คูม่ ือการบริหารจัดการนวัตกรรม
(ฉบับทบทวน ประจาปี 2564)

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จากัด
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ส่วนที่ 1
บริบทองค์กร
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ส่วนที่ 1
บริบทองค์กร
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จากัด (ธพส.)
ก่อตั้งขึ้นให้มีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจตามพระราชบัญญัติว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 มีหน้าที่
ส าคั ญ ในช่ ว งเวลานั้ น คื อ การลงทุ น ก่ อ สร้ า งอาคาร และบริ ห ารโครงการศู น ย์ ร าชการเฉลิ ม พระเกี ย รติ
80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 และการบริหารจัดการทรัพย์สินอื่นของรัฐตามนโยบายของรัฐบาล นอกจากนี้ยัง
ได้รับการอนุมัติให้บริหารจัดการโครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายศูนย์ราชการเฉลิ มพระเกียรติ 80 พรรษา
5 ธันวาคม 2550 พื้นที่โซน C เพิ่มเติม
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จากัด (ธพส.) มีแนวทางและการพัฒนาองค์กร เพื่อมุ่งสู่การเป็น
องค์กรที่ทันสมัย โดยใช้แนวทางของระบบการประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจใหม่ มาปรับใช้ในการบริหารจัดการ
ทั่ ว ทั้ ง องค์ ก ร (Core Business Enabler) นอกจากนี้ บริ ษั ท ธนารั ก ษ์ พั ฒ นาสิ น ทรั พ ย์ จ ากั ด (ธพส.)
ได้ดาเนินการทบทวนวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ สาหรับ พ.ศ. 2565 – 2570
แผนวิสาหกิจ พ.ศ. 2565 – 2570 และการจัดการความรู้และนวัตกรรม
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จากัด กาหนดกรอบทิศทางยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2565 – 2570
“องค์กรสมัยใหม่ในการพัฒนาและบริหารทรัพย์สินของรัฐให้เกิดมูลค่าเพิ่มเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน”
คาจากัดความ วิสัยทัศน์
สมัยใหม่
1. สมัยใหม่ หมายถึง มีการบริหารจัดการองค์กรที่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ Enablers โดยมุ่งเน้นการใช้
ประโยชน์ จ ากการบริ ห ารจั ด การข้ อ มู ล เทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล องค์ ค วามรู้ แ ละนวั ต กรรม เพื่ อ สร้ า ง
ประสบการณ์ที่ดีและสร้างคุณค่าร่วมให้กับลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งสนับสนุนภารกิจหลัก
ให้บรรลุเป้าหมาย
2. นวัต กรรม หมายถึง บุคลากรมีความคิดสร้างสรรค์ ความคิดเชิงนวัตกรรม รวมทั้ งมีทักษะความ
เชี่ยวชาญรอบด้าน (Multi - Skill) คิดเป็นระบบองค์รวมและนามาใช้ในการจัดทาโครงการพัฒนาและ
บริหารสินทรัพย์ของรัฐ และปรับปรุงกระบวนการทางานทั้งนี้ นวัตกรรมคือสิ่งที่มาจากการคิดค้นหรือ
ประดิษฐ์ขึ้นมาใหม่หรือทาให้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้แก่ เทคโนโลยี ความคิด สิ่งประดิษฐ์ หรือ
ผลิตภัณฑ์ ซึ่งมี 3 รูปแบบ คือนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการ นวัตกรรมกระบวนการทางานและ
นวัตกรรมรูปแบบธุรกิจใหม่
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ทรัพย์สินของรัฐ
หมายถึง ทรัพย์สินที่ ธพส. นามาบริหารจัดการ หรือพัฒนาโครงการต่างๆ เพื่อประโยชน์แก่รัฐ และ
กระตุ้นเศรษฐกิจโดยรวม
มูลค่าเพิ่ม
หมายถึง มูลค่าเพิ่มหรือผลประโยชน์ที่ได้รับทั้งในด้านการเงิน และในด้านสังคม (Social Benefit)
จากการดาเนินโครงการพัฒนา และบริหารทรัพย์สินของรัฐที่มีประสิทธิภาพ สามารถสร้างคุณค่าร่วมให้กับ
ลูกค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม โดยเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (CSR in Process)
การเติบโต
หมายถึง การเติบโตที่มีคุณค่าทาให้องค์กรมีความเข้มแข็ง และมีกาไรได้อย่างยั่งยืน รวมถึงสามารถ
ตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ชุมชน และสังคมได้ในระยะยาว
ยั่งยืน
หมายถึง การพัฒนาที่ยั่งยืน ที่ตอบสนองความต้องการของปัจจุบัน โดยไม่ทาให้เกิดปัญหาในอนาคต
เป็นการพัฒนาที่ต้องเชื่อมโยงและสัมพันธ์โดยคานึงถึงองค์ประกอบ 4 ด้าน คือ เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม
และธรรมาภิบาล สอดคล้องกับเป้าหมาย SDGs หลักการ BCG หลักการ Triple Bottom Lines (เศรษฐกิจ
สังคม สิ่งแวดล้อม) หลักการ ESG ( Environment Social Governance)
พันธกิจ
1. พัฒนาศูนย์ราชการให้ทันสมัย และบริหารจัดการให้เกิดความสมดุล
2. พัฒนาและบริหารทรัพย์สินของรัฐให้เกิดมูลค่าเพิ่มทั้งในเชิงเศรษฐกิจและสังคม และสิ่งแวดล้อม
ด้วยหลักธรรมาภิบาล
3. พัฒนาธุรกิจใหม่เพื่อเพิ่มช่องทางการหารายได้ที่หลากหลาย และสร้างประโยชน์แก่รัฐ
4. พัฒนาองค์กรด้วยนวัตกรรมและการบริหารจัดการสมัยใหม่
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
SO 1 พัฒนาทรัพย์สินของรัฐให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
SO 2 สร้างประสบการณ์ที่ดีและคุณค่าร่วมให้กับลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย
SO 3 ยกระดับบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ
SO 4 ปรับเปลี่ยนระบบงาน ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรม
SO 5 บริหารจัดการการเงินให้มีประสิทธิภาพ
SO 6 ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล

3

ค่านิยม (Core Values)
C : Customer Relation (ความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย)
U : Unity (ความเป็นน้าหนึ่งใจเดียว)
P : Professionalism & Innovation (ความเชี่ยวชาญในงาน และนวัตกรรม)
I : Integrity (ความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น)
D : Dedication (ความรับผิดชอบต่อคามั่นสัญญา)
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จากัด (ธพส.) ได้ทบทวนและกาหนด ตาแหน่งทางยุทธศาสตร์ เพื่อ
เป็นกรอบและแนวทางในการดาเนินงานขององค์กรดังภาพที่ 2 ตาแหน่งทางยุทธศาสตร์ (Strategic Position)

ภาพที่ 1 ตาแหน่งทางยุทธศาสตร์
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บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จากัด (ธพส.) กาหนดตาแหน่งทางยุทธศาสตร์ (Strategic
Positioning) ไว้ทั้งสิ้น 3 ระยะ
ระยะสั้น
2565

ระยะกลาง
ระยะยาว
2566 - 2567
2568 - 2570
Completion of new
Innovation &
iconic & intelligent
Speed & Grow
Sustainable
Government
Organization
Complex
เร่งรัดโครงการ Zone C ส่งมอบโครงการ Zone มุ่งสู่การเป็นองค์กร
และขยายธุรกิจตาม
C พร้อมเติบโตอย่าง
นวัตกรรมและยั่งยืน
Business Model ที่
ต่อเนื่อง
ออกแบบไว้
Key Enablers
KM & Innovation

ทบทวนโครงสร้าง
พื้นฐาน KM&
Innovation

ขยายผลการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และนวัตกรรม
ครอบคลุมกระบวนการ
หลัก

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และนวัตกรรมทั่วทั้ง
องค์กรและสร้าง
มูลค่าเพิ่มได้อย่างเป็น
รูปธรรม

ตารางที่ 1 ตารางแสดงตาแหน่งทางยุทธศาสตร์มุ่งเน้น ส่วนของการจัดการความรู้และนวัตกรรม
จากต าแหน่ ง ทางยุ ท ธศาสตร์ และความสอดคล้ อ งต่ อ Core Enablers ด้ า นการจั ด การความรู้
นวัตกรรม จะเห็นได้ว่า การผลักดันให้บรรลุตามตาแหน่งทางยุทธศาสตร์นั้น การวางรากฐานของระบบและ
กระบวนการการจัดการความรู้และนวัตกรรมเป็นสิ่งที่มีความสาคัญอย่างยิ่งต่อองค์กร เพื่อให้สามารถก้าวสู่
การเป็ น องค์ ก รนวั ต กรรมและยั่ ง ยื น (Innovation and Sustainable Organization) ในปี 2568 – 2570
ได้นั่นเอง
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และเมื่อพิจารณาจากตาแหน่งทางยุทธศาสตร์ทางบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จากัด (ธพส.)
ได้กาหนดตาแหน่งทางยุทธศาสตร์ของการจัดการนวัตกรรม (Innovation Management Positioning) ดังนี้
ระยะสั้น
2565

ระยะกลาง
2566 - 2567
Completion of new
Speed & Grow
iconic & intelligent
Government Complex
เร่งรัดโครงการ Zone ส่งมอบโครงการ Zone C
C และขยายธุรกิจตาม พร้อมเติบโตอย่างต่อเนื่อง
Business Model ที่
ออกแบบไว้
Key Enablers
KM & Innovation

Innovation
Management
Positioning

ทบทวนโครงสร้าง
พื้นฐาน KM&
Innovation
โครงสร้างพื้นฐาน
กระบวนการหลัก ใน
การบริหารจัดการ
นวัตกรรม
(KM & IM
Infrastructure and
Process)

ระยะยาว
2568 - 2570
Innovation &
Sustainable
Organization
มุ่งสู่การเป็นองค์กร
นวัตกรรมและยั่งยืน

ขยายผลการแลกเปลี่ยน
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เรียนรู้และนวัตกรรม
และนวัตกรรมทัว่ ทั้ง
ครอบคลุมกระบวนการหลัก องค์กรและสร้าง
มูลค่าเพิ่มได้อย่างเป็น
รูปธรรม
กระบวนการการจัดการ
กระบวนการจัดการ
ความรู้ และ นวัตกรรม
ความรู้และนวัตกรรม
ครอบคลุมการใช้
เป็นระบบการบริหาร
กระบวนการหลัก (KM &
ปกติทั้วทั้งองค์กร (KM
IM process and Practice & IM is Business
Convergence )
Management
System)

ตารางที่ 2 ตารางแสดงตาแหน่งทางยุทธศาสตร์ของการจัดการนวัตกรรม
จากตารางที่ 2 จะเห็นได้ว่า ตาแหน่งทางยุทธศาสตร์ของการจัดการนวัตกรรมนั้น มีความสอดคล้อง
กับตาแหน่งทางยุทธศาสตร์ของ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จากัด (ธพส.) ทั้งนี้ อยู่ในสถานะของตัว
ขับเคลื่อนเพื่อให้บริษัทก้าวสู่การเป็นองค์กรนวัตกรรมและยั่งยืน ในปี 2570
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โครงสร้างผู้รับผิดชอบการบริหารจัดการจัดการนวัตกรรม ธพส.
โครงสร้างผู้รับผิดชอบการบริหารจัดการจัดการนวัตกรรม ธพส. ช่วยสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียว่า
นโยบายและแผนการดาเนินงานต่างๆ มีการนาไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผลดังนี้
ก าหนดนโยบาย ให้ ความเห็ นชอบคู่ มื อการบริ หารจั ดการนวั ตกรรมและ
▪ คณะกรรมการ ธพส.
แผนบริหารจัดการนวัตกรรมระยะยาวและประจาปี ตลอดจนติดตามผลการ
ดาเนินงานตามนโยบายและแผนเป็นรายไตรมาส
▪ คณะกรรมอนุกรรมการที่ดูแล พิจารณา กลั่นกรอง/ทบทวน กากับการดาเนินงานตามนโยบายด้านการใช้
ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมขององค์กร และจัดให้ มี แผนแม่บทการ
ด้านการจัดการนวัตกรรม
จัดการความรู้และนวัตกรรมระยะยาวและแผนปฏิบัติการประจาปี ตลอดจน
ติดตามผลการดาเนินงานตามนโยบายและแผนเป็นรายไตรมาส
ทบทวนวิสัยทัศน์และพันธกิจ ของ ธพส. โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์และการ
▪ ผู้บริหารระดับสูง
จัดการนวัตกรรมเป็นหลักการสาคัญพื้นฐานในการขับเคลื่อนองค์กรสู่ ความ
ยั่งยืน และรับมอบนโยบายส่งเสริมการใช้ความคิดสร้างสรรค์ และการบริหาร
จัดการนวัตกรรมจากคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ นามาปฏิบัติผ่านการปฏิบัติ
ตนเป็นต้นแบบ (Role Model) และสื่อสารนโยบายแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสี ยที่
สาคัญ กาหนดตัวชี้วัด (KPI) และเป้าหมายด้านการเงินและไม่ใช่การเงิน
▪ คณะทางานด้านการจัดการ
นวัตกรรม

ขับเคลื่อนการดาเนินงานด้านการจัดการนวัตกรรม ส่งเสริม สนับสนุน และ
กระตุ้นให้ฝ่ายงานใช้ความคิดสร้างสรรค์และบริหารจัดการนวัตกรรมได้ตาม
นโยบายฯ แผนแม่บท และแผนปฏิ บัติ การประจ าปี ตลอดจนติ ดตามและ
รายงานผลการดาเนินงานตามนโยบายและแผนแก่ผู้บริหารและคณะกรรมการ
ด้านนวัตกรรมอย่างสม่าเสมอเป็นรายไตรมาส
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แผนภาพโครงสร้างผู้รับผิดชอบการบริหารจัดการจัดการนวัตกรรม ธพส.
คณะกรรมการ ธพส.



คณะอนุกรรมการที่ดูแลด้านการจัดการนวัตกรรม



ผู้บริหารระดับสูง



คณะทางานด้านการจัดการนวัตกรรม

ระบบการบริหารจัดการจัดการนวัตกรรม





คณะกรรมการ ธพส.
กาหนด/ทบทวนนโยบาย
และให้ความเห็นชอบแผนงาน

กากับผลการดาเนินงานแผนงาน/กิจกรรม
ให้เป็นไปตามนโยบาย

คณะอนุกรรมการที่ดูแลด้านการจัดการนวัตกรรม

พิจารณา กลั่นกรอง/ทบทวน
กากับผลการดาเนินงานแผนงาน/กิจกรรม
การดาเนินงานตามนโยบายและแผนงาน
ให้เป็นไปตามนโยบาย



ปฏิบัติตนเป็นต้นแบบตามนโยบาย
สื่อสารนโยบาย ติดตามและประเมินผล





ผู้บริหารระดับสูง
ติดตามและประเมินผลการดาเนินการ
แผนงาน/กิจกรรมให้เป็นไปตามนโยบาย

คณะทางานด้านการจัดการนวัตกรรม
จัดทาและดาเนินการแผนงาน/กิจกรรม
ให้เป็นไปตามนโยบาย



สรุปรายงานผลการดาเนินงาน
รายไตรมาส

8

ระบบส่งเสริมการดาเนินงานการบริหารจัดการนวัตกรรม
ส่งเสริมให้บุคลากรเห็นความสาคัญของการบริหารจัดการนวัตกรรม รวมทั้ง ส่งเสริม สนับสนุน และ
กระตุ้ น ให้ ห น่ ว ยงานต่ า งๆขององค์ ก ร ใช้ ค วามคิ ด สร้ า งสรรค์ เพื่ อ น าไปพั ฒ นาคิ ด ค้ น ให้ เ กิ ด นวั ต กรรม
ผ่านรูปแบบคณะทางานด้านนวัตกรรม ซึ่งกรอบดาเนินงานเป็นไปตามนโยบาย ดังนี้
1. ส่ ง เสริ ม การน านวัต กรรม และเทคโนโลยี ม าสนับ สนุ นการด าเนิ นงานในทุ ก กระบวนงาน เพื่ อ ก่ อ ให้
ประสิทธิภาพการดาเนินงาน สนับสนุนการดาเนินงาน รวมทั้ง เพิ่มโอกาสในการดาเนินงานของ ธพส.
2. ส่งเสริมให้บุคลากร ธพส. มีทัศนคติที่ดีต่อการเปลี่ยนแปลง พร้อมใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างสรรค์
สิ่งใหม่ พร้อมทั้งส่งเสริม การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองค์กรให้สามารถคิดค้ นและประยุก ต์ใช้
นวัตกรรม รวมทั้งผลักดันให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ และต่อยอดสู่นวัตกรรม
โดยบริษัท ธนารักษ์พัฒนสินทรัพย์ จากัด ได้มีการกาหนดแต่งตั้งคณะทางาน โดยอ้างอิง คาสั่ง บริษัท
ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จากัด ที่ 154 /2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะทางานกากับการดาเนินงานด้านกระบวนการ
ปฏิบัติงานและการจัดการ (Enablers) ตามระบบประเมินผลการดาเนินงานรัฐวิสาหกิจ โดยในส่วนของการ
จัดการความรู้ และนวัตกรรม คณะทางานมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้
1. รองกรรมการผู้จัดการ (นายธีธัช สุขสะอาด)
2. ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (นายกรานต์ ฉายาวิจิตรศิลป์)
3. ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (นางสาวกุสุมา ทรงผาสุก)
4. ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (นายไพบูลย์ พลประจักษ์)
5. ผู้อานวยการอาวุโสฝ่ายวิศวกรรมและบริหารโครงการ
6. ผู้อานวยการอาวุโสฝ่ายดิจิทัล
7. ผู้อานวยการอาวุโสฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
8. ผู้อานวยการฝ่ายบริหารอาคาร
9. ผู้อานวยการฝ่ายการตลาด
10. ผู้อานวยการฝ่ายบัญชี
11. ผู้อานวยการฝ่ายการเงิน
12. ผู้อานวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
13. ผู้อานวยการฝ่ายอานวยการ
14. ผู้อานวยการฝ่ายจัดซื้อ
15. ผู้อานวยการฝ่ายแผนและบริหารความเสี่ยง
16. จัดการอาวุโสส่วนประชาสัมพันธ์
17. ผู้จัดการส่วนพัฒนาระบบดิจิทัล
18. ผู้จัดการส่วนระบบเครือข่ายสารสนเทศ
19. ผู้จัดการส่วนกากับดูแลกิจการที่ดี
20. ผู้จัดการอาวุโสส่วนติดตามและประเมินผล
21. ผู้จัดการอาวุโสส่วนกิจกรรมเพื่อสังคม
22. ผู้จัดการส่วนแผน
23. ผู้จัดการส่วนการตลาด 1

ประธานคณะทางาน
รองประธานคณะทางาน
รองประธานคณะทางาน
รองประธานคณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางานและเลขานุการ
คณะทางานและผู้ช่วยเลขานุการ
คณะทางานและผู้ช่วยเลขานุการ
คณะทางานและผู้ช่วยเลขานุการ
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24. ผู้จัดการส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล
25. ผู้จัดการส่วนจัดการความรู้และนวัตกรรม
26. ผู้จัดการส่วนช่วยอานวยการ
27. นางสาวสิรีพิชญ์ สุขผล

คณะทางานและผู้ช่วยเลขานุการ
คณะทางานและผู้ช่วยเลขานุการ
คณะทางานและผู้ช่วยเลขานุการ
คณะทางานและผู้ช่วยเลขานุการ

หน้าที่คณะทางานด้านการจัดการความรู้
(1) ศึกษา วิเคราะห์ มีส่วนร่วมในการจัดทากลยุทธ์ วางแผนงาน และกาหนดเป้าหมายด้านการจัดการ
ความรู้ ทั้งระยะสั้น/ระยะยาว รวมถึงตัวชี้วัดในการบรรลุเป้าหมาย
(2) เป็นผู้นาหลัก (Master Trainer) ในการสื่อสาร สร้างความเข้าใจ ถ่ายทอดหลักการและกรอบแนว
ทางการจั ดการความรู้ ให้บุ คลากรในฝ่ายถ่ายทอดไปยั งผุ้ เกี่ยวข้องอย่างทั่วถึง เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
รวมถึงส่งเสริม สนับสนุน และกระตุ้นให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการจัดการความรู้ สร้างสภาพแวดล้อม
ในการทางาน สร้างแรงจูงใจให้เกิดการมีส่วนร่วมของบุคลากร และพัฒนาศักยภาพนาไปสู่วัฒนธรรม
การเรียนรู้
(3) ควบคุมและติดตาม ผลการดาเนินงานด้านการจัดการความรู้ รายงานต่อผู้บริหารระดับสูงอย่างน้อยรายไตร
มาส
(4) ปรับปรุงองค์ความรู้และกระบวนการจัดการความรู้ที่เป็นระบบ โดยใช้ประโยชน์จากสารสนเทศ/
ความรู้จากผู้มีส่วนได้เสีย แนะนาเทคโนโลยีมาปรับใช้เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการเรียนรู้
(5) ดาเนินงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หน้าที่คณะทางานด้านการจัดการนวัตกรรม
(1) จัดทาและทบทวนนโยบาย แผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการระยะยาว แผนปฏิบัติการประจาปี และ
กระบวนการด้านการใช้ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมองค์กร เพื่อให้สอดคล้องตามหลักเกณฑ์การ
ประเมินผล
(2) กากับ ติดตามและรายงานผลการดาเนินงานความก้าวหน้าผลการดาเนินงานตามแผนและ
กระบวนการด้านนวัตกรรมขององค์กร อย่างน้อยรายไตรมาส
(3) ส่งเสริม สนับสนุน กระตุ้น พัฒนาและยกระดับให้ฝ่ายต่างๆ ขององค์กรใช้ความคิด สร้างสรรค์ เพื่อ
นาไปพัฒนาคิดค้นให้เกิดนวัตกรรม
(4) ส่งเสริมวัฒนธรรมที่มุ่งเน้นความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมของ ธพส.
(5) ดาเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
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ส่วนที่ 2
กรอบหลักการ แนวคิดการจัดการนวัตกรรมในองค์กร
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ส่วนที่ 2
กรอบหลักการ แนวคิดการจัดการนวัตกรรมในองค์กร
1. กรอบหลักการ/แนวคิดในการประเมินการจัดการนวัตกรรม

ภาพที่ 2 หลักการการจัดการนวัตกรรม
2. หลักเกณฑ์การประเมินการจัดการนวัตกรรม

ภาพที่ 3 หลักเกณฑ์การประเมินการจัดการนวัตกรรม
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3. หลักการจัดการนวัตกรรม

ภาพที่ 4 หลักการการจัดการนวัตกรรม
การจัดการความรู้ (Knowledge Management) ถือเป็นรากฐานที่ส าคัญของการสร้างนวัต กรรม
(Innovation) ส าหรั บ องค์ ก ร และนวั ต กรรมดั ง กล่ า วจะต้ อ งสอดคล้ อ งกั บ ตั ว แบบทางธุ ร กิ จ (Business
Model) เพื่อให้มั่นใจได้ว่า นวัตกรรมที่ได้รับการออกแบบ หรือผลิตออกมานั้นจะเป็นส่วนสาคัญในการเพิ่ม
มูลค่าทางการตลาด หรือคุณค่าทางเศรษฐกิจให้เกิดขึ้นกับองค์กรได้ และการที่จะทาให้การจัดการความรู้ซึ่ง
เป็นรากฐาน และนวัตกรรมซึ่งเป็นเป้าหมายประสบความสาเร็จนั้น องค์กรต้องคานึงถึงตัวขับเคลื่อน 4 กลุ่ม
หลัก ได้แก่
1. กระบวนการจัดการข้อมูลและการวิเคราะห์
2. ระบบเทคโนโลยีในการทางาน
3. กระบวนการและตัวแบบการปฏิบัติ
4. ทรัพยากรบุคคล
ทั้ง 4 กลุ่มหลัก มีความสาคัญในการผลักด้น บนกระบวนการสร้างนวัตกรรม (Innovation
Process) ให้บรรลุผลสาเร็จตามตัวแบบธุรกิจที่กาหนด และตัวชี้วัดนวัตกรรมนั่นเอง
1. กรอบแนวทางกระบวนแข่งขันนวัตกรรม
เมื่อพัฒนา และอ้างอ้างอิงมาจาก Youth Start up Fund ของกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม จะพบว่ากระบวนการรูปแบบในการแข่งขันนวัตกรรม จะถูกแบ่งกระบวนการ ขั้นตอน
ออกเป็น
a. Ideation Incentive Program เป็นกระบวนการที่มุ่งเน้นการให้ทีมนาเสนอแนวคิด ที่เป็นไปได้ทาง
นวัตกรรม
b. Pre – Seed หรือ Prove of Concepts เป็นกระบวนการที่ให้ทีมที่ผ่านการคัดเลือกจาก Ideation
Incentive Program นาเอานวัตกรรมที่นาเสนอ และเป็นไปได้ ได้ทาการทดสอบแนวคิด ทดสอบ
ตลาดหรือการดาเนินการจริง
c. Business Launch เป็นกระบวนการที่นาเอานวัตกรรมที่ผ่านการทดสอบตลาด หรือดาเนินการจริง
และคัดเลือกแล้วออกมา เพื่อวางกรอบแนวทางในการดาเนินธุรกิจ ในขั้นตอนนี้จะมีการทบทวน หรือ
จัดทา Business Model ใหม่
d. Growth เป็นกระบวนการที่มั่นใจว่า นวัตกรรมที่สร้างขึ้นจะสามารถนามาดาเนินการได้ แล้วส่งผล
ทางธุรกิจ ในขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่พร้อมสาหรับการลงทุนหรือการแสวงหาผู้ร่วมลงทุน
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2. ศูนย์บ่มเพาะ (Incubation Center)
เป็นหน่วยงานที่ทาหน้าที่ในการบ่มเพาะทีมงานเพื่อดาเนินการในการสร้างนวัตกรรม หน่วยงานนี้จะ
ทาหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. รับผิดชอบกระบวนการในการสร้างนวัตกรรม รวมถึงการแข่งขันนวัตกรรมต่าง ๆ
2. พัฒนาความรู้ ความสามารถ ของทีมนวัตกร ในการสร้างนวัตกรรม
3. ส่งเสริม จับคู่ทางธุรกิจ หรือส่งเสริมการดาเนินการนาเอานวัตกรรมไปใช้
3. หลักการเบื้องต้นของนวัตกรรม Innovation
นิยาม
นวัตกรรม คือ ผลรวมของกระบวนการ และขั้นตอนที่มีความสัมพันธ์ในการเปลี่ยนแปลงจากแนวคิด
สู่ผลิตภัณฑ์ บริการ และประสบการณ์ที่ส่งผลต่อมูลค่าทางธุรกิจ และตอบสนองความต้องการของลูกค้า

ภาพที่ 5 เมตริกส์นวัตกรรม
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Innovation Matrix มีสองแกน
• Problem Definition ระบุโจทย์หรือปัญหาที่ต้องการแก้ได้ชัดเจนหรือไม่
• Domain Definition ระบุวิธีการและผู้แก้ไขปัญหาได้ชัดเจนหรือไม่
โดยมีทั้งสิ้น 4 ลักษณะของนวัตกรรม
Basic research (วิจัยพื้นฐาน)
• จุดประสงค์คือการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ ซึ่งเป็นการลงทุนระยะยาวที่ได้ผลคุ้มค่า แต่บริษัทส่วนใหญ่
ไม่สามารถเสี่ยงหรือรอระยะคืนทุนที่ยาวนานได้ ผู้ที่ทาวิจัยพื้นฐานจึงมักเป็นมหาวิทยาลัย
• สิ่งที่บริษัทเอกชนควรทาคือการสร้างสัมพันธ์ และทางานวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยวิจัย หรือไปสัมมนา
วิชาการต่าง ๆ
Breakthrough innovation
• เหมาะกับการแก้ปัญหาที่ยาก เรื้อรัง แก้ไม่ได้สักที ปัญหาเหล่านี้จะแก้ได้จากการคิดนอกกรอบ
• กลยุทธ์ในการแก้ปัญหาเหล่านี้จึงเป็นสร้างทีมใหม่ ๆ ที่ให้ผู้คนหลายสาขาวิชามาแก้ปัญหาร่วมกัน
หรือเปิดโจทย์ประกวดให้คนนอกมาช่วยแก้ปัญหาให้
Sustaining innovation
• เป็นการต่อยอดเทคโนโลยีที่มีอยู่แล้วให้ดีขึ้น หรืออาจจะซื้อบริษัท (acquire) ที่มีเทคโนโลยีที่ช่วยทา
• อาจจะดูไม่น่าตื่นเต้น แต่เป็นแหล่งสาคัญของรายได้และ impact ตัวอย่างเช่น การ
พัฒนา iPhone จากเวอร์ชั่นแรกมาจนถึง iPhone X ก็เป็นการใช้วิธีการนี้
Disruptive Innovation
• เป็นการหาโอกาสทางธุรกิจใหม่จากเทคโนโลยีที่พร้อมแล้ว ตัวอย่างเช่น Airbnb ประสบความสาเร็จ
กับการใช้ Sharing economy เพื่อช่วยให้คนสามารถเอาบ้านออกมาเปิดเช่าแข่งกับโรงแรมได้ เราจะ
ใช้ Sharing economy กับสิ่งอื่นได้อย่างไร หรือเราจะใช้ blockchain กับอย่างอื่น
นอกจาก Bitcoin ได้อย่างไร
• ดังนั้นการทา Disruptive innovation จะเป็นการหาโมเดลธุรกิจ มากกว่าการพัฒนาเทคโนโลยี
ใหม่ ๆ ซึ่งจะเน้นไปที่การทดลอง และปรับอย่างรวดเร็วเพื่อหาโมเดลธุรกิจ ซึ่งมักจะทา
ผ่าน Innovation Labs การทา startup หรือให้ 20% Rules อย่างที่ Google ให้พนักงานใช้เวลา
1 วันต่อสัปดาห์ทาโปรเจ็กต์แนวทดลองที่ตนเองสนใจ
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4. กระบวนการคิดเชิงออกแบบ หรือ Design thinking
เป็นความคิดในการแก้ปัญหาด้วยวิธีคิดที่สร้างสรรค์ ใช้มนุษย์เป็นศูนย์กลาง ด้วยการแปลงจากความ
เข้าใจในความต้องการของลูกค้า หรือผู้ใช้ไปสู่ความคิดสร้างสรรค์ และทดลองเพื่อให้ได้ผลที่นาไปใช้ได้จริง

ภาพที่ 6 ส่วนผสมของการคิดเชิงออกแบบ
การคิดเชิงออกแบบ เป็นกระบวนการที่มุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมโดยเน้นมนุษย์เป็นศูนย์กลาง การ
ออกแบบ จะต้องเริ่มต้นที่ ความเข้าใจในเรื่องราวของมนุษย์ ต้องไม่ออกแบบจากความคิด เหตุผล หรือ
สมมติฐานของเราเอง หรือดูจากเทคโนโลยีที่มี โดยมีความสัมพันธ์โดยตรงกับ Lean Start up และ Agile

ภาพที่ 7 ความสัมพันธ์ระหว่าง Design Thinking, Lean Start up และ Agile
โดยการคิดเชิงออกแบบ จะนาไปสู่ความคิดสร้างสรรค์ รายการนวัตกรรม จากนั้น จะต้องนาไป
ดาเนินการจัดทาตัวแบบธุรกิจ หรือ Business Model ในกระบวนการ Lean Start up แล้วผลักดันให้สาเร็จ
ผ่านการสร้างองค์กรในรูปแบบ Agile – Action บน Agile Organization
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กระบวนการคิดเชิงออกแบบ Design thinking มีทั้งสิ้น 5 กระบวนการ ตามแนวคิดในภาพ
ที่ 8 กระบวนการคิดเชิงออกแบบของ Stanford d. school

ภาพที่ 8 กระบวนการคิดเชิงออกแบบของ Standford d. school
นิยาม
1. นวัตกรรม (Innovation) หมายถึง ผลรวมของขั้นตอน หรือ กระบวนการในการเปลี่ยนความคิด
แนวคิดต่าง ๆ ไปสู่ ตัวแบบธุรกิจ ผลิตภัณฑ์หรือบริการ ที่ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าและ
สร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจ/องค์กร
2. ความเข้ า ใจอย่ า งลึ ก ซึ้ ง ต่ อ ลู ก ค้ า (Empathize) หมายถึ ง ขั้ น ตอนการส ารวจอย่ า งลึ ก ซึ้ ง
(Insight) และเข้าใจถึงลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างแท้จริง โดยใช้เครื่องมือต่าง ๆ ในการนา
ข้อมูลมาวิเคราะห์เป็นกระบวนการที่มีความสาคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนานวัตกรรม
3. ค่าที่ส่งมอบให้แก่ลูกค้า (Value Proposition) หมายถึง คุณค่าที่องค์กรมอบให้แก่ลูกค้าและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียมีความแตกต่างจากคู่แข่ง
4. สิ่งที่ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่ได้รับการตอบสนองตามความคาดหวัง หรือความเจ็บปวด
ของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Pain Points) หมายถึง สิ่งที่ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความ
ผิดหวัง ราคาญใจ หรือไม่ได้รับการตอบสนองจาก บริการ ผลิตภัณฑ์ที่ได้ใช้ไปแล้ว มี 3 ลักษณะ ได้แก่
1. ผลิตภัณฑ์ หรือบริการนั้นไม่ได้มอบผลลัพธ์ให้อย่างที่ต้องการ รวมไปถึงอาจสร้างปัญหา
ต่าง ๆ ให้เกิดขึ้นได้
2. ผลิตภัณฑ์ หรือบริการนั้นเป็นอุปสรรคต่อลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการดาเนินการ
ทางาน หรือใช้งาน
3. ผลิตภัณฑ์ หรือบริการนั้นสร้างความเสี่ยงให้เกิดขึ้นแก่ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
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5. สิ่งที่ลูกค้ามุ่งหวัง หรืองานที่ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต้องการ (Job to be done) หมายถึง
สิ่งใดก็ตามที่ลูกค้าต้องทาให้สาเร็จ เป็นเหตุผลว่าทาไมต้องใช้บริการขององค์กร
6. สิ่งที่ลูกค้าต้องการ หรือคาดหวัง และได้รับการตอบสนอง (Gain Points) หมายถึง ผลลัพธ์ที่ลูกค้า
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต้องการได้รับจากบริการ หรือผลิตภัณฑ์ ที่องค์กรนาเสนอ มี 4 ลักษณะ
1. สิ่งที่คาดหวังเป็นไปตามที่ต้องการพื้นฐาน (Require Gain)
2. สิ่งที่คาดหวังเป็นไปตามที่ต้องการ (Expected Gain)
3. สิ่งที่คาดหวังเป็นไปอย่างที่ปรารถนา (Desire Gain)
4. สิ่งที่ได้รับเกินกว่าที่คาดหวัง (Unexpected Gain)
7. นวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการ (Product and Service Innovation) หมายถึง การพัฒนาและ
นาเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ไม่ว่าจะเป็นด้านเทคโนโลยี หรือวิธีการใช้ก็ดี รวมไปถึงการปรับปรุงคุณภาพ
(Quality Control) และการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง รวมถึง
กิจกรรมหรือกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบในระบบ
8. นวัตกรรมกระบวนการทางาน (Process Innovation) หมายถึง การประยุกต์ใช้แนวคิด วิธีการ
หรือกระบวนการใหม่ ๆ ที่ส่งผลให้กระบวนการผลิต และการทางานโดยรวมมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
9. นวั ต กรรมรู ป แบบธุ ร กิ จ และภารกิ จ ใหม่ (Business Model Innovation) หมายถึ ง การ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการทาธุรกิจเดิมไปทาธุรกิจรูปแบบใหม่ โดยการใช้ Business Model Canvas
มาช่วยในการเขียน Business Model จะช่วยให้เห็นภาพเป็นระบบมากยิ่งขึ้น
10. ผู้เสนอความคิดสร้างสรรค์ (Ideator) หมายถึง ผู้ที่เสนอแนวคิด ความคิดสร้างสรรค์ที่นามาใช้ใน
การสร้างนวัตกรรม อันได้แก่ ผู้ผ่านรอบแรกของการประกวดนวัตกรรมประจาปี
11. นวัตกร (Innovator) หมายถึง ผู้ที่ใช้กระบวนการ วิธีการในการเปลี่ยนแนวคิด วิธีคิดที่หลากหลาย
ไปสู่สินค้า บริการ กระบวนการ ตัวแบบธุรกิจ ที่ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า ซึ่งหมายรวมถึง
การเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง และนาเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่หลากหลาย ด้วยวิธีการใหม่
แนวคิดใหม่ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้องค์กร หรือธุรกิจ
12. นักประดิษฐ์ (Inventor) หมายถึง ผู้ที่สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิง อาทิ แนวคิดใหม่
วิธีการใหม่ สิ่งประดิษฐ์ใหม่ ที่ยังไม่เคยมีใครสร้างมาก่อน หรือใช้มาก่อนซึ่งเป็นกลุ่มผู้ที่ใช้กระบวนการ
เรียนรู้และการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ในการผลักดันให้เกิดการสร้างสรรค์สิ่ง
ใหม่
13. แชมเปียนส์นวัตกรรม (Innovation Champion) หมายถึง ผู้ที่ทาหน้าที่ ประสานงาน ส่งเสริมด้าน
นวัตกรรม เป็ นพี่เลี้ยงทีมนวัตกรรม และกระตุ้นให้ เกิดการพัฒนานวัตกรรมในองค์กร อันรวมถึง
ผู้สร้างบรรยากาศนวัตกรรมให้เกิดขึ้นในองค์กร ได้แก่ ผู้บริหารระดับผู้อานวยการขึน้ ไป
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4. แนวคิดการพัฒนาความยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงและหลักการพัฒนาความยั่งยืนโดยยึดกรอบ
ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับแนวคิดในการบริหารองค์กรธุรกิจที่ยั่งยืน
“เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวการดารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับตั้งแต่
ครอบครั ว ระดั บ ชุ ม ชน ถึ ง ระดั บ รั ฐ ทั้ ง ในหารพั ฒ นาและบริ ห ารประเทศให้ ด าเนิ น ไปในทางสาย กลาง
โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้ก้าวทันต่อยุคโลกาภิวัตน์ ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ
ความมีเหตุผล รวมถึงความจาเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มคุ้มกันในตัวที่ดีพอควร ต่อการมีผลกระทบใด อันเกิด
จากการเปลี่ ย นแปลงทั้ ง ภายนอกและภายใน ทั้ ง นี้ จะต้ อ งอาศั ย ความรอบรู้ ความรอบคอบ และความ
ระมั ด ระวั ง อย่ า งยิ่ ง ในการน าวิ ช าการต่ า งๆ มาใช้ ใ นการวางแผนและการด าเนิ น การทุ ก ขั้ น ตอนและใน
ขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐนักทฤษฎี และนักธุรกิจ
ในทุกระดับให้มีสานึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริตและให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม ดาเนินชีวิตด้วยความ
อดทน ความเพียร มีสติปัญญา และความรอบคอบ เพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วและกว้างขวางทั้งด้านวัตถุ สังคม และสิ่งแวดล้อม” (คณะอนุกรรมการขับเคลื่ อนเศรษฐกิจ
พอเพียง, ๒๕๔๖)
เศรษฐกิจพอเพีย ง ประกอบด้วยคุณลักษณะ ๓ ประการ และเงื่อนไข ๒ ประการ หรือที่
เรียกว่า ๓ ห่วง ๒ เงื่อนไข คือ
ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีต่อความจาเป็น และเหมาะสมกับฐานะของตนเอง
สังคม สิ่งแวดล้อม รวมทั้งวัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่น ไม่มากเกินไป ไม่น้อยเกินไป และต้องไม่เบียดเบียน
ตนเองและผู้อื่น
ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจดาเนินการเรื่องต่าง ๆ อย่างมีเหตุผลตามหลักวิชาการ หลัก
กฎหมาย หลักศีลธรรมจริยธรรม และวัฒนธรรมที่ดีงาม โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน
คานึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทานั้น ๆ อย่างรอบรู้และรอบคอบ
ระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับต่อผลกระทบและการเปลี่ยนแปลง
ในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม เพื่อให้สามารถปรับตัวและรับมือได้
อย่างทันท่วงที
เงื่อนไขสาคัญที่จะทาให้การตัดสินใจ และการกระทาเป็นไปพอเพียง จะต้องอาศัยทั้งคุณธรรม
และความรู้ ดังนี้
เงื่อนไขคุณธรรม ที่จะต้องสร้างเสริมให้เป็นพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ ประกอบด้วย ด้าน
จิตใจ คือการตระหนักในคุณธรรม รู้ผิดชอบชั่วดี ซื่อสัตย์สุจริต ใช้สติปัญญาอย่างถูกต้องและเหมาะสมในการ
ดาเนิ น ชีวิต และด้านการกระท า คือมีความขยันหมั่น เพียร อดทน ไม่โ ลภ ไม่ตระหนี้ รู้จักแบ่งปัน และ
รับผิดชอบในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม
เงื่อนไขความรู้ ประกอบด้วยการฝึกตนให้มี ความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
อย่างรอบด้าน มีความรอบคอบ และความระมัดระวังที่จะนาความรู้ต่างๆ เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกั น
เพื่อประกอบการวางแผน และในขั้นปฏิบัติ
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การนาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ ต้องคานึงถึง ๔ มิติ ดังนี้

ภาพที่ 9 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy)
ด้าน
ด้านเศรษฐกิจ
ด้านสังคม
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
ด้านวัฒนธรรม

การประยุกต์ใช้
ลดรายจ่าย / เพิ่มรายได้ / ใช้ชีวิตอย่างพอควร / คิดและวางแผนอย่างรอบคอบ /
มีภูมิคุ้มกัน / ไม่เสี่ยงเกินไป / การเผื่อทางเลือกสารอง
ช่วยเหลือเกื้อกูล / รู้รักสามัคคี / สร้างความเข้มแข็งให้ครอบครัวและชุมชน
รู้จักใช้และจัดการอย่างฉลาดและรอบคอบ / เลือกใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างรู้ค่า
และเกิดประโยชน์สูงสุด / ฟื้นฟูทรัพยากรเพื่อให้เกิดความยั่งยืนสูงสุด
รักและเห็นคุณค่าในความเป็นไทย เอกลักษณ์ไทย / เห็นประโยชน์และคุ้มค่าของ
ภูมิปัญญาไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น / รู้จักแยกแยะและเลือกรับวัฒนธรรมอื่น ๆ
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ส่วนที่ 3
ทิศทางการขับเคลื่อนนวัตกรรม
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ส่วนที่ 3
ทิศทางการขับเคลื่อนนวัตกรรม
ความสาคัญของการจัดการนวัตกรรม
นวัตกรรมสามารถยกระดับ ให้รัฐวิสาหกิจสามารถก้าวเข้าสู่มิติใหม่ในการดาเนินการ ทั้งการสร้าง
คุณค่าให้เกิดการทางานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดความคุ้มค่าสามารถตอบสนองต่อความต้องการ
ความคาดหวังที่เปลี่ ย นแปลงอย่ างรวดเร็ ว ของลู กค้า ผู้ รับบริการ และผู้ มีส่ ว นได้ส่ ว นเสี ย จนกระทั่งเพิ่ม
ศักยภาพด้านการแข่งขันของรัฐวิสาหกิจและประเทศไทย นวัตกรรมไม่จากัดอยู่ในเฉพาะขอบเขตงานของฝ่าย
วิจัยและพัฒนาเท่านั้น นวัตกรรมมีความสาคัญต่อการดาเนินการในทุกแง่มุม ทุกระบบงาน ทุกกระบวนการ
และทุกหน่วยงาน ดังนั้น เพื่อให้นวัตกรรมเกิดขึ้นทั่วทั้งองค์กรและสามารถนาไปสู่องค์กรแห่งความยั่งยืน
รัฐวิสาหกิจทุกแห่งจึงจาเป็นต้องพัฒนาปัจจัยขับเคลื่อ นเพื่อให้เกิดการจัดการนวัตกรรมอย่างเป็นรูปธรรม
มีระบบ และเป็นมาตรฐานในทุกๆ ปัจจัยขับเคลื่อน เช่น ผู้บริหารระดับสูงควรชี้นาและจัดการให้นวัตกรรมเป็น
ส่ ว นหนึ่ งของวิสัย ทัศน์ พัน ธกิจ ค่านิ ย ม จนพัฒ นาสู่ วัฒ นธรรมองค์กร รัฐ วิส าหกิจ ควรฝั งหรือบูรณาการ
นวัตกรรมไว้ในการทางานประจาวันและใช้ระบบการปรับปรุงผลการดาเนินการขององค์กรสนับสนุนให้เกิด
นวัตกรรม เพราะนวัตกรรมเกิดจากการสะสมความรู้ขององค์กรและบุคลากร เป็นต้น
ที่มา : ระบบประเมินผลรัฐวิสากิจ State Enterprise Assessment Model : SE-AM ของ สคร.
นโยบายการขับเคลื่อน Innovation
จากแผนยุทธศาสตร์บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จากัด ปี 2565 – 2570 ธพส. ประเมินสภาพแวดล้อม
(SWOT) โดยเล็งเห็นโอกาส (O : Opportunities) คือ ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ ๑๒
มุ่งเน้นเรื่องเทคโนโลยี นวัตกรรม ธรรมาภิบาลและความยั่งยืน ธพส. กาหนดเป้าหมายการพัฒนาองค์กร
โดยยกระดับการบริหารจัดการองค์กรตามระบบประเมินผลใหม่ ระบบประเมินผลรัฐวิสากิจ State Enterprise
Assessment Model : SE-AM ด้านการจั ดการความรู้และนวั ต กรรม และการวิเ คราะห์ ความเชื่ อ มโยงต่ อ
พันธกิจของ ธพส. และการบริหารจัดการนวัตกรรม
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พันธกิจ
1. พัฒนาศูนย์ราชการให้ทันสมัย และบริหาร
จัดการให้เกิดความสมดุล

ความเชื่อมโยงการจัดการนวัตกรรม
การพัฒนาศูนย์ราชการและการบริหารจัดการให้เกิด
ความสมดุลได้นั้น การใช้นวัตกรรม และการสร้าง
นวัตกรรมเพื่อการบริห ารจัดการ เป็นสิ่ งที่จาเป็น
อย่างยิ่งต่อการก้าวสู่การเป็น องค์กรนวัตกรรมและ
ยั่งยืน
2. พัฒนาและบริหารทรัพย์สินของรัฐให้เกิด
การพั ฒ นาและบริ ห ารทรั พ ย์ สิ น ของรั ฐ ให้ เ กิ ด
มูลค่าเพิ่มทั้งในเชิงเศรษฐกิจและสังคม และ
มู ล ค่ า เพิ่ ม ทั้ ง เชิ ง เศรษฐกิ จ และสั ง คมได้ นั้ น
สิ่งแวดล้อมด้วยหลักธรรมาภิบาล
การพั ฒ นานวั ต กรรมในมิ ติ ต่ า งๆ ทั้ ง นวั ต กรรม
กระบวนการ นวัตกรรมตัวแบบธุรกิจ และนวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์และบริการ จะมีส่วนสาคัญในการสร้าง
มูลค่าเพิ่มในทุกมิติ
3. พัฒนาธุรกิจใหม่เพื่อเพิ่มช่องทางการหารายได้ที่ การแสวงหารายได้ ใ หม่ ส าหรั บ บริ ษั ท ธนารั กษ์
หลากหลาย และสร้างประโยชน์แก่รัฐ
พัฒ นาสิ นทรัพย์ จากัด (ธพส.) จาเป็นต้องพัฒ นา
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ และบริการ รวมถึง นวัตกรรม
ตัวแบบธุรกิจเพื่อเป็นกระบวนการสาคัญในการสร้าง
รายได้ใหม่ ธุรกิจใหม่ให้เกิดขึ้น
4. พัฒนาองค์กรด้วยนวัตกรรมและการบริหาร
การพั ฒ นาองค์ ก รด้ ว ยนวั ต กรรมและการบริ ห าร
จัดการสมัยใหม่
จัดการสมัยใหม่ ถือเป็นเป้าหมายที่สาคัญของ บริษัท
ดารวางกรอบ แนวทาง การบริหารจัดการนวัตกรรม
จะเป็ น ส่ ว นส าคั ญ ที่ พั ฒ นาองค์ ก รในมิ ติ แ ห่ ง
นวัตกรรม
จากความเชื่อมโยงดังกล่าว การจัดการนวัตกรรม มุ่งเน้น การผลักดันพันธกิจ ใน 3 มิติได้แก่
1. มิติด้านบุคลากรและวัฒนธรรม (People)
2. มิติดา้ นกระบวนการ (Process)
3. มิติด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder)
ทั้งนี้เพื่อให้การขับเคลื่อนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นรูปธรรม ธพส. ได้ประกาศนโยบายส่งเสริม
การใช้ความคิดสร้างสรรค์ และการบริหารจัดการนวัตกรรม เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางการจัดการนวัตกรรม
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นิยามนวัตกรรม
1. นิยามนวัตกรรมของ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จากัด อ้างอิงจากคาอธิบายวิสัยทัศน์
นวัตกรรม หมายถึง บุคลากรมีความคิดสร้างสรรค์ ความคิดเชิงนวัตกรรม รวมทั้งมีทักษะควมเชี่ยวชาญ
รอบด้าน (Multi - Skill) คิดเป็นระบบองค์รวมและนามาใช้ในการจัดทาโครงการพัฒนาและบริ ห าร
สินทรัพย์ของรัฐ และปรับปรุงกระบวนการทางานทั้งนี้ นวัตกรมคือสิ่งที่มาจากการคิดค้นหรือประดิษฐ์
ขึ้นมาใหม่หรือทาให้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้แก่ เทคโนโลยี ความคิด สิ่งประดิษฐ์ หรือผลิตภัณฑ์ ซึ่งมี
3 รูปแบบ คือนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการ นวัตกรรมกระบวนการทางานและนวัตกรรมรูปแบบธุรกิจ
ใหม่
2. นิยามนวัตกรรมตามระบบประเมินผลรัฐวิสากิจ State Enterprise Assessment Model : SE-AM ของ สคร.
นวัตกรรม หมายถึง การเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงบางส่วนจนสามารถพัฒนาต่อยอดคิดค้น จนเกิดสิ่งใหม่
ทั้งมิติด้านผลิตภัณฑ์ มิติบริการ มิติ กระบวนการทางาน รวมถึงมิติรูปแบบการดาเนินธุรกิจหรือภารกิจ
ใหม่ขององค์กร (Business Model) ซึ่งสิ่งใหม่ที่ได้รับการปรับปรุง พัฒนาคิดค้นดังกล่าวต้องสามารถ
สร้างคุณค่า (Value) ใหม่ให้แก่องค์กรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งอาจเป็นมิติทาง
การเงินหรือไม่ใช่ทางการเงิน นอกจากนี้นวัตกรรมไม่ได้ถูกจากัดเฉพาะนวัตกรรมระดับองค์กรเท่านั้น แต่
ยั งสามารถเกิดขึ้น ในระดั บ หน่ ว ยงานภายใน ระดับกระบวนการ จนถึง ระดับบุคคล โดยนวัตกรรม
จาเป็นต้องถูกพัฒนาเชื่อมโยงบูรณาการมาจากรากฐาน 3 ปัจจัย ได้แก่
1) นวัตกรรมต้องเกิดจากความคิดสร้างสรรค์ (Creativity)
2) นวัตกรรมต้องมีความใหม่ (Newness)
3) นวัตกรรมต้องสร้างคุณค่าใหม่ (Value)
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ประเภทของนวัตกรรม
รูปแบบของนวัตกรรม มีรายละเอียดดังนี้
ประเภทนวัตกรรม
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์
(Product Innovation)
นวัตกรรมบริการ
(Service Innovation)
นวัตกรรมกระบวนการ
(Process Innovation)

นวัตกรรมรูปแบบธุรกิจ
(Business Model
Innovation)

รายละเอียด
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ที่ตรง
ตามความต้องการของลูกค้า
การพัฒนาการให้บริการที่ตรงตามความต้องการของลูกค้าให้
สะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง และน่าเชื่อถือ
การพัฒนาวิธีการทางานใหม่เพื่อให้เกิดประสิทธิผลสูงขึ้น เช่น
- วิธีการใหม่ที่ลดความผิดพลาด (Quality)
- วิธีการใหม่ที่ลดต้นทุน หรือค่าใช้จ่ายให้ลดลง (Cost)
- วิธีการใหม่ที่ทาให้มีประสิทธิภาพการทางานดีขึ้น (Efficiency)
- วิธีการใหม่ที่ทาให้มีประสิทธิผลการทางานดีขึ้น (Effectiveness)
- วิธีการใหม่ที่ทาให้พนักงานปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัยมากขึ้น
การพัฒนารูปแบบธุรกิจใหม่ โอกาสใหม่ หรือกลยุทธ์ใหม่ที่สร้าง
ความสามารถในการแข่งขันขององค์กร เช่น
- การร่วมทุน (Joint Venture)
- การสร้างพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ (Strategic Alliances)
- Product integrated Service

กรอบนโยบายและแนวทางการดาเนินงาน
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จากัด (ธพส.) ให้ความสาคัญกับการบริหารจัดการนวัตกรรม นับเป็น
ปัจจัยสาคัญประการหนึ่งในการขับเคลื่อนธุรกิจ โดยขับเคลื่อนนวัตกรรมผ่านยุทธศาสตร์องค์กร ซึ่งการบริหาร
จัดการนวัตกรรมจะสามารถยกระดับให้ ธพส. ดาเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ก้าวไปสู่การ
เป็นองค์กรแห่งความยั่งยืน โดยส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดการใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในทุกกระบวนการทางาน
เพื่ อ สร้ า งคุ ณ ค่ า และเกิ ด ความคุ้ ม ค่ า (Value) สามารถตอบสนองต่ อ ความต้ อ งการและความคาดหวั งที่
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการ
แข่งขันของ ธพส. จึงผลักดันให้มีการบริหารจัดการนวัตกรรมอย่างเป็นระบบขึ้นในองค์กร โดยได้กาหนดนโยบาย
ส่งเสริมการใช้ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) และการบริหารจัดการนวัตกรรม ดังนี้
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วิสัยทัศน์นวัตกรรม
มุ่งมั่นพัฒนานวัตกรรมและระบบบริหารจัดการนวัตกรรม เพื่อสนับสนุนการสร้างมูลค่าเพิ่มทาง
เศรษฐกิจและสังคมจากการพัฒนาทรัพย์สินของรัฐ ผ่านนวัตกรรมแบบเปิดและนวัตกรรมแบบปิด โดยสร้าง
เสริมศักยภาพและการมีส่วนร่วมของบุคลากรในองค์กรทุกระดับให้มีทัศนคติที่ดีพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
และใช้ความคิดริเริ่มในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ (Newness) เพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรมให้เกิดขึ้นทั่วทั้งองค์กร
โดยมีเป้าหมายหลัก 3 ประการ ประกอบด้วย
1. พัฒนาบุคลากรและ
วัฒนธรรมองค์กร
(People)

ส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพบุคลากรให้มีทัศนคติและองค์ความรู้ที่พร้อม
รองรับการเปลี่ยนแปลง เพื่อค้นหาและนานวัตกรรมที่เหมาะสมมาใช้ใน
การพัฒนาองค์กร การสร้างนวัตกรรมบนฐานความรู้เพื่อองค์กรที่ยั่งยืน

2. พัฒนากระบวนการ
ทางาน (Process)

สนับสนุนให้มีการนาองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากภายนอก
องค์กร มาประยุกต์ใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้แก่ธุรกิจ โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์
องค์กร

3. สร้างพันธมิตรนวัตกรรม
(Stakeholders)

บูรณาการกับเครือข่ายพันธมิตรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการแสวงหา
ความร่วมมือ ความคิดสร้างสรรค์และการจัดการนวัตกรรม สร้างแรง
บันดาลใจ ในการพัฒนาสร้างสรรค์นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลใหม่มา
ใช้ในการดาเนินธุรกิจ และสร้างความเปลี่ยนแปลงให้แก่เศรษฐกิจและ
สังคม
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โดยมีแนวทางในการดาเนินงาน ดังนี้
1. พัฒนาระบบการจัดการนวัตกรรมองค์กร โดยจัดให้มีกรอบแนวทางการบริหารจัดการนวัตกรรมขององค์กร
ที่ชัดเจน อันประกอบด้วย นโยบาย เป้าหมาย แผนงานด้านนวัตกรรมระยะสั้นและระยะยาว ที่ส่งเสริมการ
สร้างนวัตกรรมในระดับบุคคลและระดับองค์กร โครงสร้าง หน่วยงานที่เกี่ ยวข้อง รวมถึงกระบวนการด้าน
การจัดการนวัตกรรม เพื่อมุ่งให้ ธพส. เป็นองค์กรนวัตกรรมและยั่งยืน
2. พัฒนาโครงสร้างและกระบวนการทางานให้รองรับการพัฒนาและการสร้างนวัตกรรมในอนาคตที่ถูกนาเข้า
มาใช้ในการดาเนินงานอย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง
3. เปิดกว้างในการสร้างความร่วมมือด้านความคิดสร้างสรรค์และการจัดการนวัตกรรมร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วน
เสี ย (Voice of Stakeholder) และ ลู กค้า (Voice of Customer) เพื่อกระตุ้นให้ เกิดความร่ว มมื อ กั น
หรือในระหว่างองค์กรเพื่อนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่มาประยุกต์ใช้ต่อยอดธุรกิจขององค์กร
4. ส่งเสริมการนานวัตกรรม และเทคโนโลยีมาสนับสนุนการดาเนินงานในทุกกระบวนงาน เพื่อก่อให้เกิด
ประสิทธิภาพการดาเนินงาน สนับสนุนการดาเนินงาน รวมทั้งเพิ่มโอกาสในการดาเนินงานของ ธพส.
5. ส่งเสริมให้บุคลากร ธพส. มีทัศนคติที่ดีพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ใช้ความคิดริเริ่มในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่
ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองค์กรให้สามารถคิดค้นและประยุกต์ใช้นวัตกรรม รวมทั้ง
ผลักดันให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ และต่อยอดสู่นวัตกรรม
6. ให้ความสาคัญกับการจัดการองค์ความรู้ และระบบคลังนวัตกรรม เพื่อให้เกิดการแบ่งปันองค์ความรู้ภายใน
องค์กร ให้สามารถนาไปประยุกต์ใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จากัด ได้ดาเนินการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การจัดการนวัตกรรม
ทั้งสิ้น 3ยุทธศาสตร์โดยมีการกาหนด เป้าหมาย กิจกรรมผลักดันเป้าหมายให้สาเร็จ ซึ่งถือเป็นกระบวนการ
สาคัญในการเชื่อมโยงจาก แผนยุทธศาสตร์องค์กร สู่แผนยุทธศาสตร์การจัดการนวัตกรรม สู่แผนปฏิบัติการ
เพื่อให้สามารถนายุทธศาสตร์การจัดการนวัตกรรมไปใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ประสิทธิผลและผลกระทบ
ต่อองค์กรอย่างยั่งยืน โดยมีกรอบแนวทางดังต่อไปนี้
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เป้าหมาย
1. พัฒนาบุคลากรและวัฒนธรรมองค์กร (People) 1.
ส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพบุคลากรให้มีทัศนคติและ
องค์ ค วามรู้ ที่ พ ร้ อ มรองรั บ การเปลี่ ย นแปลง เพื่ อ
ค้ น หาและน านวั ต กรรมที่ เ หมาะสมมาใช้ ใ นการ
พัฒนาองค์กร การสร้างนวัตกรรมบนฐานความรู้เพื่อ 2.
องค์กรที่ยั่งยืน

3.
4.
2. พัฒนากระบวนการทางาน (Process) สนับสนุน 1.
ให้มีการนาองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมจาก
ภายนอกองค์ ก ร มาประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการเพิ่ ม
ประสิ ท ธิ ภ าพการปฏิ บัติ งาน และสร้า งมูล ค่าเพิ่ม
ให้ แ ก่ ธุ ร กิ จ โดยเชื่ อ มโยงกั บ วิ สั ย ทั ศ น์ พั น ธกิ จ
ยุทธศาสตร์องค์กร

2.
3.

3. สร้ า งพั น ธมิ ต รนวั ต กรรม (Stakeholders) 1.
บูรณาการกับเครือข่ายพันธมิตรและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียในการแสวงหาความร่วมมือ ความคิดสร้างสรรค์
และการจัดการนวัตกรรม สร้างแรงบันดาลใจ ใน
การพั ฒ นาสร้ า งสรรค์ น วั ต กรรมและเทคโนโลยี 2.
ดิจิทัลใหม่มาใช้ในการดาเนินธุรกิจ และสร้างความ
เปลี่ยนแปลงให้แก่เศรษฐกิจและสังคม

แนวทางการดาเนินงาน
ส่งเสริมให้บุคลากร ธพส. มีทัศนคติที่ดีพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ใช้ความคิดริเริ่ม
ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองค์ กรให้
สามารถคิดค้ นและประยุ กต์ ใช้นวั ตกรรม รวมทั้งผลั กดันให้ เกิดการพัฒนาองค์
ความรู้ และต่อยอดสู่นวัตกรรม
ให้ความสาคัญกับการจัดการองค์ความรู้ และระบบคลังนวัตกรรม เพื่อให้เกิดการ
แบ่งปันองค์ความรู้ภายในองค์กร ให้สามารถนาไปประยุกต์ใช้งานให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
พั ฒ นา Innovation Skill Matric ตามต าแหน่ ง งาน และสมรรถนะประจ า
ตาแหน่ง เชื่อมโยงกับแผนการพัฒนารายบุคคล หรือแผนการฝึกอบรมประจาปี
พัฒนากรอบวัฒนธรรมที่มุ่งเน้นนวัตกรรม และปลูกฝัง เสริมสร้าง ค่านิยมที่
มุ่งเน้นนวัตกรรม
พัฒนาระบบการจัดการนวัตกรรมองค์ กร โดยจัดให้มีกรอบแนวทางการบริหาร
จัดการนวัตกรรมขององค์กรที่ชัดเจน อันประกอบด้วย นโยบาย เป้าหมาย แผนงาน
ด้านนวัตกรรมระยะสั้นและระยะยาว ที่ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมในระดับบุคคล
และระดับองค์กร โครงสร้าง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกระบวนการด้านการ
จั ดการนวั ตกรรม เพื่ อมุ่ งให้ ธพส. เป็ นองค์ กรนวั ตกรรมและยั่ งยื น ด้ วยการ
ออกแบบระบบและกระบวนการนวัตกรรม (Corporate Innovation System
: CIS) ซึ่งต้องกาหนดดัชนีวัดผลสาเร็จ และ ผลลัพธ์ด้านนวัตกรรมเชื่อมโยงกับ
หลักเกณฑ์ในการแข่งขันนวัตกรรม
พั ฒนาโครงสร้ างและกระบวนการท างานให้ รองรั บการพั ฒนาและการสร้ าง
นวัตกรรมในอนาคตที่ถูกนาเข้ามาใช้ในการดาเนินงานอย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง
ส่ งเสริ มการน านวั ตกรรม และเทคโนโลยี มาสนั บสนุ นการด าเนิ นงานในทุ ก
กระบวนงาน เพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพการดาเนินงาน สนับสนุนการดาเนินงาน
รวมทั้ งเพิ่ มโอกาสในการด าเนิ นงานของ ธพส. โดยการพั ฒนาแพลตฟอร์ ม
นวัตกรรมเพื่อสร้างนวัตกรรมที่มีลักษณะ Customer Centric Innovation
เปิ ด กว้ า งในการสร้ า งความร่ว มมื อด้ า นความคิด สร้า งสรรค์และการจั ด การ
นวัตกรรมร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กระตุ้นให้เกิดความร่วมมือกัน หรือใน
ระหว่างองค์กรเพื่อนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ มาประยุกต์ใช้ต่อยอดธุรกิจ
ขององค์กร
สร้างเครือข่ายนวัตกรรมภายนอก และการส่งนวัตกรรมประกวด
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การดาเนินงานตามนโยบายส่งเสริมการใช้ความคิดสร้างสรรค์ และการบริหารจัดการนวัตกรรม
เพื่อให้การบริหารจัดการนวัตกรรมจะสามารถยกระดับให้ ธพส. ดาเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล นาไปสู่องค์กรแห่งความยั่งยืน โดยส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดการใช้ความคิดริเริ่ มสร้างสรรค์ในทุก
กระบวนการทางาน เพื่อสร้างคุณค่าและเกิดความคุ้มค่า สามารถตอบสนองต่อความต้องการความคาดหวังที่
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จนกระทั่งเพิ่มศักยภาพด้านการแข่งขันของ ธพส.
จึงผลักดันให้มีการบริหาราจัดการนวัตกรรมอย่างเป็นระบบขึ้นในองค์กร อีกทั้งเพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากร
เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการนวัตกรรม และเพื่อยกระดับการบริหารจัดการองค์กร เกิดการจัดการ
นวัตกรรมอย่างเป็นระบบ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนงานศึกษานวัตกรรมขององค์กร (แผน 6) และกาหนดไว้ใน
แผนปฎิบัติการด้านการจัดการนวัตกรรม
เป้าหมาย

วัตถุประสงค์

แนวทางการดาเนินงาน

ส่ ง เสริ ม การเพิ่ ม ศั ก ยภาพ 1. ส่งเสริมให้บุคลากร ธพส. มีทัศนคติที่ดี
1. พัฒนาบุคลากร
พร้ อมรั บการเปลี่ ยนแปลง ใช้ ความคิ ด
และวัฒนธรรมองค์กร บุ ค ลากรให้ มี ทั ศ นคติ แ ละ
องค์ ค วามรู้ ที่ พ ร้ อ มรองรั บ
ริ เริ่ มในการสร้ างสรรค์ สิ่ งใหม่ ส่ งเสริ ม
(People)
การเปลี่ยนแปลง เพื่อค้นหา
การพั ฒ นาศั ก ยภาพของบุ ค ลากรใน
และนานวัตกรรมที่เหมาะสม
องค์กรให้สามารถคิดค้นและประยุกต์ใช้
มาใช้ ใ นการพั ฒ นาองค์ ก ร
นวั ตกรรม รวมทั้ งผลั กดั นให้ เกิ ด การ
กา ร ส ร้ า งนวั ต กร ร ม บ น
พั ฒนาองค์ ความรู้ และต่ อยอดสู่
ฐานความรู้ เ พื่ อ องค์ ก รที่
นวัตกรรม
ยั่งยืน
2. ให้ความสาคัญกับการจัดการองค์ความรู้
และระบบคลังนวัตกรรม เพื่อให้เกิดการ
แบ่ งปั นองค์ ความรู้ ภายในองค์ กร ให้
สามารถน าไปประยุ ก ต์ ใ ช้ งานให้ เ กิ ด
ประโยชน์ สู งสุ ด ต่ อ องค์ ก รได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
3. พัฒนา Innovation Skill Matric ตาม
ต าแหน่ ง งาน และสมรรถนะประจ า
ตาแหน่ง เชื่อมโยงกับแผนการพัฒนา
รายบุ ค คล หรื อ แผนการฝึ ก อบรม
ประจาปี
4. พัฒนากรอบวัฒนธรรมที่มุ่งเน้น
นวัตกรรม และปลูกฝัง เสริมสร้าง
ค่านิยมที่มุ่งเน้นนวัตกรรม

โครงการ/กิจกรรม
ที่ดาเนินการตามนโยบาย
โครงการพัฒนากระบวนการเพื่อ
มุ่งสู่การสร้างนวัตกรรม มี
เป้าหมายในการ พัฒนาความรู้
ทักษะ และการสร้างวัฒนธรรม
นวัตกรรมให้เกิดขึ้นกับ ธพส.
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เป้าหมาย
2. พัฒนา
กระบวนการ
ทางาน
(Process)

วัตถุประสงค์

แนวทางการดาเนินงาน

สนั บ สนุ น ให้ มี ก ารน าองค์ 1. พัฒนาระบบการจัดการนวัตกรรมองค์กร
ควา มรู้ เ ทคโ นโ ลยี และ
โดยจั ดให้ มี กรอบแนวทางการบริ หาร
นวั ต กรรมจากภายนอก
จั ดการนวั ตกรรมขององค์ กรที่ ชั ดเจน
องค์กร มาประยุกต์ใช้ในการ
อั นประกอบด้ วย นโยบาย เป้ าหมาย
เ พิ่ ม ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ก า ร
แผนงานด้านนวัตกรรมระยะสั้นและระยะ
ป ฏิ บั ติ ง า น แ ล ะ ส ร้ า ง
ยาว ที่ ส่ งเสริ มการสร้ างนวั ตกรรมใน
มู ล ค่ า เพิ่ ม ให้ แ ก่ ธุ ร กิ จ โดย
ระดับบุคคลและระดับองค์กร โครงสร้าง
เ ชื่ อ ม โ ย ง กั บ วิ สั ย ทั ศ น์
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกระบวนการ
พันธกิจ ยุทธศาสตร์องค์กร
ด้านการจัดการนวัตกรรม เพื่อมุ่งให้ ธพส.
เป็นองค์กรนวัตกรรมและยั่งยืน ด้วยการ
ออกแบบระบบและกระบวนการ
นวั ต กรรม (Corporate Innovation
System : CIS) ซึ่ ง ต้ อ งก าหนดดั ช นี
วั ด ผ ล ส า เ ร็ จ แ ล ะ ผ ล ลั พ ธ์ ด้ า น
นวั ต กรรมเชื่ อ มโยงกั บ หลั ก เกณฑ์ ใ น
การแข่งขันนวัตกรรม
2. พัฒนาโครงสร้างและกระบวนการทางาน
ให้ ร องรั บ การพั ฒ นาและการสร้ า ง
นวัตกรรมในอนาคตที่ถูกนาเข้ามาใช้ใน
การด าเนิ น งานอย่ า งสม่ าเสมอและ
ต่อเนือ่ ง
3. ส่งเสริมการนานวัตกรรม และเทคโนโลยี
มาสนั บ สนุ น การด าเนิ น งานในทุ ก
กระบวนงาน เพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพ
การดาเนินงาน สนับสนุนการดาเนินงาน
รวมทั้งเพิ่มโอกาสในการดาเนินงานของ
ธพส. โดยการพั ฒ นาแ พล ต ฟอร์ ม
นวั ต กรรมเพื่ อ สร้ า งนวั ต กรรม ที่ มี
ลั ก ษ ณ ะ Customer Centric
Innovation

โครงการ/กิจกรรม
ที่ดาเนินการตามนโยบาย
โครงการพัฒนากระบวนการเพื่อ
มุ่ ง สู่ ก า ร ส ร้ า ง น วั ต ก ร ร ม
มี เ ป้ า ห ม า ย ใ น ก า ร พั ฒ น า
กระบวนการจั ด การนวั ต กรรม
อย่ า งเป็ น ระบบ และสามารถ
กาหนดดัชนีวัดผลสาเร็จได้อย่ า ง
ชัดเจน
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เป้าหมาย

วัตถุประสงค์

แนวทางการดาเนินงาน

บู ร ณ า กา รกั บ เ ครื อ ข่ า ย 1. เปิดกว้างในการสร้างความร่วมมือด้าน
3. สร้างพันธมิตร
พันธมิตรและผู้มีส่วนได้ส่วน
ความคิ ด สร้ า งสรรค์ แ ละการจั ด การ
นวัตกรรม
นวั ต กรรมร่ ว มกั บ ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย
(Stakeholders) เสี ย ในการแสวงหาความ
ร่วมมือ ความคิดสร้างสรรค์
กระตุ้นให้เกิดความร่วมมือกัน หรือใน
และการจั ด การนวั ต กรรม
ระหว่างองค์กรเพื่อนาเทคโนโลยีและ
สร้ า งแรงบัน ดาลใจ ในการ
นวัตกรรมใหม่ มาประยุกต์ใช้ต่อยอด
พัฒนาสร้างสรรค์นวัตกรรม
ธุรกิจขององค์กร
และเทคโนโลยีดิจิทัลใหม่มา 2. สร้างเครือข่ายนวัตกรรมภายนอก และ
ใช้ในการดาเนินธุรกิจ และ
การส่งนวัตกรรมประกวด
สร้ า งความเปลี่ ย นแปลง
ให้แก่เศรษฐกิจและสังคม

โครงการ/กิจกรรม
ที่ดาเนินการตามนโยบาย
โครงการพัฒนากระบวนการเพื่อ
มุ่ ง สู่ ก า ร ส ร้ า ง น วั ต ก ร ร ม
มีเป้าหมายในการ ดาเนินกิจกรรม
จัดทากิจกรรมส่งเสริมการรับ ฟั ง
เสี ย งจากเครื อ ข่ า ย พั น ธมิ ต ร
ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย และกิ จ กรรม
การสร้ า งเครื อ ข่ า ยนวั ต กรรม
ภายนอก และการส่ ง นวั ต กรรม
ประกวด
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ส่วนที่ 4
การติดตาม ประเมิน และรายงานผลการดาเนินงานแก่
ผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการ และ/หรือคณะอนุกรรมการ
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ส่วนที่ 4
การติดตาม ประเมิน และรายงานผลการดาเนินงานแก่ผู้บริหารระดับสูง
คณะกรรมการ และ/หรือคณะอนุกรรมการ
ระบบการติดตามประเมินผลและการรายงาน
ธพส. ได้จัดให้มีระบบการติดตามผลการดาเนินงานทั้งด้านการเงินและไม่ใช่การเงินเสนอต่อคณะกรรมการ
ธพส. เป็นรายไตรมาส ตามวาระมาตรฐาน ซึ่งผลการการติดตามผลสาเร็จของโครงการที่นานโยบายพัฒนาธุรกิจ
เพื่อความยั่งยืน กาหนดให้มีการรายงานดังนี้
ผลการดาเนินงาน
• ไตรมาสที่ 1
• ไตรมาสที่ 2
• ไตรมาสที่ 3
• ไตรมาสที่ 4

กาหนดเวลาการรายงาน
เดือนพฤษภาคม
เดือนสิงหาคม
เดือนตุลาคม
เดือนกุมภาพันธ์ ของปีถัดไป

ขั้นตอนการรายงานผลการดาเนินงานรายไตรมาส



คณะกรรมการ ธพส.

กากับการดาเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายและเสนอ
คณะอนุกรรมการที่ดูแลด้านการจัดการนวัตกรรม


ติดตามและประเมินผลการดาเนินการแผนงาน/กิจกรรมให้เป็นไปตามนโยบาย
ผู้บริหารระดับสูง


สรุปผลการดาเนินงานรายไตรมาสนาเสนอ
คณะทางานด้านการจัดการนวัตกรรม

วิธีการรายงานผลการดาเนินงาน
การรายงานให้รายงานความคืบหน้าผลการดาเนินงานและร้อยละความสาเร็จที่ดาเนินงานได้ประจาไตรมาส
เอกสารอ้างอิง : คาสั่ง บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จากัด ที่ ๐๗๙/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะทางานกากับดาเนินงานด้านกระบวนการ
ปฏิบัติงานและการจัดการ (Enablers) ตามระบบประเมินผลการดาเนินงานรัฐวิสาหกิจ
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ส่วนที่ 5
กระบวนการการจัดการนวัตกรรม
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ระเบียบปฏิบัติงาน
กระบวนการสารวจ วิเคราะห์ลูกค้า (VOC) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (VOS)
QP-IM-001
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ร่าง
ระเบียบปฏิบัติงาน
กระบวนการสารวจ วิเคราะห์ลูกค้า(VOC) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย(VOS)
วัตถุประสงค์ (Objective)
1. เพื่อสารวจ และทาความเข้าใจต่อความต้องการ หรือสิ่งที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และลูกค้าเคยมี
ประสบการณ์ มีความกังวล หรือมีความต้องการ
2. เพื่อวิเคราะห์ และทาความเข้าใจต่อลักษณะ และข้อมูลที่ควรทราบของลูกค้าและมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
3. เพื่อนาผลจากการสารวจ วิเคราะห์ มาใช้ในการพัฒนานวัตกรรมให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า
คานิยาม (Definition)
1. ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งต่อลูกค้า (Empathize) หมายถึง ขั้นตอนการสารวจอย่างลึกซึ้ง (Insight)
และเข้าใจถึงลู กค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างแท้จริงโดยใช้เครื่องมือต่าง ๆ ในการนาข้อ มูล มา
วิเคราะห์ เป็นกระบวนการที่มีความสาคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนานวัตกรรม
2. คุ ณ ค่ า ที่ ส่ ง มอบให้ แ ก่ ลู ก ค้ า (Value Proposition) หมายถึ ง คุ ณ ค่ า ที่ อ งค์ ก รมอบให้ แ ก่ ลู ก ค้ า
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความแตกต่างจากคู่แข่ง
3. สิ่งที่ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่ได้รับการตอบสนองตามคาดหวัง หรือความเจ็บปวดของลูกค้า
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Pain Points) หมายถึง สิ่งที่ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความผิดหวัง
ราคาญใจ หรือไม่ได้รับการตอบสนองจากบริการ ผลิตภัณฑ์ที่ได้ใช้ไปแล้ว มี 3 ลักษณะได้แก่
a. ผลิตภัณฑ์ หรือบริการนั้นไม่ได้มอบผลลัพธ์ให้อ ย่างที่ต้องการ รวมไปถึงอาจสร้างปัญหาต่าง
ๆ ให้เกิดขึ้นได้
b. ผลิตภัณฑ์ หรือบริการนั้น เป็นอุปสรรคต่อลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการดาเนินการ
ทางาน หรือใช้งาน
c. ผลิตภัณฑ์ หรือบริการนั้น สร้างความเสี่ยงให้เกิดขึ้นแก่ลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
4. สิ่งที่ลูกค้ามุ่งหวัง หรืองานที่ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต้องการ (Job to Be Done) หมายถึง
สิ่งใดก็ตามที่ลูกค้าต้องให้ทาให้สาเร็จ เป็นเหตุผลว่าทาไมต้องใช้บริการขององค์กร
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5. สิ่งที่ลูกค้าต้องการ หรือคาดหวัง และได้รับการตอบสนอง (Gain Points) หมายถึง ผลลัพธ์ที่ลูกค้า
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต้องการได้รับจากบริการ หรือผลิตภัณฑ์ที่องค์กรนาเสนอ มี 4 ลักษณะ
1) สิ่งที่คาดหวังเป็นไปตามที่ต้องการพื้นฐาน (Require Gain)
2) สิ่งที่คาดหวังเป็นไปตามที่ต้องการ (Expected Gain)
3) สิ่งที่คาดหวังเป็นไปอย่างที่ปรารถนา (Desire Gain)
4) สิ่งที่ได้รับเกินกว่าที่คาดหวัง (Unexpected Gain)
ขอบเขตความรับผิดชอบ (Scope and Accountability) และการดาเนินงาน (Operation)
ระเบียบปฏิบัติงานนี้ครอบคลุม
หน่วยงาน/คณะทางาน
บทบาทและความรับผิดชอบ
1. นักจัดการความรู้ (K.M. Facilitator)
2. ผู้จดั การฝ่ายสื่อสารองค์กร

ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ส่วนการจัดการความรู้และนวัตกรรม)
ผู้จัดการฝ่ายการตลาด
กลุ่มนวัตกร
คณะทางานกากับการดาเนินงานด้านกระบวนการปฏิบตั ิงานและการ
จัดการ (Enablers) ตามระบบประเมินผลการดาเนินงานรัฐวิสาหกิจ
7. คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล
8. คณะกรรมการ ธพส.
3.
4.
5.
6.

ให้ข้อเสนอแนะและสนับสนุนดาเนินการ
ผู้ให้ข้อเสนอแนะ และ กาหนดผู้มสี ่วนได้
ส่วนเสีย
ให้ข้อเสนอแนะ
ให้ข้อเสนอแนะ
ให้ข้อเสนอแนะและสนับสนุนดาเนินการ
ให้ข้อเสนอแนะและสนับสนุนดาเนินการ
ให้ความเห็นชอบ / ให้ข้อเสนอแนะ
ให้ความเห็นชอบ/อนุมตั ิ

อ้างอิงเอกสาร (Reference Document)
1. แผนยุทธศาสตร์องค์กร
2. ตัวแบบธุรกิจ (Business Model Canvas)
3. แผนยุทธศาสตร์การจัดการความรู้และนวัตกรรม
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บริ ษทั ธนารักษ์พฒั นาสิ นทรัพย์ จากัด
Doc. No. : QP-IM-001

Date :
Rev. No. 0

ประทับตราต้นฉบับ

Procedure Name

กระบวนการสารวจ วิเคราะห์ ลูกค้ า(VOC)
และผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย(VOS)
ผูอ้ านวยการฝ่ าย

วิธีปฏิบัติ

ฝ่ายการตลาด และฝ่ายสื่อสารองค์กร

เริม่
กระบวนการ

1. ดาเนินการกาหนดกลุม่
ลูกค้าเป้าหมายกาหนดผูม้ ี
ส่วนได้ส่วนเสีย และวิเคราะห์
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล กลุ่มนวัตกร นัก
จัดการความรู้ และคณะทางาน

หัวหน้าส่วน

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล และคณะทางาน

QP-KM-001

แบบฟอร์มการวิเคราะห์ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย

2.1. ดาเนินการสารวจข้อมูล
ของลูกค้า

2.2. ดาเนินการสารวจข้อมูล
ของลูกค้า

แบบฟอร์มข้อมูลลูกค้า

แบบฟอร์มข้อมูลลูกค้า

3. ดาเนินการวิเคราะห์ลูกค้า
และผูม้ ีส่วนได้เสียตาม
กลุ่มเป้าหมาย
แบบฟอร์มการวิเคราะห์ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย

4. พิจารณาเห็นชอบข้อสรุป
ถึงความต้องการของลูกค้า
และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย
แบบฟอร์มข้อสรุปความ
ต้องการของลูกค้าและผู้มสี ่วน
ได้ส่วนเสีย

แบบฟอร์มข้อมูลลูกค้า
ไม่เห็นชอบ
เสร็จสิน้
กระบวนการ

เห็นชอบ

ผูร้ ับผิดชอบ

5. ดาเนินการ
พิจารณา

บริ ษทั ธนารักษ์พฒั นาสิ นทรัพย์ จากัด
Doc. No. : QP-IM-001

Date :
Rev. No. 0

Procedure Name

ประทับตราต้นฉบับ

กระบวนการสารวจ วิเคราะห์ ลูกค้ า(VOC)
และผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย(VOS)
ผูอ้ านวยการฝ่ าย

หัวหน้าส่วน

ผูร้ ับผิดชอบ

ระเบียบ ขั้นตอนการปฏิบัติ (Work Instruction)
1. ฝ่ายการตลาด ฝ่ายสื่อสารองค์กร นาเอาแผนยุทธศาสตร์องค์กร แผนกลยุทธ์ด้านการตลาด ตัวแบบธุรกิจ
(Business Model) กาหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย (Customer Segmentation) กาหนดผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เป้าหมาย และทาการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามแบบฟอร์มการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (FM-IM001)
2. ฝ่ ายทรั พยากรบุ คคล กลุ่ น นวัตกร นักจัดการความรู้ (K.M. Facilitator) และคณะทางานการจัดการ
ความรู้ และจัดการนวัตกรรม ร่วมกับฝ่ายการตลาด และฝ่ายสื่อสารองค์กรนาเอาแผนยุทธศาสตร์องค์กร
ตั ว แบบธุ ร กิ จ (Business Model) จั ด ท าการส ารวจข้ อ มู ล ของลู ก ค้ า ตามแบบฟอร์ ม ข้ อ มู ล ลู ก ค้ า
(Customer Personal) (FM-IM-002)
3. ฝ่ ายทรั พยากรบุ คคล กลุ่ น นวัตกร นักจัดการความรู้ (K.M. Facilitator) และคณะทางานการจัดการ
ความรู้ และจัดการนวัตกรรม ดาเนินการวิเคราะห์ลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสียตามกลุ่มเป้าหมาย ที่กาหนด
และระบุ ใ นแบบฟอร์ ม การวิ เ คราะห์ ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย (FM-IM-001) และแบบฟอร์ ม ข้ อ มู ล ลู ก ค้ า
(Customer Personal) (FM-IM-002)
4. ฝ่ายทรัพยากรบุคคล และคณะทางานการจัดการความรู้ และจัดการนวัตกรรม พิจารณาเห็นชอบข้อสรุป
ถึงความต้องการของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย(Voice of Customer and Voice of Stakeholder)
ลงในแบบฟอร์มข้อสรุปความต้องการของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Voice of Customer and Voice
of Stakeholder) (FM-IM-003)
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
1. แบบฟอร์มการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (FM-IM-001)
2. แบบฟอร์มข้อมูลลูกค้า (Customer Personal) (FM-IM-002)
3. แบบฟอร์มข้อสรุปความต้องการของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Voice of Customer and
Voice of Stakeholder) (FM-IM-003)

39

ข้อมูลการติดต่อ
(เบอร์โทร, อีเมล)

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีอิทธิพลเหนือ
องค์กรอย่างไรบ้าง (H,M,L)

รายชื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับผลกระทบ
ต่อองค์กรอย่างไรบ้าง (H,M,L)

แบบฟอร์มการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (FM – IM – 001)

สิ่งที่ผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย
ให้ความสาคัญคือเรื่อง
อะไร ในองค์กร

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทา
อะไรให้แก่องค์กรบ้าง
อย่างไร (ในตาแหน่ง
หรือ หน้าที่ หรือ
บทบาท)

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเป็น
อุปสรรคต่อองค์กร หรือ
ความสาเร็จในงานขององค์กรได้
หรือไม่อย่างไร

ผู้บันทึก : ……………………………….
วัน เดือน ปี : .............................................
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แบบฟอร์มข้อมูลลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(Customer and Stakeholder Persona) (FM – IM – 002)
ข้อกาหนด
แบบฟอร์มนี้คือการทาข้อมูล ลักษณะของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังนั้น การจัดทาต้องจัดทาไปทีละ
ลักษณะ
ลักษณะลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยทั่วไป :
1. กลุ่มสังคม (ข้อนี้หากต้อบบุคคลธรรมดาให้ลงไปทาข้อ 2 ถ้าไม่ใช่ให้ทาแค่ข้อ 1)
◻ สถาบันการศึกษา ◻ ครอบครัว ◻ หน่วยงาน ◻ บุคคลธรรมดา
2. กลุ่มวัย :
◻ 60 ปีขึ้นไป ◻ ครอบครัว ◻ หน่วยงาน ◻ บุคคลธรรมดา
การเข้าใจลักษณะลูกค้า
1. สิ่งที่ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสนใจโดยทั่วไป
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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2. สิ่งที่เป็นความท้าทายสาหรับลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในเวลานี้
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
3. เป้าหมายของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการใช้บริการ ผลิตภัณฑ์ ของเรา
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
4. ข้อมูลอื่นเกี่ยวกับลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่น่าสนใจ
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

42

5. สรุปสิ่งที่ได้จากการสารวจและจัดทา Customer Persona หรือ ระบุ Key Words เพื่อสะท้อน
ความต้องการของลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
1) ________________________
2) ________________________
3) ________________________
6. สิ่งที่เราต้องทาให้แก่ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Job to be done)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
7. Pain point ของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
8. Gain point ของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
ผู้บันทึก : ________________
วัน.เดือน.ปี : __________________
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ข้อสรุปความต้องการของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(Voice of Customer and Voice of Stakeholder ) (FM – IM – 003)
ลูกค้า (Customer)
สิ่งที่ลูกค้าพูด กล่าวถึง

สิ่งที่ลูกค้าต้องการ และ
จาเป็น

เราสามารถให้บริการหรือ
นาเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อ
ตอบสนองความต้องการ
ความจาเป็นได้บ้าง

สิ่งที่จะดาเนินต่อไป

◻ Quick Fix
◻ พัฒนานวัตกรรม
◻ Quick Fix
◻ พัฒนานวัตกรรม
◻ Quick Fix
◻ พัฒนานวัตกรรม
◻ Quick Fix
◻ พัฒนานวัตกรรม

44

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder)
สิ่งที่ลพูดผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย กล่าวถึง

สิ่งที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ต้องการ และจาเป็น

เราสามารถให้บริการหรือ
นาเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อ
ตอบสนองความต้องการ
ความจาเป็นได้บ้าง

สิ่งที่จะดาเนินต่อไป

◻ Quick Fix
◻ พัฒนานวัตกรรม
◻ Quick Fix
◻ พัฒนานวัตกรรม
◻ Quick Fix
◻ พัฒนานวัตกรรม
◻ Quick Fix
◻ พัฒนานวัตกรรม

ผู้บันทึก :……………………
วัน/เดือน/ปี :………………….
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ระเบียบปฏิบตั ิงาน
กระบวนการจัดการและวิเคราะห์ข้อมูล และการกาหนดประเด็นนวัตกรรม
QP-IM-002
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บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จากัด
Doc. No. : QP-IM-002

Procedure Name

Date :
Rev. No. 0

ประทับตราต้นฉบับ

กระบวนการจัดการและวิเคราะห์ข้อมูล และ
การกาหนดประเด็นนวัตกรรม
ผู้อานวยการฝ่าย

หัวหน้าส่วน

ผู้รับผิดชอบ

ร่าง
ระเบียบปฏิบัติงาน
กระบวนการจัดการและวิเคราะห์ข้อมูล และการกาหนดประเด็นนวัตกรรม
วัตถุประสงค์ (Objective)
1. เพื่อนาข้อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์เชื่อมโยงข้อมูลความรู้
2. เพื่อรวบรวมข้อมูลในการกาหนด และการใช้ความคิดสร้างสรรค์ให้เข้ากับการจัดการด้านนวัตกรรม
3. เพื่อทาการวิเคราะห์ และคัดเลือกประเด็นที่ท้าทายในการนามาจัดทานวัตกรรม
4. เพื่อจัดทาเส้นทางนวัตกรรม (Innovation Roadmap)
5. เพื่อกาหนดเป้าประสงค์ทางธุรกิจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว พร้อมกาหนดตัวชี้วัดเชิงนวัตกรรมใน
รายการนวัตกรรมนั้นๆ
คานิยาม (Definition)
1. มุมมองของลูกค้าหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Point of View) หมายถึง สิ่งที่ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียคาดหวัง หรือต้องการ หรือพิจารณาเห็นในเรื่องหนึ่ง ๆ ที่เกิดจากประสบการณ์หนึ่ง ๆ ซึ่งส่งผลต่อ
การตัดสินใจ
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บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จากัด
Doc. No. : QP-IM-002

Procedure Name

Date :

ประทับตราต้นฉบับ

กระบวนการจัดการและวิเคราะห์ข้อมูล และ
การกาหนดประเด็นนวัตกรรม

Rev. No. 0

ผู้อานวยการฝ่าย

หัวหน้าส่วน

ผู้รับผิดชอบ

ขอบเขตความรับผิดชอบ (Scope and Accountability) และการดาเนินงาน (Operation)
ระเบียบปฏิบัติงานนี้ครอบคลุม
หน่วยงาน/คณะทางาน
บทบาทและความรับผิดชอบ
1.
2.
3.
4.

นักจัดการความรู้ (K.M. Facilitator)
กลุ่มนวัตกร
ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP)
คณะทางานกากับการดาเนินงานด้านกระบวนการปฏิบตั ิงานและการ
จัดการ (Enablers) ตามระบบประเมินผลการดาเนินงานรัฐวิสาหกิจ
5. คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล
6. กรรมการผู้จดั การ

ให้ข้อเสนอแนะและสนับสนุนดาเนินการ
ดาเนินการ
ดาเนินการ
ให้ข้อเสนอแนะ เห็นชอบและสนับสนุน
ดาเนินการ
ให้ความเห็นชอบ / ให้ข้อเสนอแนะ
ให้ความเห็นชอบ/อนุมตั ิ

อ้างอิงเอกสาร (Reference Document)
1. แผนยุทธศาสตร์องค์กร
2. ตัวแบบธุรกิจ (Business Model Canvas)
3. แผนยุทธศาสตร์การจัดการความรู้
4. แผนยุทธศาสตร์การจัดการนวัตกรรม
5. แบบฟอร์มการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (FM-IM-001)
6. แบบฟอร์มข้อมูลลูกค้า (Customer Personal) (FM-IM-002)
7. แบบฟอร์มข้อสรุปความต้องการของลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Voice of Customer and Voice
of Stakeholder) (FM-IM-003)
8. กระบวนการสร้างสรรค์ความรู้ (QP-KM-008)
9. กระบวนการพัฒนานวัตกรรม (QP – IM – 003)
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กระบวนการจัดการและวิเคราะห์ข้อมูล และ
การกาหนดประเด็นนวัตกรรม
ผู้อานวยการฝ่าย

วิธีปฏิบัติ
QP-KM-002 (A) ขั้นตอนการจาแนก
กลุ่ม
เริม่
กระบวนการ
ข้อมูลที่ได้จาก
1.แผนยุทธศาสตร์องค์กร
2.ตัวแบบธุรกิจ (Business Model
Canvas)
3.แผนยุทธศาสตร์การจัดการความรู้
4.แผนยุทธศาสตร์การจัดการนวัตกรรม
5.กระบวนการสารวจ วิเคราะห์ลกู ค้า
(VOC) และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย (VOS)
(QP-IM-001)
6.กระบวนการสร้างสรรค์ความรู้
(QP-KM-008)

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล กลุ่มนวัตกร
นักจัดการความรู้ และคณะทางาน

คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล

ผู้รับผิดชอบ

กรรมการผู้จัดการ

1. ดาเนินการตีความและวิเคราะห์
ข้อมูลที่มีอยู่ทั้งในส่วนของลูกค้า
และผูม้ ีส่วนได้เสีย และในส่วนของ
ข้อมูลที่เชื่อมโยงกับกระบวนการ
สร้างสรรค์ความรู้

2. ดาเนินการเคราะห์เพื่อ
กาหนดข้อมูลเชิงลึกของแต่ละ
ส่วน และจัดประเภทและกลุ่ม
ที่คล้ายกันเอาไว้ด้วยกัน

3. พิจารณาอนุมตั ิ การจาแนก
ประเภท

แบบฟอร์มข้อสรุปการค้นพบ
เชิงลึก
5. ดาเนินการพิจารณา

4. ดาเนินการพิจารณา
ไม่อนุมตั ิ
เสร็จสิน้
กระบวนการ

หัวหน้าส่วน

ไม่อนุมตั ิ
อนุมตั ิ
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ประทับตราต้นฉบับ

กระบวนการจัดการและวิเคราะห์ข้อมูล และ
การกาหนดประเด็นนวัตกรรม
ผู้อานวยการฝ่าย

วิธีปฏิบัติ

กลุ่มที่ได้รับการจาแนก และฝ่าย
ทรัพยากรบุคคล

กลุ่มที่ได้รับการจาแนก

1. ร่วมกันจัดทาการวิเคราะห์
สิ่งที่ลูกค้าและผูม้ ีส่วนได้ส่วน
เสียมองหา

2. ดาเนินการวิเคราะห์
แบบฟอร์มมุมมองของลูกค้า
เพื่อค้นหาความท้าทาย

หัวหน้าส่วน

ผู้รับผิดชอบ

คณะทางานกากับการดาเนินงานด้าน
กระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ

QP-KM-002 (B) ขั้นตอนการกาหนด
หัวข้อในการจัดทานวัตกรรม
เริม่
กระบวนการ

แบบฟอร์มมุมมองของลูกค้า
และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย

แบบฟอร์มกรอบความท้าทาย

3. ดาเนินการกาหนดประเด็น
หรือหัวข้อในการจัดทา
นวัตกรรม หรือแนวทางในการ
พัฒนาอย่างใดอย่างหนึ่ง

4. ดาเนินการนาเสนอประเด็น
หรือหัวข้อในการจัดทา
นวัตกรรม

เสร็จสิน้
กระบวนการ

5. ดาเนินการให้ข้อเสนอแนะ
และสนับสนุนดาเนินการ ให้
ดาเนินการในขั้นต่อไป

6. ดาเนินการเตรียมการในการ
นาเสนอรายละเอียดโครงการ
ภายใน 30 วัน ทาการ และ ใช้
ข้อมูลทั้งหมดในการวิเคราะห์
ข้อมูล ด้วยวิธีการที่เหมาะสม
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ประทับตราต้นฉบับ

กระบวนการจัดการและวิเคราะห์ข้อมูล และ
การกาหนดประเด็นนวัตกรรม
ผู้อานวยการฝ่าย

วิธีปฏิบัติ

หัวหน้าส่วน

ผู้รับผิดชอบ

กลุ่มนวัตกร

QP-KM-002 (C) นวัตกรรมผลิตภัณฑ์
และบริการ
เริม่
กระบวนการ
ข้อมูลที่ได้จาก
1.การวิเคราะห์จากกระบวนการ
สร้างสรรค์ความรู้ (QP-KM-008)
2.กระบวนการสารวจ วิเคราะห์ลกู ค้า
(VOC) และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย (VOS)
(QP-IM-001)
3.ตัวแบบธุรกิจ (Business Model
Canvas)

เสร็จสิน้
กระบวนการ

1. ดาเนินการ ระดมสมอง
แนวคิดต่าง ๆ ออกมาให้
ได้มากทีส่ ุด

2. ดาเนินการจัดทาโครงสร้าง
แนวคิดต่าง ๆ ที่เลือกไว้ และ
ต้องสอดคล้องกับตัวแบบธุรกิจ
ตาแหน่งทางยุทธศาสตร์ แผน
ยุทธศาสตร์องค์กร และ แผน
ยุทธศาสตร์การจัดการ
นวัตกรรม มากที่สุด

3. ดาเนินการตาม
กระบวนการพัฒนานวัตกรรม
(QP – IM – 003)
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ประทับตราต้นฉบับ

กระบวนการจัดการและวิเคราะห์ข้อมูล และ
การกาหนดประเด็นนวัตกรรม
ผู้อานวยการฝ่าย

วิธีปฏิบัติ

หัวหน้าส่วน

ผู้รับผิดชอบ

กลุ่มนวัตกร/ชุมชนนักปฏิบัติ
(CoP)/หน่วยงานที่รับผิดชอบ

QP-KM-002 (D) นวัตกรรม
กระบวนการ
เริม่
กระบวนการ

1. ดาเนินการ ระบุปัญหาที่
ท้าทายที่พบในกระบวนการ
ทางาน

ข้อมูลที่ได้จาก
1.การวิเคราะห์จากกระบวนการ
สร้างสรรค์ความรู้ (QP-KM-008)
2.กระบวนการสารวจ วิเคราะห์ลกู ค้า
(VOC) และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย (VOS)
(QP-IM-001)
3.ตัวแบบธุรกิจ (Business Model
Canvas)

2. ดาเนินการวิเคราะห์ถึงความ
ท้าทายในประเด็นกระบวนการ
โดยเริ่มจากการวิเคราะห์
กระบวนการ หรือ SIPOC
Analysis

แบบฟอร์มการวิเคราะห์
กระบวนการ
แบบฟอร์มการวิเคราะห์เหตุ
ปัจจัย

3. ดาเนินการหาสาเหตุที่
แท้จริงของประเด็นปัญหา
แล้วจัดทาโครงการ
แบบฟอร์มภาพรวมการ
บริหารโครงการ

เสร็จสิน้
กระบวนการ

4. ดาเนินการตาม
กระบวนการพัฒนานวัตกรรม
(QP – IM – 003)
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กระบวนการจัดการและวิเคราะห์ข้อมูล และ
การกาหนดประเด็นนวัตกรรม
ผู้อานวยการฝ่าย

วิธีปฏิบัติ

คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล
และกรรมการผู้จัดการ

คณะทางานกากับการดาเนินงานด้าน
กระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ

1. ดาเนินการ กาหนดประเด็นที่มี
ความท้าทายทางธุรกิจ ซึ่ง
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์องค์กร
ตาแหน่งทางยุทธศาสตร์ขององค์กร

2. ดาเนินการ กาหนดประเด็น
และกรอบแนวทางด้าน
นวัตกรรมตัวแบบธุรกิจใหม่

หัวหน้าส่วน

ผู้รับผิดชอบ

กลุ่มนวัตกร/ชุมชนนักปฏิบัติ
(CoP)/หน่วยงานที่รับผิดชอบ

QP-KM-002 (E) นวัตกรรมตัวแบบ
ธุรกิจใหม่
เริม่
กระบวนการ
ข้อมูลที่ได้จาก
1.การวิเคราะห์จากกระบวนการ
สร้างสรรค์ความรู้ (QP-KM-008)
2.กระบวนการสารวจ วิเคราะห์ลกู ค้า
(VOC) และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย (VOS)
(QP-IM-001)
3.ตัวแบบธุรกิจ (Business Model
Canvas)

3. ดาเนินการ กาหนดประเด็น
และกรอบแนวทางด้าน
นวัตกรรมตัวแบบธุรกิจใหม่

4. ดาเนินการ จัดทาเป็นกรอบ
แนวคิดนวัตกรรม และร่างตัว
แบบธุรกิจใหม่

เสร็จสิน้
กระบวนการ

5. ดาเนินการตาม
กระบวนการพัฒนานวัตกรรม
(QP – IM – 003)
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กระบวนการจัดการและวิเคราะห์ข้อมูล และ
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ผู้รับผิดชอบ

ระเบียบ ขั้นตอนการปฏิบัติ (Work Instruction)
1. ฝ่ ายทรั พยากรบุ ค คล กลุ่ น นวัตกร นั กจัดการความรู้ (K.M. Facilitator) และ คณะทางานก ากั บ การ
ดาเนินงานด้านกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ (Enablers) ตามระบบประเมินผลการดาเนินงาน
รัฐวิสาหกิจ รวบรวมข้อมูลที่ได้จาก
1) แผนยุทธศาสตร์องค์กร
2) ตัวแบบธุรกิจ (Business Model Canvas)
3) แผนยุทธศาสตร์การจัดการความรู้
4) แผนยุทธศาสตร์การจัดการนวัตกรรม
5) กระบวนการสารวจ วิเคราะห์ลูกค้า (VOC) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (VOS) (QP-IM-001)
6) กระบวนการสร้างสรรค์ความรู้ (QP-KM-008)
มาดาเนินการการตีความ และวิเคราะห์ข้อมูลที่มีอยู่ทั้งในส่วนของลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย และใน
ส่วนของข้อมูลที่เชื่อมโยงกับกระบวนการสร้างสรรค์ความรู้ (QP-KM-008) และทาการวิเคราะห์เพื่อกาหนด
ข้ อ มู ล เชิ ง ลึ ก ของแต่ ล ะส่ ว น โดยต้ อ งบั น ทึ ก ข้ อ สรุ ป การระดมสมองและการพิ จ ารณาข้ อ มู ล เชิ ง ลึ ก ไว้ ใ น
แบบฟอร์มข้อสรุปการค้นพบเชิงลึก (Infer Insight) (FM-IM-004) และ ทาการจัดประเภทและกลุ่มที่คล้ายกัน
เอาไว้ด้วยกัน โดยการแยกแบบฟอร์มข้อสรุปการค้นพบเชิงลึก (Infer Insight) (FM-IM-004) ตามกลุ่ม โดยใช้
หลักเกณฑ์ใดหลักเกณฑ์หนึ่งดังต่อไปนี้
i. จาแนกตามกลุ่มนวัตกร หรือชุมชนนักปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง
ii. จาแนกตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง
iii. จาแนกตามดัชนีวัดผลสาเร็จประจาปี (Key Performance Indicators)
iv. จาแนกตามวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ และตาแหน่งทางยุทธศาสตร์ ในการจาแนกใน
หัวข้อนี้เพื่อให้สามารถกาหนดเป้าหมายการพัฒนานวัตกรรมที่สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์
องค์กร ยุทธศาสตร์การจัดการนวัตกรรม ตัวแบบธุรกิจ ทั้งในระยะสั้น และระยะยาว
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ผู้รับผิดชอบ

การจาแนกประเภทดังกล่าว ทั้งนี้เพื่อให้สามารถกาหนดผู้รับผิดชอบในการดาเนินการเพื่อการพัฒนา
นวัตกรรมนี้ได้ โดยให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมคณะทางานกากับการดาเนินงานด้านกระบวนการปฏิบัติงาน
และการจัดการ (Enablers) ตามระบบประเมินผลการดาเนินงานรัฐวิสาหกิจ เพื่อนาเสนอต่อ คณะกรรมการ
บริหารทรัพยากรบุคคล และ กรรมการผู้จัดการ ตามลาดับ
2. กลุ่มที่ได้รับการจาแนกตามข้อที่ 1 ร่วมกับฝ่ายทรัพยากรบุคคล ร่วมกันในการจัดทาการวิเคราะห์สิ่ งที่
ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมองหา (Point of View) ตามแบบฟอร์มมุมมองของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย (Point of view) (FM-IM-005)
3. กลุ่มที่ได้รับการจาแนกตามข้อที่ 1 ดาเนินการวิเคราะห์ตามแบบฟอร์มมุมมองของลูกค้าและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย (Point of View) (FM-IM-005) เพื่อค้นหาความท้าทาย (Challenge) และจัดทาแบบฟอร์ม
กรอบความท้าทาย (Frame the Challenge) (FM-IM-006)
4. กลุ่มที่ได้รับการจาแนกตามข้อที่ 1 ดาเนินการนาข้อมูล จากแบบฟอร์มกรอบความท้าทาย (Frame the
Challenge) (FM-IM-006) มากาหนดประเด็น หรือหั ว ข้อในการจัดทานวัตกรรม หรือแนวทางในการ
พัฒนาอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยจะนาหัวข้อเป้าหมาย นาเสนอต่อ คณะทางานกากับการดาเนินงานด้าน
กระบวนการปฏิบั ติงานและการจัดการ (Enablers) ตามระบบประเมินผลการดาเนินงานรัฐวิส าหกิจ
ให้ข้อเสนอแนะและสนับสนุนดาเนินการ ให้ดาเนินการในขั้นต่อไป
5. เมื่อต่อ คณะทางานกากับการดาเนินงานด้านกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ (Enablers) ตาม
ระบบประเมินผลการดาเนินงานรัฐวิสาหกิจ ให้ข้อเสนอแนะและสนับสนุนดาเนินการ ให้ดาเนินการในขั้น
ต่อไป กลุ่มที่ได้รับการจาแนกตามข้อที่ 1 จะต้องดาเนินการเตรียมการในการนาเสนอรายละเอียดโครงการ
ภายใน 30 วัน ทาการ โดยรูปแบบนวัตกรรมจะต้องระบุเป้าหมายของนวัตกรรมที่สอดคล้องกับ ตาแหน่ง
ทางยุทธศาสตร์ ทั้งในระยะสั้น กลาง ยาว และ ใช้ข้อมูลทั้งหมดในการวิเคราะห์ ข้อมูล ด้วยวิธีการที่
เหมาะสม
6. กลุ่มที่ได้รับการจาแนกตามข้อที่ 1 กาหนดว่ารูปแบบนวัตกรรมของตนนั้นเป็นลักษณะ นวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์และบริการ (Product and Service Innovation) ให้ดาเนินการ
1) กลุ่มนวัตกร นาข้อมูลที่ได้รับการวิเคราะห์จากกระบวนการสร้างสรรค์ความรู้ (QP-KM-008)
กระบวนการส ารวจ วิ เ คราะห์ ลู ก ค้ า (VOC) และผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย (VOS) (QP-IM-001)
และตัวแบบธุรกิจ (Business Model Canvas) ดาเนินการ ระดมสมองแนวคิดต่างๆ ออกมาให้
ได้มากที่สุด (Generate Idea)
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2) กลุ่มนวัตกร จัดทาโครงสร้างแนวคิดต่าง ๆ ที่เลือกไว้ (Structure Idea) โดยทาการเลือกแนวคิด
ที่สอดคล้องกับตัวแบบธุรกิจ ตาแหน่งทางยุทธศาสตร์ แผนยุทธศาสตร์องค์กร และ แผน
ยุทธศาสตร์การจัดการนวัตกรรม มากที่สุด (select Idea) โดยใช้การพิจารณาใน 2 มิติคือ
i. มิติด้านผลกระทบต่อธุรกิจ
ii. มิติด้านความง่ายต่อการปฏิบัติ
3) กลุ่มนวัตกร ดาเนินการตามกระบวนการพัฒนานวัตกรรม (QP – IM – 003)
7. กลุ่ ม ที่ ไ ด้ รั บ การจ าแนกตามข้ อ ที่ 1 ก าหนดว่ า รูป แบบนวัต กรรมของตนนั้น เป็ น ลั ก ษณะ นวั ต กรรม
กระบวนการ (Process Innovation) ให้ดาเนินการ
1) กลุ่มนวัตกร / ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) / หน่วยงานที่รับผิดชอบ นาข้อมูลที่ได้รับการวิเคราะห์จาก
กระบวนการสร้างสรรค์ความรู้ (QP-KM-008) กระบวนการสารวจ วิเคราะห์ลูกค้า (VOC) และผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย (VOS) (QP-IM-001) และตัวแบบธุรกิจ (Business Model Canvas) ดาเนินการ
ดาเนินการระบุปัญหาที่ท้าทายที่พบในกระบวนการทางาน
2) กลุ่มนวัตกร / ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) / หน่วยงานที่รับผิดชอบ ดาเนินการวิเคราะห์ถึงความท้า
ทายในประเด็นกระบวนการ ได้แก่ ความสูญเปล่า ความแปรปรวนของกระบวนการ โดยเริ่มจาก
การวิเคราะห์ กระบวนการ หรือ SIPOC Analysis ตามแบบฟอร์มการวิเคราะห์ กระบวนการ
(SIPOC) (FM-IM-010) และแบบฟอร์มการวิเคราะห์เ หตุปัจจัย (Cause and Effect Diagram)
(FM-IM-011)
3) กลุ่มนวัตกร / ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) / หน่วยงานที่รับผิดชอบ ดาเนินการหาสาเหตุที่แท้จริงของ
ประเด็น ปั ญหาจากเครื่ องมือตามข้อที่ 2 แล้ ว จัดทาโครงการโดยใช้ แบบฟอร์มภาพรวมการ
บริหารโครงการ (Project Charter) (FM-KM-002)
4) กลุ่มนวัตกร / ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) / หน่วยงานที่รับผิดชอบ ดาเนินการตามกระบวนการพัฒนา
นวัตกรรม (QP – IM – 003)
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8. กลุ่มที่ได้รับการจาแนกตามข้อที่ 1 กาหนดว่ารูปแบบนวัตกรรมของตนนั้นเป็นลักษณะ นวัตกรรมตัวแบบ
ธุรกิจใหม่ (Business Model Innovation) ให้ดาเนินการ
1) คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล และ กรรมการผู้จัดการ กาหนดประเด็นที่มีความท้าทาย
ทางธุร กิจ ต่อ คณะทางานกากับ การดาเนินงานด้ านกระบวนการปฏิบัติ งานและการจั ด การ
(Enablers) ตามระบบประเมินผลการดาเนินงานรัฐวิสาหกิจ ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ องค์กร
ตาแหน่งทางยุทธศาสตร์ขององค์กร
2) คณะทางานกากับการดาเนินงานด้านกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ (Enablers) ตาม
ระบบประเมินผลการดาเนินงานรัฐวิสาหกิจ กาหนดประเด็น และ กรอบแนวทางด้านนวัตกรรม
ตัวแบบธุรกิจใหม่ (Business Model Innovation) ให้แก่ กลุ่มนวัตกร / ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP)
/ หน่วยงานที่รับผิดชอบ
3) กลุ่มนวัตกร / ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) / หน่วยงานที่รับผิดชอบ นาข้อมูลที่ได้รับการวิเคราะห์จาก
กระบวนการสร้างสรรค์ความรู้ (QP-KM-008) กระบวนการสารวจ วิเคราะห์ลูกค้า (VOC) และผู้
มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย (VOS) (QP-IM-001) และตั ว แบบธุ ร กิ จ (Business Model Canvas) และ
ตาแหน่งทางยุทธศาสตร์ แผนยุทธศาสตร์องค์กร แผนยุทธศาสตร์การจัดการนวัตกรรม มาจัดทา
เป็นกรอบแนวคิดนวัตกรรม และ ร่างตัวแบบธุรกิจใหม่
4) กลุ่มนวัตกร / ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) / หน่วยงานที่รับผิดชอบ ดาเนินการตามกระบวนการพัฒนา
นวัตกรรม (QP – IM – 003)
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
1. แบบฟอร์มข้อสรุปการค้นพบเชิงลึก (Infer Insight) (FM-IM-004)
2. แบบฟอร์มมุมมองของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Point of view) (FM-IM-005)
3. แบบฟอร์มกรอบความท้าทาย (Frame the Challenge) (FM-IM-006)
4. แบบฟอร์มการวิเคราะห์กระบวนการ (SIPOC) (FM-IM-010)
5. แบบฟอร์มการวิเคราะห์เหตุปัจจัย (Cause and Effect Diagram) (FM-IM-011)
6. แบบฟอร์มภาพรวมการบริหารโครงการ (Project Charter) (FM-KM-002)
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แบบฟอร์มข้อสรุปการค้นพบเชิงลึก (Infer Insight) (FM – IM – 004)
สรุปสิ่งที่พบในการค้นหาเชิงลึก (Infer Insight) มาทัง้ สิ้น 10 ประเด็น แล้วทาการวิเคราะห์
#

สิ่งที่ค้นพบ (Finding insight)

H : สูง

ส่งผลต่อ Business Model
M : ปานกลาง

L : ต่า

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ผู้บันทึก : ………………………………….
วัน เดือน ปี : ……………………………………
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แบบฟอร์มมุมมองของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Point of view) (FM – IM – 005)
ลูกค้า

ความต้องการ

ภาพรวมข้อมูลเชิงลึก

59

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ความต้องการ

ภาพรวมข้อมูลเชิงลึก

ผู้บันทึก : ………………………
วัน เดือน ปี : ……………………………….
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แบบฟอร์มกรอบความท้าทาย (Frame the challenge) (FM – IM - 006)
อะไรคือปัญหาที่เราต้องการแก้ไข/ความท้าทายที่ต้องการพัฒนา
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

รายละเอียด

เราจะทาอย่างไรกับปัญหา/ความ
ท้าทายนี้

ตอนนี้เรากาลังพยายามจะทาอะไร
เพื่อให้บรรลุตามความท้าทาย/การ
แก้ไขปัญหานั้น

61

รายละเอียด

อะไรคือทางออกที่เป็นไปได้สาหรับ
ปัญหานั้น

อะไรคือ บริบทหรือข้อจากัด
ที่คุณต้องเผชิญ

CONFIRMATION

ปัญหาที่เราต้องการแก้ไข/ความท้าทายที่ต้องการพัฒนา
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

ผู้ยืนยัน : …………………………..
ผู้บันทึก : ………………………………
วัน/เดือน/ปี : ……………………………….
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แบบฟอร์มการวิเคราะห์กระบวนการ (SIPOC) (FM-IM010)

63

แบบฟอร์มการวิเคราะห์เหตุปัจจัย (Cause and Effect Diagram) (FM-IM-011)

64

ระเบียบปฏิบัติงาน
กระบวนการพัฒนานวัตกรรม
QP-IM-003
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ร่าง
ระเบียบปฏิบัติงาน
กระบวนการพัฒนานวัตกรรม
วัตถุประสงค์ (Objective)
1. เพื่อดาเนินการในการพัฒนานวัตกรรมตามลักษณะประเภทที่กาหนด
2. เพื่อรวบรวมแนวทาง วิธีคิดในการพัฒนานวัตกรรม
คานิยาม (Definition)
1. นวั ต กรรมผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละบริ ก าร (Product and Service Innovation) หมายถึ ง การพั ฒ นาและ
น าเสนอผลิ ตภัณฑ์ใหม่ไม่ว่าจะเป็ น ด้านเทคโนโลยี หรือวิธีการใช้ก็ดี รวมไปถึงการปรับปรุงคุณภาพ
(Quality Control) และการปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพการผลิ ต และการด าเนิ น งานอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
รวมถึงกิจกรรมหรือกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบในระบบ
2. นวัตกรรมกระบวนการทางาน (Process Innovation) หมายถึง การประยุกต์ใช้แนวคิด วิธีการ หรือ
กระบวนการใหม่ ๆ ที่ส่งผลให้กระบวนการผลิต และการทางานโดยรวมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
3. นวัตกรรมรูปแบบธุรกิจและภารกิจใหม่ (Business Model Innovation) หมายถึง การปรับเปลี่ยน
รูปแบบการทาธุรกิจเดิมไปทาธุร กิจรูปแบบใหม่ โดยการใช้ตัวแบบธุร กิจ (Business Model Canvas)
มาช่วยในการเขียนตัวแบบธุรกิจ (Business Model) จะช่วยให้เห็นภาพเป็นระบบขึ้น
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ขอบเขตความรับผิดชอบ (Scope and Accountability) และการดาเนินงาน (Operation)
ระเบียบปฏิบัติงานนี้ครอบคลุม
หน่วยงาน/คณะทางาน
บทบาทและความรับผิดชอบ
1.
2.
3.
4.

นักจัดการความรู้ (K.M. Facilitator)
กลุ่มนวัตกร
ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP)
คณะทางานกากับการดาเนินงานด้านกระบวนการปฏิบตั ิงานและการ
จัดการ (Enablers) ตามระบบประเมินผลการดาเนินงานรัฐวิสาหกิจ
5. คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล
6. กรรมการผู้จดั การ

ให้ข้อเสนอแนะและสนับสนุนดาเนินการ
ดาเนินการ
ดาเนินการ
ให้ข้อเสนอแนะ เห็นชอบและสนับสนุน
ดาเนินการ
ให้ความเห็นชอบ / ให้ข้อเสนอแนะ
ให้ความเห็นชอบ/อนุมตั ิ

อ้างอิงเอกสาร (Reference Document)
1. แผนยุทธศาสตร์องค์กร
2. ตัวแบบธุรกิจ (Business Model Canvas)
3. แผนยุทธศาสตร์การจัดการความรู้
4. แผนยุทธศาสตร์การจัดการนวัตกรรม
5. แบบฟอร์มการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (FM-IM-001)
6. แบบฟอร์มข้อมูลลูกค้า (Customer Personal) (FM-IM-002)
7. แบบฟอร์มข้อสรุปความต้องการของลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Voice of Customer and Voice
of Stakeholder) (FM-IM-003)
8. กระบวนการสร้างสรรค์ความรู้ (QP-KM-008)
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ประทับตราต้นฉบับ

Procedure Name

Date :
Rev. No. 0

กระบวนการพัฒนานวัตกรรม
ผูอ้ านวยการฝ่ าย

วิธีปฏิบัติ

กลุ่มนวัตกร

หัวหน้าส่วน

คณะทางานกากับการดาเนินงานด้าน
คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล
กระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ

ผูร้ ับผิดชอบ

กรรมการผู้จัดการ

ลูกค้าและผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย

QP-KM-003 (A) นวัตกรรมผลิตภัณฑ์
และบริการ
เริม่
กระบวนการ

1. ดาเนินการนาเสนอ
รายละเอียดของโครงการ

2. ดาเนินการพิจารณาอนุมัติ
ให้จัดทาตัวแบบนวัตกรรม
(Prototype) งบประมาณ
ระยะเวลาในการจัดทา

อนุมตั ิ
3. ดาเนินการพิจารณา
6. ดาเนินการนารายละเอียดของ
โครงการ ไปใช้ในกระบวนการ
สร้างสรรค์ความรู้ และ
กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และถ่ายทอดความรู้

อนุมตั ิ
4. ดาเนินการพิจารณา

5. ดาเนินการพิจารณา

อนุมตั ิ

7. ดาเนินการระดมสมองแนวคิด
ต่างๆ ออกมาให้ได้มากที่สดุ จัดทา
โครงสร้างแนวคิดต่างๆ ที่เลือกไว้
และทาการเลือกแนวคิดที่
สอดคล้องกับตัวแบบธุรกิจมากทีส่ ดุ
แบบฟอร์มการลาดับความสาคัญ
และเลือกแนวคิด
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Procedure Name

ประทับตราต้นฉบับ

Date :
Rev. No. 0

กระบวนการพัฒนานวัตกรรม
ผูอ้ านวยการฝ่ าย

วิธีปฏิบัติ

กลุ่มนวัตกร

หัวหน้าส่วน

คณะทางานกากับการดาเนินงานด้าน
คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล
กระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ

ผูร้ ับผิดชอบ

กรรมการผู้จัดการ

ลูกค้าและผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย

QP-KM-003 (A) นวัตกรรมผลิตภัณฑ์
และบริการ
8. ดาเนินการเลือกประเด็นหรือ
นวัตกรรมทีต่ ้องการพัฒนาเป็น
ผลิตภัณฑ์หรือบริการ โดยมี
ระยะเวลาในการพัฒนาตัวแบบ
นวัตกรรม (Prototype) MVP 1
ภายใน 30 วันนับตั้งแต่ได้รบั อนุมตั ิ
แบบฟอร์มการลาดับความสาคัญ
และเลือกแนวคิด

9. ดาเนินการนาเสนอตัว
แบบนวัตกรรม (Prototype)
MVP 1

10. ดาเนินการรับฟังความ
คิดเห็นในมุมมองต่าง ๆ

11. ดาเนินการพิจารณา
เห็นชอบ และอนุมัติ

อนุมตั ิ

เห็นชอบ

15. ดาเนินการนาผลจากการ
ทดลองจัดทารายงาน
นาเสนอความคืบหน้า

16. ดาเนินการรับฟังความ
คิดเห็นในมุมมองต่าง ๆ

12. ดาเนินการพิจารณา

13. ดาเนินการพิจารณา

17. ดาเนินการรับฟังความ
คิดเห็นในมุมมองต่าง ๆ

18. ดาเนินการพิจารณา
เห็นชอบ และอนุมัติ

14. ดาเนินการการทดลอง
โดยกาหนดตัวชี้วัด และ
วิธีการบันทึกการจัดเก็บ แล้ว
ทาการบันทึกผลจากการ
ทดลองไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง

แบบฟอร์ม Final
Prototype MVP
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Procedure Name

ประทับตราต้นฉบับ

Date :
Rev. No. 0

กระบวนการพัฒนานวัตกรรม
ผูอ้ านวยการฝ่ าย

วิธีปฏิบัติ

กลุ่มนวัตกร

คณะทางานกากับการดาเนินงานด้าน
คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล
กระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ

หัวหน้าส่วน

ผูร้ ับผิดชอบ

กรรมการผู้จัดการ

ลูกค้าและผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย

QP-KM-003 (A) นวัตกรรมผลิตภัณฑ์
และบริการ

19. ดาเนินการพิจารณา

20. ดาเนินการจัดทาเส้นทาง
นวัตกรรม (Innovation Roadmap)
ตามกระบวนการพัฒนาเส้นทาง
นวัตกรรม (QP-IM-004)

เสร็จสิน้
กระบวนการ

อนุมตั ิ

21. ดาเนินการจัดทาแผนในการ
พัฒนา นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ภายใน
30 วันนับตั้งแต่ได้รับอนุมตั ิ และ
จัดทาเป็นโครงการนวัตกรรม
แบบฟอร์ม Final Prototype MVP
แบบฟอร์ม โครงการนวัตกรรม
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ประทับตราต้นฉบับ

Procedure Name

Date :
Rev. No. 0

กระบวนการพัฒนานวัตกรรม
ผูอ้ านวยการฝ่ าย

วิธีปฏิบัติ

กลุ่มนวัตกร / ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP)
/ หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หัวหน้าส่วน

คณะทางานกากับการดาเนินงานด้าน
คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล
กระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ

ผูร้ ับผิดชอบ

กรรมการผู้จัดการ

ลูกค้าและผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย

QP-KM-003 (B) นวัตกรรม
กระบวนการ
เริม่
กระบวนการ

1. ดาเนินการนาเสนอ
รายละเอียดของโครงการ

2. ดาเนินการพิจารณาอนุมัติ
ให้จัดทาตัวแบบนวัตกรรม
(Prototype) งบประมาณ
ระยะเวลาในการจัดทา

อนุมตั ิ
3. ดาเนินการพิจารณา
6. ดาเนินการนารายละเอียดของ
โครงการ ไปใช้ในกระบวนการ
สร้างสรรค์ความรู้ และ
กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และถ่ายทอดความรู้

อนุมตั ิ
4. ดาเนินการพิจารณา

5. ดาเนินการพิจารณา

อนุมตั ิ

7. ดาเนินการ พัฒนาโดยมี
ระยะเวลาในการพัฒนาตัว
แบบนวัตกรรม (Process
Prototype) MVP 1 ภายใน
30 วันนับตั้งแต่ได้รับอนุมตั ิ

8. ดาเนินการนาเสนอตัว
แบบนวัตกรรม (Prototype)
MVP 1

9. ดาเนินการรับฟังความ
คิดเห็นในมุมมองต่าง ๆ

10. ดาเนินการพิจารณา
เห็นชอบ และอนุมัติ
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ประทับตราต้นฉบับ

Procedure Name

Date :
Rev. No. 0

กระบวนการพัฒนานวัตกรรม
ผูอ้ านวยการฝ่ าย

วิธีปฏิบัติ

กลุ่มนวัตกร / ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP)
/ หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หัวหน้าส่วน

คณะทางานกากับการดาเนินงานด้าน
คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล
กระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ

ผูร้ ับผิดชอบ

กรรมการผู้จัดการ

ลูกค้าและผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย

QP-KM-003 (B) นวัตกรรม
กระบวนการ
อนุมตั ิ

เห็นชอบ

14. ดาเนินการนาผลจากการ
ทดลองจัดทารายงาน
นาเสนอความคืบหน้า

19. ดาเนินการจัดทาเส้นทาง
นวัตกรรม (Innovation Roadmap)
ตามกระบวนการพัฒนาเส้นทาง
นวัตกรรม (QP-IM-004)
เสร็จสิน้
กระบวนการ

15. ดาเนินการรับฟังความ
คิดเห็นในมุมมองต่าง ๆ

11. ดาเนินการพิจารณา

12. ดาเนินการพิจารณา

16. ดาเนินการรับฟังความ
คิดเห็นในมุมมองต่าง ๆ

17. ดาเนินการพิจารณา
เห็นชอบ และอนุมัติ

13. ดาเนินการการทดลอง
โดยกาหนดตัวชี้วัด และ
วิธีการบันทึกการจัดเก็บ แล้ว
ทาการบันทึกผลจากการ
ทดลองไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง

อนุมตั ิ
18. ดาเนินการพิจารณา

20. ดาเนินการจัดทาแผนในการ
พัฒนา นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ภายใน
30 วันนับตั้งแต่ได้รับอนุมตั ิ และ
จัดทาเป็นโครงการนวัตกรรม
แบบฟอร์ม Final Prototype MVP
แบบฟอร์ม โครงการนวัตกรรม
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Procedure Name

ประทับตราต้นฉบับ

Date :
Rev. No. 0

กระบวนการพัฒนานวัตกรรม
ผูอ้ านวยการฝ่ าย

วิธีปฏิบัติ

กลุ่มนวัตกร / ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP)
/ หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หัวหน้าส่วน

คณะทางานกากับการดาเนินงานด้าน
คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล
กระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ

ผูร้ ับผิดชอบ

กรรมการผู้จัดการ

ลูกค้าและผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย

QP-KM-003 (C) นวัตกรรมตัวแบบ
ธุรกิจใหม่
เริม่
กระบวนการ

1. ดาเนินการนาเสนอ
รายละเอียดของโครงการ

2. ดาเนินการดาเนินการ
รับฟังความคิดเห็นในมิติ
งบประมาณ ระยะเวลาใน
การจัดทา

3. ดาเนินการพิจารณาอนุมัติ
ให้จัดทาตัวแบบนวัตกรรม
(Prototype) งบประมาณ
ระยะเวลาในการจัดทา

อนุมตั ิ
4. ดาเนินการพิจารณา
6. ดาเนินการนารายละเอียดของ
โครงการ ไปใช้ในกระบวนการ
สร้างสรรค์ความรู้ และ
กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และถ่ายทอดความรู้

5. ดาเนินการพิจารณา

อนุมตั ิ

7. ดาเนินการ พัฒนาโดยมี
ระยะเวลาในการพัฒนาตัว
แบบนวัตกรรม (Business
Prototype) MVP 1 ภายใน
30 วันนับตั้งแต่ได้รับอนุมตั ิ

8. ดาเนินการนาเสนอตัว
แบบนวัตกรรม (Prototype)
MVP 1

9. ดาเนินการรับฟังความ
คิดเห็นในมุมมองต่าง ๆ

10. ดาเนินการพิจารณา
เห็นชอบ และอนุมัติ
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Procedure Name

ประทับตราต้นฉบับ

Date :
Rev. No. 0

กระบวนการพัฒนานวัตกรรม
ผูอ้ านวยการฝ่ าย

วิธีปฏิบัติ

กลุ่มนวัตกร / ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP)
/ หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หัวหน้าส่วน

คณะทางานกากับการดาเนินงานด้าน
คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล
กระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ

ผูร้ ับผิดชอบ

กรรมการผู้จัดการ

QP-KM-003 (C) นวัตกรรมตัวแบบ
ธุรกิจใหม่
เห็นชอบ

14. ดาเนินการนาผลจากการ
ทดลองจัดทารายงาน
นาเสนอความคืบหน้า

19. ดาเนินการจัดทาเส้นทาง
นวัตกรรม (Innovation Roadmap)
ตามกระบวนการพัฒนาเส้นทาง
นวัตกรรม (QP-IM-004)
เสร็จสิน้
กระบวนการ

15. ดาเนินการรับฟังความ
คิดเห็นในมุมมองต่าง ๆ

11. ดาเนินการพิจารณา

12. ดาเนินการพิจารณา

16. ดาเนินการรับฟังความ
คิดเห็นในมุมมองต่าง ๆ

17. ดาเนินการพิจารณา
เห็นชอบ และอนุมัติ

ลูกค้าและผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย

13. ดาเนินการการทดลอง
อนุมตั ิ โดยกาหนดตัวชี้วัด และ
วิธีการบันทึกการจัดเก็บ แล้ว
ทาการบันทึกผลจากการ
ทดลองไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง

อนุมตั ิ
18. ดาเนินการพิจารณา

20. ดาเนินการจัดทาแผนในการ
พัฒนา นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ภายใน
30 วันนับตั้งแต่ได้รับอนุมตั ิ และ
จัดทาเป็นโครงการนวัตกรรม
แบบฟอร์ม Final Prototype MVP
แบบฟอร์ม โครงการนวัตกรรม
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Procedure Name

ประทับตราต้นฉบับ

Date :
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กระบวนการพัฒนานวัตกรรม
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ระเบียบ ขั้นตอนการปฏิบัติ (Work Instruction)
1. กลุ่มที่ได้รับการจาแนก ที่ระบุไว้ตาม กระบวนการจัดการและวิเคราะห์ข้อมูล และการกาหนดประเด็น
นวัตกรรม (QP – IM – 002) เมื่อมีการกาหนดว่ารูปแบบนวัตกรรมของตนนั้นเป็นลักษณะหรือประเภท
นวัตกรรมอย่างไร ดังต่อไปนี้
1) นวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการ (CODE : 001)
2) นวัตกรรมกระบวนการทางาน (CODE : 002)
3) นวัตกรรมรูปแบบธุรกิจ/ภารกิจใหม่ (CODE : 003)
แต่ละกลุ่มนวัตกรต้องดาเนินการ ตามลักษณะหรือประเภทของนวัตกรรม
2. นวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการ (Product and Service Innovation
1) อ้างอิงจากกระบวนการจัดการและวิเคราะห์ข้อมูล และการกาหนดประเด็นนวัตกรรม (QP – IM –
002) กลุ่มนวัตกรนาเสนอโครงการต่อ คณะทางานกากับการดาเนินงานด้านกระบวนการปฏิบัติงาน
และการจัดการ (Enablers) ตามระบบประเมินผลการดาเนินงานรัฐวิสาหกิจ คณะกรรมการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล และ กรรมการผู้จัดการ ตามลาดับ เพื่อพิจารณาอนุมัติให้จัดทาตัวแบบนวัตกรรม
(Prototype) งบประมาณ ระยะเวลาในการจัดทา
2) กลุ่มนวัตกร นารายละเอียดของโครงการ ไปใช้ในกระบวนการสร้างสรรค์ความรู้ (QP-KM-008)
กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดความรู้ (QP – KM – 009) เพื่อให้สามารถนาความรู้ที่
ได้รับจากโครงการไปพัฒนาต่อยอดเป็นความรู้ใหม่ ต่อไป
3) สาหรับการดาเนินการพัฒนานวัตกรรม
1) กลุ่มนวัตกรต้องระดมสมองแนวคิดต่างๆ ออกมาให้ได้มากที่สุด (Generate Idea)
2) กลุม่ นวัตกรจะทาการจัดทาโครงสร้างแนวคิดต่างๆ ที่เลือกไว้ (Structure Idea)
3) กลุ่มนวัตกรจะทาการเลื อกแนวคิดที่สอดคล้อ งกับตัวแบบธุรกิจ มากที่สุด (select Idea)
โดยใช้การพิจารณาใน 2 มิติคือ
1. มิติด้านผลกระทบต่อธุรกิจ
2. มิติด้านความง่ายต่อการปฏิบัติ
โดยใช้แบบฟอร์มการลาดับความสาคัญและเลือกแนวคิด (FM-IM-007)
3. เมื่ อ กลุ่ ม นวั ต กร เลื อ กประเด็ น หรื อ นวั ต กรรมที่ ต้ อ งการพั ฒ นาเป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ห รื อ บริ ก ารตาม
แบบฟอร์มการลาดับความสาคัญและเลือกแนวคิด (FM-IM-007)
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4. โดยกลุ่ มนวัตกรมีระยะเวลาในการพัฒ นาตัวแบบนวัตกรรม (Prototype) MVP 1 ภายใน 30 วัน
นับตั้งแต่ได้รับอนุมัติ ซึ่งจัดทาในแบบ MVP (Minimum Viable Product) โดยใช้แบบฟอร์มการ
ลาดับความสาคัญและเลือกแนวคิด (FM-IM-007)
5. กลุ่ ม นวั ต กรน าเสนอตั ว แบบ Prototype – MVP 1 แก่ คณะท างานก ากั บ การด าเนิ น งานด้ า น
กระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ (Enablers) ตามระบบประเมินผลการดาเนินงานรัฐวิสาหกิจ
เพื่อรับฟังความคิดเห็นในมุมมองต่าง ๆ
6. จากนั้น นาเสนอต่อ คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อดาเนินการเห็นชอบ และ กรรมการ
ผู้จัดการเพื่ออนุมัติตัวแบบ Prototype – MVP ตามลาดับ
7. กลุ่มนวัตกรนาตัวแบบ Prototype – MVP ที่ได้รับการอนุมัติ ให้ ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ทา
การทดลอง โดยกาหนดตัวชี้วัด และวิธีการบันทึกการจัดเก็บ แล้วทาการบันทึกผลจากการทดลองไม่
น้อยกว่า 3 ครั้ง และนามาปรับปรุงพัฒนา (รูปแบบ วิธีการการบันทึกการจัดเก็บ ทางกลุ่มนวัตกร
สามารถออกแบบและดาเนินการได้ตามเห็นสมควร)
8. กลุ่ มนวัต กรน าผลจากการทดลอง จัดทารายงานนาเสนอความคืบหน้าแก่คณะทางานกากับการ
ด าเนิ น งานด้ า นกระบวนการปฏิ บั ติ ง านและการจั ด การ (Enablers) ตามระบบประเมิ น ผลการ
ดาเนินงานรัฐวิสาหกิจ คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล ตามลาดับ ผลสุดท้ายของ Prototype
– MVP โดยกลุ่ ม นวั ต กรต้ อ งจั ด ท าแบบฟอร์ ม Final Prototype MVP (FM-IM-008) เพื่ อ ให้ แ ละ
กรรมการผู้จัดการ พิจารณาอนุมัติเพื่อดาเนินการในขั้นตอนต่อไป
9. เมื่อการทดลอง Prototype – MVP ได้รับการอนุมัติผลการทดลองแล้ว กลุ่มนวัตกร ดาเนินการจัดทา
เส้นทางนวัตกรรม (Innovation Roadmap) ตามกระบวนการพัฒนาเส้นทางนวัตกรรม (Innovation
Roadmap) (QP-IM-004)
10. กลุ่ มนวัตกรจั ดทาแผนในการพัฒ นา นวัตกรรมผลิ ตภัณฑ์จากข้อมูล ตามข้อ 9 แบบฟอร์ม Final
Prototype MVP (FM-IM-008) และอ้ า งอิ ง เส้ น ทางนวั ต กรรม (Innovation Roadmap) ตาม
กระบวนการพั ฒ นาเส้ น ทางนวั ต กรรม (Innovation Roadmap) (QP-IM-004) ภายใน 30 วั น
นั บ ตั้ ง แต่ ไ ด้ รั บ อนุ มั ติ จ ากกรรมการผู้ จั ด การและ จั ด ท าเป็ น โครงการนวั ต กรรมตามแบบฟอร์ ม
โครงการนวัตกรรม (FM-IM-009)
11. กลุ่มนวัตกร มีหน้าที่รายงานความคืบหน้าของโครงการนวัตกรรม (FM-IM-009) ให้แก่ คณะทางาน
กากับการดาเนินงานด้านกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ (Enablers) ตามระบบประเมินผล
การดาเนินงานรัฐวิสาหกิจเพื่อรับฟังความคิดเห็นในมุมมองต่าง ๆ คณะกรรมการบริหารทรัพยากร
บุคคล และ กรรมการผู้จัดการ ทั้งนี้การรายงานจะขึ้นอยู่กับ ความคืบหน้าภายใต้กรอบระยะเวลาที่
ระบุ จนกว่านวัตกรรมจะแล้วเสร็จและนาออกสู่ตลาด
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นวัตกรรมกระบวนการ (Process Innovation)
1) อ้างอิงจากกระบวนการจัดการและวิเคราะห์ข้อมูล และการกาหนดประเด็นนวัตกรรม (QP – IM –
002) กลุ่ มนวัตกร / ชุมชนนั กปฏิบัติ (CoP) / หน่ว ยงานที่รับผิ ดชอบน าเสนอโครงการนาเสนอ
โครงการต่ อ คณะท างานก ากั บ การด าเนิ น งานด้ า นกระบวนการ ปฏิ บั ติ ง านและการจั ด การ
(Enablers) ตามระบบประเมินผลการดาเนินงานรัฐวิสาหกิจคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล
และ กรรมการผู้จั ดการ ตามลาดับ เพื่อพิจารณาอนุมัติให้จัดทาตัวแบบนวัตกรรม (Prototype)
งบประมาณ ระยะเวลาในการจัดทา
2) กลุ่มนวัตกร / ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) / หน่วยงานที่รับผิดชอบ นารายละเอียดของโครงการ ไปใช้ใน
กระบวนการสร้างสรรค์ความรู้ (QP-KM-008) กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดความรู้
(QP – KM – 009) เพื่อให้สามารถนาความรู้ที่ได้รับจากโครงการไปพัฒนาต่อยอดเป็นความรู้ใหม่
ต่อไป
3) กลุ่มนวัตกร / ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) / หน่วยงานที่รับผิดชอบนาเสนอโครงการต่อ คณะกรรมการ
บริหารทรัพยากรบุคคล และ กรรมการผู้จัดการ ตามลาดับ เพื่อพิจารณาอนุมัติให้จัดทาตัวแบบ
นวัตกรรม (Prototype) งบประมาณ และระยะเวลาในการจัดทา โดยกลุ่มนวัตกรมีระยะเวลาในการ
พัฒ นาตัว แบบนวัตกรรม (Process Prototype) MVP 1 ภายใน 30 วันนับตั้งแต่ได้รับอนุมัติ ซึ่ง
จัดทาในแบบ MVP (Minimum Viable Product)
4) กลุ่มนวัตกร / ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) / หน่วยงานที่รับผิดชอบ นาเสนอตัวแบบ Prototype – MVP
1 แก่คณะทางานกากับการดาเนินงานด้านกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ (Enablers)ตาม
ระบบประเมินผลการดาเนินงานรัฐวิสาหกิจเพื่อรับฟังความเห็นในมุมมองต่าง ๆ
5) จากนั้น นาเสนอต่อ คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อดาเนินการเห็นชอบ และ กรรมการ
ผู้จัดการเพื่ออนุมัติตัวแบบ Prototype – MVP ตามลาดับ
6) กลุ่มนวัตกร / ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) / หน่วยงานที่รับผิดชอบ นาตัวแบบ Prototype – MVP ที่
ได้รับการอนุมัติ ให้ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ทาการทดลอง โดยกาหนดตัวชี้วัด และวิธีการ
บันทึกการจัดเก็บ แล้วทาการบันทึกผลจากการทดลองไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง และนามาปรับปรุงพัฒนา
(รู ป แบบ วิธีการการบัน ทึกการจัดเก็บ ทางกลุ่ มนวัตกรสามารถออกแบบและดาเนินการได้ตาม
เห็นสมควร)
7) กลุ่มนวัตกร / ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) / หน่วยงานที่รับผิดชอบ นาผลจากการทดลอง จัดทารายงาน
นาเสนอความคืบหน้าแก่คณะทางานกากับการดาเนินงานด้านกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ
(Enablers) ตามระบบประเมินผลการดาเนินงานรั ฐวิสาหกิจ คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล
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ตามล าดั บ ผลสุ ด ท้ า ยของ Prototype – MVP โดยกลุ่ ม นวั ต กรต้ อ งจั ด ท าแบบฟอร์ ม Final
Prototype MVP (FM-IM-008) เพื่อให้ และกรรมการผู้ จัดการ พิจารณาอนุมัติเพื่อดาเนินการใน
ขั้นตอนต่อไป
8) เมื่อการทดลอง Prototype – MVP ได้รับการอนุ มัติผลการทดลองแล้ว กลุ่มนวัตกร ดาเนินการ
จั ด ท า เส้ น ทางนวัต กรรม (Innovation Roadmap) ตามกระบวนการพั ฒ นาเส้ น ทางนวัตกรรม
(Innovation Roadmap) (QP-IM-004)
9) กลุ่มนวัตกร / ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) / หน่วยงานที่รับผิดชอบ จัดทาแผนในการพัฒนา นวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์จากข้อมูลตามข้อ 9 แบบฟอร์ม Final Prototype MVP (FM-IM-008) และอ้างอิงเส้นทาง
นวั ต กรรม (Innovation Roadmap) ตามกระบวนการพั ฒ นาเส้ น ทางนวั ต กรรม (Innovation
Roadmap) (QP-IM-004) ภายใน 30 วันนับตั้งแต่ได้รับอนุมัติจากกรรมการผู้จัดการและ จัดทาเป็น
โครงการนวัตกรรมตามแบบฟอร์ม โครงการนวัตกรรม (FM-IM-009)
10) กลุ่มนวัตกร / ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) / หน่วยงานที่รับผิดชอบ มีหน้าที่รายงานความคืบหน้าของ
โครงการนวั ต กรรม (FM-IM-009) ให้ แ ก่ คณะท างานก ากั บ การด าเนิ น งานด้ า นกระบวนการ
ปฏิบัติงานและการจัดการ (Enablers) ตามระบบประเมินผลการดาเนินงานรัฐวิ สาหกิจเพื่อรับฟัง
ความคิดเห็นในมุมมองต่าง ๆ คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล และ กรรมการผู้จัดการ ทั้งนี้
การรายงานจะขึ้นอยู่กับ ความคืบหน้าภายใต้กรอบระยะเวลาที่ระบุ จนกว่านวัตกรรมจะแล้วเสร็จ
และนาออกสู่ตลาด
นวัตกรรมตัวแบบธุรกิจใหม่ (Business Model Innovation)
1) อ้างอิงจากกระบวนการจัดการและวิเคราะห์ข้อมูล และการกาหนดประเด็นนวัตกรรม (QP – IM –
002) เมื่อประเด็นนวัตกรรมด้านตัวแบบธุรกิจได้รับการอนุมัติจาก กรรมการผู้จัดการเพื่อกาหนด
ประเด็นความท้าทาย
2) กลุ่มนวัตกร / ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) / หน่วยงานที่รับผิดชอบนาเสนอโครงการนาเสนอโครงการต่อ
คณะทางานกากับการดาเนินงานด้านกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ (Enablers) ตามระบบ
ประเมินผลการดาเนินงานรัฐวิสาหกิจเพื่อได้รับฟังความเห็นทั้งในมิติ งบประมาณ ระยะเวลาในการ
จัดทา
3) กลุ่มนวัตกร / ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) / หน่วยงานที่รับผิดชอบ นารายละเอียดของโครงการ ไปใช้ใน
กระบวนการสร้างสรรค์ความรู้ (QP-KM-008) กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดความรู้
(QP – KM – 009) เพื่อให้สามารถนาความรู้ที่ได้รับจากโครงการไปพัฒนาต่อยอดเป็นความรู้ใหม่
ต่อไป
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4) กลุ่มนวัตกร / ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) / หน่วยงานที่รับผิดชอบนาเสนอโครงการต่อ คณะกรรมการ
บริหารทรัพยากรบุคคล และ กรรมการผู้จัดการ ตามลาดับ เพื่อพิจารณาอนุมัติให้จัดทาตัวแบบ
นวัตกรรม (Prototype) งบประมาณ และระยะเวลาในการจัดทา โดยกลุ่มนวัตกรมีระยะเวลาในการ
พั ฒ นาตั ว แบบนวั ต กรรม (Process Prototype) MVP 1 ภายใน 30 วั น นั บ ตั้ ง แต่ ไ ด้ รั บ อนุ มั ติ
ซึ่งจัดทาในแบบ MVP (Minimum Viable Product)
5) กลุ่มนวัตกร / ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) / หน่วยงานที่รับผิดชอบ นาเสนอตัวแบบ Prototype – MVP
1 แก่คณะทางานกากั บ การด าเนิ นงานด้านกระบวนการปฏิบั ติง านและการจั ดการ (Enablers)
ตามระบบประเมินผลการดาเนินงานรัฐวิสาหกิจเพื่อรับฟังความเห็นในมุมมองต่าง ๆ
6) จากนั้น นาเสนอต่อ คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อดาเนินการเห็นชอบ และ กรรมการ
ผู้จัดการเพื่ออนุมัติตัวแบบ Prototype – MVP ตามลาดับ
7) กลุ่ ม นวั ต กร / ชุ ม ชนนั ก ปฏิบั ติ (CoP) / หน่ ว ยงานที่ รับ ผิ ด ชอบ น าตั ว แบบ Prototype – MVP
ที่ได้รับการอนุมัติ ให้ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ทาการทดลอง โดยกาหนดตัวชี้วัด และวิธีการ
บันทึกการจัดเก็บ แล้วทาการบันทึกผลจากการทดลองไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง และนามาปรับปรุงพัฒนา
(รู ป แบบ วิธีการการบัน ทึกการจัดเก็บ ทางกลุ่ มนวัตกรสามารถออกแบบและดาเนินการได้ตาม
เห็นสมควร)
8) กลุ่มนวัตกร / ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) / หน่วยงานที่รับผิดชอบ นาผลจากการทดลอง จัดทารายงาน
นาเสนอความคืบหน้าแก่คณะทางานกากับการดาเนินงานด้านกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ
(Enablers) ตามระบบประเมินผลการดาเนินงานรัฐวิสาหกิจ คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล
ตามล าดั บ ผลสุ ด ท้ า ยของ Prototype – MVP โดยกลุ่ ม นวั ต กรต้ อ งจั ด ท าแบบฟอร์ ม Final
Prototype MVP (FM-IM-008) เพื่อให้ และกรรมการผู้ จัดการ พิจารณาอนุมัติเพื่อดาเนินการใน
ขั้นตอนต่อไป
9) เมื่อการทดลอง Prototype – MVP ได้รับการอนุมัติผลการทดลองแล้ว กลุ่มนวัตกร ดาเนินการ
จั ด ท า เส้ น ทางนวัต กรรม (Innovation Roadmap) ตามกระบวนการพั ฒ นาเส้ น ทางนวัตกรรม
(Innovation Roadmap) (QP-IM-004)
10) กลุ่มนวัตกร / ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) / หน่วยงานที่รับผิดชอบ จัดทาแผนในการพัฒนา นวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์จากข้อมูลตามข้อ 9 แบบฟอร์ม Final Prototype MVP (FM-IM-008) และอ้างอิงเส้นทาง
นวั ต กรรม (Innovation Roadmap) ตามกระบวนการพั ฒ นาเส้ น ทางนวั ต กรรม (Innovation
Roadmap) (QP-IM-004) ภายใน 30 วันนับตั้งแต่ได้รับอนุมัติจากกรรมการผู้จัดการและ จัดทาเป็น
โครงการนวัตกรรมตามแบบฟอร์ม โครงการนวัตกรรม (FM-IM-009)
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11) กลุ่มนวัตกร / ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) / หน่วยงานที่รับผิดชอบ มีหน้าที่รายงานความคืบหน้าของ
โครงการนวั ต กรรม (FM-IM-009) ให้ แ ก่ คณะท างานก ากั บ การด าเนิ น งานด้ า นกระบวนการ
ปฏิบัติงานและการจัดการ (Enablers) ตามระบบประเมินผลการดาเนินงานรัฐวิสาหกิจเพื่อรับฟัง
ความคิดเห็นในมุมมองต่าง ๆ คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล และ กรรมการผู้จัดการ ทั้งนี้
การรายงานจะขึ้นอยู่กับ ความคืบหน้าภายใต้กรอบระยะเวลาที่ระบุ จนกว่านวัตกรรมจะแล้วเสร็จ
และนาออกสู่ตลาด
12) สาหรับนวัตกรรมตัวแบบธุรกิจใหม่ (Business Model Innovation) สิ่งที่ต้องดาเนินการ เมื่อจัดทา
โครงการ ประกอบด้วย
1. ตัวแบบธุรกิจใหม่ (New Business Model)
2. แผนธุรกิจ
3. แผนการเงิน
4. แผนการตลาด เป็นต้น
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
1. แบบฟอร์มการลาดับความสาคัญและเลือกแนวคิด (FM-IM-007)
2. แบบฟอร์ม Final Prototype MVP (FM-IM-008)
3. แบบฟอร์ม โครงการนวัตกรรม (FM-IM-009)
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แบบฟอร์มการลาดับความสาคัญและเลือกแนวคิด (FM-IM-007)

ผลกระทบต่อธุรกิจ

ให้นาทุกแนวคิด (Ideas) ที่ระดมสมองมาใส่ใน ตารางนี้
กลยุทธ์

ชนะอย่างรวดเร็ว

หลีกเลี่ยง

ต้องอภิปรายอีก

ความยากง่ายของการนาไปปฏิบตั ิ

กลุ่มเลือก นวัตกรรมอะไร : ……………………………………………………………
ลงนามสมาชิกกลุ่ม
1.
2.
3.
4.
5.

…………………………
…………………………
………………………..
……………………….
…………………….....
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แบบฟอร์ม Final Prototype MVP (FM-KM-)008)
ชื่อตัวต้นแบบ Prototype Name : …………………………….
รหัสตัวต้นแบบ Prototype Code : ………………………………….
ตัวแบบ ต้นแบบ Prototype Model : ……………………………………..
รายละเอียดตัวต้นแบบ Prototype Detail : (ตามตาราง)

ผลการอนุมัติ
◻ ผ่าน และดาเนินการในขั้นต่อไปได้
ลงนามโดย คณะทางาน

◻ ไม่ผ่าน
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แบบฟอร์ม โครงการนวัตกรรม (FM-IM-009)
ข้อเสนอโครงการ (FM-KM-009)

ข้อเสนอโครงการ
เรื่อง
...ระบุชื่อโครงการ...

จาก
โดย
ผู้เสนอโครงการ

...ระบุวันที่ยื่นข้อเสนอโครงการ...
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สาระสาคัญของข้อเสนอโครงการ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รายละเอียดโครงการ
1) ชื่อโครงการ
2) ภาพรวมโครงการ
2. ข้อมูลผู้เสนอโครงการ
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
ส่วนที่ 2 ข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
4. ข้อบ่งชี้ความเป็นนวัตกรรมของโครงการ
1) ระดับความเป็นนวัตกรรม
2) ลักษณะความเป็นนวัตกรรม
3) รายละเอียดความเป็นนวัตกรรม
4) ความแตกต่างระหว่างสิ่งที่มีอยู่แล้วในปัจจุบันกับแนวคิดหรือเทคโนโลยีใหม่ที่ใช้ในโครงการ
5) รายละเอียดของแนวคิดหรือเทคโนโลยีใหม่ที่ใช้ในโครงการ
6) ทรัพย์สินทางปัญญา
ส่วนที่ 3 ข้อมูลด้านธุรกิจ
5. การวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ
1) ข้อมูลด้านการตลาด
2) เครื่องมือวิเคราะห์ทางธุรกิจ (Lean Canvas / Business Model Canvas)
ส่วนที่ 4 ข้อมูลด้านการเงินและการลงทุน
6. ข้อมูลด้านการเงินและการลงทุน
1) แผนทางการเงิน (Financial Plan)
2) แผนการลงทุนเพื่อขยายผลเชิงพาณิชย์ของโครงการ
ส่วนที่ 5 ข้อมูลด้านแผนการเงิน แผนการดาเนินงาน ตัวชี้วัดความสาเร็จ และผลกระทบของโครงการ
7. แผนการเงินของโครงการ
8. แผนการดาเนินงานของโครงการ
9. ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
10. ผลกระทบของโครงการ
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1. รายละเอียดโครงการ
1.1 ชื่อโครงการ
ภาษาไทย: ...
ภาษาอังกฤษ: ......

1.2 ภาพรวมโครงการ
2. ข้อมูลผู้เสนอโครงการ
2.1 ผู้เสนอโครงการ
ชื่อ-สกุล: ...
ตาแหน่ง: ...
อีเมล์:

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
4. ข้อบ่งชี้ความเป็นนวัตกรรมของโครงการ
4.1 ระดับความเป็นนวัตกรรม
⬜ ระดับโลก ⬜ ระดับประเทศ

⬜ ระดับอุตสาหกรรม

4.2 ลักษณะความเป็นนวัตกรรม
⬜ ผลิตภัณฑ์ และบริการ ⬜ กระบวนการ

⬜ ระดับองค์กร

⬜ รูปแบบธุรกิจ

4.3 รายละเอียดความเป็นนวัตกรรม
เทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนา
4.4 ความแตกต่างระหว่างสิ่งที่มีอยู่แล้วในปัจจุบนั กับแนวคิดหรือเทคโนโลยีใหม่ที่ใช้ในโครงการ
4.5 รายละเอียดของแนวคิดหรือเทคโนโลยีใหม่ที่ใช้ในโครงการ
4.6 ทรัพย์สินทางปัญญาที่ต้องการดาเนินการ
⬜ อนุสิทธิบัตร
⬜ สิทธิบัตร
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5. การวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ
5.1 ข้อมูลด้านการตลาด
1) ขนาดและแนวโน้มของตลาด

2) ตลาดเป้าหมาย

3) คาดการณ์ส่วนแบ่งทางการตลาด

4) การเปรียบเทียบตาแหน่งของผลิตภัณฑ์/บริการกับคู่แข่งในตลาด (Product/Service Positioning)
5) เงื่อนไขของอุตสาหกรรม/บริการ มาตรฐาน และกฎหมายที่เกีย่ วข้อง

5.2 กลยุทธ์ทางธุรกิจ (Business Model Canvas)
1) Value Propositions (คุณค่าของสินค้า/บริการที่นาเสนอแก่ลูกค้า)

2) Key Activities (กิจกรรมหลักของโครงการ)
3) Key Partners (พันธมิตรทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องในโครงการ)
4) Key Resources (ทรัพยากรหลักที่ใช้ในโครงการ)
5) Customer Segments (กลุม่ ลูกค้าเป้าหมาย)

6) Customer Relationships (กลยุทธ์การสร้างความสัมพันธ์กบั ลูกค้า)
7) Channels (ช่องทางการจัดจาหน่าย)
8) Cost Structure (โครงสร้างต้นทุน)
9) Revenue Streams (ประมาณการรายได้)
เอกสารสาคัญปกปิ ด (Private & Confidential)
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6. ข้อมูลด้านการเงินและการลงทุน
6.1 แผนทางการเงิน (Financial Plan)
6.1.1 ประมาณการต้นทุนและรายได้
ลักษณะสินค้าหรือบริการ:
ประมาณการต้นทุนการผลิต
- ต้นทุนการผลิตต่อหน่วย
- ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
ประมาณการรายได้
- ราคาจาหน่ายต่อหน่วย
- กาไรสุทธิต่อหน่วย

XX
XX

บาท
บาท

10
XX

บาท
บาท

6.1.2 ประมาณการงบกาไรขาดทุน (Income Statement)
รายการ
ปีที่ 1
ปีที่ 2
ปริมาณการขาย (หน่วย)
หน่วยเป็นจานวนลูกจ้างในบริษทั
หรือองค์กรผู้ใช้บริการ
อัตราเติบโตเฉลี่ย (%)
รายได้จากการขาย (คิดเริ่มต้นที่ 10
บาทต่อคนต่อเดือน)
ต้นทุนการผลิต (30% ของยอดขาย)
กาไรขั้นต้น
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
(10% ของต้นทุนการผลิต)
ค่าเสื่อมราคา 10 ปี (ไม่มี)
ดอกเบี้ยจ่าย 6% ต่อปี
กาไรก่อนหักภาษี
ภาษี 30%
กาไรสุทธิ
กาไรสะสมต้นงวด
กาไรสะสมปลายงวด
NPV (ล้านบาท)
IRR (%)

ปีที่ 3

ปีที่ 4

ปีที่ 5

Payback Period (ปี)

เอกสารสาคัญปกปิ ด (Private & Confidential)
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7. แผนการลงทุนเพื่อขยายผลเชิงพาณิชย์ของโครงการ (เมื่อโครงการนี้สาเร็จแล้ว)
แหล่งที่มาของเงินทุน
รายการ
ส่วนของเจ้าของ
สถาบันการเงิน
1. สินทรัพย์ถาวร
1.1 ที่ดิน
1.2 อาคาร
1.3 เครื่องจักร
1.4 อื่นๆ
2. ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
3. เงินทุนหมุนเวียน
รวม
อัตราส่วน (เงินลงทุนเจ้าของ/เงินกู้)
0

รวม

0

8. แผนการดาเนินงานของโครงการ
แผนการดาเนินงานในระยะเวลา ……….. เดือน
รายละเอียดการดาเนินงาน

1

2

3

4

เดือนที่
5 6 7 8

9 10 11 12

9. ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
1)
2)

10. ผลกระทบของโครงการ (ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม)

ลงชื่อ

...................................................
(.................................................)

ผู้เสนอโครงการ

เอกสารสาคัญปกปิ ด (Private & Confidential)
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ระเบียบปฏิบัติงาน
กระบวนการพัฒนาเส้นทางนวัตกรรม (Innovation Roadmap)
QP-IM-004

89

บริ ษทั ธนารักษ์พฒั นาสิ นทรัพย์ จากัด
Doc. No. : QP-IM-004

Date :

Procedure Name

ประทับตราต้นฉบับ

กระบวนการพัฒนาเส้ นทางนวัตกรรม
(Innovation Roadmap)

Rev. No. 0

ผูอ้ านวยการฝ่ าย

หัวหน้าส่วน

ผูร้ ับผิดชอบ

ร่าง
ระเบียบปฏิบัติงาน
กระบวนการพัฒนาเส้นทางนวัตกรรม (Innovation Roadmap)
วัตถุประสงค์ (Objective)
เพื่อใช้ดาเนินการในการกาหนดทิศทางความสาเร็จ และเป้าหมายของการสร้างนวัตกรรมในองค์กร
คานิยาม (Definition)
เส้ น ทางนวั ต กรรม (Innovation Roadmap) หมายถึ ง เครื่ อ งมื อ เชิ ง กลยุ ท ธ์ ที่ เ ป็ น ตั ว บอกแนวทาง
ระยะเวลา ขั้นตอนความสาเร็จของนวัตกรรม โดยอาศัยข้อมูล แนวโน้ม การตลาด เทคโนโลยี เสมือนหนึ่งแผน
ที่นาทางเชิงกลยุทธ์ในการดาเนินการด้านนวัตกรรม
ขอบเขตความรับผิดชอบ (Scope and Accountability) และการดาเนินงาน (Operation)
ระเบียบปฏิบัติงานนี้ครอบคลุม
หน่วยงาน/คณะทางาน
บทบาทและความรับผิดชอบ
1.
2.
3.
4.

นักจัดการความรู้ (K.M. Facilitator)
กลุ่มนวัตกร
ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP)
คณะทางานกากับการดาเนินงานด้านกระบวนการปฏิบัติงานและการ
จัดการ (Enablers) ตามระบบประเมินผลการดาเนินงานรัฐวิสาหกิจ
5. คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล
6. กรรมการผู้จัดการ

ให้ข้อเสนอแนะและสนับสนุนดาเนินการ
ดาเนินการ
ดาเนินการ
ให้ ข้ อ เสนอแนะ เห็ น ชอบและสนั บ สนุ น
ดาเนินการ
ให้ความเห็นชอบ / ให้ข้อเสนอแนะ
ให้ความเห็นชอบ/อนุมัติ

อ้างอิงเอกสาร (Reference Document)
แผนยุทธศาสตร์องค์กร
1. ตัวแบบธุรกิจ (Business Model Canvas)
2. แผนยุทธศาสตร์การจัดการความรู้
3. แผนยุทธศาสตร์การจัดการนวัตกรรม
4. แบบฟอร์มการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (FM-IM-001)
5. แบบฟอร์มข้อมูลลูกค้า (Customer Personal) (FM-IM-002)
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6. แบบฟอร์มข้อสรุปความต้องการของลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Voice of Customer and Voice
of Stakeholder) (FM-IM-003)
7. กระบวนการสร้างสรรค์ความรู้ (QP-KM-008)
8. กระบวนการพัฒนานวัตกรรม (QP – IM – 003)
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(CoP) / หน่วยงานที่รับผิดชอบ

เริม่
กระบวนการ

1. ดาเนินการกาหนด
เป้าหมาย วัตถุประสงค์ของ
นวัตกรรม

หัวหน้าส่วน

ผูร้ ับผิดชอบ

QP-KM-004

แบบฟอร์มการจัดทาเส้นทาง
นวัตกรรม

2. ดาเนินการกาหนด และ
วิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ต่อข้อมูล
โดยการใช้เครื่องมือต่างๆ

3. ดาเนินการนาข้อมูลจากการ
วิเคราะห์ และ กระบวนการจัดการ
และวิเคราะห์ข้อมูล และการ
กาหนดนวัตกรรม มาระบุถึงอะไร
คืออุปสรรคแล้วอะไรคือตัวผลักดัน
แบบฟอร์มการจัดทาเส้นทาง
นวัตกรรม

4. ดาเนินการกาหนด
หลักเกณฑ์หรือปัจจัยที่
ผลักดันให้เกิดความสาเร็จ
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คณะทางานกากับการดาเนินงานด้าน
คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล
กระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ

กรรมการผู้จัดการ

QP-KM-004

5. ดาเนินการระบุความ
ต้องการสนับสนุนจาก
ผู้บริหาร
แบบฟอร์มการจัดทาเส้นทาง
นวัตกรรม

6. ดาเนินการจัดทาห่วงโซ่คณ
ุ ค่า
ของนวัตกรรม และกาหนดชุด
โครงการเพื่อสร้างนวัตกรรมที่
สอดคล้องกับเป้าหมายนวัตกรรม
แบบฟอร์มแผนผังกลยุทธ์
นวัตกรรม

7. ดาเนินการจัดทา
Innovation Roadmap
ออกมาในรูปแบบแผนที่
นวัตกรรม
แบบฟอร์มการจัดทาเส้นทาง
นวัตกรรม
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คณะทางานกากับการดาเนินงานด้าน
คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล
กระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ

กรรมการผู้จัดการ

QP-KM-004

8. ดาเนินการนาเสนอ
Innovation Roadmap

9. ดาเนินการพิจารณาอนุมัติ
Innovation Roadmap

อนุมตั ิ

อนุมตั ิ
10. ดาเนินการพิจารณา

เสร็จสิน้
กระบวนการ

13. ดาเนินการพัฒนาและจัดทา
นวัตกรรมตาม Roadmap โดยใช้
กระบวนการตามประเภทนวัตกรรม

11. ดาเนินการพิจารณา

12. ดาเนินการพิจารณา

อนุมตั ิ
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ระเบียบ ขั้นตอนการปฏิบัติ (Work Instruction)
การดาเนินการจัดทาเส้นทางนวัตกรรม (Innovation Roadmap) จะแยกไปตามนวัตกรรมรายประเภท ดังนั้น
กระบวนการนี้จึงเป็นกระบวนสาหรับ 1 รายนวัตกรรม
1. กลุ่ มนวัตกร / ชุมชนนั กปฏิบั ติ (CoP) / หน่ว ยงานที่รับผิ ดชอบ กาหนดเป้า หมาย วัตถุประสงค์
ของนวั ต กรรม (Innovation Goal) ในแบบฟอร์ ม การจั ด ท าเส้ น ทางนวั ต กรรม (Innovation
Roadmap) (FM-IM-012) โดยการศึกษาร่วมกับแผนยุทธศาสตร์องค์กร แผนยุทธศาสตร์การจัดการ
ความรู้และนวัตกรรม ข้อมูลและปัจจัยแวดล้อมทางธุรกิจ อันประกอบด้วย
1) แนวโน้มทางธุรกิจ เทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ และบริการที่เกี่ยวข้อง
2) ระยะเวลาสาหรับเส้นทางนวัตกรรม
3) บทบาทของการจัดการนวัตกรรม และนโยบายการจัดการความรู้และนวัตกรรม
2. กลุ่มนวัตกร / ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) / หน่วยงานที่รับผิดชอบ ดาเนินการกาหนด และวิเคราะห์
เชิงกลยุทธ์ต่อข้อมูลตามข้อที่ 1 โดยการใช้เครื่องมือต่างๆ อาทิ
1) การวิจัยและวิเคราะห์ เทรนด์ หรือแนวโน้มทางธุรกิจและเทคโนโลยี
2) การวิเคราะห์การตลาด และการวิจัยตลาด
3) การวิเคราะห์ ขีดความสามารถหลักขององค์กร
4) การวิเคราะห์ SWOT
5) การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ
3. กลุ่ มนวัตกร / ชุมชนนั กปฏิบั ติ (CoP) / หน่ ว ยงานที่รับผิ ดชอบ น าข้อมูล จากการวิเคราะห์ และ
กระบวนการจัดการและวิเคราะห์ข้อมูล และการกาหนดนวัตกรรม (QP-IM-002) ระบุถึงอะไรคือ
อุป สรรค (Barrier) แล้ ว อะไรคือตัว ผลักดัน (Enabler) ในแบบฟอร์มการจัดทาเส้ นทางนวัตกรรม
(Innovation Roadmap) (FM-IM-012)
4. กลุ่มนวัตกร / ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) / หน่วยงานที่รับผิดชอบ กาหนดหลักเกณฑ์หรือปัจจัยที่ผลักดัน
ให้เกิดความสาเร็จ (Key Success Factor)
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5. กลุ่ มนวัตกร / ชุมชนนั กปฏิบั ติ (CoP) / หน่ว ยงานที่รับผิ ดชอบ ระบุความต้องการสนับสนุนจาก
ผู้ บ ริ ห าร (Leadership Alignment) แบบฟอร์ ม การจั ด ท าเส้ น ทางนวั ต กรรม (Innovation
Roadmap : FM – IM – 012)
6. กลุ่มนวัตกร / ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) / หน่วยงานที่รับผิดชอบ จัดทาห่วงโซ่คุณค่าของนวัตกรรม
(Innovation Value Chain) ที่ ส อดคล้ อ งกั บ เป้ า หมายนวั ต กรรม และแผนผั ง ยุ ท ธศาสตร์ ข อง
นวัตกรรมนั้น ๆ โดยใช้หลักการของ Balance Score Cards แบบฟอร์มแผนผังกลยุทธ์นวัตกรรม
(Innovation Strategy Map) (FM-IM-013) และกาหนดชุดโครงการเพื่อสร้างนวัตกรรมที่สอดคล้อง
กับเป้าหมายนวัตกรรม
7. กลุ่ ม นวั ต กร / ชุ ม ชนนั ก ปฏิ บั ติ (CoP) / หน่ ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบจั ด ท า Innovation Roadmap
ออกมาในรู ป แบบแผนที่ น วั ต กรรม (Visualization) แบบฟอร์ ม การจั ด ท าเส้ น ทางนวั ต กรรม
(Innovation Roadmap) (FM-IM-012) โดยประกอบด้วย
i. กิจกรรมที่ผลักดันให้เป้าหมายนัตกรรมประสบความสาเร็จ
ii. ตัวชี้วัดกิจกรรม
iii. กรอบระยะเวลา
iv. ผู้รับผิดชอบ
8. กลุ่มนวัตกร / ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) / หน่วยงานที่รับผิด ชอบ นาเสนอ Innovation Roadmap
ให้แก่ คณะทางานกากับการดาเนินงานด้านกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ (Enablers) ตาม
ระบบประเมินผลการดาเนินงานรัฐวิสาหกิจ , คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล และกรรมการ
ผู้ จั ด การ ด าเนิ น การ หากผ่ า นการอนุ มั ติ กลุ่ ม นวั ต กร / ชุ ม ชนนั ก ปฏิ บั ติ (CoP) / หน่ ว ยงานที่
รับผิดชอบ จะนาไปดาเนินการพัฒนาและจัดทานวัตกรรมตาม Roadmap โดยใช้กระบวนการตาม
ประเภทนวัตกรรม และดาเนินการอ้างอิงตาม กระบวนการพัฒนานวัตกรรม (QP-IM-003)
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
1. แบบฟอร์ม การจัดทาเส้นทางนวัตกรรม (Innovation Roadmap) (FM-IM-012)
2. แบบฟอร์มแผนผังกลยุทธ์นวัตกรรม (Innovation Strategy Map) (FM-IM-013)
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แบบฟอร์ม การจัดทาเส้นทางนวัตกรรม (Innovation Roadmap) (FM-IM-012)
เป้าหมายนวัตกรรม (Innovation Goal)

อุปสรรค (Barrier)

กลไกใช้งานหรือผลักดัน (Enablers)

ปัจจัยทีส่ ่งเสริมให้นวัตกรรมนั้นประสบความสาเร็จ
1. …………………………………………………………………………………
2. …………………………………………………………………………………
3. …………………………………………………………………………………
4. …………………………………………………………………………………
5. …………………………………………………………………………………
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สิ่งที่ต้องการการสนับสนุนจากผู้บริหาร (Support Needs)

นาข้อมูลจาก แบบฟอร์มแผนผังกลยุทธ์นวัตกรรม (Innovation Strategy Map) (FM-IM-013)
และข้อมูลทั้งมามาจัดทา Innovation Roadmap
โครงการชุดที่ (ชื่อ)
กิจกรรมที่จะทาให้นวัตกรรมนั้น
ตัวชี้วัดกิจกรรมเป้าหมาย
ประสบความสาเร็จ
(ต้องสอดคล้องกับ Innovation Strategy Map)
(ต้องสอดคล้องกับ Innovation Strategy Map)
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Innovation Roadmap

ผู้บันทึก …………………………….
วัน เดือน ปี …………………………….
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แบบฟอร์มแผนผังกลยุทธ์นวัตกรรม (Innovation Strategy Map) (FM-IM-013)
เป้าหมายนวัตกรรม (Innovation Goal)

Financial Perspective

Customer Perspective

Internal Process Perspective

Learning and Growth
Perspective
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รายชื่อ ชุดโครงการที่สนับสนุนนวัตกรรม
1
2
3
4
5
ผู้บันทึก …………………………….
วัน เดือน ปี …………………………….
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ระเบียบปฏิบัติงาน
กระบวนการกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ/ภารกิจ ที่กาหนดใช้การบริหารจัดการ
ความคิดสร้างสรรค์ และ/หรือ นวัตกรรม
QP-IM-005
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Procedure Name

กระบวนการกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ/
ภารกิจ ที่กาหนดใช้ การบริหารจัดการ
ความคิดสร้ างสรรค์ และ/หรื อ นวัตกรรม

ประทับตราต้นฉบับ

ผูอ้ านวยการฝ่ าย

หัวหน้าส่วน

ผูร้ ับผิดชอบ

ร่าง
ระเบียบปฏิบัติงาน
กระบวนการกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ/ภารกิจ
ที่กาหนดใช้การบริหารจัดการความคิดสร้างสรรค์ และ/หรือ นวัตกรรม
วัตถุประสงค์ (Objective)
1. เพื่อศึกษา ทาความเข้าใจปัจจัยที่มีผลต่อธุรกิจ การจัดการนวัตกรรม
2. เพื่อวิเคราะห์ SWOT ที่ส่งผลต่อการจัดการนวัตกรรม
3. เพื่อใช้ในการพัฒนาวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ ภารกิจที่กาหนด ในการบริหารจัดการความคิดสร้างสรรค์
และ / หรือ นวัตกรรม
4. เพื่อดาเนินการจัดทา Innovation Skill Matric
คานิยาม (Definition)
1. สมรรถนะนวัตกรรม (Innovation Competency) หมายถึง ความรู้ ทักษะ ทัศนคติด้านนวัตกรรม
ที่ผลักดันให้การสร้างนวัตกรรม และ เป้าหมายขององค์กรด้านนวัตกรรม นั้นประสบความสาเร็จ
ขอบเขตความรับผิดชอบ (Scope and Accountability) และการดาเนินงาน (Operation)
ระเบียบปฏิบัติงานนี้ครอบคลุม
หน่วยงาน/คณะทางาน
บทบาทและความรับผิดชอบ
1. นักจัดการความรู้ (K.M. Facilitator)
ดาเนินการจัดการ
2. ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ส่วนการจัดการความรู้และนวัตกรรม)
ดาเนินการจัดการ
3. คณะทางานกากับการดาเนินงานด้านกระบวนการปฏิบัติงาน ให้ข้อเสนอแนะ เห็นชอบและ
และการจัดการ (Enablers) ตามระบบประเมินผลการ
สนับสนุนดาเนินการ
ดาเนินงานรัฐวิสาหกิจ
4. คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล
ให้ความเห็นชอบ / ให้ข้อเสนอแนะ
5. กรรมการผู้จัดการ
ให้ความเห็นชอบ/อนุมัติ
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Procedure Name

กระบวนการกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ/
ภารกิจ ที่กาหนดใช้ การบริหารจัดการ
ความคิดสร้ างสรรค์ และ/หรื อ นวัตกรรม

ประทับตราต้นฉบับ

ผูอ้ านวยการฝ่ าย

หัวหน้าส่วน

อ้างอิงเอกสาร (Reference Document)
1. แผนยุทธศาสตร์องค์กร
2. ตัวแบบธุรกิจ (Business Model Canvas)
3. แผนยุทธศาสตร์การจัดการความรู้
4. แผนยุทธศาสตร์การจัดการนวัตกรรม
5. กระบวนการสารวจ วิเคราะห์ลูกค้า(VOC) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย(VOS) (QP – IM – 001)
6. กระบวนการจัดการและวิเคราะห์ข้อมูล และการกาหนดประเด็นนวัตกรรม (QP – IM – 002)
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วิธีปฏิบัติ

ประทับตราต้นฉบับ

Procedure Name

กระบวนการกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ/
ภารกิจ ที่กาหนดใช้ การบริหารจัดการ
ความคิดสร้ างสรรค์ และ/หรื อ นวัตกรรม

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล และนักจัดการ
ความรู้

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

1. ดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์โดยใช้เครื่องมือ
ทางยุทธศาสตร์ และจัดทา
การวิเคราะห์ช่องว่าง

2. ดาเนินการวิเคราะห์ และ
ประเมินช่องว่างของความรู้
และจัดทา Innovation Skill
Matric

แบบฟอร์มการสภาพแวดล้อม
ภายนอก

แบบฟอร์มรายการสมรรถนะ
นวัตกรรม

ผูอ้ านวยการฝ่ าย

หัวหน้าส่วน

ผูร้ ับผิดชอบ

คณะทางานกากับการดาเนินงานด้าน
กระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ

คณะกรรมบริหารทรัพยากรบุคคล

4. ดาเนินการรับฟังความ
คิดเห็น และทาการปรับปรุง
พัฒนาในขั้นต้น

5. ดาเนินการพิจารณาอนุมัติ
ผลการทบทวน ผลการ
วิเคราะห์ช่องว่างของความรู้
และ Innovation Skill Matric

กรรมการผู้จัดการ

QP-KM-005
เริม่
กระบวนการ
ข้อมูลที่ได้จาก
1.แผนยุทธศาสตร์องค์กร
2.วิสัยทัศน์และพันธกิจ
3.วัตถุประสงค์ยุทธศาสตร์
4.ตาแหน่งทางยุทธศาสตร์
5.สภาพแวดล้อมทั้งภายใน และ
ภายนอก

แบบฟอร์มการวิเคราะห์
จุดอ่อนจุดแข็ง

3. ดาเนินการนาเสนอ ผลการ
ทบทวน ผลการวิเคราะห์
ช่องว่างของความรู้ และ
Innovation Skill Matric

อนุมตั ิ
6. ดาเนินการพิจารณา
เสร็จสิน้
กระบวนการ

อนุมตั ิ

7. ดาเนินการพิจารณา

บริ ษทั ธนารักษ์พฒั นาสิ นทรัพย์ จากัด
Doc. No. : QP-IM-005

Date :
Rev. No. 0

Procedure Name

กระบวนการกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ/
ภารกิจ ที่กาหนดใช้ การบริหารจัดการ
ความคิดสร้ างสรรค์ และ/หรื อ นวัตกรรม

ประทับตราต้นฉบับ

ผูอ้ านวยการฝ่ าย

หัวหน้าส่วน

ผูร้ ับผิดชอบ

ระเบียบ ขั้นตอนการปฏิบัติ (Work Instruction)
1. ฝ่ า ยทรั พ ยากรบุ ค คล (ส่ ว นการจั ด การความรู้ แ ละนวั ต กรรม) และ นั ก จั ด การความรู้ (K.M.
Facilitator) ร่ ว มกั น ในการจั ด ท าข้ อ มู ล วิ เ คราะห์ แผนยุ ท ธศาสตร์ อ งค์ ก ร วิ สั ย ทั ศ น์ พั น ธกิ จ
วั ต ถุ ป ระสงค์ ยุ ท ธศาสตร์ ต าแหน่ ง ทางยุ ท ธศาสตร์ สภาพแวดล้ อ มทั้ ง ภายใน และ ภายนอก
(Environmental Scanning) และดาเนินการวิเคราะห์โดยใช้เครื่องมือทางยุทธศาสตร์ ทั้ง SWOT
Analysis ในด้านการจัดการนวัตกรรม เพื่อทบทวน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจที่กาหนดใช้การบริหาร
จัดการความคิดสร้างสรรค์และ/หรือ นวัตกรรม เปรียบเทียบ จัดทา การวิเคราะห์ช่องว่าง (Gap
Analysis) ระหว่าง สถานการณ์ปัจจุบัน กับ คาดหวังของบริษัท
2. แบบฟอร์มการสภาพแวดล้อมภายนอก (Environmental Analysis) (FM – IM – 014)
3. แบบฟอร์มการวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็ง (SWOT Analysis) (FM – IM – 015)
4. ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ส่วนการจัดการความรู้และนวัตกรรม) ดาเนินการวิเคราะห์ และประเมิน
ช่องว่าง (Gap) เกี่ยวกับความรู้ ความสามารถและศักยภาพการใช้ความคิดสร้างสรรค์ และพัฒนา
นวัตกรรมของบุคลากรภายในองค์กร ในปัจจุบัน เปรียบเทียบกับ ความรู้ความสามารถและศักยภาพที่
องค์กรคาดหวัง และดาเนินการจัดทา Innovation Skill Matric โดยพิจารณาจาก
1) ผลการทบทวน การกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจที่กาหนดใช้การบริหารจัดการความคิด
สร้างสรรค์และ/หรือ นวัตกรรม
2) กาหนดรายการความคาดหวังของสมรรถนะนวัตกรรมที่องค์กรคาดหวัง โดยใช้แบบฟอร์ม
รายการสมรรถนะนวัตกรรม (Innovation Competency) (FM-IM-016)
3) รายการสมรรถนะขีดความสามารถของแต่ละตาแหน่ งงาน (ระดับสมรรถนะสอดคล้องตาม
สมรรถนะหลักที่กาหนด ซึ่งเชื่อมโยงกับ ค่านิยมองค์กร) โดยใช้แบบฟอร์มรายการสมรรถนะ
นวัตกรรม (Innovation Competency) (FM-IM-016)
4) กระบวนการประเมินสมรรถนะ (อ้างอิงจากกระบวนการของงานทรัพยากรบุคคล)
5. ฝ่ า ยทรั พ ยากรบุ ค คล (ส่ ว นการจั ด การความรู้ แ ละนวั ต กรรม) และ นั ก จั ด การความรู้ (K.M.
Facilitator) นาเสนอ ผลการทบทวน การกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจที่กาหนดใช้การบริหาร
จั ด การความคิ ด สร้ า งสรรค์ แ ละ/หรื อ นวั ต กรรม และ ผลการวิ เ คราะห์ ช่ อ งว่ า งของความรู้
ความสามารถและศักยภาพการใช้ความคิดสร้างสรรค์ และพั ฒนานวัตกรรมของบุคลากรภายใน
องค์ ก ร ในปั จ จุ บั น เปรี ย บเที ย บกั บ ความรู้ ค วามสามารถและศั ก ยภาพที่ อ งค์ ก รคาดหวั ง และ
Innovation Skill Matric แก่ คณะทางานกากับการดาเนินงานด้านกระบวนการปฏิบัติงานและการ
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จัดการ (Enablers) ตามระบบประเมินผลการดาเนินงานรัฐวิสาหกิจ เพื่อรับ ฟังความคิดเห็น และทา
การปรับปรุงพัฒนาในขั้นต้น จากนั้น
ฝ่ า ยทรั พ ยากรบุ ค คล (ส่ ว นการจั ด การความรู้ แ ละนวั ต กรรม) และ นั ก จั ด การความรู้ (K.M.
Facilitator) นาเสนอผลการทบทวน การกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจที่กาหนดใช้การบริหาร
จั ด การความคิ ด สร้ า งสรรค์ แ ละ/หรื อ นวั ต กรรม และ ผลการวิ เ คราะห์ ช่ อ งว่ า งของความรู้
ความสามารถและศักยภาพการใช้ความคิดสร้างสรรค์ และพัฒนานวัตกรรมของบุคลากรภายใน
องค์ ก ร ในปั จ จุ บั น เปรี ย บเที ย บกั บ ความรู้ ค วามสามารถและศั ก ยภาพที่ อ งค์ ก รคาดหวั ง และ
Innovation Skill Matric (FM-IM-016) ต่ อ คณะกรรมบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล และ กรรมการ
ผู้จัดการเพื่อการอนุมัติต่อไป

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
1. แบบฟอร์มการสภาพแวดล้อมภายนอก (Environmental Analysis) (FM – IM – 014)
2. แบบฟอร์มการวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็ง (SWOT Analysis) (FM – IM – 015)
3. แบบฟอร์มรายการสมรรถนะนวัตกรรม (Innovation Competency) (FM-IM-016)
4. Innovation Skill Matric (FM-IM-017)
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แบบฟอร์มการสภาพแวดล้อมภายนอก (Environmental Analysis) (FM – IM – 014)
การเมือง

เศรษฐกิจ

สังคม

เทคโนโลยี

สิ่งแวดล้อม

กฎระเบียบ

108

แบบฟอร์มการวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็ง (SWOT Analysis) (FM – IM – 015)
ให้พิจารณาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ อุปสรรค ที่มีผลต่อการบริหารจัดการความคิดสร้างสรรค์ และ/ หรือ นวัตกรรม
จุดแข็ง (Strength)

จุดอ่อน (Weakness)

โอกาส (Opportunity)

อุปสรรค (Threat)
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การวิเคราะห์ TOWS Analysis
TOWS Analysis

Strength

Weakness

Opportunities

Threat
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แบบฟอร์มรายการสมรรถนะนวัตกรรม (Innovation Competency) (FM-IM-016)
รายการสมรรถนะนวัตกรรม : สมรรถนะนวัตกรรม (Innovation Competency)
รายการสมรรถนะนวัตกรรม

คาอธิบาย

พฤติกรรมหลัก (Key Action)

ระดับสมรรถนะที่
คาดหวัง (Proficiency
Level)
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ผังสมรรถนะนวัตกรรม (Competency Mapping)
ชื่อ - สกุล

การประเมินสมรรถนะนวัตกรรม
ชื่อ - สกุล

ตาแหน่ง

ตาแหน่ง

รายการสมรรถนะนวัตกรรม

รายการสมรรถนะนวัตกรรม

PL ที่คาดหวัง

ระดับสมรรถนะที่คาดหวัง
(Proficiency Level) : PL

PL ประเมิน

PL Gap
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Innovation Skill Matric (FM-IM-015)
รายการสมรรถนะนวัตกรรม : สมรรถนะนวัตกรรม (Innovation Competency)
ตาแหน่ง

สมรรถนะนวัตกรรม
Competency 1

Competency 2

Competency 3

Competency 4

Competency 5

Competency 6
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ระเบียบปฏิบัติงาน
กระบวนการบริหารจัดการความรู้และการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล
เพื่อสนับสนุนการคิดริเริ่มสร้างสรรค์และการพัฒนานวัตกรรม
QP-IM-006
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Date :

Procedure Name

กระบวนการบริหารจัดการความรู้ และการจัดการ
เทคโนโลยีดิจิทลั เพื่อสนับสนุนการคิดริเริ่ม
สร้ างสรรค์ และการพัฒนานวัตกรรม

Rev. No. 0

ประทับตราต้นฉบับ

ผูอ้ านวยการฝ่ าย

หัวหน้าส่วน

ผูร้ ับผิดชอบ

ร่าง
ระเบียบปฏิบัติงาน
กระบวนการบริหารจัดการความรู้และการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล
เพื่อสนับสนุนการคิดริเริ่มสร้างสรรค์และการพัฒนานวัตกรรม
วัตถุประสงค์ (Objective)
1. เพื่อกาหนดกรอบ และวิธีการในการบริห ารจัดการความรู้ ด้ว ยการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่ อ
สนับสนุนการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และการพัฒนานวัตกรรม
2. เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการความรู้ ด้วยการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสนับสนุนการคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ และการพัฒนานวัตกรรม
คานิยาม (Definition)
ขอบเขตความรับผิดชอบ (Scope and Accountability) และการดาเนินงาน (Operation)
ระเบียบปฏิบัติงานนี้ครอบคลุม
หน่วยงาน/คณะทางาน
บทบาทและความรับผิดชอบ
1.
2.
3.
4.

นักจัดการความรู้ (K.M. Facilitator)
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ส่วนการจัดการความรู้และนวัตกรรม)
กลุ่มนวัตกร
ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP)

ดาเนินการจัดการ
ดาเนินการจัดการ
ดาเนินการจัดการ
ดาเนินการจัดการ
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Procedure Name

กระบวนการบริหารจัดการความรู้ และการจัดการ
เทคโนโลยีดิจิทลั เพื่อสนับสนุนการคิดริเริ่ม
สร้ างสรรค์ และการพัฒนานวัตกรรม

ประทับตราต้นฉบับ

ผูอ้ านวยการฝ่ าย

หัวหน้าส่วน

ผูร้ ับผิดชอบ

อ้างอิงเอกสาร (Reference Document)
1. แผนยุทธศาสตร์องค์กร
2. ตัวแบบธุรกิจ (Business Model Canvas)
3. แผนยุทธศาสตร์การจัดการความรู้
4. แผนยุทธศาสตร์การจัดการนวัตกรรม
5. กระบวนการจัดการโครงสร้างความรู้ระดับองค์กร (QP – KM – 004)
6. กระบวนการจัดการโครงสร้างความรู้ระดับบุคคล (QP – KM – 005)
7. กระบวนการการประเมิ น องค์ ค วามรู้ ที่ มี ค วามจ าเป็ น ต่ อ การด าเนิ น งานขององค์ ก รให้ บ รรลุ
เป้าหมาย (QP – KM – 006)
8. กระบวนการการรวบรวมเรียบเรียงและจัดเก็บความรู้ (QP – KM – 007)
9. กระบวนการสร้างสรรค์ความรู้ (QP – KM – 008)
10. กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดความรู้ (QP – KM – 009)
11. กระบวนการจัดการและวิเคราะห์ข้อมูล และการกาหนดประเด็นนวัตกรรม (QP – IM – 002)
12. กระบวนการพัฒนานวัตกรรม (QP – IM – 003)
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Procedure Name

กระบวนการบริหารจัดการความรู้ และการจัดการ
เทคโนโลยีดิจิทลั เพื่อสนับสนุนการคิดริเริ่ม
สร้ างสรรค์ และการพัฒนานวัตกรรม

วิธีปฏิบัติ

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล และนักจัดการ
ความรู้

กลุ่มนวัตกร / ชุมชนนักปฏิบัติ /
หน่วยงานที่รับผิดชอบ

เริม่
กระบวนการ

1.1. ดาเนินการรวบรวมข้อมูล
เอกสารต่าง ๆ เพื่อทาการ
วิเคราะห์ เพื่อระบุ ความรู้ที่มี
ความสาคัญต่อองค์กร สาหรับ
การเป็น ปัจจัยนาเข้า

1.2. ดาเนินการรวบรวมข้อมูล
เอกสารต่าง ๆ เพื่อทาการ
วิเคราะห์ เพื่อระบุ ความรู้ที่มี
ความสาคัญต่อองค์กร สาหรับ
การเป็น ปัจจัยนาเข้า

QP-KM-006

ประทับตราต้นฉบับ

ผูอ้ านวยการฝ่ าย

หัวหน้าส่วน

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

ดาเนินการอ้างอิงแหล่งที่มา
ของข้อมูลในระบบเทคโนโลยี
ดิจิทัล ทุกครั้ง

ดาเนินการนาเข้าข้อมูลทีไ่ ด้
จากการรวบรวม ทุกเดือน
เดือนละ 1 ครั้ง

ดาเนินการนาเข้าข้อมูลทีไ่ ด้
จากการรวบรวม ทุกเดือน
เดือนละ 1 ครั้ง
ดาเนินการทวนสอบข้อมูล
ตามมาตรฐานที่กาหนด

เสร็จสิน้
กระบวนการ

ผูร้ ับผิดชอบ
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Procedure Name

กระบวนการบริหารจัดการความรู้ และการจัดการ
เทคโนโลยีดิจิทลั เพื่อสนับสนุนการคิดริเริ่ม
สร้ างสรรค์ และการพัฒนานวัตกรรม

ประทับตราต้นฉบับ

ผูอ้ านวยการฝ่ าย

หัวหน้าส่วน

ผูร้ ับผิดชอบ

ระเบียบ ขั้นตอนการปฏิบัติ (Work Instruction)
1. ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ส่วนการจัดการความรู้และนวัตกรรม) และ นักจัดการความรู้ (K.M. Facilitator)
รวบรวมข้อมูล เอกสาร ต่างๆ เพื่อทาการวิเคราะห์ แผนยุทธศาสตร์ ตัวแบบธุรกิจ แผนยุทธศาสตร์การ
จัดการความรู้ แผนยุทธศาสตร์การจัดการนวัตกรรม กระบวนการจัดการโครงสร้างความรู้ระดับองค์กร
(QP – KM – 004) กระบวนการจัดการโครงสร้างความรู้ระดับบุคคล (QP – KM – 005) กระบวนการ
สร้างสรรค์ความรู้ (QP – KM – 008) กระบวนการจัดการและวิเคราะห์ข้อมูล และการกาหนดประเด็น
นวัตกรรม (QP – IM – 002) เพื่อระบุ ความรู้ที่มีความสาคัญต่อองค์กร (Critical Knowledge Area)
สาหรับการเป็น ปัจจัยนาเข้า ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่องค์กรกาหนด
2. กลุ่มนวัตกร / ชุมชนนักปฏิบัติ / หน่วยงานที่รับผิดชอบ รวบรวมข้อมูล เอกสาร ต่างๆ เพื่อทาการ
วิเคราะห์ เอกสารข้อมูลจาก กระบวนการการประเมินองค์ความรู้ที่มีความจาเป็นต่อการดาเนินงาน
ขององค์กรให้ บรรลุเป้าหมาย (QP – KM – 006) กระบวนการการรวบรวมเรียบเรียงและจัด เก็บ
ความรู้ (QP – KM – 007) กระบวนการสร้ า งสรรค์ ค วามรู้ (QP – KM – 008) กระบวนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดความรู้ (QP – KM – 009) เพื่อระบุ ความรู้ที่มีความสาคัญต่อองค์กร
(Critical Knowledge Area) สาหรับการเป็น ปัจจัยนาเข้า ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่องค์กร
กาหนด
3. ข้อมูลจากที่ 1 และ 2 จะนามาเป็นปัจจัยนาเข้าของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่องค์กรกาหนด โดย
จะมีการนาเข้าระบบ ทุกเดือน เดือนละ 1 ครั้ง ทั้งนี้เพื่อทาให้ข้อมูลทันสมัย และพนักงานทุ กคนใน
องค์กรสามารถเข้าถึงได้ง่าย
4. กลุ่มนวัตกร / ชุมชนนักปฏิบัติ / หน่วยงานที่รับผิดชอบ ต้องอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลในระบบ
เทคโนโลยีดิจิทัล ทุกครั้ง เมื่อนาไปใช้ในกระบวนการกระบวนการจัดการและวิเคราะห์ข้อมูล และการ
กาหนดประเด็นนวัตกรรม (QP – IM – 002) กระบวนการพัฒนานวัตกรรม (QP – IM – 003)
5. ข้อมูลในระบบเทคโนโลยีดิจิทัล จะต้องได้รับทวนสอบ ตามมาตรฐานที่กาหนดโดยฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
1. อ้างอิงจากคู่มือของระบบการจัดการความรู้ (KMS)
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ระเบียบปฏิบัติงาน
กระบวนการรวบรวมความคิดสร้างสรรค์
QP-IM-007
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กระบวนการรวบรวมความคิดสร้ างสรรค์
ผูอ้ านวยการฝ่ าย

หัวหน้าส่วน

ผูร้ ับผิดชอบ

ร่าง
ระเบียบปฏิบัติงาน
กระบวนการรวบรวมความคิดสร้างสรรค์
วัตถุประสงค์ (Objective)
1. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการรวบรวมความคิดสร้างสรรค์
2. เพื่อเป็นพื้นที่สาหรับการสร้างความคิดสร้างสรรค์
คานิยาม (Definition)
กระบวนการความคิดสร้างสรรค์ (Creative Process) หมายถึง กระบวนการที่ประกอบไปด้วย 5 ขั้นตอน
ของสร้างความคิดสร้างสรรค์ ได้แก่
1. ขั้นตอนการสร้างแนวคิด (Idea Germination) เป็นขั้นตอนแรกของการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เป็น
เสมือนการปลูกเมล็ด (Seedling) ที่สร้างแนวคิด จุดประกายแนวคิดให้แก่คนทางาน
2. ขั้นการเตรียมการ (Preparation) เป็นขั้นตอนที่ทีมงานเริ่มในการแสวงหาความคิด หรือความรู้ที่
จาเป็นสาหรับการทาความเข้าใจในแนวคิดที่ตนได้สร้างขึ้นหรือจุดประกายขึ้นแล้วนาไปสู่การสร้าง
แนวคิด (Ideas) ต่างๆ
3. ขั้นตอนการเพาะบ่ม (Incubation) ขั้นตอนของการคิด ที่อนุญาตให้มีการคิดแนวคิดต่างๆ อย่าง
เป็ น ธรรมชาติ ค่อยเป็ น ค่อยไป หรือการใช้เครื่องมือมาทาให้ ความคิดตกผลึ กได้อย่างชัดเจนขึ้ น
แนวคิดบางอย่างไม่ต้องการเหตุผลในขั้นตอนนี้
4. ขั้นตอนการตระหนักและแสดงออก (Illumination) เป็นขั้นตอนที่นาเอาความคิดทุกอย่างมาและ
สร้างความตระหนักรู้ว่า แนวคิดทุกอย่างสามารถเปลี่ยนไปสู่ความจริงได้ ผ่านเครื่องมือต่างๆ เป็น
ขั้นตอนในการกาหนดให้แนวคิดที่นาเสนอสามารถเดินหน้าในขั้นตอนต่อไป อาจเทียบได้กับ การ
พัฒนา Prototyping และทาการทดสอบ
5. ขั้นตอนการยืนยันหรือตรวจสอบ (Verification / Validation) เป็นขั้นตอนในการพัฒนาความรู้สู่
การน าไปใช้เป็ น ขั้นตอนสุดท้ายส าหรับการทดสอล ตรวจสอบแนวคิด โดยจะต้องพิจารณาใน 3
ประเด็นคือ
1) แนวคิดนี้ทาได้จริงหรือไม่
2) ความเป็นไปได้ในการนาแนวคิดไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการ
3) ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ได้สามารถสร้างคุณค่าเชิงพาณิชย์ได้หรือไม่ แค่ไหน
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บริ ษทั ธนารักษ์พฒั นาสิ นทรัพย์ จากัด
Doc. No. : QP-IM-007

Procedure Name

ประทับตราต้นฉบับ

Date :
Rev. No. 0

กระบวนการรวบรวมความคิดสร้ างสรรค์
ผูอ้ านวยการฝ่ าย

หัวหน้าส่วน

ขอบเขตความรับผิดชอบ (Scope and Accountability) และการดาเนินงาน (Operation)
ระเบียบปฏิบัติงานนี้ครอบคลุม
หน่วยงาน/คณะทางาน
บทบาทและความรับผิดชอบ
1. นักจัดการความรู้ (K.M. Facilitator)
2. ฝ่ า ยทรั พ ยากรบุ ค คล (ส่ ว นการ
จัดการความรู้และนวัตกรรม)
3. กลุ่มนวัตกร
4. ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP)
5. คณะท างานก ากั บ การด าเนิ น งาน
ด้านกระบวนการปฏิบัติงานและการ
จั ด ก า ร ( Enablers) ต า ม ร ะ บ บ
ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร ด า เ นิ น ง า น
รัฐวิสาหกิจ
6. คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล
7. กรรมการผู้จัดการ

ดาเนินการจัดการ
ดาเนินการจัดการ
ดาเนินการจัดการ
ดาเนินการจัดการ
ให้ ข้ อ เสนอแนะ เห็ น ชอบและสนั บ สนุ น
ดาเนินการ

ให้ความเห็นชอบ / ให้ข้อเสนอแนะ
ให้ความเห็นชอบ/อนุมัติ

อ้างอิงเอกสาร (Reference Document)
1. อ้างอิง เชื่อมโยงเอกสาร แนวทาง หลักเกณฑ์ วิธีการนาเสนอ และรูปแบบของ Innovation
Awards
2. กระบวนการพัฒนานวัตกรรม (QP – IM – 003)
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ผูร้ ับผิดชอบ

บริ ษทั ธนารักษ์พฒั นาสิ นทรัพย์ จากัด
Doc. No. : QP-IM-007

Procedure Name

ประทับตราต้นฉบับ

Date :
Rev. No. 0

กระบวนการรวบรวมความคิดสร้ างสรรค์
ผูอ้ านวยการฝ่ าย

หัวหน้าส่วน

ผูร้ ับผิดชอบ

กลุ่มนวัตกร / ชุมชนนักปฏิบัติ /
หน่วยงานที่รับผิดชอบ

วิธีปฏิบัติ
QP-KM-007 (A) กรณีมีแนวคิดทีจ่ ะ
สร้างสรรค์นวัตกรรม
เริม่
กระบวนการ

1. ดาเนินการเตรียมการ
นาเสนอแนวคิดที่จะ
สร้างสรรค์นวัตกรรม
แบบฟอร์มการวิเคราะห์ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย
แบบฟอร์มข้อมูลลูกค้า
แบบฟอร์มข้อสรุปความ
ต้องการของลูกค้าและผู้มสี ่วน
ได้ส่วนเสีย
แบบฟอร์มข้อสรุปการค้นพบ
เชิงลึก
แบบฟอร์มมุมมองของลูกค้า
และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย
แบบฟอร์มกรอบความท้าทาย

2.1. ดาเนินการใช้
กระบวนการพัฒนานวัตกรรม
(QP – IM – 003)

2.2. ดาเนินการใช้กลไกการ
ประกวดรางวัลนวัตกรรม

เสร็จสิน้
กระบวนการ
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บริ ษทั ธนารักษ์พฒั นาสิ นทรัพย์ จากัด
Doc. No. : QP-IM-007

Procedure Name

ประทับตราต้นฉบับ

Date :
Rev. No. 0

กระบวนการรวบรวมความคิดสร้ างสรรค์
ผูอ้ านวยการฝ่ าย

หัวหน้าส่วน

ผูร้ ับผิดชอบ

กลุ่มนวัตกร / ชุมชนนักปฏิบัติ /
หน่วยงานที่รับผิดชอบ

วิธีปฏิบัติ
QP-KM-007 (B) กรณีไม่มีแนวคิดที่จะ
สร้างสรรค์นวัตกรรม
เริม่
กระบวนการ

1. ดาเนินการเข้าสู่
กระบวนการเพาะบ่มแนวคิดที่
จะสร้างสรรค์นวัตกรรม
แบบฟอร์มการวิเคราะห์ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย
แบบฟอร์มข้อมูลลูกค้า
แบบฟอร์มข้อสรุปความ
ต้องการของลูกค้าและผู้มสี ่วน
ได้ส่วนเสีย

2.1. ดาเนินการใช้
กระบวนการพัฒนานวัตกรรม
(QP – IM – 003)

2.2. ดาเนินการใช้กลไกการ
ประกวดรางวัลนวัตกรรม

เสร็จสิน้
กระบวนการ
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บริ ษทั ธนารักษ์พฒั นาสิ นทรัพย์ จากัด
Doc. No. : QP-IM-007

Procedure Name

ประทับตราต้นฉบับ

Date :
Rev. No. 0

กระบวนการรวบรวมความคิดสร้ างสรรค์
ผูอ้ านวยการฝ่ าย

หัวหน้าส่วน

ผูร้ ับผิดชอบ

ระเบียบ ขั้นตอนการปฏิบัติ (Work Instruction)
การเสนอแนวคิด (Idea and Conceptual Proposal Submission)
ขั้นตอนนี้จะดาเนินการใน 2 ส่วน
ส่วนที่ 1
กรณีที่ กลุ่มนวัตกร / ชุมชนนักปฏิบัติ / หน่วยงานที่รับผิดชอบ แต่ละกลุ่มนวัตกร / ชุมชนนักปฏิบัติ
/ หน่วยงานที่รับผิดชอบ ได้มีแนวคิดที่จะสร้างสรรค์นวัตกรรมใดใด จะนาเสนอแนวคิด พร้อมส่งเอกสารที่
ประกอบการนาเสนอแนวคิด จะประกอบด้วย
1. แบบฟอร์มการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (FM-IM-001)
2. แบบฟอร์มข้อมูลลูกค้า (Customer Personal) (FM-IM-002)
3. แบบฟอร์มข้อสรุปความต้องการของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Voice of Customer
and Voice of Stakeholder) (FM-IM-003)
4. แบบฟอร์มข้อสรุปการค้นพบเชิงลึก (Infer Insight) (FM-IM-004)
5. แบบฟอร์มมุมมองของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Point of view) (FM-IM-005)
6. แบบฟอร์มกรอบความท้าทาย (Frame the Challenge) (FM-IM-006)
ส่วนที่ 2
กรณีที่ กลุ่มนวัตกร / ชุมชนนักปฏิบัติ / หน่วยงานที่รับผิดชอบ มีความสนใจในการสร้างนวัตกรรม
แต่ยังไม่มีแนวคิดหากแต่สนใจเข้าสู่กระบวนการเพาะบ่ม จะต้องนาส่งเอกสาร อันประกอบด้วย
1. แบบฟอร์มการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (FM-IM-001)
2. แบบฟอร์มข้อมูลลูกค้า (Customer Personal) (FM-IM-002)
3. แบบฟอร์มข้อสรุปความต้องการของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Voice of Customer
and Voice of Stakeholder) (FM-IM-003)
หมายเหตุ : กระบวนการนี้จะเชือ่ มโยงกับ กระบวนการสารวจ วิเคราะห์ลูกค้า (VOC) และ ผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย (VOS)
โดยกลุ่มนวัตกร / ชุมชนนักปฏิบัติ / หน่วยงานที่รับผิดชอบ สามารถนาแนวคิดสร้างสรรค์ ได้ 2 ช่องทาง

เพื่อผลักดันให้แนวคิดสร้างสรรค์ที่รวบรวมมาได้นั้น สามารถพัฒนาไปเป็นนวัตกรรม
ช่องทางที่ 1 กลุ่มนวัตกร / ชุมชนนักปฏิบัติ / หน่วยงานที่รับผิดชอบ ใช้กระบวนการพัฒนานวัตกรรม (QP –
IM – 003)
ช่องทางที่ 2 กลุ่มนวัตกร / ชุมชนนักปฏิบัติ / หน่วยงานที่รับผิดชอบใช้กลไกการประกวดรางวัลนวัตกรรม
(อ้างอิงตาม คู่มือแนวทาง หลักเกณฑ์ วิธีการนาเสนอ และรูปแบบของ Innovation Awards)
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Procedure Name
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Date :
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กระบวนการรวบรวมความคิดสร้ างสรรค์
ผูอ้ านวยการฝ่ าย

หัวหน้าส่วน

ผูร้ ับผิดชอบ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

1. แบบฟอร์มการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (FM-IM-001)
2. แบบฟอร์มข้อมูลลูกค้า (Customer Personal) (FM-IM-002)
3. แบบฟอร์มข้อสรุปความต้องการของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Voice of Customer and Voice
of Stakeholder) (FM-IM-003)
4. แบบฟอร์มข้อสรุปการค้นพบเชิงลึก (Infer Insight) (FM-IM-004)
5. แบบฟอร์มมุมมองของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Point of view) (FM-IM-005)
6. แบบฟอร์มกรอบความท้าทาย (Frame the Challenge) (FM-IM-006)
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ระเบียบปฏิบัติงาน
กระบวนการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
QP-IM-008
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บริ ษทั ธนารักษ์พฒั นาสิ นทรัพย์ จากัด
Doc. No. : QP-IM-008

Date :

Procedure Name

ประทับตราต้นฉบับ

กระบวนการบริหารจัดการทรัพย์ สินทาง
ปัญญา

Rev. No. 0

ผูอ้ านวยการฝ่ าย

หัวหน้าส่วน

ผูร้ ับผิดชอบ

ร่าง
ระเบียบปฏิบัติงาน
กระบวนการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
วัตถุประสงค์ (Objective)
เพื่อบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาขององค์กร
คานิยาม (Definition)
ทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญา (Intellectual Property) หมายถึง ผลงานอันเกิดจากการประดิ ษฐ์ คิดค้น หรือ
สร้างสรรค์ของมนุษย์ ซึ่งเน้นที่ผลผลิตของสติปัญญาและความชานาญ โดยไม่คานึง ถึงชนิดของการสร้างสรรค์
หรือวิธีในการแสดงออก ทรัพย์สินทางปัญญาอาจแสดงออก
ขอบเขตความรับผิดชอบ (Scope and Accountability) และการดาเนินงาน (Operation)
ระเบียบปฏิบัติงานนี้ครอบคลุม
หน่วยงาน/คณะทางาน
บทบาทและความรับผิดชอบ
1.
2.
3.
4.
5.

หน่วยงานที่รับผิดชอบด้านทรัพย์สินทางปัญญา
นักจัดการความรู้ (K.M. Facilitator)
กลุ่มนวัตกร
ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP)
คณะทางานกากับการดาเนินงานด้านกระบวนการปฏิบัติงานและการ
จัดการ (Enablers) ตามระบบประเมินผลการดาเนินงานรัฐวิสาหกิจ
6. คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล
7. กรรมการผู้จัดการ

ดาเนินการ และรับผิดชอบโดยตรง
ให้ข้อเสนอแนะและสนับสนุนดาเนินการ
ดาเนินการ
ดาเนินการ
ให้ ข้ อ เสนอแนะ เห็ น ชอบและสนั บ สนุ น
ดาเนินการ
ให้ความเห็นชอบ / ให้ข้อเสนอแนะ
ให้ความเห็นชอบ/อนุมัติ

อ้างอิงเอกสาร (Reference Document)
1. กระบวนการพัฒนานวัตกรรม (QP – IM – 003)
2. กระบวนการพัฒนาเส้นทางนวัตกรรม (QP – IM – 004)
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Date :
Rev. No. 0

ประทับตราต้นฉบับ

Procedure Name

กระบวนการบริหารจัดการทรัพย์ สินทาง
ปัญญา
ผูอ้ านวยการฝ่ าย

วิธีปฏิบัติ

กลุ่มนวัตกร / ชุมชนนักปฏิบัติ /
หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบด้านทรัพย์สิน
ทางปัญญา

หัวหน้าส่วน

ผูร้ ับผิดชอบ

คณะทางานกากับการดาเนินงานด้าน
คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล
กระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ

กรรมการผู้จัดการ

QP-KM-008 (A) ขัน้ ตอนการขึน้
ทะเบียนทรัพย์สนิ ทางปั ญญา
เริม่
กระบวนการ

แบบฟอร์มการวิเคราะห์ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย

1. ดาเนินการนาข้อมูลจากการ
ค้นคว้า วิจัย ออกแบบ และ
ประดิษฐ์นวัตกรรมประเภทต่าง ๆ
รวมถึงแหล่งอ้างอิง บันทึกลงใน
ระบบฐานข้อมูลของบริษัท

2. ดาเนินการตรวจสอบความ
ถูกต้องของข้อมูล ในระบบ
ฐานข้อมูลของบริษัท และ
ดาเนินการคัดกรอง/ลาดับ
นวัตกรรมทีม่ ีมูลค่าด้านองค์กร

3. ดาเนินการนาเสนอข้อมูล
ทีผ่ ่านการวิเคราะห์ คัดกรอง

4. ดาเนินการให้ความคิดเห็น
ในมุมมองต่าง ๆ

5. ดาเนินการพิจารณาอนุมัติ
นวัตกรรมที่ขอขึ้นทะเบียน

อนุมตั ิ
6. ดาเนินการพิจารณา
เสร็จสิน้
กระบวนการ

3. ดาเนินการจัดเตรียมเอกสาร
สาหรับการขอขึ้นทะเบียนทรัพย์สนิ
ทางปัญญาให้ครบถ้วน และรอการ
แจ้งผลการขึ้นทะเบียน 30 วัน
นับตั้งแต่แจ้งความประสงค์

อนุมตั ิ

7. ดาเนินการพิจารณา
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Procedure Name

ประทับตราต้นฉบับ

กระบวนการบริหารจัดการทรัพย์ สินทาง
ปัญญา
ผูอ้ านวยการฝ่ าย

วิธีปฏิบัติ

หน่วยงานที่รับผิดชอบด้านทรัพย์สิน
ทางปัญญา

หัวหน้าส่วน

ผูร้ ับผิดชอบ

ฝ่ายการตลาด

QP-KM-008 (B) ขัน้ ตอนการบริหาร
ทรัพย์สนิ ทางปั ญญา
เริม่
กระบวนการ

1. ดาเนินการนาเอกสารต่าง ๆ
ได้รับจากการขึ้นทะเบียน บันทึก
ลงในระบบฐานข้อมูลของบริษัท

2. ดาเนินการดูแลรักษา จัดการ
ทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งทา
การสารวจ วิเคราะห์ และวินิจฉัย
และพิจารณาผู้ที่จะเข้ามามีส่วน
ร่วมในทรัพย์สินทางปัญญาที่มีอยู่
เสร็จสิน้
กระบวนการ

3. ดาเนินการแสวงหาช่องทางใน
การนาทรัพย์สินทางปัญญา ไปใช้
ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ และวิธี
วางกลยุทธ์และแผนในการ
บริหารจัดการทรัพย์สินทาง
ปัญญา
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ระเบียบ ขั้นตอนการปฏิบัติ (Work Instruction)
ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
1. ผู้ที่ประสงค์ (กลุ่มนวัตกร, ชุมชนนักปฏิบัติ, หน่วยงานที่รับผิดชอบ) ขอรับการขึ้นทะเบียนทรัพย์สิน
ทางปัญญา ต้องดาเนินการนาข้อมูลจากการค้นคว้า วิจัย ออกแบบ และประดิษฐ์นวัตกรรมประเภท
ต่าง ๆ รวมถึงแหล่งอ้างอิง (ที่ผ่านการพิจารณาเห็นชอบ) บันทึกลงในระบบฐานข้อมูลของบริษั ท
เพื่ อ ให้ ส ามารถตรวจสอบ ป้ อ งกั น การสู ญ หาย และป้ อ งกั น การกระจายของข้ อ มู ล ดั ง กล่ า ว
ตามประเภทและลักษณะของทรัพย์สินทางปัญญา โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ
1) ทรัพย์สินทางอุสาหกรรม (Industrial Property) คือความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ที่เกี่ยวกับ
สินค้าอุตสาหกรรมต่าง ๆ อาจเป็นความคิดในการประดิษฐ์ คิดค้น ซึ่งอาจเป็นกระบวนการ
หรือเทคนิคในการผลิตที่ได้ปรับปรุงหรือคิดค้นขึ้นมาใหม่ หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ทาง
อุตสาหกรรมที่เป็นองค์ประกอบและรูปร่างของตัวผลิตภัณฑ์ สามารถแบ่งออกได้ดังนี้
i. สิทธิบัตร (Patent)
ii. แบบผังภูมิของวงจรรวม (Layout – Design of Integrated Circuits)
iii. เครื่องหมายการค้า (Trademark)
iv. ความลับทางการค้า (Trade Secrets)
v. ชื่อทางการค้า (Trade Name)
vi. สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indication)
2) ลิขสิทธิ์ (Copyright) คือผลงานที่เกิดจากความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ประเภทต่าง ๆ เช่น งาน
วรรณกรรม นาฏกรรม ศิลปกรรม หรืองานอื่นใดในแผนกวรรณคดี วิทยาศาสตร์ หรือศิลปะ
เป็นต้น
2. หน่วยงานที่รับผิดชอบด้านทรัพย์สินทางปัญญาดาเนินการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ในระบบ
ฐานข้อมูลของบริษัท และดาเนินการคัดกรอง/ลาดับ นวัตกรรมที่มีมูลค่าด้านองค์กรของทรัพย์สิน
ทางปัญญา (Organizational value)
3. หน่ ว ยงานที่รั บ ผิ ดชอบด้านทรั พย์ สิ นทางปัญญา ดาเนินการนาเสนอข้อมูล (ที่ผ่ านการวิเคราะห์
คั ด กรอง) ให้ กั บ คณะท างานก ากั บ การด าเนิ น งานด้ า นกระบวนการปฏิ บั ติ ง านและการจั ด การ
(Enablers) ตามระบบประเมินผลการดาเนินงานรัฐวิสาหกิจ เพื่อให้ความคิดเห็นในกรณีต่าง ๆ
4. หน่ ว ยงานที่รั บ ผิ ดชอบด้านทรั พย์ สิ นทางปัญญา ดาเนินการนาเสนอข้อมูล (ที่ผ่ านการวิเคราะห์
คัดกรอง) ให้กับคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล และ กรรมการผู้จัดการ เพื่อพิจารณาอนุมัติ
ตามลาดับ
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5. เมื่อได้รับการอนุมัติแล้ว ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบด้านทรัพย์สินทางปัญญาดาเนินการขอรับการขึ้น
ทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
6. หน่วยงานที่รับผิดชอบด้านทรัพย์สินทางปัญญาดาเนินการจัดเตรียมเอกสารสาหรับการขอขึ้นทะเบียน
ทรัพย์สินทางปัญญาให้ครบถ้วน แล้วดาเนินการส่งให้กับ ส่วนบริหารงานจดทะเบียน สานักสิทธิบัตร
กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ และรอการแจ้งผลการขึ้นทะเบียน 30 วัน นับตั้งแต่แจ้ง
ความประสงค์ (โดยในระหว่างนั้นอาจมีการขอนาพยานหรือส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม)
ขั้นตอนการบริหารทรัพย์สินทางปัญญา
1. หลังจากได้รับการขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ให้หน่วยงานที่ รับผิดชอบด้าน
ทรั พย์ สิ น ทางปั ญญา ดาเนิ น การนาเอกสารต่าง ๆ ได้รับจากการขึ้นทะเบียน บันทึกลงในระบบ
ฐานข้อมูลของบริษัท ตามประเภทและลักษณะของทรัพย์สินทางปัญญา
2. หน่วยงานที่รับผิดชอบด้านทรัพย์สินทางปัญญา ดาเนินการดูแลรักษา จัดการทรัพย์สินทางปัญญา
(IP Management) รวมทั้งทาการส ารวจ วิเคราะห์ และวินิจฉัย (IP Audit/Diagnosis/Analysis)
ทรัพย์สินทางปัญญาที่ได้มีการขึ้นทะเบียนทั้งหมด และพิจารณาผู้ที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในทรัพย์สิน
ทางปัญญาที่มีอยู่ (ความถี่ขึ้นอยู่กับข้อตกลงภายใน)
3. ฝ่ ายการตลาด ดาเนิ น การแสวงหาช่องทางในการนาทรั พย์สิ นทางปัญญา ไปใช้ประโยชน์ในเชิง
พาณิชย์ เช่น ตลาดกลางทรัพย์สินทางปัญญา (NIA) การแปลงสินทรัพย์เป็นทุน การติดต่อทางการค้า
(Contract) และวิธีวางกลยุทธ์และแผนในการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา โดยพิจารณาการจด
ทะเบียนในประเทศ ต่างประเทศ
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
อ้างอิงจากเอกสาร ที่ใช่ในกระบวนการของกรมทรัพย์สินทางปัญญา
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ระเบียบปฏิบัติงาน
กระบวนการประเมินผลลัพธ์เชิงนวัตกรรม
QP-IM-009

132

บริ ษทั ธนารักษ์พฒั นาสิ นทรัพย์ จากัด
Doc. No. : QP-IM-009

Procedure Name

ประทับตราต้นฉบับ

Date :
Rev. No. 0

กระบวนการประเมินผลลัพธ์ เชิงนวัตกรรม
ผูอ้ านวยการฝ่ าย

หัวหน้าส่วน

ร่าง
ระเบียบปฏิบัติงาน
กระบวนการประเมินผลลัพธ์เชิงนวัตกรรม
วัตถุประสงค์ (Objective)
1. เพื่อกาหนดกรอบในการประเมินผลลัพธ์เชิงนวัตกรรม
2. เพื่อเป็นแนวทางในการดาเนินการประเมินผลลัพธ์เชิงนวัตกรรม
คานิยาม (Definition)
ขอบเขตความรับผิดชอบ (Scope and Accountability) และการดาเนินงาน (Operation)
ระเบียบปฏิบัติงานนี้ครอบคลุม
หน่วยงาน/คณะทางาน
1. ฝ่ายทรพัยากรบุคคล (ส่วนการจัดการความรู้และนวัตกรรม)
2. หน่วยงานที่รับผิดชอบด้านทรัพย์สินทางปัญญา
3. นักจัดการความรู้ (K.M. Facilitator)
4. กลุ่มนวัตกร
5. ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP)
6. คณะทางานกากับการดาเนินงานด้านกระบวนการปฏิบัติงานและ
การจั ด การ (Enablers) ตามระบบประเมิ น ผลการด าเนิ น งาน
รัฐวิสาหกิจ
7. คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล
8. กรรมการผู้จัดการ

บทบาทและความรับผิดชอบ
อานวยความสะดวกและจัดการ
นาเสนอ
นาเสนอ
นาเสนอ
นาเสนอ
ให้ข้อเสนอแนะ เห็นชอบและสนับสนุน
ดาเนินการ
ให้ความเห็นชอบ / ให้ข้อเสนอแนะ
ให้ความเห็นชอบ/อนุมัติ

อ้างอิงเอกสาร (Reference Document)
1. กระบวนการพัฒนานวัตกรรม (QP – IM – 003)
2. กระบวนการพัฒนาเส้นทางนวัตกรรม (QP – IM – 004)
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วิธีปฏิบัติ

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

เริม่
กระบวนการ

1. ดาเนินการนาเสนอแต่งตั้ง
คณะกรรมการประเมิน
ผลลัพธ์เชิงนวัตกรรม

หัวหน้าส่วน

กลุ่มนวัตกร / ชุมชนนักปฏิบัติ /
หน่วยงานที่รับผิดชอบ

คณะกรรมการประเมินผลลัพธ์เชิง
นวัตกรรม

4. ดาเนินการนาเสนอ
โครงการตามที่กาหนดไว้

5. ดาเนินการพิจารณาอนุมัติ
และประเมินผลลัพธ์เชิง
นวัตกรรม

ผูร้ ับผิดชอบ

QP-KM-009

2. ดาเนินการกาหนดรอบ
การประเมิน พร้อมจัดทา
หลักเกณฑ์เอกสาร สาหรับ
การประเมิน

แบบฟอร์มการประเมิน
ผลลัพธ์เชิงนวัตกรรม

3. ดาเนินการเชิญให้เข้ามา
นาเสนอโครงการตามที่กาหนด
ไว้ใน โครงการนวัตกรรม

7. ดาเนินการส่งผลการ
ประเมิน ไปยังผู้บริหาร
ของแต่ละฝ่ายงาน

อนุมตั ิ
6. ดาเนินการพิจารณา
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ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

กลุ่มนวัตกร / ชุมชนนักปฏิบัติ /
หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หัวหน้าส่วน

ผูร้ ับผิดชอบ

คณะกรรมการประเมินผลลัพธ์เชิง
นวัตกรรม

QP-KM-009

8. ดาเนินการกาหนด
ผลลัพธ์ของแต่ละโครงการ
นวัตกรรม กระจายไปยัง
การประเมินผลปฏิบัติงาน

9. ดาเนินการสรุปผลการ
ประเมินผลลัพธ์นวัตกรรม
ภาพรวมทั้งระดับบุคคล
และ ภาพรวมขององค์กร

เสร็จสิน้
กระบวนการ

10. ดาเนินการนาเสนอ
ผลการประเมินผลลัพธ์
นวัตกรรม
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ระเบียบ ขั้นตอนการปฏิบัติ (Work Instruction)
1. ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ส่วนการจัดการความรู้และนวัตกรรม) มีหน้าที่นาเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินผลลัพธ์เชิงนวัตกรรม ซึ่งมีองค์ประกอบ คือ
1) กรรมการผู้จัดการ
2) คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล
โดยคณะกรรมการประเมินผลลัพธ์เชิงนวัตกรรม มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการประเมินผลลัพธ์เชิง
นวัตกรรม และอนุมัติผลลัพธ์เชิงนวัตกรรม โดยจะพิจารณาจาก
i. ความสอดคล้องผลักดัน แผนยุทธศาสตร์องค์กร
ii. ความสอดคล้องผลักดัน แผนยุทธศาสตร์การจัดการความรู้
iii. ความสอดคล้องผลักดัน แผนยุทธศาสตร์การจัดการนวัตกรรม
iv. ความเชื่อมโยงกับ ตาแหน่งทางยุทธศาสตร์
v. ความเชื่อมโยงกับ แผนภูมิยุทธศาสตร์และตัวชี้วัด
vi. ความเป็นไปได้ในการนาไปใช้ พิจารณาจากแผนธุรกิจ และ ผลงานจากการแข่งขัน
นวัตกรรม
2. ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ส่วนการจัดการความรู้และนวัตกรรม) กาหนดรอบการประเมิน เพื่อดาเนินการ
จัดการประเมินในทุกปี พร้อมจัดทาหลักเกณฑ์เอกสาร สาหรับการประเมิน และใช้แบบฟอร์มการ
ประเมินผลลัพธ์เชิงนวัตกรรม (FM-IM-018)
3. ฝ่ า ยทรั พ ยากรบุ ค คล (ส่ ว นการจั ด การความรู้ แ ละนวั ตกรรม) เชิ ญ ให้ กลุ่ ม นวั ต กร / ชุ ม ชนนัก
ปฏิบัติ / หน่วยงานที่รับผิดชอบ เข้ามานาเสนอโครงการตามที่กาหนดไว้ใน โครงการนวัตกรรม (FMIM-009) ต่อ คณะกรรมการประเมินผลลัพธ์เชิงนวัตกรรม เพื่อทาการอนุมัติและประเมินผลลัพธ์เชิง
นวัตกรรม โดยการประเมินจะอยู่ในรูปแบบการให้คะแนน
4. ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ส่วนการจัดการความรู้และนวัตกรรม) ส่งผลการประเมิน ไปยังผู้บริหารของแต่
ละฝ่ายงาน
5. ฝ่ ายทรั พยากรบุคคล (ส่ ว นการจั ดการความรู้และนวัตกรรม) กาหนดผลลั พธ์ของแต่ล ะโครงการ
นวัตกรรม กระจายไปยัง การประเมินผลปฏิบัติงานของ กลุ่มนวัตกร / ชุมชนนักปฏิบัติ / หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
6. ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ส่วนการจัดการความรู้และนวัตกรรม) สรุปผลการประเมินผลลัพธ์นวัตกรรม
ภาพรวมทั้งระดับบุคคล และ ภาพรวมขององค์กร นาเสนอต่อ คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล
และ กรรมการผู้จัดการ
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เอกสารที่เกี่ยวข้อง
แบบฟอร์มการประเมินผลลัพธ์เชิงนวัตกรรม (FM-IM-018)
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ผูร้ ับผิดชอบ

แบบฟอร์มการประเมินผลลัพธ์เชิงนวัตกรรม (FM-IM-018)
หลักเกณฑ์การประเมิน
1. เกณฑ์ความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์องค์กร
2. เกณฑ์ความสอดคล้องกับ ตัวแบบธุรกิจ
1. เกณฑ์ความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์องค์กร
คณะกรรมการจะพิจารณาว่า แนวคิดนวัตกรรมที่นาเสนอมานั้น มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
องค์กรอย่างไร โดยใช้แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) เป็นแนวทาง โดยการสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
องค์กรตามแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) อันได้แก่
1. ความสอดคล้องต่อวิสัยทัศน์
2. ความสอดคล้องต่อวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
3. ความสอดคล้องด้านความมั่นคง ยั่งยืนขององค์กร
4. ความสอดคล้องด้านลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
5. ความสอดคล้องด้านกระบวนการภายใน
6. ความสอดคล้องด้านการเรียนรู้และเติบโต
2. เกณฑ์ความสอดคล้องกับตัวแบบธุรกิจ
คณะกรรมการจะพิจารณาว่า แนวคิดนวัตกรรมที่นาเสนอมานั้น มีความสอดคล้องกับตัวแบบธุรกิจ
(Business Model) ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับ กลุ่มลักษณะธุรกิจ ดังนี้
1. เช่าที่ดินและการก่อสร้าง (R)
2. บริหารทรัพย์สิน (M)
3. บริหารงานก่อสร้าง (CM)
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ชื่อโครงการนวัตกรรม :
รหัสโครงการ
สมาชิกทีม :
ลักษณะของความคิดสร้างสรรค์ และ/หรือนวัตกรรม
◻ สิ่งประดิษฐ์ (Invention)
◻ สินค้า/ผลิตภัณฑ์ (Product and Service Innovation)
◻ กระบวนการ (บริหาร/การผลิต/บริการ) (Process Innovation)
◻ รูปแบบธุรกิจและภารกิจ (Business Model Innovation)

เป้าหมายการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ (10 คะแนน) : ………………
(แสดงว่ามี 1 ข้อได้รับ 5 คะแนน , มี 2 ข้อได้รับ 8 คะแนน มีครบทั้ง 3 ข้อ ได้รับ 10 คะแนน)

1) เพิ่มศักยภาพทางการแข่งขันของรัฐวิสาหกิจ
2) เพิม่ ศักยภาพการปฏิบัติงานเชิงสังคมของรัฐวิสาหกิจ
3) ผลักดันให้รัฐวิสาหกิจบรรลุตามแผนยุทธศาสตร์องค์กร
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ระดับความสอดคล้อง (ข้อละ 10 คะแนน) ประเมินทีละข้อ
หัวข้อ

คะแนน

เหตุล

1. ความสอดคล้องต่อวิสัยทัศน์
2. ความสอดคล้องต่อวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ และตาแหน่งทาง
ยุทธศาสตร์
3. ความสอดคล้องด้านความมั่นคง ยั่งยืนขององค์กร
4. ความสอดคล้องด้านลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
5. ความสอดคล้องด้านกระบวนการภายใน
6. ความสอดคล้องด้านการเรียนรู้และเติบโต
รวม (60 คะแนน)
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ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ (ข้อละ 10 คะแนน) ประเมินทีละข้อ
1) ด้านการเงิน (5 คะแนน ประเมินภาพรวม) : ……………………….
o อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน
o Interest Rate Return
o Payback Period
o Net Present Value
2) ไม่ใช่การเงิน (5 คะแนน ประเมินภาพรวม) : ……………………….
o ประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้น (Efficiency)
o ประสิทธิผลที่เพิ่มขึ้น (Effectiveness)
o ผลิตผลที่ดีขึ้น (Productivity)
o ผลกระทบ (Impact) (ธรรมชาติของผลกระทบ (Nature of Impact) / ขนาดของผลกระทบ (Area/Size of Impact) )
ความคิดสร้างสรรค์ และ/หรือนวัตกรรม” ( 20 คะแนน ) : ………………………………
1) สามารถนาไปจดสิทธิบัตร หรือทรัพย์สินทางปัญญา
2) สามารถนาไปจดลิขสิทธิ์

สรุปผลการประเมินผลลัพธ์เชิงนวัตกรรมรายโครงการ : ………………………. คะแนน (คิดเป็น …………… เปอร์เซ็นต์)
ผู้ประเมิน
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ภาคผนวก
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