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“นวัตกรรม” คอื “การแก้ปญหาอย่างสร้างสรรค์” 

Business
- viability -

Technology
- feasibility -

People
- desirability -

1. เชิงผู้ใชง้าน (ความพึงพอใจ) 
ทําแล้วจะมคีนสนใจใช้งานมัย / 
หรือชอบใช้งานมัย ?  

2. เชิงเทคนิค (ความเปนไปได้) 
ทําให้เกดิขึนจริงได้หรอืไม่ 
(ความรู้ / เวลา / ทรัพยากร) ? 

3. เชิงธุรกิจ (ความอยูร่อด)
ทําแล้วนําไปใช้ไดม้ยั / ทําแล้วขาย
ได้มยั / ทําแล้วเปนประโยชน์มัย ? 



นวัตกรรมจึงมีความเกียวเนืองกับ “ชีวิตทดีีขึน” 
และ “ส่งผลต่อสังคม” แต่สําหรับนวัตกรรมทาง
สังคมไม่ใช่สิงทเีพียงแค่ “ส่งผลต่อสังคม” แตเ่ปน
การสร้าง “สังคมทีเปลียนไปในทางทีดีขึนอย่าง
ยงัยืน”  

นวัตกรรมเพือสังคม 



นวัตกรรมเชิงเทคโนโลยี นวัตกรรมเพือสังคม
โอกาส มุ่งเปาทปีญหา มุ่งเปาทกีารเปลียนแปลงสังคมและตอบสนองต่อ

ความต้องการของมนุษย์ เน้นความเปนไปได้

เปาหมาย เงิน เทคโนโลยี องคค์วามรู้ ผลกระทบเชิงสังคม – ความเปนอยู่ทดีขีนึ โดยเฉพาะ
กลุ่มเปราะบาง

ลักษณะ ความใหม่ การรวมองค์ประกอบทมีอียู่ สร้างทางเลือกใหม่ๆ
สถานที สร้างขึนในหอ้งปฏิบัติการหรือการควบคุม

สิงแวดล้อม
สร้างขึนภายใต้บริบทความเปนจริง

บุคคล นักวิจัย ผู้เชียวชาญหลายสาขาวิชาและบุคคลหลายภาคส่วน
ช่วงชีวิต อายุใช้งานจํากัด ยงัยืน
กระบวนการ บนลงล่างและจากคําสัง ร่วมกันทํางานโดยเฉพาะอย่างยงิจากผู้มีส่วนได้เสีย
ผลผลิต ผลติภัณฑ์หรือบริการ ผลติภณัฑ์หรือบริการ หรือบางครังจับต้องไม่ได้ เช่น 

ความสัมพันธ์ทางสังคม empowerment

ผลของการเปลียนแปลง การเปลียนแปลงภายนอก การเปลียนแปลงภายนอกและภายใน

การเปรียบเทียบนวตักรรมทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพือสังคม

ทีมา: Lindi van Niekerk (https://www.internationalhealthpolicies.org/featured-article/covid-19-an-opportunity-for-social-innovation)



หวัข้อ







SOCIAL INNOVATION
 
is the process of applying 
new ideas or new knowledge
to improve the quality of life, 
community and environment.  
 
This will lead to a sustainably 
positive impact on society 
and reduce inequality in a 
concrete way. 



Local Collaboration

• NIA works with Social Innovation Driving 
(SID) Units, basically they are technology-
licensing units of Universities in local areas.

• SIDs have a crucial role to provide 
contextualized solutions and technical-
knowledge transfer to local stakeholders 
and communities.

• Proven solutions will be listed, promoted and 
diffused to other areas that having similar 
problems. 

• Good practices and enabling conditions will 
be explored and developed as a policy 
recommendation.







ห้องแยกผูป้วยทีแพร่กระจายเชือทางอากาศแบบถอดประกอบได้สําหรับผู้ปวยหนักโรคโควิด-19 
บริษัท วินด์ชิลล์ จํากัด 

ภาพรวมโครงการ

ผลการดําเนินงาน 

พืนทีดําเนินงาน/เครือข่ายความ
ร่วมมือ/เปาหมาย 

ห้องแยกผู้ปวยทแีพร่กระจายเชือทางอากาศแบบถอดประกอบได้
สําหรับผู้ปวยหนักโรคโควิด-19 โดยออกตามมาตรฐาน 
ASHRE/ANSI Standard 170-2017 ผ่านเทคโนโลยีการสร้าง
แบบจําลองสารสนเทศอาคาร (Building Information 
Modeling, BIM) และพัฒนากระบวนการผลิตให้เปนแบบถอด
ประกอบได้ (knock-down) ทําให้สามารถผลิตได้ในปริมาณมาก 
ใชเ้วลาในการผลิตเพียง 2–4 สัปดาห์ สามารถถอดประกอบเพือ
ติดตัง และรือถอนได้อย่างรวดเร็ว ช่วยเพิมปริมาณการรองรับ
ผู้ปวยหนักโรคโควิด-19 ให้กับระบบสาธารณสุขไทยในสภาวะ
วิกฤตได้เปนอย่างดี

 ประกอบและตดิตงัต้นแบบห้องแยกผู้ปวยฯ ณ 
โรงพยาบาลพระนงัเกล้า โรงพยาบาลรามาธิบดี 
และสถาบันจักรีนฤบดินทร์ รวมทังสิน 30 ห้อง 
เรียบร้อยแล้ว 

 ขณะนีอยู่ระหว่างดําเนินการทดสอบประสิทธิภาพ
และการใช้งาน ณ สถานพยาบาลดังกล่าว
ข้างต้น 

พืนทีดําเนินงาน 
 โรงพยาบาลพระนังเกล้า 
 โรงพยาบาลรามาธิบดี 
 สถาบันจักรีนฤบดินทร ์

เครือข่ายความร่วมมือ 

ปองกัน ลดความเสียงจากโควิด-19



หน้ากากอนามัยแบบใช้ซํา 
บริษัท เลเซอร์พรีม่า จํากัด 

ภาพรวมโครงการ

ผลการดําเนินงาน 

พืนทีดําเนินงาน/เครือข่ายความ
ร่วมมือ/เปาหมาย 

ผลิตภัณฑ์หน้ากากอนามัย
ชนิดชําได้สําหรับใช้ปองกัน
ฝุน PM 2.5 และ 
coronavirus (COVID-19) 
โดยอา ศัย เทคโนโลยีการ
ออกแบบทางด้านวิศวกรรม
ในการผลิตต้นแบบหน้ากาก
ทีมีความเหมาะสมต่อการใช้
งาน สะดวกต่อการหายใจ 
และสามารถใช้ซาํได ้ 

 ได้ต้นแบบแลว้อยู่ระหว่างการทดสอบตามมาตรฐาน CE 
เครืองมือทางการแพทย ์

 เมอืทําการทดสอบเสร็จสินแล้ว จะนําไปให้บุคคลากร
ทางการแพทยใ์ช้ในสถานพยาบาลในย่านนวัตกรรมโยธี 
ย่านนวัตกรรมสวนดอก  

 
 

พืนทีดําเนินงาน 
 สถานพยาบาลในย่านนวัตกรรมโยธี และ

ย่านนวัตกรรมสวนดอก  

เครือข่ายความร่วมมือ 
 

ปองกัน ลดความเสียงจากโควิด-19



ภาพรวม 
ระบบการทํางานของหอ้งคดักรองผู้ปวยโควิด-19 ภาคสนามเบืองต้น ใช้กล้องเทอร
โมแสกน ร่วมกับระบบ AI และบันทึกข้อมูลเขา้ไปทีคอมพิวเตอร์ รวมถึง สังปริน
สตกิเกอร์สีแดงและเขยีวเพือแยกผู้ปวยออกจากกนัแบบอัตโนมัติ พร้อมเสียงเตือน
ใหล้้างมอืด้วยแอลกอฮอล์ด้วยชุดเครืองกดเจลแอลกอฮอล์แบบอตัโนมัติเมือเสร็จ
การตรวจ 

ห้องคัดกรองผู้ปวยโควิด-19 ภาคสนามเบืองต้น 
หจก.พีเอ็มโมชัน ซิสเต็ม 

ผลการดําเนินงาน 
• สร้างห้องคัดกรองต้นแบบผู้ปวยโควดิ-19 สําหรับภาคสนามเบืองต้น 

มอบให้โรงพยาบาลแมส่อด จังหวัดตาก 
• จํานวนเชือแบคทีเรียบริเวณในห้องคัดกรองโควิด ภายหลังการทํางาน

ของระบบเครืองคัดกรองโควิด ลดลงอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-
value = 0.05) 

พืนทีดําเนินงาน 
โรงพยาบาลแม่สอด 

ปองกัน ลดความเสียงจากโควิด-19
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MAR Tech StartupMAR Tech Startup

Music platform startup

แพลตฟอรมการจองนกัดนตรีที่สุดและเร็วท่ีสุด 

สําหรับอีเวนตาๆ ในสหราชอาณาจักร ชวยใหผูใช 

จางวงดนตรี นักดนตรี นักรางและดเีจ สาํหรับ

งานแตงงาน กิจกรรมองคกร และกจิกรรมสวนตัว

Media platform startup

influencer Marketing Automation Platform ที่

เชื่อมตอนักการตลาดเขากบัเหลา Influencer และบล็อก

เกอรบนโซเชียลมีเดีย โดยใชเทคโนโลยี AI/ML (Artificial 

Intelligence/Machine Learning) เปนเคร่ืองมือชวย

แนะนํา Influencer ที่มีความถนัดแตละดานใหตรงตาม

ความตองการของนักการตลาด และการคาดการณผลลัพธ

แคมเปญลวงหนา เพื่อถายทอดความต้ังใจของนักการตลาด

ไปยังกลุมเปาหมายที่แทจริง 

Recreation  Tech startup (Game)

สตดูิโอเสมอืนจริงแหงแรกในประเทศไทย มีการ

ใหบริการดังนี้

การพัฒนาเกม VR (PCและมือถอื)

การพัฒนาเกมปกติ (PCและมอืถอื)

การผลิตวดิีโอ 360

ความเปนจริงเสมือนสําหรับการจัดนิทรรศการ

การสรางบูธ 4D 



ผู้ประกอบการ

20 
โครงการ

หน่วยงานภาครัฐ 

88 
แหง่

มหาวิทยาลัย และ โรงเรียน
จํานวน 25 แห่ง 

โรงพยาบาล
จํานวน 35 แห่ง 

หน่วยงานภาครัฐ
จํานวน 18 แห่ง 

หน่วยงานส่วนท้องถิน
จํานวน 10 แห่ง 

AgTech
จํานวน 2 โครงการ 

HealthTech
จํานวน 5 โครงการ 

IndustryTech
จํานวน 2 โครงการ 

PropertyTech
จํานวน 1 โครงการ 

Lifestyle & Entertain 
จํานวน 3 โครงการ 

TravelTech
จํานวน 1 โครงการ 

BizService
จํานวน 3 โครงการ 

EdTech
จํานวน 3 โครงการ 

โครงการทไีด้รับการสนับสนนุ GPT

โครงการทไีด้รับการสนับสนุน จํานวน 20 โครงการ 
เงนิสนับสนุน จํานวน 31,439,361 บาท 
มลูค่าโครงการ จํานวน 42,830,155 บาท 

GPT – Government Procurement Transformation for Startup

โครงการพัฒนาการจัดซอืจดัจ้างของตลาดภาครัฐ
สําหรับวสิาหกิจเริมต้น  



หน่วยงานทนํีาโครงการ GPT ไปใช้ประโยชน ์ 

สถานทีดําเนินงาน 88 แห่ง ประกอบด้วย 
ภาคเหนือ 7 จังหวัด 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6 จังหวัด 
ภาคกลาง 14 จังหวัด 

ภาคใต้ 3 จังหวัด 

หน่วยงาน



หุ่นยนตด์ินสอมินิ เพือดูแลผู้สูงอายุและผู้ปวย 

สถานทีทีนําโครงการไปใชป้ระโยชน์ จํานวน 5 แห่ง
• ศูนย์ฝกสมอง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย  
• คณะแพทย์ศาสาตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวทิยาลัยมหิดล  
• โรงพยาบาลอู่ทอง จ.สุพรรบุรี  
• โรงพยาบาลศรีสังวรณ์ จ.สุโขทัย  
• เทศบาลห้วยงู จ.ชัยนาท  

การดูแลและรักษาผู้ปวยในปจจุบัน เปนแบบตัวต่อตัว (Face to Face) ทําให้
ในหนึงวันการทํางานของแพทย์ พยาบาล ไม่เพียงพอต่อการดูแล และรักษา
ผู้ปวยทีมีจํานวนเพิมมากขึนเรือยๆ อีกทังสภาพการจราจรทีแออัดในปจจุบัน 
ทําให้แพทย์ และพยาบาลต้องเสียเวลามากในการเดินทาง ซึงก่อให้เกิดความไม่
สะดวกทังแพทย์ พยาบาล ผู้ปวย หรือญาติผู้ดูแล เกิดข้อจํากัดและความ
เหลือมลําด้านการรักษาผู้ปวยในพีนทีห่างไกล  
 
นวัตกรรมหุ่ นยนต์ ดินสอมินิจึงถูกพัฒนาขึนเพือทําหน้าที เฝาระวัง 
(Monitoring) ความเสียงทีอาจเกิดขึนกับผู้ปวย ช่วยเก็บบันทึกข้อมูลด้าน
สุขภาพผ่านหุ่นยนต์เพือให้แพทย์สามารถวินิจฉัย ตรวจรักษาเบืองต้นผ่าน
แอปพลิเคชัน(Telemedicine) มีข้อมูลการดูแลสุขภาพเฉพาะโรคนันๆ ด้วย
เหตุนีหุ่นยนต์ดินสอ จึงช่วยลดภาระงานของแพทย์ พยาบาล ผู้ดูแล และยัง
ช่วยลดปญหาการเดินทางเพือตรวจรักษา ช่วยให้แพทย์สามารถดูแลผู้ปวยได้
แม้ในพืนทห่ีางไกล 

HealthTech



Happen: แพลตฟอร์มบริหารจัดการอีเวนต ์

สถานทีทีนําโครงการไปใชป้ระโยชน์ จํานวน 2 แห่ง
• กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  
• สํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)  

Happen เปนระบบจัดการงานอีเวนต์ทีใช้เทคโนโลยีในการทํา Dynamic 
Web Application เข้ามาช่วยทําให้ทุกระบบทีอยู่ในแพลตฟอรม์ของเรานัน 
สามารถอัพเดทข้อมูลได้จาก Admin เดียว ไม่ว่าจะเปนระบบการลงทะเบียน 
การสร้างแอปพลิเคชัน และการทํา Live polling โดยทุกอย่างไม่ได้เกิดจาก
การสร้างจากศูนย ์แต่เปนการสร้างจากเทมเพลตทีมีอยู่ก่อนแล้ว ใส่เนือหา และ
กราฟฟคทีเกียวข้องแต่ละงานลงไปใหม่ ทําให้ประหยัดเวลาและสามารถสร้าง
ซําๆ ได้เรือยๆ ประหยัดต้นทุนทังผู้ซือและผู้ขาย เหมาะกับธรรมชาติงานอีเวนต์
ทีเน้นความรวดเร็วแต่ใช้งานได้ดแีละสวยงาม  

Lifestyle&Enter



QueQ: ระบบบริหารจัดการคิวเพือการปลดล๊อคข้อจํากัดพัฒนาสตาร์ทอัพสู่ตลาดภาครัฐ 

สถานทีทีนําโครงการไปใชป้ระโยชน์ จํานวน 9 แห่ง
• โรงพยาบาลราชวิถี จงัหวัดกรุงเทพมหานคร สังกัดกรม

การแพทย์ 
• โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจนีบุรี สํานกังาน

ปลัด กระทรวงสาธารณสุข 
• โรงพยาบาลนาดี จังหวัดปราจนีบุรี สํานักงานปลัด กระทรวง

สาธารณสุข 
• โรงพยาบาลศรีมหาโพธ ิจังหวัดปราจีนบุรี สํานักงานปลัด 

กระทรวงสาธารณสุข 
• โรงพยาบาลศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี สํานักงานปลัด 

กระทรวงสาธารณสุข 
• โรงพยาบาลกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี สํานักงานปลัด 

กระทรวงสาธารณสุข 
• โรงพยาบาลบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี สํานักงานปลัด 

กระทรวงสาธารณสุข 
• โรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจนัทบุรี สํานักงานปลัด 

กระทรวงสาธารณสุข 
• โรงพยาบาลรามาธิบดี สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ 

QueQ พัฒนาแพลตฟอร์มระบบบริหารจัดการคิวเพือการปลดล๊อคข้อจํากัด
พัฒนาสตาร์ทอัพสู่ตลาดภาครัฐ เพือแก้ปญหาให้กับทางภาครัฐและ
โรงพยาบาลทังของรัฐและเอกชน เปนความตังใจในการแก้ปญหาความ
หนาแน่นของผ้ใ ูช้บริการในพืนที เพือให้ประชาชนทีมาใช้บริการได้รับความ
สะดวกและไม่ต้องเสียเวลาในการรออย่างไร้ประโยชน์ โดยภาพรวมของการ
แก้ปญหาไมใ ่ช่แค่เรืองระบบคิวแต่จําเปนต้องปรับปรุงขันตอนและกระบวนการ
ให้บริการบางอย่างทีไม่ตอบสนองต่อการให้บริการแบบทีควรจะเปน และสะสม
เปนปญหามาเปนเวลายาวนาน ให้มีประสิทธิภาพและเกิดความสะดวกกับภาค
ประชาชนมากทสุีด  

BizService



“School Bright” แอพพลเิคชันบรหิารจัดการภาระงานในสถานศึกษา 

สถานทีทีนําโครงการไปใชป้ระโยชน์ จํานวน 7 แห่ง
• โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ  

• โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ  

• โรงเรียนราชวินิต 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ  

• โรงเรียนเสาไห ้(วิมลวิทยานุกูล) 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา ขนัพืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ  

• โรงเรียนหนองแครสรกิจพิทยา 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา ขนัพืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ  

• โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

• โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ  

บริษัท จับจ่าย คอร์ปอเรชัน จํากัด พัฒนาแอพพลิเคชันชือ “School 
Bright” เพือช่วยอํานวยความสะดวกในการบริหารจัดการภาระงานต่างๆ 
ภายในสถานศึกษา และช่วยเชือมโยงข้อมูลข่าวสารต่างๆ เข้าด้วยกันผ่านมือถือ
แบบ Real time 

การใช้งานแอพพลิเคชันง่าย สะดวก รวดเร็ว แสดงภาพกราฟฟคสวยงาม 
อ่านง่าย สบายตา เหมาะกับผู้บริหาร คุณครูทุกวัยและทุกระดับชัน ช่วย
เชือมโยงการติดต่อสือสารระหว่างผู้บริหาร ครู นักเรียนและผู้ปกครองเข้าหา
กัน ลดภาระงานของครู สร้างความอุ่นใจให้กับผู้ปกครองในการทราบความ
เคลือนไหวของบุตรหลานขณะทีอยู่โรงเรียนตลอดเวลา ระบบ“School Bright” 
มีการเก็บข้อมูลและดึงข้อมูลมาใช้งานแบบ Cloud Base มีความปลอดภัยสูง 
ซึงได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft Azure สามารถติดตังใช้งานได้ทันทีโดย
ไม่ต้องลงทุนอปุกรณ์ใหม่ ลดการใช้ทรัพยากรถือเปนการลงทุนทีคุ้มค่าและทรง
ประสิทธิภาพสูงสุด ช่วยสร้างภาพลักษณ์ทีดีให้แก่โรงเรียนในการส่งเสริม
นวัตกรรมใหม่ๆ ทําให้สังคมของโรงเรียน นักเรียนและผู้ปกครองใกล้ชิดและ
ดแูล 

EdTech




