป สนช. 2551

ลำดับ

โครงการ

รหัสโครงการ

ผรู บั ทุน/บริษทั

โครงการนวัตกรรมรายอุตสาหกรรมกลุมการออกแบบและแกไขปญหา (ตอ)
58. ผลิตภัณฑจากเม็ดไมประกอบ
P11-DB-51-03-016 บจก. เซริบรัมดีไซน
พลาสติก E3
59. ระบบควบคุมเครื่องฉีดพลาสติก
P11-DB-51-01-007 บจก. แมชีนเนอรีเ่ อ็มโปเรียม
ไฟฟาแบบเซอรโวมอเตอร
(1995)
60. ระบบตีขึ้นรูปโลหะอัตโนมัติ
P12-KD-51-05-041 บจก. ที.เอ็ม.ซี. อุตสาหกรรม
61. เครือ่ งตนแบบผลิตกระเบือ้ งดินเผา
สองสีเมืองหนาว
62. เครือ่ งขยายเสียงขนาดเล็ก
ระบบ Switching
63. ระบบจัดการขอมูลการใชงาน
มิเตอรไฟฟาและมิเตอรน้ำในอาคาร
64. พันซคารไบดรูปรางพิเศษสำหรับ
แมพมิ พยานยนตและอิเล็กทรอนิกส
65. ระบบบริหารจัดการขอมูล
สุขภาวะอาชีวอนามัย
66. ระบบบริหารจัดการพจนานุกรม
ครบวงจร
67. ระบบงานบริหารงานขาย
Modern Trade อัจฉริยะ
68. เครื่องผสมน้ำยาและสารเคมีอัตโนมัติ
เพือ่ การปศุสตั ว (Smart Doser)
69. ไมโครแคปซูลทีบ่ รรจุสารสกัด
สมุนไพรสำหรับผลิตภัณฑสงิ่ ทอ
70. ระบบจัดการคลังสินคา
ดวยเทคโนโลยีอารเอฟไอดี
71. โคมไฟผาตัดชนิดหลอด LED

P12-KD-51-05-034

บจก. ภราดรอุตสาหกรรม

P12-KD-51-05-032
P12-KD-51-05-033

นายไพสิทธิ์ รวดเร็ว และ/หรือ ผมู ี
อำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล
บจก. อิมพัลชัน่ เทคโนโลยี

P12-KD-51-05-043

บจก. ที.เอ็ม.ดี ทูลสแอนดดาย

P12-KD-51-05-023

บจก. เมดดิคลั ซอฟท

P12-KD-51-04-014
P12-KD-51-05-045

บจก. ไทยซอฟทแวร
เอ็นเตอรไพรส
บจก. ดี.เอช.เอ.สยามวาลา

P12-KD-50-05-071

บจก. ไมโครเซนส

P11-DB-51-03-011

บจก. คัฟเวอรแนนท

P12-KD-51-04-012

บจก. อารเอฟไอดี

P12-KD-51-07-061

บจก. อินโนเอกเซล

72. เครือ่ งตัดแผนหนังอัจฉริยะ

P11-DB-51-07-022

บจก. พลาทรัพย

73. Humatrix ซอฟตแวรบริหารงานบุคคล

P11-DB-50-12-020

บจก. ฮิวแมนิกา

74. การผลิตเครือ่ งกรองน้ำดวยไสกรอง
อัลตราฟลเตรชัน
75. ศูนยบริการฟลม กรองแสงรถยนต “ดูด”ี

P11-DB-51-03-012

บจก. สยามคาสทไนลอน

P11-DB-51-03-015

บจก. โซลาร การด มารเกตติง้

76. แซกโซโฟนพลาสติก “ไวเบรโต”

P12-KD-51-05-047

บจก. ไวเบรโต

77. อางอาบน้ำอัจฉริยะ

P11-DB-51-07-024

บจก. บาธรูม ดีไซน

รูปแบบ
การสนับสนุน
แปลงเทคโนโลยี
เปนทุน
แปลงเทคโนโลยี
เปนทุน
แปลงเทคโนโลยี
เปนทุน
แปลงเทคโนโลยี
เปนทุน
แปลงเทคโนโลยี
เปนทุน
แปลงเทคโนโลยี
เปนทุน
แปลงเทคโนโลยี
เปนทุน
แปลงเทคโนโลยี
เปนทุน
แปลงเทคโนโลยี
เปนทุน
แปลงเทคโนโลยี
เปนทุน
แปลงเทคโนโลยี
เปนทุน
แปลงเทคโนโลยี
เปนทุน
แปลงเทคโนโลยี
เปนทุน
แปลงเทคโนโลยี
เปนทุน
แปลงเทคโนโลยี
เปนทุน
นวัตกรรมดี...
ไมมดี อกเบีย้
นวัตกรรมดี...
ไมมดี อกเบีย้
นวัตกรรมดี...
ไมมดี อกเบีย้
นวัตกรรมดี...
ไมมดี อกเบีย้
นวัตกรรมดี...
ไมมดี อกเบีย้

วงเงิน
การสนับสนุน

มูลคา
การลงทุน

550,000

1,770,000

500,000

5,000,000

400,000

2,650,000

500,000

900,000

75,000

100,000

500,000

2,000,000

500,000 72,970,000
400,000

3,700,000

300,000

2,664,000

400,000

2,611,280

300,000

457,000

1,088,100 65,000,000
420,000

1,370,000

342,000 22,000,000
1,485,000 12,032,000
1,500,000 35,234,792
1,000,000 40,000,000
300,000 25,000,000
600,000 15,100,000
800,000 57,000,000
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ลำดับ

โครงการ

รหัสโครงการ

ผรู บั ทุน/บริษทั

รูปแบบ
การสนับสนุน

วงเงิน
การสนับสนุน

มูลคา
การลงทุน

804,000

3,365,700

-

500,000

-

500,000

-

40,000

-

1,500,000

โครงการนวัตกรรมรายอุตสาหกรรมกลุมการออกแบบและแกไขปญหา (ตอ)
78. เครือ่ งอบแหงไอน้ำผลิต
P12-KD-50-04-047 วิสาหกิจชุมชนกลวยตาก
ทุนเครือขาย
กลวยตากอนามัย
อินทรียบานไร
วิสาหกิจนวัตกรรม
79. กระเปาผานาโนซิลเวอรลดโลกรอน
P12-KD-50-11-149 บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเนชั่นแนล
ประสานงาน
ดานวิชาการ
80. ถุงผานาโนซิลเวอรลดโลกรอน
P12-KD-50-10-141 บจก. แสนทวี เท็กซไทล
ประสานงาน
ดานวิชาการ
81. การจัดทำแผนธุรกิจสำหรับ
P12-KD-50-08-123 บจก. คัฟเวอรแนนท
ประสานงาน
ผลิตภัณฑสงิ่ ทอกันยุง
ดานวิชาการ
82. จมูกอิเล็กทรอนิกสในกระบวนการ
P11-DB-50-12-019 บจก. กรานมอนเต
ประสานงาน
ผลิตไวนองนุ
ดานวิชาการ
83. ประสานงานรวมลงทุนธุรกิจนวัตกรรม
P12-KD-50-06-077 บจก. เซนนิเมด (ประเทศไทย)
ประสานงาน
หลอดเก็บตัวอยางเลือดชนิดสุญญากาศ
ดานวิชาการ

- 17,000,000
49,670,270 804,247,328

ภาคผนวก 2 โครงการความรวมมือกับหนวยงานภายนอก ปงบประมาณ 2551
ลำดับ

โครงการความรวมมือ

หนวยงาน

ดานการสงเสริมการเรียนรู สรางสรรค และการยกระดับผลงานนวัตกรรม
1. โครงการรางวัลนวัตกรรมขาวไทย ประจำป 2551
2. โครงการรางวัลนวัตกรรมแหงประเทศไทย ครัง้ ที่ 8 จัดประกวดผลงาน
นวัตกรรมของนักศึกษาปริญญาตรีทั่วประเทศ ใน 3 สาขา คือ สาขา
วิทยาศาสตร วิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี สาขาสรางเสริมสุขภาพ
และสาขาปโตรเคมีและพอลิเมอร
3. โครงการรางวัลเทคโนโลยีเครือ่ งจักรกลยอดเยีย่ ม “Technology Award”
ประจำป 2551จัดประกวดผลงานเทคโนโลยีของไทย ใน 3 สาขา คือ สาขา
เครือ่ งจักรกลการเกษตร สาขาเครือ่ งจักรกลการผลิต สาขาเครือ่ งจักรกล
เพือ่ สิง่ แวดลอมและพลังงาน และรางวัล Best of the Best
4. โครงการ Innovation and Intellectual Property Forum (I&I Forum)
เปนการจัดสัมมนาและใหความรูเกี่ยวกับการจัดการนวัตกรรมและการ
บริหารจัดการทรัพยสินทางปญญาแกผูประกอบการเทคโนโลยี
5. โครงการรางวัลนวัตกรรมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เพือ่ การพัฒนาอยางยัง่ ยืน
6. โครงการ Samart Innovation Awards 2008
7. โครงการ Brands’ Gen ฉลาดคิดแบบคนรนุ ใหมเปนโครงงานประกวด
ผลงานการสรางสรรคของเยาวชนอายุระหวาง 15-25 ป แบงออกเปน
2 ประเภท คือ Innovation Inventor และ Creative Arts
8. โครงการตอยอดสิ่งประดิษฐธุรกิจคนรุนใหม เปนการประกวดผลงาน
สิ่งประดิษฐที่เกิดจากการคิดคนของนักเรียน/นักศึกษา โดยเนนการ
พัฒนาผลงานที่สามารถนำไปใชไดจริงหรือสรางเปนธุรกิจได
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- มูลนิธิขาวไทยในพระบรมราชูปถัมภ
- สมาคมวิทยาศาสตรแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ

- กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

- บริษทั ไมโครซอฟท (ประเทศไทย) จำกัด

- สมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกตแหงประเทศไทย (สวคท.)
- Samart Corp.
- บริษทั เซเรบอส (ประเทศไทย) จำกัด

- รายการสมรภูมไิ อเดีย ออกอากาศทางทีวสี ี ชอง 3

ร า ย ง า น ป ร ะ จำ ป สนช. 2551

ลำดับ

โครงการความรวมมือ

หนวยงาน

ดานการสงเสริมการเรียนรู สรางสรรค และการยกระดับผลงานนวัตกรรม (ตอ)
9. โครงการ ปตท. คลังนักคิด สิง่ ประดิษฐเพือ่ ชุมชน ประจำป 2551
10. โครงการออกแบบไมไอศกรีมเชิงนวัตกรรม เปนการจัดประกวดการ
ออกแบบของเยาวชนระดับอุดมศึกษาในหัวขอ: กินใหสนุก-เลนใหสนุก
เพื่อสงเสริมเยาวชนใหไดแสดงความคิดสรางสรรคดานการออกแบบ
ผลิตภัณฑเชิงนวัตกรรมทีม่ ฟี ง กชนั การใชงานในรูปแบบทีแ่ ปลกออกไป
11. โครงการ Cement and Concrete Innovation ครัง้ ที่ 3

- บริษทั ปตท. จำกัด (มหาชน)
- บริษทั เนสทเล (ไทย) จำกัด
- สมาคมอุตสาหกรรมของเลนไทย

12. โครงการ เดลินวิ ส-SCG ตอยอดนวัตกร ประกวดงานเขียนเสนอแนวคิด
ดานนวัตกรรม ตามหัวขอที่กำหนดจำนวน 4 หัวขอ
13. โครงการ ปตท. รวมสานฝน นักประดิษฐ ใชพลังงานอยางยัง่ ยืน โดยแบง
เปนระดับประชาชนทัว่ ไปและระดับนิสติ นักศึกษา ตัง้ แตอายุ 18-25 ป
ชิงถวยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ดานการแผยแพรประชาสัมพันธ
1. การประชุม RGJ – Ph.D. Congress IX
2. การมอบรางวัลและทุนสนับสนุนการวิจัยดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ของมูลนิธโิ ทเร เพือ่ การสงเสริมวิทยาศาสตร ประเทศไทย ประจำป 2550
ดานความรวมมือพิเศษกับองคกรตางประเทศ
1. ความรวมมือดานผลิตภัณฑนวัตกรรมจากสมุนไพรไทย
2. ความรวมมือเกี่ยวกับผูเชี่ยวชาญดานพลาสติกชีวภาพ/ยาง
3. ความรวมมือดานนวัตกรรม ทรัพยสินทางปญญา
และการถายทอดเทคโนโลยี
4. ความรวมมือดานนวัตกรรม

-

บริษทั เอสซีจี ซิเมนต จำกัด
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
บริษทั สีพ่ ระยาการพิมพ จำกัด
เครือซิเมนตไทย (SCG)
บริษทั ปตท. จำกัด (มหาชน)

- โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.)
- มูลนิธโิ ทเร เพือ่ การสงเสริมวิทยาศาสตร ประเทศไทย

-

บริษทั มารูเซน ประเทศญีป่ นุ
บริษทั อริสตา ประเทศญีป่ นุ
CIM ประเทศเยอรมนี
บริษทั ไมโครซอฟท ประเทศสหรัฐอเมริกา
บริษทั ไมโครซอฟท (ประเทศไทย) จำกัด
บริษทั The Idea Factory ประเทศสิงคโปร

ภาคผนวก 3 การอบรม สัมมนา และประชุมเชิงวิชาการ เพื่อพัฒนาความใฝรูดานนวัตกรรมของบุคลากรภาครัฐและเอกชน
ปงบประมาณ 2551
ลำดับ วันที่

ชือ่ การอบรม / สัมมนา / ประชุมเชิงวิชาการ

หนวยงานรวม

สถานที่

จำนวน
(คน)

การประชุมสัมมนา
1. 24 ต.ค. 50 การสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ ารเรือ่ ง “การใชประโยชนจาก
เทคโนโลยีอตุ สาหกรรมอนาคต: เทคโนโลยีชวี ภาพ
และนาโนเทคโนโลยี”
2. 25 ต.ค 50 การสัมมนา InnoOK Special Talk เรือ่ ง “Sharing
Experience on Innovation in Organization”
3. 17 พ.ย. 50 การสัมมนาเรื่อง “นวัตกรรมทางเทคโนโลยีอาหาร
และเครือ่ งสำอาง”
4. 22 พ.ย. 50 งานสัมมนา Innovation and IP Forum เรือ่ ง
“ทรัพยสินทางปญญากับการสรางโอกาสทางธุรกิจ”

สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมเปาหมาย โรงแรมเซ็นจูรี่ ปารค
กรมสงเสริมอุตสาหกรรม
บจก. อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท
เอ็กเปรท แอ็ดไวซ
บจก. ไอเดีย แฟคทอรี
โรงแรมเซ็นจูรี่ ปารค
โครงการพัฒนาผปู ระกอบการธุรกิจ โรงแรมเดมา พาวิเลียน
อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
สำนักงานนวัตกรรมแหงชาติ
สำนักงานนวัตกรรมแหงชาติ

50

50
30
20

51
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ลำดับ วันที่

ชือ่ การอบรม / สัมมนา / ประชุมเชิงวิชาการ

หนวยงานรวม

สถานที่

จำนวน
(คน)

การประชุมสัมมนา
5. 26 พ.ย. 50 การฝกอบรมหลักสูตรการจัดการนวัตกรรมสำหรับ
ผูบริหารใหผูบริหารธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณการเกษตร

สำนักงานนวัตกรรมแหงชาติ

โรงแรมเฟรส

30

6. 4 ธ.ค. 50

การสัมมนาเรือ่ ง “การสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ ารเพือ่
สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา กระทรวงอุตสาหกรรม
สงเสริมและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม กรมสงเสริมอุตสาหกรรม
ใหเรียนรูจากการใชเทคโนโลยีอุตสาหกรรมอนาคต: กระทรวงอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีชีวภาพและนาโนเทคโนโลยี”

30

7. 7 ธ.ค. 50

การประชุมเรื่อง “ความรวมมือในการพัฒนา
ผลิตภัณฑนวัตกรรมสมุนไพร”

สถาบันคนควาและพัฒนา
ผลิตภัณฑอาหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

20

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

20

9. 12 ธ.ค. 50 การสันมนาเรื่อง “โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนา สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
และสงเสริมอุตสาหกรรมเคมีชวี ภาพ”

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

50

10. 14 ธ.ค. 50 การสัมมนาเรือ่ ง “ความสำคัญของทรัพยสนิ ทางปญญา มหาวิทยาลัยบูรพา
ตอบุคลากรมหาวิทยาลัยบูรพา”

มหาวิทยาลัยบูรพา

120

11. 17 ธ.ค. 50 การเสวนาเรือ่ ง “มิตใิ หมประเทศไทย: ถึงเวลา
จุดไฟไอเดียและทรัพยสนิ ทางปญญา”

กรมทรัพยสินทางปญญา

กรมทรัพยสินทางปญญา

200

12. 19 ธ.ค. 50 การสัมมนาและบรรยายเรือ่ ง “NonWoven PLA”

สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิง่ ทอ

สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิง่ ทอ

35

13. 19 ธ.ค. 50 การประชุมเรือ่ ง “โครงการประเมินศักยภาพในการลงทุน สถาบันการจัดการของเสีย
ดานการจัดการของเสียอันตรายในประเทศไทย”
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

50

14. 26 ธ.ค. 50 การสัมมนาเรือ่ ง “นวัตกรรมกับการเมืองหลังเลือกตัง้ ” สำนักงานนวัตกรรมแหงชาติ

โรงแรมสยามซิตี

15. 10 ม.ค. 51 การประชุมเรือ่ ง “แผนการพัฒนาเกษตรอินทรียไ ทย
ภายใตยทุ ธศาสตรการพัฒนาเกษตรอินทรียแ หงชาติ”

สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย

สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย

30

16. 11 ม.ค. 51 การสัมมนาเรื่อง “การบริหารทรัพยสินทางปญญา”

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแหงประเทศไทย

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแหงประเทศไทย

70

17. 22 ม.ค. 51 การประชุมแนวทางการพัฒนานวัตกรรมสิ่งทอ
เคลือบซิงคออกไซด

สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิง่ ทอ

สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิง่ ทอ 20

18. 30 ม.ค. 51 การบรรยายพิเศษเรือ่ ง “การออกแบบเชิงนวัตรรม:
สานฝนจากแบบราง...สธู รุ กิจเงินลาน”

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
บริษัท ไอดีไซน พับลิชชิ่ง จำกัด

โรงแรมพูแมน

50

19. 4 ก.พ. 51

การประชุมเรื่อง “การพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ
พลาสติกชีวภาพครัง้ แรกในประเทศไทย”

สมาคมอุตสาหกรรมพลาสติก
ชีวภาพไทย
สำนักงานมาตฐานอุตสาหกรรม

สำนักงานนวัตกรรมแหงชาติ

30

20. 5 ก.พ. 51

การประชุมเรื่อง “การพัฒนาโครงการนวัตกรรม
เพือ่ เพิม่ ศักยภาพโลจิสติกสไทย”

สำนักงานนวัตกรรมแหงชาติ

กระทรวงวิทยาศาสตรฯ

30

21. 8 ก.พ. 51

การฝกอบรมหลักสูตร “การจัดการนวัตกรรม
สูการเพิ่มศักยภาพดานสาธารณสุข”

สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดสิงหบุรี

จังหวัดสิงหบุรี

80

สำนักงานนวัตกรรมแหงชาติ

โรงแรมเซ็นจูรี่ ปารค

50

8. 12 ธ.ค. 50 การประชุมเรื่อง “การหารือแนวทางการเพิ่มมูลคา
มังคุดไทยตลอดหวงโซอุปทานอยางยั่งยืน”

22. 11 ก.พ. 51 Innovation Lunch Talk เรือ่ ง “เครือขายความ
รวมมือดานนวัตกรรมสมุนไพรไทย”
52

200

ร า ย ง า น ป ร ะ จำ ป สนช. 2551

ลำดับ วันที่

ชือ่ การอบรม / สัมมนา / ประชุมเชิงวิชาการ

หนวยงานรวม

สถานที่

จำนวน
(คน)

การประชุมสัมมนา (ตอ)
23. 13 ก.พ. 51 การสัมมนา “Eco-Industry Forum ครัง้ ที่ 1”

24. 16 ก.พ. 51 การอบรมเรื่อง “คิดแลวรวยดวยนวัตกรรม”
25. 16 ก.พ. 51 การอบรมเรื่อง “นวัตกรรมเพื่อความคิดสรางสรรค
TMB: My Idea”
26. 23 ก.พ. 51 การสัมมนาเรือ่ ง “Business Innovation Forum I:
Brand Innovation Strategy”
27. 28 ก.พ. 51 การอภิปรายเรือ่ ง “งานวิจยั ในมหาวิทยาลัย”
28. 24 มี.ค. 51 การประชุมเรื่อง “แนวทางการพัฒนาโครงการ
นวัตกรรมในอุตสาหกรรมสมุนไพร
29. 26 มี.ค. 51 การบรรยายเรือ่ ง “นวัตกรรม”
30. 27 มี.ค. 51 การสัมมนา IP Professional Forum 2008
เรือ่ ง “Patent Registration under the PCT”
31. 1 เม.ย. 51 การบรรยายเรือ่ ง “IP Landscape & Protection
on Pharmaceutical Products”
32. 10 เม.ย. 51 การสัมมนาเชิงพิจารณเรื่อง “แผนที่นำทางแหงชาติ
ในการพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ”
33. 28 เม.ย. 51 การสัมมนาเรือ่ ง “กลยุทธการสรางนวัตกรรม
ดวยการออกแบบ”
34. 28 เม.ย. 51 การสัมมนาเรือ่ ง “Succesfully Evaluating Measurin
& Managing R&D Innovation”
35. 3-4 พ.ค. 51 การประชุมเครือขายนวัตกร ประจำป 2551
36. 8 พ.ค. 51 การสัมมนา Open Innovation Forum เรือ่ ง
“How to become an Innovative Business”
37. 10-11 พ.ค. 51 การสัมมนาเรือ่ ง “แจกเงิน SMEs ไทย
สรางธุรกิจใหมดวยนวัตกรรม”
38. 14 พ.ค. 51 การสัมมนาเรือ่ ง “ยุทธศาสตรนวัตกรรมการเกษตรไทย”
39. 27 มิ.ย. 51 การเสวนาคุยกัน...ฉันทวทิ ย เรือ่ ง “ทิศทางและแนวโนม
ในอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพไทย”
40. 19-20 ก.ค. 51 การสัมมนาเรือ่ ง “การใหบริการของกรมสงเสริม
อุตสาหกรรม และสรางธุรกิจใหมดว ยนวัตกรรม”
41. 24-25 ก.ค. 51 การประชุมเรือ่ ง “การจัดงานประชุมสมัชชา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี”
42. 8-9 ส.ค. 51 การสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ ารเรือ่ ง “การบริหาร
โครงการนวัตกรรมสูการรวมลงทุน”
43. 15 ส.ค. 51 การสัมมนาเชิงพิจารณ “กรอบแผนการดำเนินงาน
สนช. ป พ.ศ. 2552-2553”

สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย โรงแรมเซ็นจูรี่ ปารค
สำนักงานความรวมมือทาง
วิชาการเยอรมัน
บลจ. เอ็มเอฟซี
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
สำนักพระราม 3
บมจ. ธนาคารทหารไทย
บมจ. ธนาคารทหารไทย

150

50
30

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

โรงแรมเอสซี พารค

60

มทร. กรุงเทพ
สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย

มทร. กรุงเทพ
สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย

50

กรมทรัพยากรบาดาลน้ำ
สมาคมทรัพยสินทางปญญา
บจก. ไมโครซอฟท (ประเทศไทย)
Asia Business Forum
(Thailand) Ltd.
สมาคมอุตสาหกรรมพลาสติก
ชีวภาพไทย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
บริษัท ไอดีไซน พับลิชชิ่ง จำกัด

โรงแรมริชมอนด
โรงแรมอินเตอรคอนติเนลทัล

45
80

โรงแรมมิลเลเนียม ฮิลตัน

50

โรงแรมสยามซิตี

120

โรงแรมสยามซิตี

50

โรงแรมโซฟเทล

50

สำนักงานนวัตกรรมแหงชาติ
สำนักงานนวัตกรรมแหงชาติ

จังหวัดชลบุรี
โรงแรมมิราเคิลแกรนด

60
80

สมาคมสงเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอมไทย
สำนักงานนวัตกรรมแหงชาติ
สำนักงานปลัด
กระทรวงวิทยาศาสตรฯ
สมาคมสงเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอมไทย
กระทรวงวิทยาศาสตรฯ

จังหวัดชลบุรี

61

โรงแรมสยามซิตี
กระทรวงวิทยาศาสตรฯ

50
40

จังหวัดนครสวรรค

70

จังหวัดสงขลา

70

สำนักงานนวัตกรรมแหงชาติ

จังหวัดนครปฐม

50

สำนักงานนวัตกรรมแหงชาติ

สำนักงานนวัตกรรมแหงชาติ

100

53
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ลำดับ วันที่

ชือ่ การอบรม / สัมมนา / ประชุมเชิงวิชาการ

หนวยงานรวม

สถานที่

จำนวน
(คน)

การประชุมสัมมนา (ตอ)
44. 29 ส.ค. 51 การประชุมเรือ่ ง “ปญหาของทรัพยสนิ ทางปญญา
และลิขสิทธิไ์ หมไทย”
45. 10 ก.ย. 51 การสัมมนา “Organic symposium and
regional workshop”
46. 16 ก.ย. 51 การสัมมนาเทคโนโลยีกับการบริหารสูความสำเร็จ
SMEs ไทยเรือ่ ง “นวัตกรรม เสนทางสคู วามรวยดวย
ความฉลาดของ SMEs ไทย”

ศูนยนวัตกรรมไหม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สำนักงานนวัตกรรมแหงชาติ

จังหวัดมหาสารคาม

47. 19 ก.ย. 51 การประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร “การจัดทำขอเสนอ
โครงการนวัตกรรมพลาสติกชีวภาพ”
48. 20-21 ก.ย. 51 งานสัมมนา “InnoSME”

สมาคมอุตสาหกรรมพลาสติก
ชีวภาพไทย
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย
หอการคาเยอรมัน-ไทย

สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี

120

สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย

70

โรงแรมเจาพระยาปารค

80

สำนักงานนวัตกรรมแหงชาติ

50

จังหวัดชลบุรี

50

การศึกษาดูงาน
1. 7-15 ต.ค 50 การศึกษาดูงาน: ANUGA & BIOTECHNICA
2. 28-29 ต.ค. 50 การศึกษาดูงาน: APEC Scitech Innovation and
SMEs Development Forum
3. 19-20 พ.ย. 50 การศึกษาดูงาน: การสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ าร “Expert
Roundtable Meeting of Innovation Framework”
4. 1-30 พ.ย. 50 การฝกอบรมและการสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ าร
“Putting ideas to work”
5. 25 พ.ย. - การสัมมนาเรือ่ ง “Study Mission to Non-member
2 ธ.ค. 50 Countries on Entrepreneurship and Technology/
Business Incubation”
6. 11-14 ธ.ค. 50 การศึกษาดูงาน: การจัดการนวัตกรรม
7. 12-15 ธ.ค. 50 การประชุม ASEAN+3 Workshop on Technology
transfer and Joint Technology Development
8. 16 ก.พ. 51 การศึกษาดูงานดานนวัตกรรมเกี่ยวกับกระบวนการ
ผลิตกระแสไฟฟาจากเชือ้ เพลิงชีวภาพ
9. 3-4 มี.ค. 51 การสัมมนา Regional Innovation Forum 2008
10. 3-6 มี.ค. 51 การสัมมนาเรือ่ ง “Innovation and Competitiveness”
11. 23-29 เม.ย. 51 การเจรจาการคาดานมาตฐานการสงออกสินคา
เกษตรอินทรีย
12. 23-30 เม.ย. 51 การประชุม The 2008 APEC R&D management
Training Program (ART)
13. 16-20 มิ.ย. 51 การประชุมระดับโลกดานเกษตรอินทรีย
(organic world congress)
14. 20-29 มิ.ย. 51 งานฉลองความสำเร็จผลิตภัณฑ
“The 2nd Annual Marketing Convention”
15. 7-11 ก.ค. 51 การศึกษาดูงานดานเทคโนโลยี RFID Innovation

54

สมาชิกความรวมมือทางเศรษฐกิจ สาธารณรัฐประชาชนจีน
ในเอเชียแปซิฟก
Asian Productivity
ประเทศสิงคโปร
Organisation (APO)
Vinnova
ประเทศสวีเดน

3
1
1
2

Asian Productivity
Organisation (APO)

ประเทศแคนาดา

1

มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ASEAN Committee on Science
and Technology Plus Three
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
บจก. ดานชาง-ไบโอเอ็นเนอรยี่

ประเทศญี่ปุน
ประเทศเวียดนาม

8
1

โรงผลิตกระแสไฟฟา
ในโรงงานน้ำตาลมิตรผล
จังหวัดสุพรรณบุรี

5

กลมุ พันธมิตรธุรกิจซอฟตแวร
ประเทศสิงคโปร
Asian Productivity Organisation ประเทศมาเลเซีย
กระทรวงพาณิชย
ประเทศแคนาดา
และสหรัฐอเมริกา
Asia – Pacific Economic
ประเทศเกาหลี
Cooperation
สหพันธเกษตรอินทรียนานาชาติ ประเทศอิตาลี

2
2
3

บจก. แมคโครฟูด เทค

2

สถาบันรหัสสากล
สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย

ประเทศสหรัฐอเมริกา
และเม็กซิโก
ประเทศเกาหลี

2
3

1

ร า ย ง า น ป ร ะ จำ ป สนช. 2551

ลำดับ วันที่

ชือ่ การอบรม / สัมมนา / ประชุมเชิงวิชาการ

หนวยงานรวม

สถานที่

จำนวน
(คน)

การศึกษาดูงาน (ตอ)
16. 27 ก.ค. - การศึกษาดูงานและเยี่ยมชมหองปฏิบัติการ
3 ส.ค. 51 ดานพลาสติกชีวภาพ
17. 26-30 ส.ค. 51 การศึกษาดูงานในโครงการ “Innovation Trip
on Food Industry”
18. 11 ก.ย. 51 การสัมมนา 1st PLA World Congress
และเยี่ยมชมบริษัทคอมพาวด
19. 22-27 ก.ย. 51 การแสดงสินคาและเจรจาการคาผลิตภัณฑอินทรีย
งานแถลงขาว

สมาคมอุตสาหกรรมพลาสติก
ชีวภาพไทย
สำนักงานนวัตกรรมแหงชาติ

สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี

2

ประเทศญี่ปุน

3

สำนักงานนวัตกรรมแหงชาติ

สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี

2

TOTA, กรมสงเสริมการสงออก

ประเทศญี่ปุน

2

1. 1 ต.ค. 50 งานแถลงขาว “การประกาศผลรางวัลนวัตกรรม
แหงชาติ ประจำป 2550”
2. 1 ต.ค. 50 งานแถลงขาว “กระเปาผานาโน BSC”
เพื่อรณรงคลดปญหาภาวะโลกรอน
3. 2 ต.ค. 50 งานแถลงขาว “Open Innovation@Thailand”

สำนักงานนวัตกรรมแหงชาติ

โรงแรมสยามซิตี

50

บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเนชั่นแนล

โรงแรมสยามซิตี

60

เครือซิเมนตไทย (SCG)
บมจ. ปตท. เคมิคอล
บมจ. แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส
กลมุ บริษทั ไทยซัมมิท
บมจ. ซี.พี. เซเวนอีเลฟเวน
บมจ. จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส
บมจ. ธนาคารกรุงไทย
บจก. ที เอส วีฮเี คิลเทค

โรงแรมสยามซิตี

30

โรงแรมสยามซิตี

30

มูลนิธิขาวไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ
สำนักงานนวัตกรรมแหงชาติ

โรงแรมสยามซิตี

30

อิมแพ็ค เมืองทองธานี

50

บจก. กรีนเวิลด พับลิเคชั่น

อิมแพ็ค เมืองทองธานี

30

โรงพยาบาลปยะเวช
สมาคมอุตสาหกรรมพลาสติก
ชีวภาพไทย
สำนักงานนวัตกรรมแหงชาติ

โรงพยาบาลปยะเวช
โรงแรมสยามซิตี

30
30

โรงแรมสยามซิตี

60

บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย

บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย

50

สำนักงานนวัตกรรมแหงชาติ
บจก. ไอดีไซนพบั ลิชชิง่

จังหวัดเชียงใหม
โรงแรมพลูแมน คิง เพาเวอร

10
40

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

จังหวัดนครปฐม

20

สมาคมธุรกิจไมยางพาราไทย

จังหวัดยะลา

50

4. 2 ต.ค. 50 งานแถลงขาว “เปดตัว Cario Bravo”
รถกอลฟไฟฟาเพือ่ ชวยลดปญหาโลกรอน
5. 3 ต.ค. 50 งานแถลงขาว “การประกาศผลรางวัลนวัตกรรม
ขาวไทย เฉลิมพระเกียรติ ประจำป 2550”
6. 4 ต.ค. 50 งานแถลงขาว “เปดตัวโครงการ Thailand Innovative
Capability Index 2007”
7. 5 ต.ค. 50 งานแถลงขาว “เปดตัวหนังสือ Thailand Top
Innovative Companies 2007”
8. 26 ต.ค. 50 งานแถลงขาว “รถพยาบาลหัวใจฉุกเฉิน”
9. 29 พ.ย. 50 งานแถลงขาว “การเปดตัวสมาคมอุตสาหกรรม
พลาสติกชีวภาพไทย”
10. 20 ธ.ค. 50 งานแถลงขาว “การประกาศผล ๑๐ สุดยอด
ธุรกิจนวัตกรรม ประจำป ๒๕๕๐”
11. 8 ม.ค. 51 งานแถลงขาว “พิธีลงนามบันทึกความเขาใจ (MOU)
โครงการ นวัตกรรมดี...ไมมดี อกเบีย้ ”
12. 17-19 ม.ค. 51 การเยีย่ มชมโครงการเครือขายธุรกิจนวัตกรรมลานนา
13. 30 ม.ค. 51 งานแถลงขาว “เปดตัวการประกวดการออกแบบ
เชิงนวัตกรรมเพือ่ ธุรกิจ ประจำป 2551: DIC2008”
14. 27 ก.พ. 51 การเยีย่ มชมระบบการเลีย้ งและการผลิตเนือ้ โค
ภายใตมาตรฐานปศุสัตวธรรมชาติ
15. 13 มี.ค. 51 งานแถลงขาวและพิธีสงมอบตนแบบบานไมยางพารา
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ลำดับ วันที่

ชือ่ การอบรม / สัมมนา / ประชุมเชิงวิชาการ

หนวยงานรวม

สถานที่

จำนวน
(คน)

งานแถลงขาว (ตอ)
16. 9 เม.ย. 51 การเยีย่ มชมระบบผลิตน้ำมันและไฟฟา
จากขยะพลาสติกและชีวมวล
17. 10 เม.ย. 51 งานแถลงขาว “แผนที่นำทางแหงชาติในการพัฒนา
อุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ”

18. 8 พ.ค. 51 งานแถลงขาว “การจัดประกวดรางวัลนวัตกรรม
ขาวไทย ประจำป 2551”
19. 12 พ.ค. 51 งานแถลงขาว “การจัดประกวดรางวัลนวัตกรรม
แหงชาติ ประจำป 2551”
20. 31 พ.ค. 51 การเยีย่ มชมโครงการบรรจุภณ
ั ฑเพือ่ สิง่ แวดลอม
21. 2 มิ.ย. 51 งานแถลงขาว “ขาวเกรียบไหมฟาและเซมเบไหมฟา”
22. 13 มิ.ย. 51 งานแถลงขาว “ความรวมมือโครงการพลาสติก
ชีวภาพของประเทศไทย”
23. 13 มิ.ย. 51 งานแถลงขาว “ความสำเร็จโครงการหลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยรามคำแหง และการสนับสนุน 3
โครงการนวัตกรรมของนักศึกษาในโครงการฯ
24. 17 มิ.ย. 51 งานแถลงขาว “ความรวมมือการรวมลงทุน
Thai Food and Innovation VCF Co.,Ltd.”
25. 19 มิ.ย. 51 งานแถลงขาว “เปดงาน INNOMAX 2008”
26. 19 มิ.ย. 51 งานแถลงขาว “มอบรางวัลนวัตกรรมการออกแบบ
เชิงนวัตกรรมเพือ่ ธุรกิจ ครัง้ ที่ 1”
27. 9 ก.ค. 51 งานแถลงขาว “พิธสี ง มอบชุดเกราะกันสะเก็ดระเบิด
ใหแกกระทรวงกลาโหม”
28. 15 ก.ค. 51 งานแถลงขาว “เปดตัวโครงการ INNOSMEs
เสริมทุนดวยนวัตกรรม โดย K SME Care”
29. 1 ส.ค. 51 งานแถลงขาว “พิธลี งนามความรวมมือการถายทอด
เทคโนโลยีจากงานวิจยั การผลิตสารสะเดาเชิงธุรกิจ”
30. 13 ส.ค. 51 งานแถลงขาว “เปดตัว EcoInnovAsia 2008”
31. 8 ก.ย. 51 งานแถลงขาว “ประกาศปฏิญญากรุงเทพดานความ
รวมมือในการพัฒนาเกษตรอินทรียระดับภูมิภาค”
32. 19 ก.ย. 51 งานแถลงขาวและพิธีลงนามบันทึกขอตกลงความ
รวมมือเรือ่ ง “การพัฒนาและการขยายผลการวิจยั และ
นวัตกรรมวิจยั การเกษตรสกู ารใชประโยชนเชิงพาณิชย”
33. 23 ก.ย. 51 งานแถลงขาว “การประกาศผลการตัดสินรางวัล
นวัตกรรมแหงชาติ ประจำป 2551”
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บจก. พรอมมาก

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สมาคมอุตสาหกรรมพลาสติก
โรงแรมสยามซิตี
ชีวภาพไทย
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
สำนักงานคณะกรรมการวิจยั แหงชาติ
สำนักงานความรวมมือทาง
วิชาการของเยอรมัน
มูลนิธิขาวไทย
กระทรวงวิทยาศาสตรฯ
ในพระบรมราชูปถัมภ
สำนักงานนวัตกรรมแหงชาติ
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
สำนักงานใหญ
บจก. บรรจุภณ
ั ฑเพือ่ สิง่ แวดลอม จังหวัดชัยนาท
บจก. บดินทรไหมไทย-โคราช
กระทรวงวิทยาศาสตรฯ
เครือเจริญโภคภัณฑ
กระทรวงวิทยาศาสตรฯ

30
50

30
40
20
30
30

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

50

ธพว.
บจก. เจแปน เอเชีย อินเวสเมนท
บจก. วีเน็ท แคปปทอล
บจก. ฐานเศรษฐกิจ
บจก. ไอดีไซนพบั ลิชชิง่

กระทรวงวิทยาศาสตรฯ

30

ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิติ์
ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิติ์

60
50

กระทรวงกลาโหม

กระทรวงกลาโหม

60

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

40

มทร. ธัญบุรี
บจก. วสันตโปรดักส
สำนักงานนวัตกรรมแหงชาติ
สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย
สมาคมการคาเกษตรอินทรียไทย
สำนักงานพัฒนาการวิจัย
การเกษตร (องคการมหาชน)

มทร. ธัญญบุรี

40

กระทรวงวิทยาศาสตรฯ
โรงแรมมิราเคิล แกรนด

30
70

โรงแรมสยามซิตี

30

โรงแรมสยามซิตี

40

สำนักงานนวัตกรรมแหงชาติ

ร า ย ง า น ป ร ะ จำ ป สนช. 2551

ภาคผนวก 4 การประเมินตัวชีว้ ดั ตามแผนดำเนินงาน ปงบประมาณ 2551
แผนหลักที่ 1 แผนยกระดับนวัตกรรม

การพัฒนาโครงการนวัตกรรมเชิงยุทธศาสตร
¨Ó¹Ç¹â¤Ã§¡ÒÃ
â¤Ã§¡ÒÃ

á¼¹

โครงการนวัตกรรม
รวม

¾Ñ²¹Òâ¤Ã§¡ÒÃ
¼Å

% ¤ÇÒÁÊÓàÃç¨

á¼¹

135

180

133.3%

135

180

133.3%

Ê¹ÑºÊ¹Ø¹â¤Ã§¡ÒÃ
¼Å

% ¤ÇÒÁÊÓàÃç¨

75

83

110.7%

75

83

110.7%

หมายเหตุ ไมนับรวมโครงการที่อนุมัติทุนสนับสนุนจากการรวมลงทุนกับบริษัท สตางค

จำนวนโครงการนวัตกรรมทีไ่ ดรบั การพัฒนาและสนับสนุน
โครงการ

หนวยนับ

จำนวน
แผน

ผล

% ความสำเร็จ

1. ธุรกิจชีวภาพ
- เทคโนโลยีชีวภาพ
- ผลิตภัณฑธรรมชาติ

โครงการ
โครงการ
โครงการ

20
10
10

23
12
11

115.0%
120.0%
110.0%

2. อุตสาหกรรมเชิงเศรษฐนิเวศ
- พลังงานสะอาด
- วัสดุชีวภาพ
- เกษตรอินทรีย

โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ

15
3
8
4

13
6
5
2

86.7%
200.0%
62.5%
50.0%

3. การออกแบบและแกไขปญหา
- ซอฟตแวรและแมคาทรอนิกส
- การแกปญหาดวยนาโนเทคโนโลยี
- การออกแบบผลิตภัณฑ

โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ

40
19
4
17

47
30
8
9

117.5%
157.9%
200.0%
52.9%

75

83

110.7%

รวม

การสรางธุรกิจใหมจากโครงการนวัตกรรม
รายการ
จำนวนธุรกิจใหมที่เกิดขึ้น

หนวยนับ
ราย

รวม

จำนวน
แผน

ผล

% ความสำเร็จ

25

29

116.0%

25

29

116.0%

แผนหลักที่ 2 แผนสงเสริมวัฒนธรรมนวัตกรรม
การพัฒนาความใฝรู

โครงการ
หลักสูตร “การจัดการนวัตกรรมสำหรับผบู ริหาร” (IMEs)
หลักสูตร “มหาบัณฑิตดานการจัดการนวัตกรรม” (IMS)
การประชุมเชิงวิชาการ Innovation Industry Initiative Forum (I3)
การจัดนิทรรศการเกี่ยวกับนวัตกรรม InnoMart 2008
การรวบรวมตัวอยางความสำเร็จในการทำนวัตกรรม

หนวยนับ
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
เลม

จำนวน
แผน

ผล

% ความสำเร็จ

4
2
10
1
4

6
2
4
3
4

150.0%
100.0%
40.0%
300.0%
100.0%
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การพัฒนาความใฝรู (ตอ)
โครงการ
การเผยแพรประชาสัมพันธเกีย่ วกับสำนักงานฯ / การแสวงหาโครงการ
การเผยแพรโดยสิง่ พิมพและสือ่ อิเล็กทรอนิกส
รวม

หนวยนับ
ครั้ง
ครั้ง/ชิ้น

จำนวน
แผน

ผล

% ความสำเร็จ

150
40
211

152
51
222

101.3%
127.5%
105.2%

การสงเสริมความสำเร็จดานนวัตกรรม
โครงการ
โครงการ “รางวัลนวัตกรรมแหงชาติ” ระดับองคกร
โครงการ “รางวัลนวัตกรรมแหงประเทศไทย” ระดับเยาวชน
(จัดรวมกับสมาคมวิทยาศาสตรแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ)
โครงการ “รางวัลนวัตกรรมขาวไทย เฉลิมพระเกียรติ”
(จัดรวมกับมูลนิธิขาวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ)
โครงการ “ประกวดการออกแบบเชิงนวัตกรรมเพือ่ ธุรกิจ”
(จัดรวมกับบริษทั ไอดีไซนพบั ลิชชิง่ จำกัด)
รวม

หนวยนับ

จำนวน
แผน

ผล

% ความสำเร็จ

ครั้ง
ครั้ง

1
1

1
1

100.0%
100.0%

ครั้ง

1

1

100.0%

ครั้ง

0

1

100.0%

3

4

133.3%

แผนหลักที่ 3 แผนสรางองคกรและระบบนวัตกรรม
การพัฒนาองคกรนวัตกรรม

โครงการ
โครงการเชิดชูเกียรติ “เมธีสง เสริมนวัตกรรม”
โครงการบริการแสวงหานวัตกรรม (IAS)
รวม

หนวยนับ
คน
โครงการ

จำนวน
แผน

ผล

% ความสำเร็จ

20
10
30

100
3
103

500.0%
30.0%
343.3%

นโยบายและระบบนวัตกรรมแหงชาติ
โครงการ
โครงการศึกษานโยบายและระบบนวัตกรรมแหงชาติ
โครงการบริหารจัดการทรัพยสินทางปญญา (IPM)
รวม

หนวยนับ
โครงการ
โครงการ

จำนวน
แผน

ผล

% ความสำเร็จ

2
10
12

2
32
34

100.0%
320.0%
283.3%

การดำเนินงานตามผลผลิตของสำนักงานนวัตกรรมแหงชาติ
ผลผลิต
เรือ่ งนวัตกรรมทีไ่ ดรบั การพัฒนาและสนับสนุนไปสเู ชิงพาณิชย
รวม
หมายเหตุ ตัวชี้วัดของ สนช. เสนอสำนักงบประมาณ
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หนวยนับ
เรือ่ ง

จำนวน
แผน

ผล

% ความสำเร็จ

50
50

83
83

166.0%
166.0%

ร า ย ง า น ป ร ะ จำ ป สนช. 2551

สำนักงานนวัตกรรมแหงชาติ
งบแสดงสินทรัพย หนีส้ นิ และสวนของทุน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2551
หนวย : บาท

กองทุนพัฒนานวัตกรรม

เงินทุนหมุนเวียนเพือ่ การ
วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี

เงินงบประมาณ

รวม

สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
เงินลงทุนชั่วคราว
เงินทดรองจาย
ดอกเบีย้ คางรับ
รายไดคางรับ
รวมสินทรัพยหมุนเวียน
สินทรัพยไมหมุนเวียน
ครุภัณฑ-สุทธิ
เงินลงทุนทัว่ ไป
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน
รวมสินทรัพย

1,590,802.79
32,307,114.04
177,910.41
34,075,827.24

360,077,037.97
6,350,000.00
4,815,060.17
371,242,098.14

65,453,100.16
363,891,883.31
382,300.00
3,915,993.82
527,272.00
434,170,549.29

427,120,940.92
396,198,997.35
6,732,300.00
8,908,964.40
527,272.00
839,488,474.67

3,695,666.43
3,695,666.43

51,793.42
300,000.00
351,793.42

1,045,553.42
71,450,000.00
72,495,553.42

4,793,013.27
71,450,000.00
300,000.00
76,543,013.27

37,771,493.67

371,593,891.56

506,666,102.71

916,031,487.94

26,193.60
894,125.69
920,319.29

-

18,051,007.48
3,421,078.04
21,472,085.52

18,077,201.08
4,315,203.73
22,392,404.81

47,972,834.09
(10,845,861.26)
(275,798.45)
36,851,174.38

355,000,000.00
38,102,788.15
(21,508,896.59)
371,593,891.56

371,936,698.00
113,257,319.19
485,194,017.19

47,972,834.09
355,000,000.00
399,193,624.89
91,472,624.15
893,639,083.13

37,771,493.67

371,593,891.56

506,666,102.71

916,031,487.94

หนี้สินและสวนของทุน
หนี้สินหมุนเวียน
เจาหนี้การคา
คาใชจายคางจาย
รวมหนี้สินหมุนเวียน
สวนของทุน
เงินอุดหนุน
เงินทุนหมุนเวียน
รายรับสูงกวา (ต่ำกวา) รายจายตนป
รายรับสูงกวา (ต่ำกวา) รายจายประจำป
รวมสวนของทุน
รวมสินทรัพย
หมายเหตุ งบการเงินนี้ยังไมผานกระทรวงการคลัง
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สำนักงานนวัตกรรมแหงชาติ
งบแสดงรายรับ รายจาย
สำหรับปสนิ้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2551
หนวย : บาท

เงินทุนหมุนเวียนเพือ่ การ
วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี

เงินงบประมาณ

รวม

1,060,590.59
-

9,288,056.06
-

163,987,800.00
4,786,114.18
28,411,476.82

163,987,800.00
15,134,760.83
28,411,476.82

1,060,590.59

9,288,056.06

197,185,391.00

207,534,037.65

รายจายในการยกระดับนวัตกรรม
การพัฒนาโครงการเชิงยุทธศาสตร
การพัฒนาโครงการนวัตกรรมเชิงความรู

-

27,862,769.46
14,179,377.26
13,683,392.20

20,159,372.03
18,180,050.35
1,979,321.68

48,022,141.49
32,359,427.61
15,662,713.88

รายจายในแผนสงเสริมวัฒนธรรมนวัตกรรม
การพัฒนาความใฝรู
การสงเสริมความสำเร็จดานนวัตกรรม

-

2,918,967.00
2,918,967.00

31,627,780.98
19,833,495.50
11,794,285.48

34,546,747.98
19,833,495.50
14,713,252.48

รายจายในแผนสรางองคกรนวัตกรรม
การพัฒนาและการบริหารองคกรนวัตกรรม
นโยบายและระบบนวัตกรรม

1,336,389.04
1,336,389.04
-

15,216.19
15,216.19
-

32,140,918.80
31,640,367.80
500,551.00

33,492,524.03
32,991,973.03
500,551.00

รวมรายจาย

1,336,389.04

30,796,952.65

83,928,071.81

116,061,413.50

รายรับสูง (ต่ำ) กวารายจาย

(275,798.45)

(21,508,896.59)

113,257,319.19

91,472,624.15

กองทุนพัฒนานวัตกรรม

รายรับ
รายรับเงินงบประมาณ
ดอกเบีย้ รับ
รายรับอื่นๆ
รวมรายรับ

รายจาย

หมายเหตุ งบการเงินนี้ยังไมผานกระทรวงการคลัง
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