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บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด (ธพส.) ได้ด าเนินการจัดท าคู่มือการบริหารจัดการนวัตกรรม  
โดยการพิจารณาถึงกรอบแนวทางและแนวคิดในการด าเนินการพัฒนาคู่มือ ซึ่งประกอบด้วยการจัดท าตามแผน
ยุทธศาสตร์ ธพส. พ.ศ.  2566 – 2570  และแผนปฏิบัติการประจ าปี 2566 ซึ่งมีความเชื่อมโยงและสอดคล้องกับ
กฎหมาย นโยบายรัฐบาล แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ 
11 ด้าน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 17 ประการของ
สหประชาชาติเ พ่ือโลกอนาคต (Sustainable Development Goals–SDGs) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลเ พ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ภาพรวมของ
รัฐวิสาหกิจสาขาสาธารณูปการ ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลัง และยุทธศาสตร์กรมธนารักษ์ ตลอดทั้งการพิจารณา
ปัจจัยแนวโน้มเศรษฐกิจ และการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทั้งนี้
เพ่ือให้สาระส าคัญของเล่มมีความเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน สอดคล้องตามระบบการประเมินผล
การด าเนินงานรัฐวิสาหกิจ ตามระบบประเมินผลรัฐวิสากิจ State Enterprise Assessment Model : SE-AM 
และมีความเป็นสากลมากขึ้น 
  คู่มือการบริหารจัดการนวัตกรรมของ ธพส. ประกอบด้วยโครงสร้างผู้รับผิดชอบทิศทางการขับเคลื่อน
นวัตกรรม กรอบหลักการ แนวคิดการจัดการนวัตกรรมในองค์กร  การบริหารจัดการ การส่งเสริมการด าเนินงาน 
ระบบติดตาม ประเมิน และกระบวนการนวัตกรรม รายงานผลการด าเนินงานแก่ผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการ 
และ/หรือคณะอนุกรรมการ 

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือการบริหารจัดการนวัตกรรมของ ธพส. ฉบับนี้
เป็นส่วนผลักดันให้การบริหารจัดการนวัตกรรมของ ธพส. เป็นไปอย่างเป็นระบบส่งผลต่อองค์กรและการผลักดันให้
นวัตกรรมเป็นรูปธรรม พร้อมทั้งส่งเสริมให้สอดรับกับวิสัยทัศน์  “องค์กรสมัยใหม่ในกำรพัฒนำและบริหำร
ทรัพย์สินของรัฐให้เกิดมูลค่ำเพิ่มเพื่อกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืน” ทั้งสร้างความเชื่อมั่นและตอบสนองความต้องการ
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม 

 

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด 
ตุลาคม 2565 
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บริบทองค์กร  

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด (ธพส.) 2 
วัตถุประสงค์ 3 
ตัวชี้วัดและเป้าหมายในเชิงผลผลิต (Output) 3 
ตัวชี้วัดและเป้าหมายในเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 3 
แผนวิสาหกิจ พ.ศ. 2566 – 2570 และการจัดการความรู้และนวัตกรรม 4 
ประเด็นความส าคัญการเชื่อมโยงต่อการจัดการนวัตกรรม 10 
โครงสร้างผู้รับผิดชอบการบริหารจัดการจัดการนวัตกรรม ธพส. 13 
ระบบส่งเสริมการด าเนินงานการบริหารจัดการนวัตกรรม 15 
หน้าที่คณะท างานด้านการจัดการความรู้ 17 
หน้าที่คณะท างานด้านการจัดการนวัตกรรม 17 

ส่วนที่ 2 18 
กรอบหลักกำร แนวคิดกำรจัดกำรนวัตกรรมในองค์กร  

กรอบหลักการ/แนวคิดในการประเมินการจัดการนวัตกรรม 19 
หลักเกณฑ์การประเมินการจัดการนวัตกรรม 19 
หลักการจัดการนวัตกรรม 20 
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กรอบแนวทางกระบวนการแข่งขันนวัตกรรม 21 
ศูนย์บ่มเพาะ (Incubation Center) 21 
หลักการเบื้องต้นของนวัตกรรม Innovation 22 
กระบวนการคิดเชิงออกแบบ หรือ Design thinking 23 

ส่วนที่ 3 27 
ทิศทำงกำรขับเคลื่อนนวัตกรรม  

ความส าคัญของการจัดการนวัตกรรม 28 
ระบบนวัตกรรมองค์กรเพ่ือความยั่งยืน (Corporate Sustained Innovation System) 28 
นโยบายและแนวทางการจัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจ าปี 2566 28 
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นโยบายการขับเคลื่อน Innovation 32 
นิยามนวัตกรรม 33 
ประเภทของนวัตกรรม 34 
กรอบนโยบายและแนวทางการด าเนินงาน 34 
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ระเบียบปฏิบัติงาน กระบวนการส ารวจ วิเคราะห์ลูกค้า (VOC)  และผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย (VOS) 44 
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บริษัท ธนำรักษ์พัฒนำสินทรัพย์ จ ำกัด (ธพส.)  
ก่อตั้งขึ้นให้มีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจตามพระราชบัญญัติว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 มีหน้าที่

ส าคัญในช่วงเวลานั้น คือ การลงทุนก่อสร้างอาคาร และบริหารโครงการศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติและการ
บริหารจัดการทรัพย์สินอ่ืนของรัฐตามนโยบายของรัฐบาล นอกจากนี้ยังได้รับการอนุมัติให้บริหารจัดการโครงการ
พัฒนาพื้นที่ส่วนขยายศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 พ้ืนที่โซน C เพ่ิมเติม  

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด (ธพส.) มีแนวทางและการพัฒนาองค์กร เพ่ือมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่
ทันสมัย โดยใช้แนวทางของระบบการประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจใหม่ มาปรับใช้ในการบริหารจัดการทั่วทั้งองค์กร 
(Core Business Enabler) นอกจากนี้ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด (ธพส.) ได้ด าเนินการทบทวน
วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ ส าหรับ พ.ศ. 2565 – 2570  

 
 

ภำพที่ 1 หลักกำรกำรจัดกำรนวัตกรรม 

จากภาพที่ 1 เป็นกรอบการอธิบายถึงหลักการในการด าเนินการของการจัดการนวัตกรรมที่มีการจัดการ
ความรู้ (Knowledge Management) เป็นรากฐานที่ส าคัญของการสร้างนวัตกรรม (Innovation) ส าหรับองค์กร 
และนวัตกรรมดังกล่าวจะต้องสอดคล้องกับตัวแบบทางธุรกิจ (Business Model) เพ่ือให้มั่นใจได้ว่านวัตกรรมที่
ได้รับการออกแบบหรือผลิตออกมานั้นจะเป็นส่วนส าคัญในการเพ่ิมมูลค่าทางการตลาดหรือคุณค่าทางเศรษฐกิจให้
เกิดขึ้นกับองค์กรได้ และการที่จะท าให้การจัดการความรู้ซึ่งเป็นรากฐาน และนวัตกรรมซึ่งเป็นเป้าหมายประสบ
ความส าเร็จนั้น องค์กรต้องค านึงถึงตัวขับเคลื่อน 4 กลุ่มหลัก ได้แก่ 
 

1) กระบวนการจัดการข้อมูลและการวิเคราะห์ 
2) ระบบเทคโนโลยีในการท างาน 
3) กระบวนการและตัวแบบการปฏิบัติ (Best Practices) 
4) ทรัพยากรบุคคล  
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ทั้ง 4 กลุ่มหลัก มีความส าคัญในการผลักดันบนกระบวนการสร้างนวัตกรรม  (Innovation Process) ให้
บรรลุผลส าเร็จและเป็นกลไกส าคัญในการผลักดันให้บริษัทบรรลุตามต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ (Strategic 
Positioning) ที่ได้ก าหนดไว้ และบรรลุวิสัยทัศน์ ซึ่งบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด ได้ด าเนินการวางกรอบ
แนวทางในปี 2566 ตามหลักการที่แสดงในภาพที่ 1 โดยจัดท ากระบวนการ และรายละเอียดตามหลักการจน
ครบถ้วน ซึ่งในระยะถัดไปเพ่ือขับเคลื่อนการบริหารจัดการนวัตกรรม บริษัทฯ ได้วางแผนในการพัฒนา ออกแบบ
การบริหารสู่การเป็นองค์กรนวัตกรรมที่ยั่งยืน (Corporate Sustained Innovation System) 

วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือใช้เป็นแนวทางให้การด าเนินกิจกรรมและการด าเนินงานตลอดทั้งกระบวนการการจัดการนวัตกรรม

ของบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด 
2. เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการก าหนดดัชนีชี้วัดความส าเร็จของการด าเนินการด้านการจัดการนวัตกรรม 
3. เพ่ือเป็นการวางรากฐานส าคัญในการมุ่งสู่องค์กรนวัตกรรมและยั่งยืนของ ธพส. 
4. เพ่ือเป็นการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างแผนยุทธศาสตร์การจัดการนวัตกรรมและหลักเกณฑ์ Core 

Enablers  

ตัวช้ีวัดและเป้ำหมำยในเชิงผลผลิต (Output)  
ผลผลิตเชิงปริมาณเป็นตัวเลข หรือกิจกรรมส าคัญ (อาจมากกว่า 1 ตัวชี้วัด) 

ตำรำงที่ 1 ตัวชี้วัดและเป้ำหมำยในเชิงผลผลิต (Output) 
ตัวช้ีวัด เป้ำหมำยภำยในปี 2566 

จ านวนโครงการนวตักรรมที่ส่งประกวดภายนอก 1 โครงการ 
ร้อยละความส าเรจ็การด าเนินงานตามแผน ร้อยละ 100 

 

ตัวช้ีวัดและเป้ำหมำยในเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ หรือที่จะเกิดข้ึนในระยะยาว (อาจมากกว่า 1 ตัวชี้วัด) 

ตำรำงที่ 2 ตัวชี้วัดและเป้ำหมำยในเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
ตัวช้ีวัด เป้ำหมำยภำยในปี 2566 

ระดับคะแนนตัวชี้วัด Enablers ด้ำนกำรจัดกำรควำมรู้และนวัตกรรม เพิ่มขึ้น 0.20 คะแนนจากปีก่อน 

 
 
 
 
 
 
 

 



บรษิทั ธนารกัษพ์ฒันาสนิทรพัย ์จ ากดั 
DHANARAK ASSET DEVELOPMENT CO., LTD. 

4 

 

 

แผนวิสำหกิจ พ.ศ. 2566 – 2570 และกำรจัดกำรควำมรู้และนวัตกรรม 
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด ก าหนดกรอบทิศทางยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2566 – 2570 ดังนี้ 

“องค์กรสมัยใหม่ในการพัฒนาและบริหารทรัพย์สินของรัฐให้เกิดมูลค่าเพิ่ม เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน” 
 

ค ำจ ำกัดควำม วิสัยทัศน์  
สมัยใหม่ หมายถึง มีการบริหารจัดการองค์กรที่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ Enablers โดยมุ่งเน้นการใช้

ประโยชน์จากการบริหารจัดการข้อมูลเทคโนโลยีดิจิทัล องค์ความรู้ และนวัตกรรม เพ่ือสร้างประสบการณ์ที่ดีและ
สร้างคุณค่าร่วมให้กับลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งสนับสนุนภารกิจหลักให้บรรลุเป้าหมาย  
 นวัตกรรม หมายถึง บุคลากรมีความคิดสร้างสรรค์ ความคิดเชิงนวัตกรรม รวมทั้งมีทักษะความเชี่ยวชาญ
รอบด้าน (Multi - Skill) คิดเป็นระบบองค์รวมและน ามาใช้ในการจัดท าโครงการพัฒนาและบริหารสินทรัพย์ของ
รัฐ และปรับปรุงกระบวนการท างาน ทั้งนี้ นวัตกรรมคือสิ่งที่มาจากการคิดค้นหรือประดิษฐ์ขึ้นมาใหม่หรือท าให้
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ได้แก่ เทคโนโลยี ความคิด สิ่งประดิษฐ์ หรือผลิตภัณฑ์ ซึ่งมี 3 รูปแบบ คือ นวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์และบริการ นวัตกรรมกระบวนการท างาน และนวัตกรรมรูปแบบธุรกิจใหม่  
 ทรัพย์สินของรัฐ หมายถึง ทรัพย์สินที่ ธพส. น ามาบริหารจัดการ หรือพัฒนาโครงการต่าง ๆ เพ่ือ
ประโยชน์แก่รัฐ และกระตุ้นเศรษฐกิจโดยรวม  
 มูลค่ำเพิ่ม หมายถึง มูลค่าเพ่ิมหรือผลประโยชน์ที่ได้รับทั้งในด้านการเงินและในด้านสังคม (Social 
Benefit) จากการด าเนินโครงการพัฒนา และบริหารทรัพย์สินของรัฐที่มีประสิทธิภาพ สามารถสร้างคุณค่าร่วม
ให้กับลูกค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม โดยเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (CSR in Process)  
 กำรเติบโต หมายถึง การเติบโตที่มีคุณค่าท าให้องค์กรมีความเข้มแข็งและมีก าไรได้อย่างยั่งยืน รวมถึง
สามารถสนองตอบความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ชุมชนและสังคมได้ในระยะยาว  
 ยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาที่ยั่งยืนที่ตอบสนองความต้องการของปัจจุบัน โดยไม่ท าให้เกิดปัญหาใน
อนาคต เป็นการพัฒนาที่ต้องเชื่อมโยงและสัมพันธ์โดยค านึงถึงองค์ประกอบ 4 ด้าน คือ เศรษฐกิจ สังคม 
สิ่งแวดล้อมและธรรมาภิบาล สอดคล้องกับเป้าหมาย SDGs หลักการ BCG หลักการ Triple Bottom Lines 
(เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม) และหลักการ ESG ( Environment Social Governance) 
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ตัวช้ีวัดวิสัยทัศน์ 
ตำรำงที่ 3 ตัวชี้วัดวิสัยทัศน์ 

Key Word KPIs 
เป้ำหมำย 

2565  2566 2567 2568 2569 2570 
1. สมัยใหม่  
 

จ านวนความคิดสร้างสรรค์/นวัตกรรมที่ถูกส่งไปประกวดภายนอก 
(จ านวนโครงการ) 

1 1 1 1 1 1 

ระดับความสามารถ/ทักษะของพนักงานที่เพ่ิมข้ึน (จ านวนทักษะ)  2 2 2 2 2 2 

ระดับคะแนนด้านกระบวนการปฏิบัติงานและจัดการ (Enablers)  
เพิ่มขึ้น 

จากปีก่อน 
0.2 คะแนน 

เพิ่มขึ้น 
จากปีก่อน 
0.2 คะแนน 

เพิ่มขึ้น 
จากปีก่อน 
0.2 คะแนน 

เพิ่มขึ้น 
จากปีก่อน 
0.2 คะแนน 

เพิ่มขึ้น 
จากปีก่อน 
0.2 คะแนน 

เพิ่มขึ้น 
จากปีก่อน 
0.2 คะแนน 

2. การบริหารและพัฒนา   
 ทรัพย์สินของรัฐ  

Occupancy Rate (ร้อยละ) 95 95 95 95 95 95 

จ านวนโครงการที่ศึกษาความเป็นไปได้โครงการใหม่ (โครงการ)  2  2 2 2 2 2 

3. มูลค่าเพ่ิม  EBITDA (ล้านบาท) 623 677 858 983 909 947 

EP (ล้านบาท) 994 1,056 1,603 1,916 1,862 1,855 

4. การเติบโต  ระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ≥ 4.5 ≥ 4.5 ≥ 4.5 ≥ 4.5 ≥ 4.5 ≥ 4.5 

5. ยั่งยืน  
 

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
หน่วยงานภาครัฐ (ITA)  

ร้อยละ ≥ 
93.56 

ร้อยละ ≥ 
93.56 

ร้อยละ ≥ 
93.56 

ร้อยละ ≥ 
93.56 

ร้อยละ ≥ 
93.56 

ร้อยละ ≥ 
93.56 

ผลประเมิน Enablers ด้านการก ากับดูแลที่ดีและการน าองค์กร 
(CG)  

เพิ่มขึ้น 
จากปีก่อน 
0.2 คะแนน 

เพิ่มขึ้น 
จากปีก่อน 
0.2 คะแนน 

เพิ่มขึ้น 
จากปีก่อน 
0.2 คะแนน 

เพิ่มขึ้น 
จากปีก่อน 
0.2 คะแนน 

เพิ่มขึ้น 
จากปีก่อน 
0.2 คะแนน 

เพิ่มขึ้น 
จากปีก่อน 
0.2 คะแนน 
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พันธกิจ  
1. พัฒนาศูนย์ราชการให้ทันสมัย และบริหารจัดการให้เกิดความสมดุล  
2. พัฒนาและบริหารทรัพย์สินของรัฐให้เกิดมูลค่าเพ่ิมทั้งในเชิงเศรษฐกิจ สังคม  และสิ่งแวดล้อมด้วย

หลักธรรมาภิบาล 
3. พัฒนาธุรกิจใหม่เพ่ือ เพ่ือเพ่ิมทางเลือกให้กับหน่วยงานภาครัฐ  รวมทั้งเป็นการเพ่ิมช่องทางการหา

รายได ้ที่หลากหลายและสร้างประโยชน์แก่รัฐ 
4. พัฒนาองค์กรด้วยนวัตกรรมและการบริหารจัดการสมัยใหม่  

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศำสตร์  
SO 1 พัฒนาทรัพย์สินของรัฐให้เกิดมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  
SO 2 สร้างประสบการณ์ท่ีดีและคุณค่าร่วมให้กับลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
SO 3 ส่งเสริมการบริหารจัดการอาคารด้วย BCG Model 
SO 4 ยกระดับบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ  
SO 5 ปรับเปลี่ยนระบบงานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม  
SO 6 บริหารจัดการการเงินให้มีประสิทธิภาพ  
SO 7 ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล  

ค่ำนิยม (Core Values)  
C: Customer Relation (ความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย) 
U: Unity (ความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียว) 
P: Professionalism & Innovation (ความเชี่ยวชาญในงานและนวัตกรรม) 
I: Integrity (ความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น) 
D: Dedication (ความรับผิดชอบต่อค ามั่นสัญญา) 
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บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด (ธพส.) ได้ทบทวนและก าหนด ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ เพ่ือเป็น
กรอบและแนวทางในการด าเนินงานขององค์กรดังภาพที่ 2 ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ (Strategic Position)  

 
ภำพที่ 2 ต ำแหน่งทำงยุทธศำสตร์ 

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด (ธพส.) ได้ด าเนินการในการก าหนด และท าการวิเคราะห์จุดแข็ง 
จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค ( SWOT Analysis)    

Strength 
S1 ธพส. มีความรู้ความช านาญในการบริหารศูนย์ราชการฯ และมีความน่าเชื่อถือ รวมทั้งมีความสัมพันธ์ที่ดีกับหน่วยงานก ากับ

ดูแล/หน่วยงานภาครัฐ ท าให้ได้รับโอกาสในการด าเนินโครงการพัฒนาทรัพย์สินของรัฐใหม่ 
S2 การพัฒนาโครงการลงทุนให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม โดยไม่ใช้งบประมาณรัฐ รวมทั้ง ธพส. มีการบริหารจัดการทางการเงิน 

งบประมาณ ท่ีมีประสิทธิภาพ 
S3 ศูนย์ราชการฯ ประกอบด้วยหน่วยราชการจ านวนมาก จึงมีก าลังซื้อที่แน่นอน ประกอบกับมีพื้นที่รองรับผู้ประกอบการที่

หลากหลาย ท้ังขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ ท าให้เอกชนสนใจเข้ามาใช้พื้นที่ต่อเนื่อง 
S4 การให้บริการเชิงรุกและสร้างความสัมพันธ์อันดีกับหน่วยงานผู้เช่าอย่างต่อเนื่อง 
S5 พนักงานมีความผูกพันต่อองค์กร และส่วนใหญ่อยู่ในช่วง Gen Y ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัลได้เป็นอย่างดี 
S6 ธพส. ให้ความส าคัญกับ CSR in Process และความยั่งยืน โดยได้รับมาตรฐานอาคารยั่งยืน ระดับ Platinum จากสภาอาคาร

ยั่งยืนของเยอรมัน ตามมาตรฐานอาคาร DGNB ซึ่งเป็นอาคารประหยัดพลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืน 
S7 มีระบบเทคโนโลยีหลัก โครงสร้างพื้นฐาน เครือข่ายและระบบสารสนเทศ ที่ช่วยสนับสนุนภารกิจหลักและให้บริการลูกค้าท่ีมี

ประสิทธิภาพ 
S8 คณะกรรมการและผู้บริหารให้ความส าคัญในการก าหนดนโยบาย แผนระยะยาว แผนระยะสั้นท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ

และกรอบการประเมินผล สคร. รวมทั้งติดตามผลการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ ท าให้ผลการด าเนินงานส่วนใหญ่ดีกว่า
เป้าหมาย 

S9 มีความรู้ความช านาญในการบริหารศูนย์ราชการฯ และมีความน่าเช่ือถือ รวมทั้งมีความสัมพันธ์ที่ดีกับหน่วยงานก ากับดูแล/
หน่วยงานภาครัฐ ท าให้ได้รับโอกาสในการด าเนินโครงการพัฒนาทรัพย์สินของรัฐใหม่ 

S10 ธพส. ให้ความส าคัญกับ CSR in Process และความยั่งยืนโดยได้รับมาตรฐานอาคารยั่งยืน ระดับ Platinum จากสภาอาคาร
ยั่งยืนของเยอรมัน ตามมาตรฐานอาคาร DGNB ซึ่งเป็นอาคารประหยัดพลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืน 
ตลอดจนมีความช านาญด้านบริหารโครงการขนาดใหญ่  
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Strength 
S11 คณะกรรมการ และผู้บริหารให้ความส าคัญในการก าหนดโครงสร้างการก ากับดูแล นโยบาย ทิศทางขององค์กร ในระยะยาว

และระยะสั้น รวมทั้ง Business Model ที่ชัดเจน และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและกรอบการประเมินผล สคร. 
S12 ธพส. มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ และคณะกรรมการเพื่อขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านนวัตกรรม และมีการก าหนด

โครงสร้างผู้รับผิดชอบการก ากับดูแลและบริหารจัดการนวัตกรรมขององค์กร 
S13 ธพส. ได้มีการก าหนดให้นวัตกรรมเป็นส่วนหนึ่งของแผนยุทธศาสตร์องค์กร โดยมีการก าหนดจ านวนนวัตกรรม เป็น

เป้าหมายในการจัดท านวัตกรรม 
 

Weakness 
W1 ขาดการวิเคราะห์ความต้องการ ความคาดหวังของลูกค้า และตลาดในปัจจุบัน รวมถึงแนวโน้มธุรกิจพื้นที่เช่าเชิงพาณิชย์ใน 

 อนาคต เพื่อพัฒนารูปแบบธุรกิจใหม่ ๆ ให้สามารถตอบสนองความต้องการ ความคาดหวังของตลาดและสร้างมูลค่าเพิ่มจาก 
 การบริหารพื้นที่เชิงพาณิชย์ ประกอบกับร้านค้าในศูนย์ราชการฯ บางร้านมีการเช่ามานาน จึงควรต้องมีการปรับปรุงให้ 
 ทันสมัย 

W2 การบริหารจัดการจราจร และที่จอดรถในศูนย์ราชการฯ ยังไม่มีประสิทธิภาพ 
W3 ประชาชนท่ัวไปรู้จักศูนย์ราชการฯ มากกว่าในนาม ธพส. 
W4 กระบวนการพัฒนาและการใช้ประโยชน์ Talents & Successors ยังไม่เป็นระบบ ท าให้บุคลากรไม่ทันต่อการสืบทอด 

 ต าแหน่งงานของผู้บริหารระดับสูง 
W5 ขาดการวิเคราะห์และจัดท าสถาปัตยกรรมองค์กรโดยแสดงให้เห็นภาพในปัจจุบัน ก่อนน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้กับทุก 

 ส่วนขององค์กร (As is) และภาพในอนาคตในการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้กับทุกส่วนขององค์กร (To be) รวมทั้งขาด 
 การก าหนดกระบวนการเชื่อมโยงข้อมูล และการด าเนินงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานท่ีมีแนวทางปฏิบัติอย่างเป็นระบบ 

W6 การส่งเสริม สร้างบรรยากาศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนานวัตกรรมไปสู่การปฏิบัติ ยังไม่ครอบคลุ มทุกระดับและทุก 
 หน่วยงาน 

W7 การพัฒนา ส่งเสริม สร้างบรรยากาศ ให้พนักงานใช้ข้อมูลสารสนเทศหรือระบบสารสนเทศ รวมทั้งมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
 มีความคิดเชิงวิเคราะห์ และพัฒนานวัตกรรมไปสู่การปฏิบัติ ยังไม่ครอบคลุมทุกระดับและทุกหน่วยงาน 

W8 ธพส. ควรมีการส่งเสริม สร้างบรรยากาศการพัฒนานวัตกรรมในทุกระดับทุกหน่วยงาน 
W9 ธพส. ควรก าหนดแนวทางการน าการจัดการความรู้เชื่อมโยงสู่การพัฒนานวัตกรรมอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิผล 
W10 ธพส. ควรมีการจัดตั้งทีมงานท่ีมุ่งเน้นการพัฒนานวัตกรรมตามแผนยุทธศาสตร์องค์กร และพัฒนาทีมเหล่านั้นให้ออกแบบ 

สร้างและพัฒนานวัตกรรมที่ผลักดันธุรกิจได้อย่างเป็นรูปธรรม 
W11 ธพส. ควรผลักดันศูนย์บ่มเพาะนวัตกรรมองค์กรให้เป็นรูปธรรม และสอดคล้องกับ Corporate Innovation System  

เพื่อสร้างความยั่งยืน 
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Opportunities 
O1 การผลักดันโครงการลงทุนของภาครัฐ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจโดยรวม ประกอบกับยังมีทรัพย์สินภาครัฐที่ ธพส. สามารถเข้าไป

พัฒนาสร้างมูลค่าเพิ่มทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม 
O2 จากแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยที่ลดลงและอยู่ในระดับต่ าประกอบกับการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐเน้นกระตุ้นแก้ปัญหาระบบ

เศรษฐกิจในระยะสั้น จึงเป็นโอกาสของ ธพส. ท่ีจะได้รับงานโครงการภาครัฐมากขึ้น 
O3 หน่วยงานภาครัฐมีการขยายตัวและเพิ่มภารกิจ ท าให้ความต้องการใช้พื้นที่ศูนย์ราชการฯ เพิ่มมากขึ้น (เช่น สถาบันโรค

ผิวหนัง) 
O4 การสร้างความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชน เพื่อเพิ่มโอกาสในการขยายการลงทุนในโครงการใหม่ รวมทั้งโอกาสในการสร้าง

นวัตกรรม 
O5 ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 13 (สศช.) รวมทั้งยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ (สคร.) มุ่งเน้น เรื่อง BCG เศรษฐกิจสร้างคุณค่า 

สังคมเดินหน้าอย่างยั่งยืน (เศรษฐกิจมูลค่าสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม/สังคมแห่งโอกาสและความเสมอภาค/วิถีชีวิตที่ยั่งยืน/
ปัจจัยสนับสนุนการพลิกโฉมประเทศ)’ 

O6 การสร้างความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชน เพื่อเพิ่มโอกาสในการขยายการลงทุนในโครงการใหม่ รวมทั้งโอกาสในการสร้าง
นวัตกรรม  

O7 ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 13 (สศช.) รวมทั้งแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจ (สคร.) มุ่งเน้น เรื่อง BCG เศรษฐกิจสร้างคุณค่า
สังคมเดินหน้าอย่างยั่งยืน  

O8 มีการก าหนดยุทธศาสตร์จากคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) เรื่องสนับสนุนการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี ซึ่งเป็น
การท าให้ ธพส. ได้รับการสนับสนุนและผลักดันให้การวางกรอบนโยบายและการปฏิบัติด้านนวัตกรรม 

O9 ปัจจุบันในประเทศไทย มี Platform และเทคโนโลยีที่เอื้อต่อการพัฒนานวัตกรรม ธพส. ซึ่งอาจจะผ่านความร่วมมือกับภาครฐั 
อย่างกระทรวงอุดมศึกษาฯ หรือมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ได้ อาทิ การร่วมมือกับอุทยานวิทยาศาสตร์แห่งชาติ เป็นต้น นอกจากนี้
ยังมีการด าเนินการในรูปแบบ Co-Creation ระหว่างภาครัฐและเอกชนในการพัฒนานวัตกรรม 

O10 นโยบายรัฐในการพัฒนาเศรษฐกิจ ดิจิทัล หรือไทยแลนด์ 4.0 เปิดโอกาสให้หน่วยงานรัฐต่าง ๆ ให้ความส าคัญและมุ่งเน้นใน
การสร้างนวัตกรรมเพื่อสอดคล้องกับนโยบายประเทศ   

 

Threats 
T1 การเปลี่ยนแปลงกฎหมายต่าง ๆ ที่อาจกระทบต่อภารกิจของ ธพส. เช่น กฎหมายภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง, พ.ร.บ.คุ้มครอง

ข้อมูลส่วนบุคคล, พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร, พ.ร.บ. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์, พ.ร.บ. สิ่งแวดล้อม 
T2 โรคระบาดหรือภัยพิบัติรูปแบบใหม่ รวมทั้งภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว ส่งผลกระทบรุนแรงต่อภารกิจของ ธพส. เช่น โรค

ระบาด ภัยธรรมชาติ เป็นต้น 
T3 โครงการที่ได้รับให้บริหารจากภาครัฐ อาจไม่คุ้มค่าทางการเงิน เนื่องจากเป็นโครงการเชิงนโยบาย 
T4 แนวโน้มการแข่งขันจากภาคเอกชนมีมากขึ้น เช่น พ้ืนท่ีพาณิชย์ พื้นที่ส านักงาน 
T5 การก่อสร้างโดยรอบศูนย์ราชการ ส่งผลกระทบต่อการจราจรและสิ่งแวดล้อม 
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ประเด็นควำมส ำคัญกำรเชื่อมโยงต่อกำรจัดกำรนวัตกรรม 
• ประเด็นควำมเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์  

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด (ธพส.) ได้ระบุและก าหนดไว้ในวิสัยทัศน์ชุดปรับปรุงใหม่ ถึงการ
เน้นย้ าเรื่องการเป็นองค์กรสมัยใหม่และความยั่งยืน โดยเฉพาะเรื่องการเป็นองค์กรสมัยใหม่ที่อธิบายอย่างชัดเจน
ในค านิยามที่ระบุความสมัยใหม่ขององค์กรด้วยนวัตกรรม ซึ่งการจะผลักดันให้นวัตกรรมเป็นไปตามนิยามที่ระบุได้
นั้น โดยก าหนดให้มีบุคลากรมีความคิดสร้างสรรค์ ความคิดเชิงนวัตกรรม รวมทั้งมีทักษะความเชี่ยวชาญรอบด้าน 
(Multi - Skill) คิดเป็นระบบองค์รวมและน ามาใช้ในการจัดท าโครงการพัฒนาและบริหารสินทรัพย์ของรัฐ และ
ปรับปรุงกระบวนการท างานทั้งนี้ รวมถึงการวางเป้าหมายของการเป็นองค์กรนวัตกรรมและยั่งยืน (Innovative 
and Sustainable Organization) จึงจะเห็นได้ว ่าจุดหมายที ่ส าคัญของบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ 
จ ากัด คือการมุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น การจัดการนวัตกรรมจึงเป็นเรื่องส าคัญ
ล าดับต้นขององค์กร โดยได้ก าหนดระบบนวัตกรรมองค์กรให้เป็นแบบ Corporate Sustained Innovation 
System หรือการสร้างนวัตกรรมเพ่ือผลักดันการพัฒนาที่ยั่งยืนนั่นเอง 

วิสัยทัศน์การจัดการนวัตกรรม 
“มุ่งมั่นพัฒนานวัตกรรมและระบบบริหารจัดการนวัตกรรม เพ่ือสนับสนุนการสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ

และสังคมจากการพัฒนาทรัพย์สินของรัฐ ผ่านนวัตกรรมแบบเปิดและนวัตกรรมแบบปิด โดยสร้างเสริมศักยภาพ
และการมีส่วนร่วมของบุคลากรในองค์กรทุกระดับให้มีทัศนคติที่ดีพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง และใช้ความคิดริเริ่ม
ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ (Newness) เพ่ือขับเคลื่อนนวัตกรรมในการสร้างความยั่งยืนให้เกิดขึ้นทั่วทั้งองค์กร” 

• ประเด็นควำมเชื่อมโยงพันธกิจขององค์กร  
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด (ธพส.) ได้ระบุพันธกิจขององค์กรเพ่ือผลักดันให้บรรลุวิสัยทัศน์ 

ไว้ทั้งสิ้น 4 พันธกิจ  

ตำรำงที่ 4 ประเด็นควำมเชื่อมโยงพันธกิจของ ธพส. 
พันธกิจของ ธพส. ควำมเชื่อมโยงกำรจัดกำรนวัตกรรม 

1. พัฒนาศูนย์ราชการให้ทันสมัย และ
บริหารจัดการให้เกิดความสมดุล  

การพัฒนาศูนย์ราชการและการบริหารจัดการให้เกิดความสมดุลได้นั้น การใช้
นวัตกรรมและการสร้างนวัตกรรมเพื่อการบริหารจัดการ เป็นสิ่งที่จ าเป็นอย่างยิ่งต่อ
การก้าวสู่การเป็นองค์กรนวัตกรรมและยั่งยืน 

2. พัฒนาและบริหารทรัพย์สินของรัฐ
ให้เกิดมูลค่าเพิ่มทั้งในเชิงเศรษฐกิจ
และสังคม และสิ่งแวดล้อมด้วยหลัก
ธรรมาภิบาล 

การพัฒนาและบริหารทรัพย์สินของรัฐให้เกิดมูลค่าเพิ่มทั้งเชิงเศรษฐกิจและ
สังคมได้นั้น การพัฒนานวัตกรรมในมิติต่าง ๆ ท้ังนวัตกรรมกระบวนการ นวัตกรรม
ตัวแบบธุรกิจ และนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการ จะมีส่วนส าคัญในการสร้าง
มูลค่าเพิ่มในทุกมิติ  
 

3. พัฒนาธุรกิจใหม่เพื่อ เพื่อเพิ่ม
ทางเลือกให้กับหน่วยงานภาครัฐ  
รวมทั้งเป็นการเพิม่ช่องทางการหา
รายได้ ที่หลากหลายและสร้าง
ประโยชน์แก่รัฐ 

การแสวงหารายได้ใหม่ส าหรับบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด (ธพส.) 
จ าเป็นต้องพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบรกิาร รวมถึงนวัตกรรมตัวแบบธุรกิจเพือ่
เป็นกระบวนการส าคัญในการสร้างรายได้ใหม่ ธุรกิจใหม่ให้เกิดขึ้น  
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พันธกิจของ ธพส. ควำมเชื่อมโยงกำรจัดกำรนวัตกรรม 

4. พัฒนาองค์กรด้วยนวัตกรรมและ
การบริหารจัดการสมัยใหม่  

การพัฒนาองค์กรด้วยนวัตกรรมและการบริหารจัดการสมัยใหม่ ถือเป็น
เป้าหมายที่ส าคัญของบริษัท การวางกรอบ แนวทาง การบริหารจัดการนวัตกรรม 
จะเป็นส่วนส าคัญที่พัฒนาองค์กรในมิติแห่งนวัตกรรม และเป็นสิ่งที่ผลักดันให้เกิด
ความยั่งยืนผ่านการจัดการนวัตกรรม 

จากความเชื่อมโยงดังกล่าว การจัดการนวัตกรรมมุ่งเน้นการผลักดันพันธกิจ ใน 3 มิติได้แก่  
1) มิติด้านบุคลากรและวัฒนธรรม (People) ส่งเสริมการเพ่ิมศักยภาพบุคลากรให้มีทัศนคติและ

องค์ความรู้ที่พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลง เพ่ือค้นหาและน านวัตกรรมที่เหมาะสมมาใช้ในการพัฒนาองค์กร  
การสร้างนวัตกรรมบนฐานความรู้เพื่อองค์กรที่ยั่งยืน 

2) มิติด้านกระบวนการ (Process) สนับสนุนให้มีการน าองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมจาก
ภายนอกองค์กร มาประยุกต์ใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ธุรกิจ โดยเชื่อมโยง
กับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์องค์กร 

3) มิติด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) บูรณาการกับเครือข่ายพันธมิตรและผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสียในการแสวงหาความร่วมมือ ความคิดสร้างสรรค์และการจัดการนวัตกรรม สร้างแรงบันดาลใจ ในการ
พัฒนาสร้างสรรค์นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลใหม่มาใช้ในการด าเนินธุรกิจ และสร้างความเปลี่ยนแปลงให้แก่
เศรษฐกิจและสังคม 

โดยทั้ง 3 พันธกิจ จะเป็นไปในทิศทางของการสนับสนุนให้เกิดความยั่งยืนในองค์กร 

• ประเด็นควำมเชื่อมโยงต ำแหน่งทำงยุทธศำสตร์   
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด (ธพส.) ได้ก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ (Strategic Positioning) 

ไว้ทั้งสิ้น 3 ระยะ และมีความสอดคล้องต่อ Core Enablers ด้านการจัดการนวัตกรรม จะเห็นได้ว่าการผลักดันให้
บรรลุตามต าแหน่งทางยุทธศาสตร์นั้น การวางรากฐานของระบบและกระบวนการการจัดการนวัตกรรมเป็นสิ่งที่มี
ความส าคัญอย่างยิ่งต่อองค์กร เพ่ือให้สามารถก้าวสู่การเป็นองค์กรนวัตกรรมและยั่งยืน ( Innovation and 
Sustainable Organization) ในปี 2568 – 2570 เมื่อพิจารณาจากต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ ทางบริษัท ธนารักษ์
พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด (ธพส.) ได้ก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของการจัดการนวัตกรรม ( Innovation 
Management Positioning) ดังนี้  
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ตำรำงที่ 5 ต ำแหน่งทำงยุทธศำสตร์ของกำรจัดกำรนวัตกรรม 
 ระยะสั้น ระยะกลำง ระยะยำว 
 2565 2566 - 2567 2568 - 2570 
 Speed & Grow Completion of new iconic & 

intelligent Government 
Complex 

Innovation & Sustainable 
Organization 

 เร่งรัดโครงการ Zone C และ
ขยายธุรกิจตาม Business 

Model ที่ออกแบบไว ้

ส่งมอบโครงการ Zone C พร้อม
เติบโตอย่างต่อเนื่อง 

มุ่งสู่การเป็นองค์กรนวัตกรรม
และยั่งยืน 

Key Enablers    
KM & Innovation 

 
ทบทวนโครงสร้างพื้นฐาน  

KM & Innovation 
ขยายผลแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ

นวัตกรรมครอบคลุมกระบวนการ
หลัก และระบบนวัตกรรมองค์กร

เพื่อความยั่งยืน 

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
นวัตกรรมทั่วท้ังองค์กร และ
สร้างมลูค่าเพิ่มได้อยา่งเป็น

รูปธรรม 
Innovation 

Management 
Positioning 

โครงสร้างพื้นฐาน 
กระบวนการหลักใน 

การบริหารจัดการนวัตกรรม 
(KM & IM Infrastructure 

and Process) 

ระบบโครงสร้างนวัตกรรมองค์กร
เพื่อความยั่งยืน (Corporate 

Sustained Innovation 
System) 

กระบวนการจดัการความรู้
และนวัตกรรม เป็นระบบ 

การบริหารปกติทั่วท้ังองค์กร 
(KM & IM is Business 

Management System) 

จากตารางที่ 5 จะเห็นได้ว่า ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของการจัดการนวัตกรรมนั้น มีความสอดคล้องกับ
ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด (ธพส.) ทั้งนี้อยู่ในสถานะของตัวขับเคลื่อน
เพ่ือให้บริษัทก้าวสู่การเป็นองค์กรนวัตกรรมและยั่งยืนในปี 2570  

• ประเด็นควำมเชื่อมโยงกับปัจจัยยั่งยืน 
การบริหารจัดการนวัตกรรมของบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด ได้วางโครงสร้างการบริหาร

จัดการนวัตกรรมให้มุ่งเน้นการสร้างองค์กรนวัตกรรมและยั่งยืน โดยได้มีการวางกรอบและเป้าหมายการพัฒนา 
ระบบโครงสร้างนวัตกรรมองค์กรเพ่ือความยั่งยืน (Corporate Sustained Innovation System) โดยบริษัท  
ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด ได้ก าหนดปัจจัยความยั่งยืนไว้ทั้งสิ้น 15 ประเด็น  ดังภาพที่ 3  
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ภำพที่ 3 ปัจจัยยั่งยืนของบริษัท ธนำรักษ์พัฒนำสินทรัพย์ จ ำกัด 

โดยปัจจัยยั่งยืนที่ก าหนด จ าแนกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม บุคลากร และสิทธิมนุษยชน 
ซึ่งแยกออกมาตามระดับความส าคัญมากไปหาน้อยตามตาราง ซึ่งการบริหารจัดการนวัตกรรม เพ่ือให้องค์กรเป็น 
องค์กรแห่งนวัตกรรมและความยั่งยืนนั่น ได้น าปัจจัยยั่งยืนมาเป็นปัจจัยน าเข้าของระบบนวัตกรรม  

โครงสร้ำงผู้รับผิดชอบกำรบริหำรจัดกำรจัดกำรนวัตกรรม ธพส. 
 โครงสร้ำงผู้รับผิดชอบกำรบริหำรจัดกำรจัดกำรนวัตกรรม ธพส. ช่วยสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย
ว่านโยบายและแผนการด าเนินงานต่าง ๆ มีการน าไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผลดังนี้ 

ตำรำงที่ 6 โครงสร้ำงผู้รับผิดชอบกำรบริหำรจัดกำรจัดกำรนวัตกรรม ธพส. 
▪ คณะกรรมกำร ธพส. ก าหนดนโยบาย ให้ความเห็นชอบคู่มือการบริหารจัดการนวัตกรรมและ      

แผนบริหารจัดการนวัตกรรมระยะยาวและประจ าปี ตลอดจนติดตามผล 
การด าเนินงานตามนโยบายและแผนเป็นรายไตรมาส 

▪ คณะกรรมอนุกรรมกำรที่ดูแล
ด้ำนกำรจัดกำรนวัตกรรม 

พิจารณา กลั่นกรอง/ทบทวน ก ากับการด าเนินงานตามนโยบายด้านการใช้
ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมขององค์กร และจัดให้มีแผนแม่บทการ
จัดการความรู้และนวัตกรรมระยะยาวและแผนปฏิบัติการประจ าปี ตลอดจน
ติดตามผลการด าเนินงานตามนโยบายและแผนเป็นรายไตรมาส 

▪ ผู้บริหำรระดับสูง  ทบทวนวิสัยทัศน์และพันธกิจของ ธพส. โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์และ 
การจัดการนวัตกรรมเป็นหลักการส าคัญพ้ืนฐานในการขับเคลื่อนองค์กรสู่
ความยั่งยืน และรับมอบนโยบายส่งเสริมการใช้ความคิดสร้างสรรค์ และ 
การบริหารจัดการนวัตกรรมจากคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ น ามาปฏิบัติผ่าน
การปฏิบัติตนเป็นต้นแบบ (Role Model) และสื่อสารนโยบายแก่ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียที่ส าคัญ ก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และเป้าหมายด้านการเงินและไม่ใช่
การเงนิ 
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▪ คณะท ำงำนด้ำนกำรจัดกำร
นวัตกรรม  

ขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านการจัดการนวัตกรรม ส่งเสริม สนับสนุน และ
กระตุ้นให้ฝ่ายงานใช้ความคิดสร้างสรรค์และบริหารจัดการนวัตกรรมได้ตาม
นโยบายฯ แผนแม่บทและแผนปฏิบัติการประจ าปี ตลอดจนติดตามและ
รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายและแผนแก่ผู้บริหารและคณะกรรมการ
ด้านนวัตกรรมอย่างสม่ าเสมอเป็นรายไตรมาส 

 

 
แผนภำพโครงสร้ำงผู้รับผิดชอบกำรบริหำรจัดกำรจัดกำรนวัตกรรม ธพส. 

 

□ คณะกรรมกำร ธพส. 
   

□ คณะอนุกรรมกำรที่ดูแลด้ำนกำรจัดกำรนวัตกรรม 
  

 
 

□ ผู้บริหำรระดับสูง 
  
□ คณะท ำงำนด้ำนกำรจัดกำรนวัตกรรม 
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ระบบกำรบริหำรจัดกำรจัดกำรนวัตกรรม 
 

□ คณะกรรมกำร ธพส. □ 
     ก าหนด/ทบทวนนโยบาย                         ก ากับผลการด าเนินงานแผนงาน/กิจกรรม 

  และให้ความเห็นชอบแผนงาน                                 ให้เป็นไปตามนโยบาย 
 

 

 คณะอนุกรรมกำรที่ดูแลด้ำนกำรจัดกำรนวัตกรรม □ 
      พิจารณา กลั่นกรอง/ทบทวน                   ก ากับผลการด าเนินงานแผนงาน/กิจกรรม 

การด าเนินงานตามนโยบายและแผนงาน                      ให้เป็นไปตามนโยบาย 
 
 

 

□ ผู้บริหำรระดับสูง □ 
   ปฏิบัติตนเป็นต้นแบบตามนโยบาย  

สื่อสารนโยบาย ติดตามและประเมินผล  
 

   

□ คณะท ำงำนด้ำนกำรจัดกำรนวัตกรรม □ 
      สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 
              รายไตรมาส 

ระบบส่งเสริมกำรด ำเนินงำนกำรบริหำรจัดกำรนวัตกรรม 
ส่งเสริมให้บุคลากรเห็นความส าคัญของการบริหารจัดการนวัตกรรม รวมทั้ง ส่งเสริม สนับสนุน และกระตุ้น

ให้หน่วยงานต่าง ๆ ขององค์กร ใช้ความคิดสร้างสรรค์ เพ่ือน าไปพัฒนาคิดค้นให้เกิดนวัตกรรม ผ่านรูปแบบ
คณะท างานด้านนวัตกรรม ซึ่งกรอบด าเนินงานเป็นไปตามนโยบาย ดังนี้ 

1. ส่งเสริมการน านวัตกรรม และเทคโนโลยีมาสนับสนุนการด าเนินงานในทุกกระบวนงาน เพ่ือก่อให้ เกิด
ประสิทธิภาพการด าเนินงาน สนับสนุนการด าเนินงาน รวมทั้ง เพ่ิมโอกาสในการด าเนินงานของ ธพส. 

2. ส่งเสริมให้บุคลากร ธพส. มีทัศนคติที่ดีต่อการเปลี่ยนแปลง พร้อมใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการ
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ พร้อมทั้งส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองค์กรให้สามารถคิดค้นและประยุกต์ใช้
นวัตกรรม รวมทั้งผลักดันให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ และต่อยอดสู่นวัตกรรม 
 
 
 
 
 
 
 

จัดท าและด าเนินการแผนงาน/กิจกรรม 
ให้เป็นไปตามนโยบาย 

 

ติดตามและประเมินผลการด าเนินการ
แผนงาน/กิจกรรมให้เป็นไปตามนโยบาย 
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โดยบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด ได้มีการก าหนดแต่งตั้งคณะท างาน โดยอ้างอิง ค าสั่ง บริษัท 
ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด ที่ 154 /2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานก ากับการด าเนินงานด้านกระบวนการ
ปฏิบัติงานและการจัดการ (Enablers) ตามระบบประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจ โดยในส่วนของการจัดการ
ความรู้และนวัตกรรม คณะท างานมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้  

1. รองกรรมการผู้จัดการ (นายธีธัช สุขสะอาด)  ประธานคณะท างาน 
2. ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (นายกรานต์ ฉายาวิจิตรศิลป์) รองประธานคณะท างาน 
3. ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (นางสาวกุสุมา ทรงผาสุก) รองประธานคณะท างาน 
4. ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (นายไพบูลย์ พลประจักษ์) รองประธานคณะท างาน 
5. ผู้อ านวยการอาวุโสฝ่ายวิศวกรรมและบริหารโครงการ คณะท างาน 
6. ผู้อ านวยการอาวุโสฝ่ายดิจิทัล    คณะท างาน 
7. ผู้อ านวยการอาวุโสฝ่ายพัฒนาธุรกิจ    คณะท างาน 
8. ผู้อ านวยการฝ่ายบริหารอาคาร    คณะท างาน 
9. ผู้อ านวยการฝ่ายการตลาด     คณะท างาน 

10. ผู้อ านวยการฝ่ายบัญชี     คณะท างาน 
11. ผู้อ านวยการฝ่ายการเงิน     คณะทำงาน 
12. ผู้อ านวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล    คณะท างาน 
13. ผู้อ านวยการฝ่ายอ านวยการ     คณะท างาน 
14. ผู้อ านวยการฝ่ายจัดซื้อ     คณะท างาน 
15. ผู้อ านวยการฝ่ายแผนและบริหารความเสี่ยง  คณะท างาน 
16. จัดการอาวุโสส่วนประชาสัมพันธ์    คณะท างาน 
17. ผู้จัดการส่วนพัฒนาระบบดิจิทัล    คณะท างาน 
18. ผู้จัดการส่วนระบบเครือข่ายสารสนเทศ   คณะท างาน 
19. ผู้จัดการส่วนก ากับดูแลกิจการที่ดี    คณะท างาน 
20. ผู้จัดการอาวุโสส่วนติดตามและประเมินผล   คณะท างานและเลขานุการ 
21. ผู้จัดการอาวุโสส่วนกิจกรรมเพ่ือสังคม   คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
22. ผู้จัดการส่วนแผน      คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ  
23. ผู้จัดการส่วนการตลาด 1     คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
24. ผู้จัดการส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล    คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
25. ผู้จัดการส่วนจัดการความรู้และนวัตกรรม   คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
26. ผู้จัดการส่วนช่วยอ านวยการ     คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
27. นางสาวสิรีพิชญ์ สุขผล     คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
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หน้ำที่คณะท ำงำนด้ำนกำรจัดกำรควำมรู้ 
1. ศึกษา วิเคราะห์ มีส่วนร่วมในการจัดท ากลยุทธ์ วางแผนงาน และก าหนดเป้าหมายด้านการจัดการ

ความรู้ ทั้งระยะสั้น/ระยะยาว รวมถึงตัวชี้วัดในการบรรลุเป้าหมาย 
2. เป็นผู้น าหลัก (Master Trainer) ในการสื่อสาร สร้างความเข้าใจ ถ่ายทอดหลักการและกรอบแนว

ทางการจัดการความรู้ให้บุคลากรในฝ่ายถ่ายทอดไปยังผู้เกี่ยวข้องอย่างทั่วถึง เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย รวมถึงส่งเสริม 
สนับสนุน และกระตุ้นให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการจัดการความรู้ สร้างสภาพแวดล้อมในการท างาน สร้างแรงจูงใจ
ให้เกิดการมีส่วนร่วมของบุคลากร และพัฒนาศักยภาพน าไปสู่วัฒนธรรมการเรียนรู้ 

3. ควบคุมและติดตาม ผลการด าเนินงานด้านการจัดการความรู้ รายงานต่อผู้บริหารระดับสูงอย่างน้อย
รายไตรมาส 

4. ปรับปรุงองค์ความรู้และกระบวนการจัดการความรู้ที่เป็นระบบ โดยใช้ประโยชน์จากสารสนเทศ/
ความรู้จากผู้มีส่วนได้เสีย แนะน าเทคโนโลยีมาปรับใช้เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการเรียนรู้ 

5. ด าเนินงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

หน้ำที่คณะท ำงำนด้ำนกำรจัดกำรนวัตกรรม 
1. จัดท าและทบทวนนโยบาย แผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการระยะยาว แผนปฏิบัติการประจ าปี และ

กระบวนการด้านการใช้ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมองค์กร เพ่ือให้สอดคล้องตามหลักเกณฑ์การประเมินผล  
2. ก ากับ ติดตาม และรายงานผลการด าเนินงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงานตามแผนและ

กระบวนการด้านนวัตกรรมขององค์กรอย่างน้อยรายไตรมาส 
3. ส่งเสริม สนับสนุน กระตุ้น พัฒนาและยกระดับให้ฝ่ายต่าง ๆ ขององค์กรใช้ความคิดสร้างสรรค์เพ่ือ

น าไปพัฒนาคิดค้นให้เกิดนวัตกรรม 
4. ส่งเสริมวัฒนธรรมที่มุ่งเน้นความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมของ ธพส.  
5. ด าเนินการอ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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ส่วนที่ 2 
กรอบหลักกำร แนวคิดกำรจัดกำรนวัตกรรมในองค์กร 
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กรอบหลักกำร/แนวคิดในกำรประเมินกำรจัดกำรนวัตกรรม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภำพที่ 4 หลักกำรกำรจัดกำรนวัตกรรม 

หลักเกณฑ์กำรประเมินกำรจัดกำรนวัตกรรม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภำพที่ 5 หลกัเกณฑ์กำรประเมินกำรจัดกำรนวัตกรรม 
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หลักกำรจัดกำรนวัตกรรม  
 

 
  
  
  
  
  
  
  
 
 

ภำพที่ 6 หลักกำรกำรจัดกำรนวัตกรรม 

การจัดการความรู้ (Knowledge Management) ถือเป็นรากฐานที่ส าคัญของการสร้างนวัตกรรม 
(Innovation) ส าหรับองค์กร และนวัตกรรมดังกล่าวจะต้องสอดคล้องกับตัวแบบทางธุรกิจ (Business Model) 
เพ่ือให้มั่นใจได้ว่านวัตกรรมที่ได้รับการออกแบบหรือผลิตออกมานั้นจะเป็นส่วนส าคัญในการเพ่ิมมูลค่าทาง
การตลาด หรือคุณค่าทางเศรษฐกิจให้เกิดขึ้นกับองค์กรได้ และการที่จะท าให้การจัดการความรู้ซึ่งเ ป็นรากฐาน 
และนวัตกรรมซึ่งเป็นเป้าหมายประสบความส าเร็จนั้น องค์กรต้องค านึงถึงตัวขับเคลื่อน 4 กลุ่มหลัก ได้แก่  

1. กระบวนการจัดการข้อมูลและการวิเคราะห์  
2. ระบบเทคโนโลยีในการท างาน  
3. กระบวนการและตัวแบบการปฏิบัติ   
4. ทรัพยากรบุคคล   

ซึ่งในกระบวนดังกล่าว ทาง  ธพส. ได้น าหลักการ Eco-efficiency มาเป็นส่วนหนึ่ง่ในการผลักดัน
กระบวนการสร้างนวัตกรรม (Innovation Process) ให้บรรลุผลส าเร็จตามตัวแบบธุรกิจที่ก าหนด และตัวชี้วัด
นวัตกรรม 

กำรประเมิน Eco-Efficiency 
ธพส. ก าหนดกรอบค่าตัวชี้วัดด้านคุณค่าจากการด าเนินงานและตัวชี้วัดด้านผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพ่ือ

เป็นมาตรฐานในการค านวณค่า Eco-efficiency ที่เชื่อมโยงกับการจัดการนวัตกรรม โดย  

Eco-efficiency =   คุณค่าของการด าเนินงาน (Product system value) 
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (Environmental impact of a product system) 
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หากพิจารณาจากสมการ Eco – Efficiency การบริหารจัดการนวัตกรรมของ ธพส. เพ่ือสร้างความยั่งยืน 
จะพิจารณาตามตัวชี้วัด ดังนี้ 

1) ตัวชี้วัดด้านคุณค่าจากการด าเนินงาน ให้ใช้ผลลัพธ์สุทธิจากการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่
ผลลัพธ์ทางการเงิน และให้รัฐวิสาหกิจที่อยู่กลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันใช้ตัวชี้วัดด้านคุณค่าที่สอดคล้องกัน ทั้งนี้ 
รัฐวิสาหกิจสามารถก าหนดตัวชี้วัดด้านคุณค่าจากการด าเนินงานได้มากกว่า 1 รายการ หากเห็นว่ามีความเก่ียวข้อง 
และมีนัยส าคัญกับการด าเนินงานขององค์กร  

2) ตัวชี้วัดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ควรใช้ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  เป็นตัวชี้วัดหลักที่
รัฐวิสาหกิจทุกแห่งจะต้องเก็บข้อมูลร่วมกัน และรัฐวิสาหกิจอาจระบุผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอ่ืนเพ่ิมเติมได้  
หากเห็นว่าเกี่ยวข้องและมีนัยส าคัญกับการด าเนินงานขององค์กร 

ซึ่งในการบริหารจัดการนวัตกรรม สิ่งที่มุ่งเน้น คือ การลดประมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็น
เป้าหมายของการสร้างนวัตกรรมที่ส่งเสริม Eco – Efficiency  

กรอบแนวทำงกระบวนกำรแข่งขันนวัตกรรม  
เมื่อพัฒนาและอ้างอ้างอิงมาจาก Youth Start up Fund ของกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ

นวัตกรรม จะพบว่ากระบวนการรูปแบบในการแข่งขันนวัตกรรม จะถูกแบ่งกระบวนการ ขั้นตอนออกเป็น   
a. Ideation Incentive Program เป็นกระบวนการที่มุ่งเน้นการให้ทีมน าเสนอแนวคิด ที่เป็นไปได้

ทางนวัตกรรม 
b. Pre – Seed หรือ Prove of Concepts เป็นกระบวนการที่ให้ทีมที่ผ่านการคัดเลือกจาก Ideation 

Incentive Program น าเอานวัตกรรมที่น าเสนอและเป็นไปได้ ได้ท าการทดสอบแนวคิด  ทดสอบตลาดหรือการ
ด าเนินการจริง  

c. Business Launch เป็นกระบวนการที่น าเอานวัตกรรมที่ผ่านการทดสอบตลาด หรือด าเนินการจริง 
และคัดเลือกแล้วออกมา เพ่ือวางกรอบแนวทางในการด าเนินธุรกิจ ในขั้นตอนนี้จะมีการทบทวน หรือ
จัดท า Business Model ใหม ่  

d. Growth เป็นกระบวนการที่มั่นใจว่า นวัตกรรมที่สร้างขึ้นจะสามารถน ามาด าเนินการได้ แล้วส่งผล
ทางธุรกิจ ในขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่พร้อมส าหรับการลงทุนหรือการแสวงหาผู้ร่วมลงทุน   

ศูนย์บ่มเพำะ (Incubation Center)   
เป็นหน่วยงานที่ท าหน้าที่ในการบ่มเพาะทีมงานเพ่ือด าเนินการในการสร้างนวัตกรรม หน่วยงานนี้จะท า

หน้าที่ดังต่อไปนี้   
1. รับผิดชอบกระบวนการในการสร้างนวัตกรรม รวมถึงการแข่งขันนวัตกรรมต่าง ๆ   
2. พัฒนาความรู้ ความสามารถของทีมนวัตกร ในการสร้างนวัตกรรม   
3. ส่งเสริม จับคู่ทางธุรกิจ หรือส่งเสริมการด าเนินการน าเอานวัตกรรมไปใช้  
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หลักกำรเบื้องต้นของนวัตกรรม Innovation   
นิยำม   
นวัตกรรม คือ ผลรวมของกระบวนการ และขั้นตอนที่มีความสัมพันธ์ในการเปลี่ยนแปลงจากแนวคิดสู่

ผลิตภัณฑ์ บริการ และประสบการณ์ที่ส่งผลต่อมูลค่าทางธุรกิจ และตอบสนองความต้องการของลูกค้า    

 
ภำพที่ 7 เมตริกส์นวัตกรรม 

Innovation Matrix มีสองแกน  
• Problem Definition ระบุโจทย์หรือปัญหาที่ต้องการแก้ได้ชัดเจนหรือไม่  
• Domain Definition ระบุวิธีการและผู้แก้ไขปัญหาได้ชัดเจนหรือไม่  

 โดยมีทั้งสิ้น 4 ลักษณะของนวัตกรรม  
Basic research (วิจัยพื้นฐำน)  

• จุดประสงค์คือการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ ซึ่งเป็นการลงทุนระยะยาวที่ได้ผลคุ้มค่า แต่บริษัทส่วน
ใหญ่ไม่สามารถเสี่ยงหรือรอระยะคืนทุนที่ยาวนานได้ ผู้ที่ท าวิจัยพื้นฐานจึงมักเป็นมหาวิทยาลัย  

• สิ่งที่บริษัทเอกชนควรท าคือการสร้างสัมพันธ์ และท างานวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยวิจัย หรือไป
สัมมนาวิชาการต่าง ๆ  

Breakthrough innovation  
• เหมาะกับการแก้ปัญหาที่ยาก เรื้อรัง แก้ไม่ได้สักที ปัญหาเหล่านี้จะแก้ได้จากการคิดนอกกรอบ  
• กลยุทธ์ในการแก้ปัญหาเหล่านี้จึงเป็นสร้างทีมใหม่  ๆ ที่ให้ผู้คนหลายสาขาวิชามาแก้ปัญหา

ร่วมกัน หรือเปิดโจทย์ประกวดให้คนนอกมาช่วยแก้ปัญหาให้  
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Sustaining innovation  
• เป็นการต่อยอดเทคโนโลยีที่มีอยู่แล้วให้ดีขึ้น หรืออาจจะซื้อบริษัท (acquire) ที่มีเทคโนโลยีที่

ช่วยท า  
• อาจจะดูไม่น่าตื่นเต้น แต่เป็นแหล่งส าคัญของรายได้และ  impact ตัวอย่างเช่น การพัฒนา 

iPhone จากเวอร์ชันแรกมาจนถึง iPhone X ก็เป็นการใช้วิธีการนี้  
Disruptive Innovation  

• เป็นการหาโอกาสทางธุรกิจใหม่จากเทคโนโลยีที่พร้อมแล้ว ตัวอย่างเช่น  Airbnb ประสบ
ความส าเร็จกับการใช้ Sharing economy เพ่ือช่วยให้คนสามารถเอาบ้านออกมาเปิดเช่าแข่งกับโรงแรมได้ เราจะ
ใช้ Sharing economy กับสิ่งอ่ืนได้อย่างไร หรือเราจะใช้ blockchain กับอย่างอ่ืนนอกจาก Bitcoin ได้อย่างไร  

• ดังนั้นการท า Disruptive innovation จะเป็นการหาโมเดลธุรกิจ มากกว่าการพัฒนาเทคโนโลยี  
ใหม่ ๆ ซึ่งจะเน้นไปที่การทดลอง และปรับอย่างรวดเร็วเพ่ือหาโมเดลธุรกิจ ซึ่งมักจะท าผ่าน Innovation 
Labs การท า startup หรือให้ 20% Rules อย่างที่ Google ให้พนักงานใช้เวลา 1 วันต่อสัปดาห์ท าโปรเจกต์แนว
ทดลองที่ตนเองสนใจ  
กระบวนกำรคิดเชิงออกแบบ หรือ Design thinking  

เป็นความคิดในการแก้ปัญหาด้วยวิธีคิดท่ีสร้างสรรค์ ใช้มนุษย์เป็นศูนย์กลางด้วยการแปลงจากความเข้าใจ
ในความต้องการของลูกค้า หรือผู้ใช้ไปสู่ความคิดสร้างสรรค์ และทดลองเพ่ือให้ได้ผลที่น าไปใช้ได้จริง   

 

ภำพที่ 8 ส่วนผสมของกำรคิดเชงิออกแบบ 

การคิดเชิงออกแบบ เป็นกระบวนการที่มุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมโดยเน้นมนุษย์เป็นศูนย์กลางการ
ออกแบบ จะต้องเริ่มต้นที่ความเข้าใจในเรื่องราวของมนุษย์ ต้องไม่ออกแบบจากความคิด เหตุผล หรือสมมุติฐาน
ของเราเอง หรือดูจากเทคโนโลยีที่มี โดยมีความสัมพันธ์โดยตรงกับ Lean Start up และ Agile   
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ภำพที่ 9 ควำมสัมพันธ์ระหว่ำง Design Thinking, Lean Start up และ Agile 

โดยการคิดเชิงออกแบบจะน าไปสู่ความคิดสร้างสรรค์รายการนวัตกรรม จากนั้นจะต้องน าไปด าเนินการ
จัดท าตัวแบบธุรกิจ หรือ Business Model ในกระบวนการ Lean Start up แล้วผลักดันให้ส าเร็จผ่านการสร้าง
องค์กรในรูปแบบ Agile – Action บน Agile Organization  

 
กระบวนการคิดเชิงออกแบบ Design thinking มีทั้งสิ้น 5 กระบวนการ ตามแนวคิดในภาพที่ 10 กระบวนการคิด

เชิงออกแบบของ Stanford d. school 

 
ภำพที่ 10 กระบวนกำรคิดเชิงออกแบบของ Stanford d. school 
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นิยำม  
1. นวัตกรรม (Innovation) หมายถึง ผลรวมของขั้นตอน หรือกระบวนการในการเปลี่ยนความคิด 

แนวคิดต่าง ๆ ไปสู่ตัวแบบธุรกิจ ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าและสร้างมูลค่าเพ่ิม
ทางธุรกิจ/องค์กร  

2. ควำมเข้ำใจอย่ำงลึกซึ้งต่อลูกค้ำ (Empathize) หมายถึง ขั้นตอนการส ารวจอย่างลึกซึ้ง (Insight) และ
เข้าใจถึงลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างแท้จริง โดยใช้เครื่องมือต่าง ๆ ในการน าข้อมูลมาวิเคราะห์เป็น
กระบวนการที่มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนานวัตกรรม  

3. ค่ำที่ส่งมอบให้แก่ลูกค้ำ (Value Proposition) หมายถึง คุณค่าท่ีองค์กรมอบให้แก่ลูกค้าและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียมีความแตกต่างจากคู่แข่ง    

4. สิ่งท่ีลูกค้ำและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่ได้รับกำรตอบสนองตำมควำมคำดหวัง หรือควำมเจ็บปวดของ
ลูกค้ำและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Pain Points) หมำยถึง สิ่งที่ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความผิดหวัง ร าคาญใจ 
หรือไม่ได้รับการตอบสนองจากบริการ ผลิตภัณฑ์ท่ีได้ใช้ไปแล้ว มี 3 ลักษณะ ได้แก ่  

1) ผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นไม่ได้มอบผลลัพธ์ให้อย่างที่ต้องการ รวมไปถึงอาจสร้างปัญหาต่าง  ๆ ให้
เกิดข้ึนได ้  

2) ผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นเป็นอุปสรรคต่อลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการด าเนินการ ท างานหรือ
ใช้งาน 

3) ผลิตภัณฑ์ หรือบริการนั้นสร้างความเสี่ยงให้เกิดข้ึนแก่ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย    
5. สิ่งท่ีลูกค้ำมุ่งหวัง หรืองำนที่ลูกค้ำและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต้องกำร (Job to be done) หมายถึง สิ่ง

ใดก็ตามท่ีลูกค้าต้องท าให้ส าเร็จ เป็นเหตุผลว่าท าไมต้องใช้บริการขององค์กร   
6. สิ่งที่ลูกค้ำต้องกำร หรือคำดหวัง และได้รับกำรตอบสนอง (Gain Points) หมายถึง ผลลัพธ์ที่ลูกค้า

และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต้องการได้รับจากบริการ หรือผลิตภัณฑ์ ที่องค์กรน าเสนอ มี 4 ลักษณะ    
1) สิ่งที่คาดหวังเป็นไปตามที่ต้องการพื้นฐาน (Require Gain)    
2) สิ่งที่คาดหวังเป็นไปตามที่ต้องการ (Expected Gain)    
3) สิ่งที่คาดหวังเป็นไปอย่างที่ปรารถนา (Desire Gain)   
4) สิ่งที่ได้รับเกินกว่าที่คาดหวัง (Unexpected Gain)    

7. นวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริกำร (Product and Service Innovation) หมายถึง การพัฒนาและ
น าเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ไม่ว่าจะเป็นด้านเทคโนโลยี หรือวิธีการใช้ก็ดี รวมไปถึงการปรับปรุงคุณภาพ (Quality 
Control) และการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง รวมถึงกิจกรรมหรือ
กระบวนการที่เก่ียวข้องกับองค์ประกอบในระบบ   

8. นวัตกรรมกระบวนกำรท ำงำน (Process Innovation) หมายถึง การประยุกต์ใช้แนวคิด วิธีการ 
หรือกระบวนการใหม่ ๆ ที่ส่งผลให้กระบวนการผลิต และการท างานโดยรวมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงขึ้น
อย่างเห็นได้ชัด   

9. นวัตกรรมรูปแบบธุรกิจและภำรกิจใหม่ (Business Model Innovation) หมายถึง การปรับเปลี่ยน
รูปแบบการท าธุรกิจเดิมไปท าธุรกิจรูปแบบใหม่ โดยการใช้ Business Model Canvas มาช่วยในการเขียน Business 
Model จะช่วยให้เห็นภาพเป็นระบบมากยิ่งขึ้น  

10. ผู้เสนอควำมคิดสร้ำงสรรค์ (Ideator) หมายถึง ผู้ที่เสนอแนวคิด ความคิดสร้างสรรค์ที่น ามาใช้ในการ
สร้างนวัตกรรม อันได้แก่ ผู้ผ่านรอบแรกของการประกวดนวัตกรรมประจ าปี 
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11. นวัตกร (Innovator) หมายถึง ผู้ที่ใช้กระบวนการ วิธีการในการเปลี่ยนแนวคิด วิธีคิดที่หลากหลาย
ไปสู่สินค้า บริการ กระบวนการ ตัวแบบธุรกิจ ที่ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า ซึ่งหมายรวมถึง การ
เปลี่ยนแปลง ปรับปรุง และน าเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่หลากหลาย ด้วยวิธีการใหม่ แนวคิดใหม่ เพ่ือ
สร้างมูลค่าเพ่ิมให้องค์กร หรือธุรกิจ   

12. นักประดิษฐ์ (Inventor) หมายถึง ผู้ที่สร้างสรรค์สิ่งใหม่ที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิง อาทิ แนวคิดใหม่ 
วิธีการใหม่ สิ่งประดิษฐ์ใหม่ ที่ยังไม่เคยมีใครสร้างมาก่อน หรือใช้มาก่อนซึ่งเป็นกลุ่มผู้ที่ใช้กระบวนการเรียนรู้และ
การจัดการความรู้ (Knowledge Management) ในการผลักดันให้เกิดการสร้างสรรค์สิ่งใหม่   

13. แชมเปียนส์นวัตกรรม (Innovation Champion) หมายถึง ผู้ที่ท าหน้าที่ประสานงานส่งเสริมด้าน
นวัตกรรม เป็นพ่ีเลี้ยงทีมนวัตกรรม และกระตุ้นให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมในองค์กร  อันรวมถึงผู้สร้างบรรยากาศ
นวัตกรรมให้เกิดขึ้นในองค์กร ได้แก่ ผู้บริหารระดับผู้อ านวยการขึน้ไป   
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ส่วนที่ 3 
 ทิศทำงกำรขับเคลื่อนนวัตกรรม 
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ควำมส ำคัญของกำรจัดกำรนวัตกรรม  
นวัตกรรมสามารถยกระดับให้รัฐวิสาหกิจสามารถก้าวเข้าสู่มิติใหม่ในการด าเนินการ ทั้งการสร้างคุณค่าให้

เกิดการท างานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดความคุ้มค่าสามารถตอบสนองต่อความต้องการความคาดหวัง
ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของลูกค้า ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จนกระทั่งเพ่ิมศักยภาพด้านการแข่งขัน
ของรัฐวิสาหกิจและประเทศไทย นวัตกรรมไม่จ ากัดอยู่ในเฉพาะขอบเขตงานของฝ่ายวิจัยและพัฒนาเท่านั้น 
นวัตกรรมมีความส าคัญต่อการด าเนินการในทุกแง่มุม ทุกระบบงาน ทุกกระบวนการ และทุกหน่วยงาน ดังนั้น 
เพ่ือให้นวัตกรรมเกิดขึ้นทั่วทั้งองค์กรและสามารถน าไปสู่องค์กรแห่งความยั่งยืนรัฐวิสาหกิจทุกแห่งจึงจ าเป็นต้อง
พัฒนาปัจจัยขับเคลื่อนเพ่ือให้เกิดการจัดการนวัตกรรมอย่างเป็นรูปธรรม มีระบบ และเป็นมาตรฐานในทุก ๆ 
ปัจจัยขับเคลื่อน เช่น ผู้บริหารระดับสูงควรชี้น าและจัดการให้นวัตกรรมเป็นส่วนหนึ่งของวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม 
จนพัฒนาสู่วัฒนธรรมองค์กร รัฐวิสาหกิจ ควรฝังหรือบูรณาการนวัตกรรมไว้ในการท างานประจ าวันและใช้ระบบ
การปรับปรุงผลการด าเนินการขององค์กรสนับสนุนให้เกิดนวัตกรรม เพราะนวัตกรรมเกิดจากการสะสมความรู้ของ
องค์กรและบุคลากร เป็นต้น 

ที่มา : ระบบประเมินผลรัฐวิสากิจ State Enterprise Assessment Model : SE-AM ของ สคร. 

ระบบนวัตกรรมองค์กรเพื่อควำมย่ังยืน (Corporate Sustained Innovation System) 
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด (ธพส.) ให้ความส าคัญในด้านการเป็นองค์กรสมัยใหม่ โดยมุ่งเน้น

การใช้ประโยชน์จากการบริหารจัดการข้อมูลเทคโนโลยีดิจิทัล องค์ความรู้ และนวัตกรรม เพ่ือสร้างประสบการณ์ที่
ดีและสร้างคุณค่าร่วมให้กับลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งสนับสนุนภารกิจหลักให้บรรลุเป้าหมาย โดยเฉพาะ
ด้านการจัดการนวัตกรรม มุ่งเน้นให้บุคลากรมีความคิดสร้างสรรค์ ความคิดเชิงนวัตกรรม รวมทั้งมีทักษะความ
เชี่ยวชาญรอบด้าน (Multi - Skill) เพ่ือน ามาใช้ในการจัดท าโครงการพัฒนาและบริหารสินทรัพย์ของรัฐ และ
ปรับปรุงกระบวนการท างานให้มีประสิทธิภาพ 

นโยบำยและแนวทำงกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์และแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 2566 
1. ให้ความส าคัญโครงการพัฒนาโครงการลงทุนใหม่ 
2. ต้องการพัฒนาบุคลากรในเรื่อง Potential, Attitude และ Multi - skill ให้มีความเชี่ยวชาญรอบด้าน 

คิดเป็นระบบองค์รวม 
3. สนับสนุนให้หน่วยงานคิดค้นนวัตกรรมใหม่ หรือแนวคิดใหม่ เพ่ือน ามาใช้พัฒนากระบวนงานและ

ปฏิบัติงาน โดยเฉพาะในงานด้านภารกิจหลัก เช่น ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ฝ่ายตลาด ฝ่ายวิศวกรรมและบริหารโครงการ 
4. มุ่งเน้น Digital Transformation ในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริการลูกค้า และการท างาน โดย

ต้องพิจารณาถึงความคุ้มค่าทางการเงินด้วย  
5. CSR มุ่งเน้น CSR in process ที่เน้นผลกระทบในวงกว้างมากกว่ากิจกรรม เช่น การตัดถนนเพ่ือลด

ผลกระทบจากการจราจร การสร้างอาคารจอดรถ  
6. ส่งเสริมให้พนักงานรับรู้และเข้าใจในเรื่องธรรมาภิบาล และค่านิยมองค์กร (CUPID) มากขึ้น 
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ภำพที่ 11 ควำมเชื่อมโยงวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ 

จากภาพที่ 11 จะเห็นได้ว่า บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด ได้มีการก าหนดความเชื่อมโยงระหว่าง 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์เพ่ือสร้างกลไกผลักดันให้สามารถน าแผนยุทธศาสตร์ไปปฏิบัติ
ใช้ในการด าเนินงานได้ ซึ่งแผนยุทธศาสตร์การจัดการนวัตกรรมเช่นกัน ที่ต้องออกแบบ พัฒนาให้สอดคล้อง 
ผลักดันให้เป้าหมายของบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด เติบโตและบรรลุตามต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ 
(Strategic Position) ที่ก าหนดไว้  

ดังนั้น ในการก าหนดยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ 2566 – 2570 จึงต้องก าหนดให้มีความเชื่อมโยงจาก
แผนยุทธศาสตร์องค์กรสู่แผนยุทธศาสตร์การจัดการนวัตกรรม ดังต่อไปนี้
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ตำรำงที่ 7 ควำมเชื่อมโยงจำกแผนยุทธศำสตร์องค์กรสู่แผนยุทธศำสตร์กำรจัดกำรนวัตกรรม 

วิสัยทัศน ์
มุ่งมั่นพัฒนานวัตกรรมและระบบบริหารจัดการนวัตกรรม เพื่อสนับสนุนการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคมจากการพัฒนาทรัพย์สินของรัฐ ผ่านนวัตกรรมแบบ

เปิดและนวัตกรรมแบบปิด โดยสร้างเสริมศักยภาพและการมีส่วนร่วมของบุคลากรในองค์กรทุกระดับให้มีทัศนคติที่ดีพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง และใช้ความคิดริเริ่มในการ
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ (Newness) เพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรมให้เกิดขึ้นท่ัวท้ังองค์กร 

พันธกิจ 

พัฒนำกระบวนกำรท ำงำน (Process) 
สนับสนุนให้มีการน าองค์ความรู้ เทคโนโลยีและ

นวัตกรรมจากภายนอกองค์กร มาประยุกต์ใช้ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่
ธุรกิจ โดยเช่ือมโยงกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์
องค์กร 

พัฒนำบุคลำกรและวัฒนธรรมองค์กร (People)  
ส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพบุคลากรให้มีทัศนคติ

และองค์ความรู้ที่พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลง เพื่อ
ค้นหาและน านวัตกรรมที่เหมาะสมมาใช้ในการพัฒนา
องค์กร การสร้างนวัตกรรมบนฐานความรู้เพื่อองค์กรที่
ยั่งยืน 

สร้ำงพันธมิตรนวัตกรรม (Stakeholder) 
บูรณาการกับเครือข่ายพันธมิตรและผู้มีส่วนได้ส่วน

เสียในการแสวงหาความร่วมมือ ความคิดสร้างสรรค์
และการจัดการนวัตกรรม สร้างแรงบันดาลใจในการ
พัฒนาสร้างสรรค์นวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัลใหม่
มาใช้ในการด าเนินธุรกิจ และสร้างความเปลี่ยนแปลง
ให้แก่เศรษฐกิจและสังคม 

ยุทธศำสตร์ 
กำรจัดกำรนวัตกรรม 

การพัฒนาระบบนวัตกรรมองค์กรเพื่อความยั่งยืน 
และแพลตฟอร์มนวัตกรรมเพื่อสร้างนวัตกรรมเพื่อความ
ยั่งยืน 

การพัฒนาบูรณาการความรู้ทักษะทางนวัตกรรม 
เช่ือมโยงกับกระบวนงานองค์กร การพัฒนาองค์กร 
และวัฒนธรรมองค์กร 

การบูรณาการเครือข่ายพันธมิตร และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียจากนวัตกรรม (VOC,VOS) ในการสร้างสรรค์
และพัฒนานวัตกรรมตาม Roadmap 

ตัวชี้วัดเป้ำหมำย  
(Lag Measurement) 

1. จ านวนนวัตกรรม 2 นวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน
ได้รับการน าไปด าเนินการ 

2. จ านวนความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมที่ถูก
ส่งไปประกวดภายนอก จ านวน 1 นวัตกรรม** 

1. พนักงาน ธพส. ได้รับการพัฒนาในหัวข้อด้าน
นวัตกรรมอย่างน้อย 1 หลักสูตร  

2. พนักงาน ธพส. ได้รับการประเมินสมรรถนะ
ด้านนวัตกรรมเพิ่มขึ้น + 1** 

นวัตกรรมของ ธพส. ทุกรายการมาจากข้อมูล และ
ปัจจัยน าเข้าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า 100% 

หมายเหตุ : ** ตัวช้ีวัดที่สอดคล้องกับตัวช้ีวัดเป้าหมายที่ส าคัญตามแผนยุทธศาสตร์ปี 2566 - 2570 
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  จากพันธกิจดังกล่าว บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด (ธพส.) ได้พัฒนายุทธศาสตร์การจัดการ
นวัตกรรม ทั้งสิ้น 3 ยุทธศาสตร์  

ตำรำงที่ 8 ยุทธศำสตร์กำรจัดกำรควำมรู้ที่ 1 
ยุทธศำสตร์กำรจัดกำรควำมรู้ที่ 1 

กำรพัฒนำระบบนวัตกรรมองค์กรเพ่ือควำมยั่งยืน  
และแพลตฟอร์มนวัตกรรมเพ่ือสร้ำงนวัตกรรม 

เพ่ือควำมยั่งยืน 

ตัวชี้วัดเป้ำหมำย : (Lag Measurement) 
จ านวนโครงการนวัตกรรมต้นแบบที่มุ่งเน้นความยั่งยืน

องค์กร จ านวน 2 โครงการ 
จ านวนความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมที่ถูกส่งไปประกวด

ภายนอก จ านวน 1 นวัตกรรม 

กิจกรรมผลักดนัเป้ำหมำย (Lead Activities) ตัวชี้วัดกิจกรรม (Lead Measurement) 
พัฒนาระบบนวัตกรรมองค์กร Corporate Sustained 

Innovation System บนฐาน Stakeholder Centric (เป้าหมาย
มุ่งเน้น การพัฒนา Eco – efficiency)  

ระบบ และกระบวนการจัดการความรู้ได้รับการออกแบบ
พัฒนาพร้อมใช้งาน 100% ตามเกณฑ์ Core Enablers (การ
พัฒนาบนฐานแนวคิด Corporate Innovation System) 

พัฒนาระบบศูนย์บ่มเพาะนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน จ านวนนวัตกรรมที่ได้รับการทดลอง 1 นวัตกรรม 
พัฒนาดัชนีวัดผลส าเร็จ และผลลัพธ์ด้านนวัตกรรม

เชื่อมโยงกับหลักเกณฑ์ในการแข่งขันนวัตกรรม  
กิจกรรมนวัตกรรม มีตัวช้ีวัด และจ านวนนวัตกรรม 1 

นวัตกรรมในปี 2566 
พัฒนาจัดท าแบบระบบพัฒนาบุคลากรตามกรอบ 

Innovation Skill Matrix 
ด า เนินการแผนการฝึกอบรมตาม Innovation Skill 

Matrix  
พัฒนาและทดลองการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เพื่อการ

จัดการนวัตกรรม 
อย่างน้อย 1 เทคโนโลยีดิจิทัลได้รับการพัฒนาและน ามา

ทดลองใช้จริง 

ตำรำงที่ 9 ยุทธศำสตร์กำรจัดกำรควำมรู้ที่ 2 

ยุทธศำสตร์กำรจัดกำรควำมรู้ที่ 2 

กำรพัฒนำบูรณำกำรควำมรู้ทักษะทำงนวัตกรรม  
เชื่อมโยงกับกระบวนงำนองคก์ร กำรพัฒนำองค์กร  

และวัฒนธรรมองค์กร 

ตัวชี้วัดเป้ำหมำย 1 : (Lag Measurement) 
พนักงาน ธพส. ได้รับการพัฒนาในหัวข้อด้านนวัตกรรม

อย่างน้อย 1 หลักสูตร  
ตัวชี้วัดเป้ำหมำย 2 : (Lag Measurement) 

พนักงาน ธพส. ได้รับการประเมินสมรรถนะด้านนวัตกรรม
เพิ่มขึ้น + 1 

กิจกรรมผลักดนัเป้ำหมำย (Lead Activities) ตัวชี้วัดกิจกรรม (Lead Measurement) 
พัฒนาแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ด้านการใช้ความคิด

สร้างสรรค์และการจัดการนวัตกรรม 
มีแผนพัฒนารายบุคคล ( IDP) ด้านการใช้ความคิด

สร้างสรรค์และการจัดการนวัตกรรม 100%   
จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมด้านการจัดการความรู้และ

นวัตกรรม 
กิจกรรมด าเนินการจัดตามแผนงานท่ีวางไว้ 100% 

จัดท าระบบสมรรถนะด้านความคิดสร้างสรรค์และ
นวัตกรรมที่เชื่อมโยงกับการส่งเสริมพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 

พนักงานได้รับการสื่อสาร ถึงวัฒนธรรมมุ่งเน้นนวัตกรรม 
100% ในปี2566 วัฒนธรรมมุ่งเน้นนวัตกรรม ถูกจัดท าเป็น
หนึ่งในสมรรถนะหลักขององค์กร และอยู่ในการประเมินผล
การปฏิบัติงานในปี 2566 
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ตำรำงที่ 10 ยุทธศำสตร์กำรจัดกำรควำมรู้ที่ 3 
ยุทธศำสตร์กำรจัดกำรควำมรู้ที่ 3 

กำรบูรณำกำรเครือข่ำยพันธมิตร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
จำกนวัตกรรม (VOC,VOS) ในกำรสร้ำงสรรค์และพัฒนำ

นวัตกรรมตำม Roadmap 

ตัวชี้วัดเป้ำหมำย : (Lag Measurement) 
นวัตกรรมของ ธพส. ทุกรายการมาจากข้อมูลและ

ปัจจัยน าเข้าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า 100% 
กิจกรรมผลักดนัเป้ำหมำย (Lead Activities) ตัวชี้วัดกิจกรรม (Lead Measurement)  

1. จัดท ากิจกรรมส่งเสริมการรับฟังเสียงจากเครือข่าย 
พันธมิตร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ด าเนินการให้เป็นกระบวนการประจ า
ปรกติ) 

กิจกรรมด าเนินการจัดตามแผนงานท่ีวางไว้ 100% 

2. กิจกรรมการสร้างเครือข่ายนวัตกรรมภายนอก และการส่ง
นวัตกรรมประกวด (ด าเนินการให้เป็นกระบวนการประจ าปรกติ) 

กิจกรรมด าเนินการจัดตามแผนงานท่ีวางไว้ 100% 

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด ได้ด าเนินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การจัดการนวัตกรรม ทั้งสิ้น 3 
ยุทธศาสตร์ โดยมีการก าหนดเป้าหมายกิจกรรมผลักดันเป้าหมายให้ส าเร็จ ซึ่งถือเป็นกระบวนการส าคัญในการ
เชื่อมโยงจากแผนยุทธศาสตร์องค์กร สู่แผนยุทธศาสตร์การจัดการนวัตกรรม สู่ แผนปฏิบัติการ เพ่ือให้สามารถน า
ยุทธศาสตร์การจัดการนวัตกรรมไปใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ประสิทธิผลและผลกระทบต่อองค์กรอย่างยั่งยืน  

นโยบำยกำรขับเคลื่อน Innovation 
จากแผนยุทธศาสตร์บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด  ปี 2565 – 2570  ธพส. ประเมินสภาพแวดล้อม 

(SWOT) โดยเล็งเห็นโอกาส (O : Opportunities) คือ ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 12 
มุ่งเน้นเรื่องเทคโนโลยี นวัตกรรม ธรรมาภิบาลและความยั่งยืน ธพส. ก าหนดเป้าหมายการพัฒนาองค์กร โดย
ยกระดับการบริหารจัดการองค์กรตามระบบประเมินผลใหม่ ระบบประเมินผลรัฐวิสากิจ State Enterprise 
Assessment Model : SE-AM ด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม และการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงต่อพันธกิจ
ของ ธพส. และการบริหารจัดการนวัตกรรม  

ตำรำงที่ 11 ควำมเชื่อมโยงต่อพันธกจิของ ธพส. และกำรบริหำรจัดกำรนวัตกรรม 
พันธกิจ ควำมเชื่อมโยงกำรจัดกำรนวัตกรรม 

1. พัฒนาศูนย์ราชการให้ทันสมัย และบริหารจัดการให้
เกิดความสมดุล  

การพัฒนาศูนย์ราชการและการบริหารจัดการให้เกิด
ความสมดุลได้นั้น การใช้นวัตกรรมและการสร้างนวัตกรรมเพื่อ
การบริหารจัดการ เป็นสิ่งที่จ าเป็นอย่างยิ่งต่อการก้าวสู่การเป็น 
องค์กรนวัตกรรมและยั่งยืน 

2. พัฒนาและบริหารทรัพย์สินของรัฐให้เกิดมูลค่าเพิ่มทั้ง
ในเชิงเศรษฐกิจและสังคม และสิ่งแวดล้อมด้วยหลัก
ธรรมาภิบาล 

การพัฒนาและบริหารทรัพย์สินของรัฐให้เกิดมูลค่าเพิ่มทั้ง
เชิงเศรษฐกิจและสังคมได้นั้น การพัฒนานวัตกรรมในมิติต่าง ๆ 
ทั้งนวัตกรรมกระบวนการ นวัตกรรมตัวแบบธุรกิจ และ
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการ จะมีส่วนส าคัญในการสร้าง
มูลค่าเพิ่มในทุกมิติ  

3. พัฒนาธุรกิจใหม่เพื่อเพิ่มช่องทางการหารายได้ที่หลาก 
หลาย และสร้างประโยชน์แก่รัฐ  

 

การแสวงหารายได้ใหม่ ส าหรับ บริษัท ธนารักษ์พัฒนา
สินทรัพย์ จ ากัด (ธพส.) จ าเป็นต้องพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์
และบริการ รวมถึงนวัตกรรมตัวแบบธุรกิจเพื่อเป็นกระบวนการ
ส าคัญในการสร้างรายได้ใหม่ ธุรกิจใหม่ให้เกิดขึ้น  
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พันธกิจ ควำมเชื่อมโยงกำรจัดกำรนวัตกรรม 
4. พัฒนาองค์กรด้วยนวัตกรรมและการบริหารจัดการ

สมัยใหม่  
การพัฒนาองค์กรด้วยนวัตกรรมและการบริหารจัดการ

สมัยใหม่ ถือเป็นเป้าหมายที่ส าคัญของบริษัท การวางกรอบ 
แนวทาง การบริหารจัดการนวัตกรรมจะเป็นส่วนส าคัญที่พัฒนา
องค์กรในมิติแห่งนวัตกรรม 

 
จากความเชื่อมโยงดังกล่าว การจัดการนวัตกรรมมุ่งเน้นการผลักดันพันธกิจ ใน 3 มิติได้แก่  

1. มิติด้านบุคลากรและวัฒนธรรม  (People)  
2. มิติด้านกระบวนการ (Process) 
3. มิติด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder)  

ทั้งนี้เพ่ือให้การขับเคลื่อนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นรูปธรรม ธพส. ได้ประกาศนโยบายส่งเสริมการ
ใช้ความคิดสร้างสรรค์ และการบริหารจัดการนวัตกรรม เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางการจัดการนวัตกรรม  

 นิยำมนวัตกรรม 
1. นิยามนวัตกรรมของบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด อ้างอิงจากค าอธิบายวิสัยทัศน์  

นวัตกรรม หมายถึง บุคลากรมีความคิดสร้างสรรค์ ความคิดเชิงนวัตกรรม รวมทั้งมีทักษะความ
เชี่ยวชาญรอบด้าน (Multi - Skill) คิดเป็นระบบองค์รวมและน ามาใช้ในการจัดท าโครงารพัฒนาและบริหาร
สินทรัพย์ของรัฐ และปรับปรุงกระบวนการท างานทั้งนี้ นวัตกรรมคือสิ่งที่มาจากการคิดค้นหรือประดิษฐ์ขึ้นมาใหม่
หรือท าให้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ได้แก่ เทคโนโลยี ความคิด สิ่งประดิษฐ์ หรือผลิตภัณฑ์ ซึ่งมี 3 รูปแบบ คือ
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการ นวัตกรรมกระบวนการท างานและนวัตกรรมรูปแบบธุรกิจใหม่ 

2. นิยามนวัตกรรมตามระบบประเมินผลรัฐวิสากิจ State Enterprise Assessment Model : SE-AM ของ 
สคร. 

นวัตกรรม หมายถึง การเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงบางส่วนจนสามารถพัฒนาต่อยอด คิดค้นจนเกิดสิ่งใหม่ 
ทั้งมิติด้านผลิตภัณฑ์ มิติบริการ มิติกระบวนการท างาน รวมถึงมิติรูปแบบการด าเนินธุรกิจหรือภารกิจใหม่ของ
องค์กร (Business Model) ซึ่งสิ่งใหม่ที่ได้รับการปรับปรุง พัฒนาคิดค้นดังกล่าวต้องสามารถสร้างคุณค่า (Value) 
ใหม่ให้แก่องค์กรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งอาจเป็นมิติทางการเงินหรือไม่ใช่ทางการเงิน 
นอกจากนี้นวัตกรรมไม่ได้ถูกจ ากัดเฉพาะนวัตกรรมระดับองค์กรเท่านั้น แต่ยังสามารถเกิดขึ้นในระดับหน่วยงาน
ภายใน ระดับกระบวนการจนถึงระดับบุคคล โดยนวัตกรรมจ าเป็นต้องถูกพัฒนาเชื่อมโยงบูรณาการมาจากรากฐาน 
3 ปัจจัย ได้แก่ 

  1) นวัตกรรมต้องเกิดจากความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) 
  2) นวัตกรรมต้องมีความใหม่ (Newness) 
  3) นวัตกรรมต้องสร้างคุณค่าใหม่ (Value) 
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ประเภทของนวัตกรรม 
รูปแบบของนวัตกรรม มีรายละเอียดดังนี้ 

ตำรำงที่ 12 ประเภทของนวัตกรรม 
ประเภทนวัตกรรม รำยละเอียด 

นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ 
(Product Innovation) 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ที่ตรงตาม
ความต้องการของลูกค้า 

นวัตกรรมบริกำร 
(Service Innovation) 

การพัฒนาการให้บริการที่ตรงตามความต้องการของลูกค้าให้สะดวก 
รวดเร็ว ถูกต้อง และน่าเชื่อถือ 

นวัตกรรมกระบวนกำร 
(Process Innovation) 

การพัฒนาวิธีการท างานใหม่เพ่ือให้เกิดประสิทธิผลสูงขึ้น เช่น 
- วิธีการใหม่ท่ีลดความผิดพลาด (Quality) 
- วิธีการใหม่ท่ีลดต้นทุน หรือค่าใช้จ่ายให้ลดลง (Cost) 
- วิธีการใหม่ท่ีท าให้มีประสิทธิภาพการท างานดีขึ้น (Efficiency) 
- วิธีการใหม่ท่ีท าให้มีประสิทธิผลการท างานดีขึ้น (Effectiveness) 
- วิธีการใหม่ท่ีท าให้พนักงานปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัยมากขึ้น 

นวัตกรรมรูปแบบธุรกิจ 
(Business Model 

Innovation) 
 

การพัฒนารูปแบบธุรกิจใหม่ โอกาสใหม่ หรือกลยุทธ์ใหม่ที่สร้าง
ความสามารถในการแข่งขันขององค์กร เช่น 

- การร่วมทุน (Joint Venture) 
- การสร้างพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ (Strategic Alliances) 
- Product integrated Service 

 
กรอบนโยบำยและแนวทำงกำรด ำเนินงำน 

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด (ธพส.) ให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการนวัตกรรม นับเป็น
ปัจจัยส าคัญประการหนึ่งในการขับเคลื่อนธุรกิจ โดยขับเคลื่อนนวัตกรรมผ่านยุทธศาสตร์องค์กร ซึ่งการบริหาร
จัดการนวัตกรรมจะสามารถยกระดับให้ ธพส. ด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ก้าวไปสู่การเป็น
องค์กรแห่งความยั่งยืน โดยส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดการใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในทุกกระบวนการท างานเพ่ือ
สร้างคุณค่าและเกิดความคุ้มค่า (Value) สามารถตอบสนองต่อความต้องการและความคาดหวังที่เปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของ ธพส. 
จึงผลักดนัให้มีการบริหารจัดการนวัตกรรมอย่างเป็นระบบขึ้นในองค์กร โดยได้ก าหนดนโยบายส่งเสริมการใช้ความคิด
สร้างสรรค ์(Creativity) และการบริหารจัดการนวัตกรรม ดังนี้ 
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วิสัยทัศน์นวัตกรรม 
มุ่งมั่นพัฒนานวัตกรรมและระบบบริหารจัดการนวัตกรรม เพ่ือสนับสนุนการสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ

และสังคมจากการพัฒนาทรัพย์สินของรัฐ ผ่านนวัตกรรมแบบเปิดและนวัตกรรมแบบปิด โดยสร้างเสริมศักยภาพ
และการมีส่วนร่วมของบุคลากรในองค์กรทุกระดับให้มีทัศนคติที่ดีพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง และใช้ความคิดริเริ่ม
ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ (Newness) เพ่ือขับเคลื่อนนวัตกรรมให้เกิดขึ้นทั่วทั้งองค์กร 

 โดยมีเป้าหมายหลัก 3 ประการ ประกอบด้วย 

ตำรำงที่ 13 เป้ำหมำยหลัก 3 ประกำร วิสัยทัศน์นวัตกรรม 

1. พัฒนำบุคลำกรและวัฒนธรรม
องค์กร (People) 

ส่งเสริมการเพ่ิมศักยภาพบุคลากรให้มีทัศนคติและองค์ความรู้ที่
พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลง เพ่ือค้นหาและน านวัตกรรมที่เหมาะสม
มาใช้ในการพัฒนาองค์กร การสร้างนวัตกรรมบนฐานความรู้เพ่ือองค์กร
ที่ยั่งยืน 

2. พัฒนำกระบวนกำรท ำงำน 
(Process) 

สนับสนุนให้มีการน าองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมจาก
ภายนอกองค์กร มาประยุกต์ใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
และสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ธุรกิจ โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
ยุทธศาสตร์องค์กร 

3. สร้ำงพันธมิตรนวัตกรรม 
(Stakeholders) 

บูรณาการกับเครือข่ายพันธมิตรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการ
แสวงหาความร่วมมือ ความคิดสร้างสรรค์และการจัดการนวัตกรรม 
สร้างแรงบันดาลใจ ในการพัฒนาสร้างสรรค์นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ดิจิทัลใหม่มาใช้ในการด าเนินธุรกิจ และสร้างความเปลี่ยนแปลงให้แก่
เศรษฐกิจและสังคม 
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โดยมีแนวทางในการด าเนินงาน ดังนี้ 
1. พัฒนาระบบการจัดการนวัตกรรมองค์กร โดยจัดให้มีกรอบแนวทางการบริหารจัดการนวัตกรรมของ

องค์กรที่ชัดเจน อันประกอบด้วย นโยบาย เป้าหมาย แผนงานด้านนวัตกรรมระยะสั้นและระยะยาว ที่ส่งเสริมการ
สร้างนวัตกรรมในระดับบุคคลและระดับองค์กร โครงสร้าง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกระบวนการด้านการจัดการ
นวัตกรรม เพ่ือมุ่งให้ ธพส. เป็นองค์กรนวัตกรรมและยั่งยืน 

2. พัฒนาโครงสร้างและกระบวนการท างานให้รองรับการพัฒนาและการสร้างนวัตกรรมในอนาคตที่ถูก
น าเข้ามาใช้ในการด าเนินงานอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง 

3. เปิดกว้างในการสร้างความร่วมมือด้านความคิดสร้างสรรค์และการจัดการนวัตกรรมร่วมกับผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย (Voice of Stakeholder) และลูกค้า (Voice of Customer) เพ่ือกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือกัน หรือใน
ระหว่างองค์กรเพ่ือน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่มาประยุกต์ใช้ต่อยอดธุรกิจขององค์กร 

4. ส่งเสริมการน านวัตกรรม และเทคโนโลยีมาสนับสนุนการด าเนินงานในทุกกระบวนงาน เพ่ือก่อให้เกิด
ประสิทธิภาพการด าเนินงาน สนับสนุนการด าเนินงาน รวมทั้งเพ่ิมโอกาสในการด าเนินงานของ ธพส.  

5. ส่งเสริมให้บุคลากร ธพส. มีทัศนคติที่ดีพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ใช้ความคิดริเริ่มในการสร้างสรรค์สิ่ง
ใหม่ ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองค์กรให้สามารถคิดค้นและประยุกต์ใช้นวัตกรรม รวมทั้งผลักดัน
ให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ และต่อยอดสู่นวัตกรรม 

6. ให้ความส าคัญกับการจัดการองค์ความรู้ และระบบคลังนวัตกรรม เพ่ือให้เกิดการแบ่งปันองค์ความรู้
ภายในองค์กร ให้สามารถน าไปประยุกต์ใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

7. ให้ความส าคัญกับการประเมินจัดสรร จัดหาทรัพยากร การวางแผนการจัดการและการติดตามผลการ
จัดการนวัตกรรมในองค์กร ทั้งแบบที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน 

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด ได้ด าเนินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การจัดการนวัตกรรม ทั้งสิ้น 3 
ยุทธศาสตร์ โดยมีการก าหนดเป้าหมาย กิจกรรมผลักดันเป้าหมายให้ส าเร็จ ซึ่งถือเป็นกระบวนการส าคัญในการ
เชื่อมโยงจากแผนยุทธศาสตร์องค์กร สู่แผนยุทธศาสตร์การจัดการนวัตกรรม สู่แผนปฏิบัติการ เพ่ือให้สามารถน า
ยุทธศาสตร์การจัดการนวัตกรรมไปใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ประสิทธิผลและผลกระทบต่อองค์กรอย่างยั่งยืน 
โดยมีกรอบแนวทางดังต่อไปนี้  
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ตำรำงที่ 14 กรอบแนวทำงกำรด ำเนินงำนยุทธศำสตร์กำรจัดกำรนวัตกรรม 
เป้ำหมำย แนวทำงกำรด ำเนินงำน 

1. พัฒนำบุคลำกรและวัฒนธรรมองค์กร (People) ส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพ
บุคลากรให้มีทัศนคติและองค์ความรู้ที่พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลง เพื่อค้นหาและ
น านวัตกรรมที่ เหมาะสมมาใช้ในการพัฒนาองค์กร การสร้างนวัตกรรมบน
ฐานความรู้เพื่อองค์กรที่ยั่งยืน 

1. ส่งเสริมให้บุคลากร ธพส. มีทัศนคติที่ดีพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ใช้ความคิดริเริ่มในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ 
ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองค์กรให้สามารถคิดค้นและประยุกต์ใช้นวัตกรรม รวมทั้ง
ผลักดันให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ และต่อยอดสู่นวัตกรรม 

2. ให้ความส าคัญกับการจัดการองค์ความรู้ และระบบคลังนวัตกรรม เพื่อให้เกิดการแบ่งปันองค์ความรู้
ภายในองค์กร ให้สามารถน าไปประยุกต์ใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. พัฒนา Innovation Skill Matric ตามต าแหน่งงาน และสมรรถนะประจ าต าแหน่ง เช่ือมโยงกับ
แผนการพัฒนารายบุคคล หรือแผนการฝึกอบรมประจ าปี 

4. พัฒนากรอบวัฒนธรรมที่มุ่งเน้นนวัตกรรมและปลูกฝัง เสริมสร้าง ค่านิยมที่มุ่งเน้นนวัตกรรม 

2. พัฒนำกระบวนกำรท ำงำน (Process) สนับสนุนให้มีการน าองค์ความรู้ เทคโนโลยี
และนวัตกรรมจากภายนอกองค์กร มาประยุกต์ใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน และสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ธุรกิจ โดยเช่ือมโยงกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
ยุทธศาสตร์องค์กร 

1. พัฒนาระบบการจัดการนวัตกรรมองค์กร โดยจัดให้มีกรอบแนวทางการบริหารจัดการนวัตกรรมของ
องค์กรที่ชัดเจน อันประกอบด้วย นโยบาย เป้าหมาย แผนงานด้านนวัตกรรมระยะสั้นและระยะยาว ที่
ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมในระดับบุคคลและระดับองค์กร โครงสร้าง หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง รวมถึง
กระบวนการด้านการจัดการนวัตกรรม เพื่อมุ่งให้ ธพส. เป็นองค์กรนวัตกรรมและยั่งยืน ด้วยการออกแบบ
ระบบและกระบวนการนวัตกรรม (Corporate Innovation System : CIS) ซึ่งต้องก าหนดดัชนี
วัดผลส าเร็จ และผลลัพธ์ด้านนวัตกรรมเช่ือมโยงกับหลักเกณฑ์ในการแข่งขันนวัตกรรม 

2. พัฒนาโครงสร้างและกระบวนการท างานให้รองรับการพัฒนาและการสร้างนวัตกรรมในอนาคตที่ถูกน าเข้า
มาใช้ในการด าเนินงานอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง 

3. ส่งเสริมการน านวัตกรรม และเทคโนโลยีมาสนับสนุนการด าเนินงานในทุกกระบวนงาน เพื่อก่อให้เกิด
ประสิทธิภาพการด าเนินงาน สนับสนุนการด าเนินงาน รวมทั้งเพิ่มโอกาสในการด าเนินงานของ ธพส. โดย
การพัฒนาแพลตฟอร์มนวัตกรรมเพื่อสร้างนวัตกรรมที่มีลักษณะ Customer Centric Innovation 

3. สร้ำงพันธมิตรนวัตกรรม (Stakeholders) บูรณาการกับเครือข่ายพันธมิตร
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการแสวงหาความร่วมมือ ความคิดสร้างสรรค์และการ
จัดการนวัตกรรม สร้างแรงบันดาลใจ ในการพัฒนาสร้างสรรค์นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีดิจิทัลใหม่มาใช้ในการด าเนินธุรกิจ และสร้างความเปลี่ยนแปลงให้แก่
เศรษฐกิจและสังคม 

1. เปิดกว้างในการสร้างความร่วมมือด้านความคิดสร้างสรรค์และการจัดการนวัตกรรมร่วมกับผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย กระตุ้นให้เกิดความร่วมมือกัน หรือในระหว่างองค์กรเพื่อน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ 
มาประยุกต์ใช้ต่อยอดธุรกิจขององค์กร 

2. สร้างเครือข่ายนวัตกรรมภายนอก และการส่งนวัตกรรมประกวด 
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กำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยส่งเสริมกำรใช้ควำมคิดสร้ำงสรรค์ และกำรบริหำรจัดกำรนวัตกรรม 
เพ่ือให้การบริหารจัดการนวัตกรรมจะสามารถยกระดับให้ ธพส. ด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล น าไปสู่องค์กรแห่งความยั่งยืน โดยส่งเสริม สนับสนุน

ให้เกิดการใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในทุกกระบวนการท างาน เพ่ือสร้างคุณค่าและเกิดความคุ้มค่า สามารถตอบสนองต่อความต้องการความคาดหวังที่เปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็วของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จนกระท่ังเพ่ิมศักยภาพด้านการแข่งขันของ ธพส. จึงผลักดันให้มีการบริหาราจัดการนวัตกรรมอย่างเป็นระบบขึ้นในองค์กร อีกทั้ง
เพ่ือให้ผู้บริหารและบุคลากร เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการนวัตกรรม และเพ่ือยกระดับการบริหารจัดการองค์กร เกิดการจัดการนวัตกรรมอย่างเป็นระบบ ซึ่ง
เป็นส่วนหนึ่งของแผนงานศึกษานวัตกรรมขององค์กร (แผน 6) และก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการด้านการจัดการนวัตกรรม  

ตำรำงที่ 15 กำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยส่งเสริมกำรใช้ควำมคิดสร้ำงสรรค์ และกำรบริหำรจัดกำรนวัตกรรม 

เป้ำหมำย วัตถุประสงค์ แนวทำงกำรด ำเนินงำน 
โครงกำร/กิจกรรม 

ที่ด ำเนินกำรตำมนโยบำย 
1. พัฒนำบุคลำกรและวัฒนธรรม
องค์กร (People)  

ส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพบุคลากรให้มี
ทัศนคติและองค์ความรู้ที่พร้อมรองรับการ
เปลี่ยนแปลง เพื่อค้นหาและน านวัตกรรมที่
เหมาะสมมาใช้ในการพัฒนาองค์กร การสร้าง
นวัตกรรมบนฐานความรู้เพื่อองค์กรที่ยั่งยืน 
 
 
 
 
 
 

 
 

1. ส่งเสริมให้บุคลากร ธพส. มีทัศนคติที่ดีพร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลง ใช้ความคิดริเริ่มในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ 
ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองค์กรให้
สามารถคิดค้นและประยุกต์ใช้นวัตกรรม รวมทั้งผลักดัน
ให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ และต่อยอดสู่นวัตกรรม 

2. ให้ความส าคัญกับการจัดการองค์ความรู้ และระบบคลัง
นวัตกรรม เพื่อให้เกิดการแบ่งปันองค์ความรู้ภายใน
องค์กร ให้สามารถน าไปประยุกต์ใช้งานให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. พัฒนา Innovation Skill Matric ตามต าแหน่งงาน 
และสมรรถนะประจ าต าแหน่ง เช่ือมโยงกับแผนการ
พัฒนารายบุคคล หรือแผนการฝึกอบรมประจ าปี 

4. พัฒนากรอบวัฒนธรรมที่มุ่งเน้นนวัตกรรม และ
ปลูกฝัง เสริมสร้าง ค่านิยมที่มุ่งเน้นนวัตกรรม 

โครงการพัฒนากระบวนการเพื่อ
มุ่งสู่การสร้างนวัตกรรม มีเป้าหมายใน
การพัฒนาความรู้ ทักษะ และการสร้าง
วัฒนธรรมนวัตกรรมให้เกิดขึ้นกับ ธพส.  
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เป้ำหมำย วัตถุประสงค์ แนวทำงกำรด ำเนินงำน 
โครงกำร/กิจกรรม 

ที่ด ำเนินกำรตำมนโยบำย 
2. พัฒนำกระบวนกำรท ำงำน 

(Process)  
สนับสนุนให้มีการน าองค์ความรู้ เทคโนโลยี

และนวัตกรรมจากภายนอกองค์กร มาประยุกต์ 
ใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และ
สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ธุรกิจ โดยเช่ือมโยงกับ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์องค์กร 

1. พัฒนาระบบการจัดการนวัตกรรมองค์กร โดยจัดให้มี
กรอบแนวทางการบริหารจัดการนวัตกรรมขององค์กรที่
ชัดเจน อันประกอบด้วย นโยบาย เป้าหมาย แผนงาน
ด้านนวัตกรรมระยะสั้นและระยะยาว ที่ส่งเสริมการ
สร้างนวัตกรรมในระดับบุคคลและระดับองค์กร 
โครงสร้าง หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง รวมถึงกระบวนการ
ด้านการจัดการนวัตกรรม เพื่อมุ่งให้ ธพส. เป็นองค์กร
นวัตกรรมและยั่งยืน ด้วยการออกแบบระบบและ
กระบวนการนวัตกรรม (Corporate Innovation 
System : CIS) ซึ่งต้องก าหนดดัชนีวัดผลส าเร็จ และ
ผลลัพธ์ด้านนวัตกรรมเช่ือมโยงกับหลักเกณฑ์ในการ
แข่งขันนวัตกรรม 

2. พัฒนาโครงสร้างและกระบวนการท างานให้รองรับการ
พัฒนาและการสร้างนวัตกรรมในอนาคตที่ถูกน าเข้ามา
ใช้ในการด าเนินงานอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง 

3. ส่งเสริมการน านวัตกรรม และเทคโนโลยีมาสนับสนุน
การด าเนินงานในทุกกระบวนงาน เพื่อก่อให้ เกิด
ประสิทธิภาพการด าเนินงาน สนับสนุนการด าเนินงาน 
รวมทั้งเพิ่มโอกาสในการด าเนินงานของ ธพส. โดยการ
พัฒนาแพลตฟอร์มนวัตกรรมเพื่อสร้างนวัตกรรมที่มี
ลักษณะ Customer Centric Innovation 

โครงการพัฒนากระบวนการเพื่อมุ่ง
สู่การสร้างนวัตกรรม มีเป้าหมายในการ
พัฒนากระบวนการจัดการนวัตกรรม
อย่างเป็นระบบ และสามารถก าหนด
ดัชนีวัดผลส าเร็จได้อย่างชัดเจน  
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เป้ำหมำย วัตถุประสงค์ แนวทำงกำรด ำเนินงำน 
โครงกำร/กิจกรรม 

ที่ด ำเนินกำรตำมนโยบำย 
3. สร้ำงพันธมิตรนวัตกรรม 

(Stakeholders)  
บูรณาการกับเครือข่ายพันธมิตรและผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสียในการแสวงหาความร่วมมือ 
ความคิดสร้างสรรค์และการจัดการนวัตกรรม 
สร้างแรงบันดาลใจ ในการพัฒนาสร้างสรรค์
นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลใหม่มาใช้ใน
การด าเนินธุรกิจ และสร้างความเปลี่ยนแปลง
ให้แก่เศรษฐกิจและสังคม 

1. เปิดกว้างในการสร้างความร่วมมือด้านความคิด
สร้างสรรค์และการจัดการนวัตกรรมร่วมกับผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย กระตุ้นให้เกิดความร่วมมือกัน หรือใน
ระหว่างองค์กรเพื่อน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ 
มาประยุกต์ใช้ต่อยอดธุรกิจขององค์กร 

2. สร้างเครือข่ายนวัตกรรมภายนอก และการส่ง
นวัตกรรมประกวด 

โครงการพัฒนากระบวนการเพื่อมุ่ง
สู่การสร้างนวัตกรรม มีเป้าหมายในการ 
ด าเนินกิจกรรมจัดท ากิจกรรมส่งเสริม
การรับฟังเสียงจากเครือข่าย พันธมิตร  
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและกิจกรรมการสร้าง
เครือข่ายนวัตกรรมภายนอก และการส่ง
นวัตกรรมประกวด 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



บรษิทั ธนารกัษพ์ฒันาสนิทรพัย ์จ ากดั 
DHANARAK ASSET DEVELOPMENT CO., LTD. 41 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 4 
 กำรติดตำม ประเมิน และรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนแก่ 

ผู้บริหำรระดับสูง คณะกรรมกำร และ/หรือคณะอนุกรรมกำร 
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ระบบกำรติดตำมประเมินผลและกำรรำยงำน 
ธพส. ได้จัดให้มีระบบการติดตามผลการด าเนินงานทั้งด้านการเงินและไม่ใช่การเงินเสนอต่อคณะกรรมการ ธพส. 

เป็นรายไตรมาส ตามวาระมาตรฐาน ซึ่งผลการการติดตามผลส าเร็จของโครงการที่น านโยบายพัฒนาธุรกิจเพ่ือความ
ยั่งยืน ก าหนดให้มีการรายงาน ดังนี้ 

ผลกำรด ำเนินงำน ก ำหนดเวลำกำรรำยงำน 

ไตรมาสที่ 1 เดือนพฤษภาคม 

ไตรมาสที่ 2 เดือนสิงหาคม 

ไตรมาสที่ 3 เดือนตุลาคม 

ไตรมาสที่ 4 เดือนกุมภาพันธ์ ของปีถัดไป 

  
ขั้นตอนกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนรำยไตรมำส 

□ คณะกรรมกำร ธพส. 

 ▼ 
ก ากับการด าเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายและเสนอ 

□ คณะอนุกรรมกำรที่ดูแลด้ำนกำรจัดกำรนวัตกรรม 

 ▼ 
 

□ ผู้บริหำรระดับสูง 

 ▼ 
สรุปผลการด าเนินงานรายไตรมาสน าเสนอ 

□ คณะท ำงำนด้ำนกำรจัดกำรนวัตกรรม 
 

วิธีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
การรายงานให้รายงานความคืบหน้าผลการด าเนินงานและร้อยละความส าเร็จที่ด าเนินงานได้ประจ าไตรมาส  

เอกสำรอ้ำงอิง : ค าสั่ง บริษัท ธนารกัษพ์ัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด ที่ 079/2563 เร่ือง แต่งตั้งคณะท างานก ากับด าเนินงานด้านกระบวนการปฏิบัติงานและ
การจัดการ (Enablers) ตามระบบประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกจิ 

 

 

 

 

 

ติดตามและประเมินผลการด าเนินการแผนงาน/กิจกรรมให้เป็นไปตามนโยบาย 
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ส่วนที่ 5 

กระบวนกำรกำรจัดกำรนวัตกรรม 
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ระเบียบปฏิบัติงำน 
กระบวนกำรส ำรวจ วิเครำะห์ลูกค้ำ (VOC)  

และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (VOS) 
QP-IM-001 
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บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด 
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Procedure Name 
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Date:  

กระบวนกำรส ำรวจ วิเครำะห์ลูกค้ำ(VOC) 
และผู้มสี่วนไดส้่วนเสีย(VOS) 

Rev. No. 0  
 

ผู้อ านวยการฝ่าย 

 
 

หัวหน้าส่วน 

 
 

ผู้รับผิดชอบ 
 

 

ระเบียบปฏิบัติงำน 
กระบวนกำรส ำรวจ วิเครำะห์ลูกค้ำ(VOC) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย(VOS) 

วัตถุประสงค์ (Objective) 
1. เพ่ือส ารวจ และท าความเข้าใจต่อความต้องการ หรือสิ่งที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้าเคยมี

ประสบการณ์ มีความกังวล หรือมีความต้องการ 
2. เพ่ือวิเคราะห์ และท าความเข้าใจต่อลักษณะและข้อมูลที่ควรทราบของลูกค้าและมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
3. เพ่ือน าผลจากการส ารวจ วิเคราะห์ มาใช้ในการพัฒนานวัตกรรมให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า 

ค ำนิยำม (Definition) 
1. ควำมเข้ำใจอย่ำงลึกซึ้งต่อลูกค้ำ (Empathize) หมายถึง ขั้นตอนการส ารวจอย่างลึกซึ้ง (Insight) 

และเข้าใจถึงลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างแท้จริงโดยใช้เครื่องมือต่าง  ๆ ในการน าข้อมูลมาวิเคราะห์เป็น
กระบวนการที่มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนานวัตกรรม  

2. คุณค่ำที่ส่งมอบให้แก่ลูกค้ำ (Value Proposition) หมายถึง คุณค่าที่องค์กรมอบให้แก่ลูกค้าและ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความแตกต่างจากคู่แข่ง  

3. สิ่งท่ีลูกค้ำและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่ได้รับกำรตอบสนองตำมคำดหวัง หรือควำมเจ็บปวดของลูกค้ำ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Pain Points) หมำยถึง สิ่งที่ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความผิดหวัง ร าคาญใจ 
หรือไม่ได้รับการตอบสนองจากบริการ ผลิตภัณฑ์ที่ได้ใช้ไปแล้ว มี 3 ลักษณะได้แก่ 

a. ผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นไม่ได้มอบผลลัพธ์ให้อย่างที่ต้องการ รวมไปถึงอาจสร้างปัญหาต่าง ๆ  ให้
เกิดข้ึนได ้

b. ผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้น เป็นอุปสรรคต่อลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการด าเนินการท างาน 
หรือใช้งาน  

c. ผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้น สร้างความเสี่ยงให้เกิดข้ึนแก่ลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
4. สิ่งท่ีลูกค้ำมุ่งหวัง หรืองำนที่ลูกค้ำและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต้องกำร (Job to Be Done) หมายถึง สิ่ง

ใดก็ตามท่ีลูกค้าต้องให้ท าให้ส าเร็จ เป็นเหตุผลว่าท าไมต้องใช้บริการขององค์กร  
 

5. สิ่งที่ลูกค้ำต้องกำร หรือคำดหวัง และได้รับกำรตอบสนอง (Gain Points) หมายถึง ผลลัพธ์ที่ลูกค้า
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต้องการได้รับจากบริการ หรือผลิตภัณฑ์ที่องค์กรน าเสนอ มี 4 ลักษณะ  

1) สิ่งที่คาดหวังเป็นไปตามที่ต้องการพื้นฐาน (Require Gain)  
2) สิ่งที่คาดหวังเป็นไปตามที่ต้องการ (Expected Gain)  
3) สิ่งที่คาดหวังเป็นไปอย่างที่ปรารถนา (Desire Gain) 
4) สิ่งที่ได้รับเกินกว่าที่คาดหวัง (Unexpected Gain)  
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Date:  

กระบวนกำรส ำรวจ วิเครำะห์ลูกค้ำ(VOC) 
และผู้มสี่วนไดส้่วนเสีย(VOS) 

Rev. No. 0  
 

ผู้อ านวยการฝ่าย 

 
 

หัวหน้าส่วน 

 
 

ผู้รับผิดชอบ 
 

 

ขอบเขตควำมรับผิดชอบ (Scope and Accountability) และกำรด ำเนินงำน (Operation) 
ระเบียบปฏิบัติงานนี้ครอบคลุม 

หน่วยงำน/คณะท ำงำน บทบำทและควำมรับผิดชอบ 
1. นักจัดการความรู้ (K.M. Facilitator) ให้ข้อเสนอแนะและสนับสนุนด าเนินการ 
2. ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร ผู้ให้ข้อเสนอแนะ และ ก าหนดผู้มสี่วนไดส้่วนเสีย 
3. ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ส่วนการจัดการความรู้และนวตักรรม) ให้ข้อเสนอแนะ 
4. ผู้จัดการฝ่ายการตลาด ให้ข้อเสนอแนะ 
5. กลุ่มนวัตกร ให้ข้อเสนอแนะและสนับสนุนด าเนินการ 
6. คณะท างานก ากับการด าเนินงานด้านกระบวนการปฏิบตัิงานและการจัดการ 

(Enablers) ตามระบบประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกจิ 
ให้ข้อเสนอแนะและสนับสนุนด าเนินการ 

7. คณะกรรมการบรหิารทรัพยากรบคุคล ให้ความเห็นชอบ / ให้ข้อเสนอแนะ 
8. คณะกรรมการ ธพส. ให้ความเห็นชอบ/อนุมตั ิ

 
อ้ำงอิงเอกสำร (Reference Document) 

1. แผนยุทธศาสตร์องค์กร  
2. ตัวแบบธุรกิจ (Business Model Canvas) 
3. แผนยุทธศาสตร์การจัดการความรู้และนวัตกรรม
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บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด 
Doc. No.: QP-IM-001 

Procedure Name 
ประทับตราต้นฉบับ 

 
Date:  

กระบวนกำรส ำรวจ วิเครำะห์ลูกค้ำ(VOC) 
และผู้มสี่วนไดส้่วนเสีย(VOS) 

Rev. No. 0  
 

ผู้อ านวยการฝ่าย 

 
 

หัวหน้าส่วน 

 
 

ผู้รับผิดชอบ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิธีปฏิบัติ ฝ่ำยกำรตลำด และฝ่ำยสื่อสำรองค์กร 
ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล กลุ่มนวัตกร นัก

จัดกำรควำมรู้ และคณะท ำงำน 
ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล และคณะท ำงำน  

QP-KM-001 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

เริ่ม
กระบวนการ 

1. ด าเนินการก าหนดกลุม่
ลูกค้าเป้าหมายก าหนดผูม้ี

ส่วนไดส้่วนเสีย และวิเคราะห์
ผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย 

 5. ด าเนินการพิจารณา 

เห็นชอบ 

ไม่เห็นชอบ 

2.1. ด าเนินการส ารวจข้อมลู
ของลูกค้า 

แบบฟอร์มการวิเคราะห์ผู้มี
ส่วนไดส้่วนเสีย 

แบบฟอร์มข้อมูลลูกค้า 

2.2. ด าเนินการส ารวจข้อมลู
ของลูกค้า 

แบบฟอร์มข้อมูลลูกค้า 

3. ด าเนินการวิเคราะหล์ูกค้า
และผูม้ีส่วนได้เสียตาม

กลุ่มเป้าหมาย 

แบบฟอร์มการวิเคราะห์ผู้มี
ส่วนไดส้่วนเสีย 

แบบฟอร์มข้อมูลลูกค้า 

4. พิจารณาเห็นชอบข้อสรุป
ถึงความต้องการของลูกค้า

และผูม้ีส่วนไดส้่วนเสยี 

แบบฟอร์มข้อสรุป 
ความต้องการของลูกค้า 
และผูม้ีส่วนไดส้่วนเสยี 

เสร็จสิ้น
กระบวนการ 
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บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด 
Doc. No.: QP-IM-001 

Procedure Name 
ประทับตราต้นฉบับ 

 
Date:  

กระบวนกำรส ำรวจ วิเครำะห์ลูกค้ำ(VOC) 
และผู้มสี่วนไดส้่วนเสีย(VOS) 

Rev. No. 0  
 

ผู้อ านวยการฝ่าย 

 
 

หัวหน้าส่วน 

 
 

ผู้รับผิดชอบ 
 

 

ระเบียบ ขั้นตอนกำรปฏิบัติ (Work Instruction) 
1. ฝ่ายการตลาด ฝ่ายสื่อสารองค์กร น าเอาแผนยุทธศาสตร์องค์กร แผนกลยุทธ์ด้านการตลาด ตัวแบบ

ธุรกิจ (Business Model) ก าหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย (Customer Segmentation) ก าหนดผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เป้าหมาย และท าการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามแบบฟอร์มการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (FM-IM-001)  

2. ฝ่ายทรัพยากรบุคคล กลุ่นนวัตกร นักจัดการความรู้ (K.M. Facilitator)  และคณะท างานการจัดการ
ความรู้ และจัดการนวัตกรรม ร่วมกับฝ่ายการตลาด และฝ่ายสื่อสารองค์กรน าเอาแผนยุทธศาสตร์องค์กร ตัวแบบ
ธุรกิจ (Business Model) จัดท าการส ารวจข้อมูลของลูกค้า ตามแบบฟอร์มข้อมูลลูกค้า (Customer Personal) 
(FM-IM-002) 

3. ฝ่ายทรัพยากรบุคคล กลุ่นนวัตกร นักจัดการความรู้ (K.M. Facilitator)  และคณะท างานการจัดการ
ความรู้ และจัดการนวัตกรรม ด าเนินการวิเคราะห์ลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสียตามกลุ่มเป้าหมาย ที่ก าหนดและระบุใน
แบบฟอร์มการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (FM-IM-001) และแบบฟอร์มข้อมูลลูกค้า (Customer Personal) 
(FM-IM-002) 

4. ฝ่ายทรัพยากรบุคคล และคณะท างานการจัดการความรู้ และจัดการนวัตกรรม พิจารณาเห็นชอบ
ข้อสรุปถึงความต้องการของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Voice of Customer and Voice of Stakeholder) 
ลงในแบบฟอร์มข้อสรุปความต้องการของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Voice of Customer and Voice of 
Stakeholder) (FM-IM-003)   

เอกสำรที่เกี่ยวข้อง  
1. แบบฟอร์มการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (FM-IM-001)  
2. แบบฟอร์มข้อมูลลูกค้า (Customer Personal) (FM-IM-002) 
3. แบบฟอร์มข้อสรุปความต้องการของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Voice of Customer and Voice 

of Stakeholder) (FM-IM-003) 
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แบบฟอร์มกำรวิเครำะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (FM–IM–001) 

รายชื่อผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย 
ข้อมูลการติดต่อ  
(เบอร์โทร, อีเมล) 

ผู้ม
ีส่ว

นไ
ดส้

่วน
เส

ียไ
ด้ร

ับผ
ลก

ระ
ทบ

ต่อ

อง
ค์ก

รอ
ย่า

งไร
บ้า

ง (
H,

M,
L) 

ผู้ม
ีส่ว

นไ
ดส้

่วน
เส

ียม
ีอิท

ธิพ
ลเ

หน
ือ

อง
ค์ก

รอ
ย่า

งไร
บ้า

ง (
H,

M,
L) 

 

สิ่งที่ผู้มีส่วนไดส้่วนเสียให้
ความส าคญัคือเรื่องอะไร 

ในองค์กร 

ผู้มีส่วนไดส้่วนเสียท าอะไร
ให้แก่องค์กรบ้าง อย่างไร 
(ในต าแหน่ง หรือ หน้าท่ี 

หรือบทบาท) 

ผู้มีส่วนไดส้่วนเสียสามารถเป็น
อุปสรรคต่อองค์กร หรือ

ความส าเร็จในงานขององค์กรได้
หรือไม่อยา่งไร 

       
       
       
       
       
       
       
       

 

ผู้บันทึก : ………………………………. 

วัน เดือน ปี : .............................................
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แบบฟอร์มข้อมูลลูกค้ำและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
(Customer and Stakeholder Persona) (FM–IM–002) 

 
ข้อก ำหนด  
แบบฟอร์มนี้คือการท าข้อมูล ลักษณะของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังนั้น การจัดท าต้องจัดท าไปทีละลักษณะ 
 

ลักษณะลูกค้ำและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยท่ัวไป : 
1. กลุ่มสังคม (ข้อนี้หากตอบบุคคลธรรมดาให้ลงไปท าข้อ 2 ถ้าไม่ใช่ ให้ท าแค่ข้อ 1) 

◻ สถาบันการศึกษา  ◻ ครอบครัว  ◻ หน่วยงาน  ◻ บุคคลธรรมดา 
 

2. กลุ่มวัย :  
◻ 60 ปีขึ้นไป  ◻ ครอบครัว  ◻ หน่วยงาน  ◻ บุคคลธรรมดา 
 

กำรเข้ำใจลักษณะลูกค้ำ 

1. สิ่งท่ีลูกค้ำและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสนใจโดยท่ัวไป  
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

2. สิ่งท่ีเป็นควำมท้ำทำยส ำหรับลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในเวลำนี้  
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
3. เป้ำหมำยของลูกค้ำและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกำรใช้บริกำร ผลิตภัณฑ์ ของเรำ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

4. ข้อมูลอ่ืนเกี่ยวกับลูกค้ำและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่น่ำสนใจ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

5. สรุปสิ่งท่ีได้จำกกำรส ำรวจและจัดท ำ Customer Persona หรือ ระบุ Key Words เพื่อสะท้อนควำม
ต้องกำรของลูกค้ำ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

1) _____________________________________________________________________ 
2) _____________________________________________________________________ 
3) _____________________________________________________________________ 

 
6. สิ่งท่ีเรำต้องท ำให้แก่ลูกค้ำและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Job to be done) 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
  
7. Pain point ของลูกค้ำและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
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8.  Gain point ของลูกค้ำและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
ผู้บันทึก : ________________ 
วัน.เดือน.ปี :  __________________ 
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ข้อสรุปควำมต้องกำรของลูกค้ำและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
(Voice of Customer and Voice of Stakeholder) (FM–IM–003) 

 
ลูกค้ำ (Customer) 

สิ่งที่ลูกค้าพูด/กล่าวถึง 
สิ่งที่ลูกค้าต้องการ  

และจ าเป็น 

เราสามารถให้บริการหรือ
น าเสนอผลิตภัณฑ์เพ่ือ

ตอบสนองความต้องการ 
ความจ าเป็นได้บ้าง 

สิ่งที่จะด าเนินต่อไป 
 

   ◻ Quick Fix 
◻ พัฒนานวัตกรรม 

   ◻ Quick Fix 
◻ พัฒนานวัตกรรม 

   ◻ Quick Fix 
◻ พัฒนานวัตกรรม 

   ◻ Quick Fix 
◻ พัฒนานวัตกรรม 
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ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) 

สิ่งที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
พูด/กล่าวถึง 

สิ่งที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ต้องการ และจ าเป็น 

เราสามารถให้บริการหรือ
น าเสนอผลิตภัณฑ์เพ่ือ

ตอบสนองความต้องการ 
ความจ าเป็นได้บ้าง 

สิ่งที่จะด าเนินต่อไป 
 

   ◻ Quick Fix 
◻ พัฒนานวัตกรรม 

   ◻ Quick Fix 
◻ พัฒนานวัตกรรม 

   ◻ Quick Fix 
◻ พัฒนานวัตกรรม 

   ◻ Quick Fix 
◻ พัฒนานวัตกรรม 

 
 
ผู้บันทึก :…………………...........................… 

วัน/เดือน/ปี :……………….......................…. 
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ระเบียบปฏิบัติงำน 
กระบวนกำรจัดกำรและวิเครำะห์ข้อมูล  

และกำรก ำหนดประเด็นนวัตกรรม 
QP-IM-002 
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บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด 
Doc. No.: QP-IM-002 

Procedure Name 
ประทับตราต้นฉบับ 

 
Date:  

กระบวนกำรจัดกำรและวิเครำะห์ข้อมลู 
และกำรก ำหนดประเดน็นวัตกรรม 

Rev. No. 0  
 

ผู้อ านวยการฝ่าย 

 
 

หัวหน้าส่วน 

 
 

ผู้รับผิดชอบ 
 

 

 ระเบียบปฏิบัติงำน 
กระบวนกำรจัดกำรและวิเครำะห์ข้อมูล และกำรก ำหนดประเด็นนวัตกรรม 

วัตถุประสงค์  (Objective) 
1. เพ่ือน าข้อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์เชื่อมโยงข้อมูลความรู้  
2. เพ่ือรวบรวมข้อมูลในการก าหนด และการใช้ความคิดสร้างสรรค์ให้เข้ากับการจัดการด้านนวัตกรรม 
3. เพ่ือท าการวิเคราะห์ และคัดเลือกประเด็นที่ท้าทายในการน ามาจัดท านวัตกรรม 
4. เพ่ือจัดท าเส้นทางนวัตกรรม (Innovation Roadmap)  
5. เพ่ือก าหนดเป้าประสงค์ทางธุรกิจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว พร้อมก าหนดตัวชี้วัดเชิงนวัตกรรมใน

รายการนวัตกรรมนั้น ๆ  

ค ำนิยำม (Definition) 
มุมมองของลูกค้ำหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Point of View) หมายถึง สิ่งที่ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

คาดหวัง หรือต้องการ หรือพิจารณาเห็นในเรื่องหนึ่ง ๆ ที่เกิดจากประสบการณ์หนึ่ง ๆ ซึ่งส่งผลต่อการตัดสินใจ 

ขอบเขตควำมรับผิดชอบ (Scope and Accountability) และกำรด ำเนินงำน (Operation) 
ระเบียบปฏิบัติงานนี้ครอบคลุม 

หน่วยงำน/คณะท ำงำน บทบำทและควำมรับผิดชอบ 
1. นักจัดการความรู้ (K.M. Facilitator) ให้ข้อเสนอแนะและสนับสนุนด าเนินการ 
2. กลุ่มนวัตกร ด าเนินการ 
3. ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) ด าเนินการ 
4. คณะท างานก ากับการด าเนินงานด้านกระบวนการปฏิบตัิงานและการจัดการ 

(Enablers) ตามระบบประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกจิ 
ให้ข้อเสนอแนะ เห็นชอบและสนบัสนุน
ด าเนินการ 

5. คณะกรรมการบรหิารทรัพยากรบคุคล ให้ความเห็นชอบ/ให้ข้อเสนอแนะ 
6. กรรมการผู้จดัการ ให้ความเห็นชอบ/อนุมตั ิ
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บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด 
Doc. No.: QP-IM-002 

Procedure Name 
ประทับตราต้นฉบับ 

 
Date:  

กระบวนกำรจัดกำรและวิเครำะห์ข้อมลู 
และกำรก ำหนดประเดน็นวัตกรรม 

Rev. No. 0  
 

ผู้อ านวยการฝ่าย 

 
 

หัวหน้าส่วน 

 
 

ผู้รับผิดชอบ 
 

 

อ้ำงอิงเอกสำร (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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บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด 
Doc. No.: QP-IM-002 

Procedure Name 
ประทับตราต้นฉบับ 

 
Date:  

กระบวนกำรจัดกำรและวิเครำะห์ข้อมลู 
และกำรก ำหนดประเดน็นวัตกรรม 

Rev. No. 0  
 

ผู้อ านวยการฝ่าย 

 
 

หัวหน้าส่วน 

 
 

ผู้รับผิดชอบ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิธีปฏิบัติ 
ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล กลุ่มนวัตกร    
นักจัดกำรควำมรู้ และคณะท ำงำน 

คณะกรรมกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล กรรมกำรผู้จัดกำร  

QP-KM-002 (A) ขั้นตอนการจ าแนก
กลุ่ม 
 
 
 
 
ข้อมูลที่ไดจ้าก 
1.แผนยุทธศาสตร์องค์กร   
2.ตัวแบบธุรกิจ (Business Model 
Canvas)  
3.แผนยุทธศาสตร์การจัดการความรู้  
4.แผนยุทธศาสตร์การจัดการนวัตกรรม  
5.กระบวนการส ารวจ วิเคราะห์ลกูค้า 
(VOC) และผูม้ีส่วนไดส้่วนเสยี (VOS) 
(QP-IM-001)  
6.กระบวนการสร้างสรรคค์วามรู้ (QP-
KM-008) 
 
 
 
 
 
 

    

เริ่ม
กระบวนการ 

1. ด าเนินการตคีวามและวิเคราะห์
ข้อมูลที่มีอยู่ทั้งในส่วนของลูกค้า

และผูม้ีส่วนได้เสีย และในส่วนของ
ข้อมูลที่เช่ือมโยงกับกระบวนการ

สร้างสรรคค์วามรู ้

 4. ด าเนินการพิจารณา 

แบบฟอร์มข้อสรุปการค้นพบ
เชิงลึก 

เสร็จสิ้น
กระบวนการ 

2. ด าเนินการเคราะห์เพื่อ
ก าหนดข้อมูลเชิงลึกของแต่ละ
ส่วน และจดัประเภทและกลุ่ม

ที่คล้ายกันเอาไว้ด้วยกัน 

3. พิจารณาอนุมตัิ การจ าแนก
ประเภท 

 5. ด าเนินการพิจารณา 

ไม่อนุมัต ิ ไม่อนุมัต ิ

อนุมัต ิ



บรษิทั ธนารกัษพ์ฒันาสนิทรพัย ์จ ากดั 
DHANARAK ASSET DEVELOPMENT CO., LTD. 

59 

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด 
Doc. No.: QP-IM-002 

Procedure Name 
ประทับตราต้นฉบับ 

 
Date:  

กระบวนกำรจัดกำรและวิเครำะห์ข้อมลู 
และกำรก ำหนดประเดน็นวัตกรรม 

Rev. No. 0  
 

ผู้อ านวยการฝ่าย 

 
 

หัวหน้าส่วน 

 
 

ผู้รับผิดชอบ 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิธีปฏิบัติ 
กลุ่มที่ได้รับกำรจ ำแนก  

และฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล 
กลุ่มที่ได้รับกำรจ ำแนก 

คณะท ำงำนก ำกับกำรด ำเนินงำนด้ำน
กระบวนกำรปฏิบัติงำนและกำรจดักำร 

 

QP-KM-002 (B) ขั้นตอนการก าหนด
หัวข้อในการจัดท านวัตกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

เริ่ม
กระบวนการ 

1. ร่วมกันจัดท าการวเิคราะห์
สิ่งที่ลูกค้าและผูม้ีส่วนได ้

ส่วนเสยีมองหา 

แบบฟอร์มมุมมองของลูกค้า
และผูม้ีส่วนไดส้่วนเสยี 

2. ด าเนินการวิเคราะห์
แบบฟอร์มมุมมองของลูกค้า

เพื่อค้นหาความท้าทาย 

แบบฟอร์มกรอบความท้าทาย 

3. ด าเนินการก าหนดประเด็น 
หรือหัวข้อในการจัดท า

นวัตกรรม หรือแนวทางใน 
การพัฒนาอย่างใดอย่างหน่ึง 

4. ด าเนินการน าเสนอประเด็น 
หรือหัวข้อในการจัดท า

นวัตกรรม 

5. ด าเนินการให้ข้อเสนอแนะ
และสนบัสนุนด าเนินการ ให้

ด าเนินการในขั้นต่อไป 

6. ด าเนินการเตรียมการใน 
การน าเสนอรายละเอียดโครงการ

ภายใน 30 วัน ท าการ และใช้
ข้อมูลทั้งหมดในการวเิคราะห์
ข้อมูล ด้วยวิธีการที่เหมาะสม 

เสร็จสิ้น
กระบวนการ 
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บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด 
Doc. No.: QP-IM-002 

Procedure Name 
ประทับตราต้นฉบับ 

 
Date:  

กระบวนกำรจัดกำรและวิเครำะห์ข้อมลู 
และกำรก ำหนดประเดน็นวัตกรรม 

Rev. No. 0  
 

ผู้อ านวยการฝ่าย 

 
 

หัวหน้าส่วน 

 
 

ผู้รับผิดชอบ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิธีปฏิบัติ กลุ่มนวัตกร    

QP-KM-002 (C) นวัตกรรมผลิตภณัฑ์
และบริการ 
 
 
 
 
 
ข้อมูลที่ไดจ้าก 
1.การวิเคราะห์จากกระบวนการ
สร้างสรรคค์วามรู้ (QP-KM-008) 
2.กระบวนการส ารวจ วิเคราะห์ลกูค้า 
(VOC) และผูม้ีส่วนไดส้่วนเสยี (VOS) 
(QP-IM-001) 
3.ตัวแบบธุรกิจ (Business Model 
Canvas) 
 
 
 
 

    

เริ่ม
กระบวนการ 

1. ด าเนินการ ระดมสมอง
แนวคิดต่าง ๆ ออกมาให้

ได้มากท่ีสุด 

2. ด าเนินการจดัท าโครงสร้าง
แนวคิดต่าง ๆ ที่เลือกไว ้และ
ต้องสอดคล้องกับตัวแบบธรุกิจ 

ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์  
แผนยุทธศาสตร์องค์กร และ 
แผนยุทธศาสตร์การจัดการ

นวัตกรรมมากที่สดุ 

3. ด าเนินการตาม
กระบวนการพัฒนานวัตกรรม 

(QP – IM – 003) 

เสร็จสิ้น
กระบวนการ 
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บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด 
Doc. No.: QP-IM-002 

Procedure Name 
ประทับตราต้นฉบับ 

 
Date:  

กระบวนกำรจัดกำรและวิเครำะห์ข้อมลู 
และกำรก ำหนดประเดน็นวัตกรรม 

Rev. No. 0  
 

ผู้อ านวยการฝ่าย 

 
 

หัวหน้าส่วน 

 
 

ผู้รับผิดชอบ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิธีปฏิบัติ 
กลุ่มนวัตกร/ชุมชนนกัปฏิบัติ 
(CoP)/หน่วยงำนที่รับผิดชอบ 

   

QP-KM-002 (D) นวัตกรรม
กระบวนการ 
 
 
 
 
 
ข้อมูลที่ไดจ้าก 
1.การวิเคราะห์จากกระบวนการ
สร้างสรรคค์วามรู้ (QP-KM-008) 
2.กระบวนการส ารวจ วิเคราะห์ลกูค้า 
(VOC) และผูม้ีส่วนไดส้่วนเสยี (VOS) 
(QP-IM-001) 
3.ตัวแบบธุรกิจ (Business Model 
Canvas) 
 
 
 
 

    

เริ่ม
กระบวนการ 

1. ด าเนินการ ระบุปัญหาที ่
ท้าทายที่พบในกระบวนการ

ท างาน 

2. ด าเนินการวิเคราะห์ถึง 
ความท้าทายในประเด็น

กระบวนการโดยเริ่มจากการ
วิเคราะห์กระบวนการ หรือ 

SIPOC Analysis  

3. ด าเนินการหาสาเหตุที่
แท้จริงของประเด็นปญัหา 

แล้วจัดท าโครงการ 

เสร็จสิ้น
กระบวนการ 

แบบฟอร์มการวิเคราะห์
กระบวนการ 

แบบฟอร์มการวิเคราะห์เหตุ
ปัจจัย 

แบบฟอร์มภาพรวม 
การบริหารโครงการ 

4. ด าเนินการตาม
กระบวนการพัฒนานวัตกรรม 

(QP – IM – 003) 
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บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด 
Doc. No.: QP-IM-002 

Procedure Name 
ประทับตราต้นฉบับ 

 
Date:  

กระบวนกำรจัดกำรและวิเครำะห์ข้อมลู 
และกำรก ำหนดประเดน็นวัตกรรม 

Rev. No. 0  
 

ผู้อ านวยการฝ่าย 

 
 

หัวหน้าส่วน 

 
 

ผู้รับผิดชอบ 
 

 

 

 
วิธีปฏิบัติ 

คณะกรรมกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 
และกรรมกำรผู้จัดกำร 

คณะท ำงำนก ำกับกำรด ำเนินงำนด้ำน
กระบวนกำรปฏิบัติงำนและกำรจดักำร 

กลุ่มนวัตกร/ชุมชนนกัปฏิบัติ 
(CoP)/หน่วยงำนที่รับผิดชอบ 

 

QP-KM-002 (E) นวัตกรรมตัวแบบ
ธุรกิจใหม ่
 
 
 
 
 
ข้อมูลที่ไดจ้าก 
1.การวิเคราะห์จากกระบวนการ
สร้างสรรคค์วามรู้ (QP-KM-008) 
2.กระบวนการส ารวจ วิเคราะห์ลกูค้า 
(VOC) และผูม้ีส่วนไดส้่วนเสยี (VOS) 
(QP-IM-001) 
3.ตัวแบบธุรกิจ (Business Model 
Canvas) 
 
 
 
 

    

เริ่ม
กระบวนการ 

1. ด าเนินการ ก าหนดประเด็นท่ีมี
ความท้าทายทางธุรกิจ ซึ่ง

สอดคล้องกับวสิัยทัศน์องค์กร 
ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ขององค์กร 

เสร็จสิ้น
กระบวนการ 

5. ด าเนินการตาม
กระบวนการพัฒนานวัตกรรม 

(QP – IM – 003) 

2. ด าเนินการ ก าหนดประเด็น 
และกรอบแนวทางด้าน

นวัตกรรมตัวแบบธุรกิจใหม ่

3. ด าเนินการ ก าหนดประเด็น 
และกรอบแนวทางด้าน

นวัตกรรมตัวแบบธุรกิจใหม ่

4. ด าเนินการ จัดท าเป็นกรอบ
แนวคิดนวัตกรรม และร่างตัว

แบบธุรกิจใหม ่



บรษิทั ธนารกัษพ์ฒันาสนิทรพัย ์จ ากดั 
DHANARAK ASSET DEVELOPMENT CO., LTD. 63 

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด 
Doc. No.: QP-IM-002 

Procedure Name 
ประทับตราต้นฉบับ 

 
Date:  

กระบวนกำรจัดกำรและวิเครำะห์ข้อมลู 
และกำรก ำหนดประเดน็นวัตกรรม 

Rev. No. 0  
 

ผู้อ านวยการฝ่าย 

 
 

หัวหน้าส่วน 

 
 

ผู้รับผิดชอบ 
 

 

ระเบียบ ขั้นตอนกำรปฏิบัติ (Work Instruction) 
1. ฝ่ายทรัพยากรบุคคล กลุ่นนวัตกร นักจัดการความรู้ (K.M. Facilitator) และคณะท างานก ากับการ

ด าเนินงานด้านกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ (Enablers) ตามระบบประเมินผลการด าเนินงาน
รัฐวิสาหกิจ  รวบรวมข้อมูลที่ได้จาก 

1) แผนยุทธศาสตร์องค์กร  
2) ตัวแบบธุรกิจ (Business Model Canvas) 
3) แผนยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ 
4) แผนยุทธศาสตร์การจัดการนวัตกรรม 
5) กระบวนการส ารวจ วิเคราะห์ลูกค้า (VOC) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (VOS) (QP-IM-001) 
6) กระบวนการสร้างสรรค์ความรู้ (QP-KM-008)  

มาด าเนินการการตีความ และวิเคราะห์ข้อมูลที่มีอยู่ทั้งในส่วนของลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย และในส่วน
ของข้อมูลที่เชื่อมโยงกับกระบวนการสร้างสรรค์ความรู้ (QP-KM-008)  และท าการวิเคราะห์เพ่ือก าหนดข้อมูลเชิง
ลึกของแต่ละส่วน โดยต้องบันทึกข้อสรุปการระดมสมองและการพิจารณาข้อมูลเชิงลึกไว้ในแบบฟอร์มข้อสรุปการ
ค้นพบเชิงลึก (Infer Insight) (FM-IM-004) และท าการจัดประเภทและกลุ่มที่คล้ายกันเอาไว้ด้วยกัน โดยการแยก
แบบฟอร์มข้อสรุปการค้นพบเชิงลึก (Infer Insight) (FM-IM-004) ตามกลุ่ม โดยใช้หลักเกณฑ์ใดหลักเกณฑ์หนึ่ง
ดังต่อไปนี้ 

i. จ าแนกตามกลุ่มนวัตกร หรือชุมชนนักปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง 
ii. จ าแนกตามหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับเรื่อง  
iii. จ าแนกตามดัชนีวัดผลส าเร็จประจ าปี (Key Performance Indicators)  
iv. จ าแนกตามวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ และต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ ในการจ าแนกในหัวข้อนี้

เพ่ือให้สามารถก าหนดเป้าหมายการพัฒนานวัตกรรมที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์องค์กร ยุทธศาสตร์การจัดการ
นวัตกรรม ตัวแบบธุรกิจ ทั้งในระยะสั้น และระยะยาว 
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การจ าแนกประเภทดังกล่าว ทั้งนี้เพ่ือให้สามารถก าหนดผู้รับผิดชอบในการด าเนินการเพ่ือการพัฒนา
นวัตกรรมนี้ได้ โดยให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมคณะท างานก ากับการด าเนินงานด้านกระบวนการปฏิบัติงานและ
การจัดการ (Enablers) ตามระบบประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจ เพ่ือน าเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล และกรรมการผู้จัดการ ตามล าดับ 

2. กลุ่มที่ได้รับการจ าแนกตามข้อที่ 1 ร่วมกับฝ่ายทรัพยากรบุคคล ร่วมกันในการจัดท าการวิเคราะห์สิ่งที่
ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมองหา (Point of View) ตามแบบฟอร์มมุมมองของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(Point of view) (FM-IM-005)  

3. กลุ่มท่ีได้รับการจ าแนกตามข้อที่ 1 ด าเนินการวิเคราะห์ตามแบบฟอร์มมุมมองของลูกค้าและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย (Point of View) (FM-IM-005) เพ่ือค้นหาความท้าทาย (Challenge) และจัดท าแบบฟอร์มกรอบความ
ท้าทาย (Frame the Challenge) (FM-IM-006)  

4. กลุ่มที่ได้รับการจ าแนกตามข้อที่ 1 ด าเนินการน าข้อมูล จากแบบฟอร์มกรอบความท้าทาย (Frame 
the Challenge) (FM-IM-006) มาก าหนดประเด็น หรือหัวข้อในการจัดท านวัตกรรม หรือแนวทางในการพัฒนา
อย่างใดอย่างหนึ่ง โดยจะน าหัวข้อเป้าหมาย น าเสนอต่อคณะท างานก ากับการด าเนินงานด้านกระบวนการ
ปฏิบัติงานและการจัดการ (Enablers) ตามระบบประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจ ให้ข้อเสนอแนะและ
สนับสนุนด าเนินการ ให้ด าเนินการในขั้นต่อไป 

5. เมื่อต่อ คณะท างานก ากับการด าเนินงานด้านกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ (Enablers) ตาม
ระบบประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจ ให้ข้อเสนอแนะและสนับสนุนด าเนินการ ให้ด าเนินการในขั้นต่อไป 
กลุ่มท่ีได้รับการจ าแนกตามข้อที่ 1 จะต้องด าเนินการเตรียมการในการน าเสนอรายละเอียดโครงการภายใน 30 วัน 
ท าการ โดยรูปแบบนวัตกรรมจะต้องระบุเป้าหมายของนวัตกรรมที่สอดคล้องกับต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ ทั้งใน
ระยะสั้น กลาง ยาว และใช้ข้อมูลทั้งหมดในการวิเคราะห์ข้อมูล ด้วยวิธีการที่เหมาะสม  

6. กลุ่มที่ได้รับการจ าแนกตามข้อที่ 1 ก าหนดว่ารูปแบบนวัตกรรมของตนนั้นเป็นลักษณะ นวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์และบริกำร (Product and Service Innovation) ให้ด าเนินการ 

1) กลุ่มนวัตกร น าข้อมูลที่ได้รับการวิเคราะห์จากกระบวนการสร้างสรรค์ความรู้ (QP-KM-008) 
กระบวนการส ารวจ วิเคราะห์ลูกค้า (VOC) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (VOS) (QP-IM-001) และตัวแบบธุรกิจ 
(Business Model Canvas) ด าเนินการ ระดมสมองแนวคิดต่าง ๆ ออกมาให้ได้มากที่สุด (Generate Idea) 

2) กลุ่มนวัตกร จัดท าโครงสร้างแนวคิดต่าง ๆ ที่เลือกไว้ (Structure Idea) โดยท าการเลือกแนวคิดท่ี
สอดคล้องกับตัวแบบธุรกิจ ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ แผนยุทธศาสตร์องค์กร และแผนยุทธศาสตร์การจัดการ
นวัตกรรม มากที่สุด (select Idea) โดยใช้การพิจารณาใน 2 มิติคือ 

i. มิติด้านผลกระทบต่อธุรกิจ 
ii. มิติด้านความง่ายต่อการปฏิบัติ 

3) กลุ่มนวัตกร ด าเนินการตามกระบวนการพัฒนานวัตกรรม (QP–IM–003)  
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7. กลุ่มที่ได้รับการจ าแนกตามข้อที่ 1 ก าหนดว่ารูปแบบนวัตกรรมของตนนั้นเป็นลักษณะ นวัตกรรม
กระบวนกำร (Process Innovation) ให้ด าเนินการ 

1) กลุ่มนวัตกร / ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) / หน่วยงานที่รับผิดชอบ น าข้อมูลที่ได้รับการวิเคราะห์จาก
กระบวนการสร้างสรรค์ความรู้ (QP-KM-008) กระบวนการส ารวจ วิเคราะห์ลูกค้า (VOC) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(VOS) (QP-IM-001) และตัวแบบธุรกิจ (Business Model Canvas) ด าเนินการ ด าเนินการระบุปัญหาที่ท้าทายที่
พบในกระบวนการท างาน  

2) กลุ่มนวัตกร / ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) / หน่วยงานที่รับผิดชอบ ด าเนินการวิเคราะห์ถึงความ 
ท้าทายในประเด็นกระบวนการ ได้แก่ ความสูญเปล่า ความแปรปรวนของกระบวนการ โดยเริ่มจากการวิเคราะห์
กระบวนการ หรือ SIPOC Analysis ตามแบบฟอร์มการวิเคราะห์กระบวนการ (SIPOC) (FM-IM-010) และ
แบบฟอร์มการวิเคราะห์เหตุปัจจัย (Cause and Effect Diagram) (FM-IM-011) 

3) กลุ่มนวัตกร / ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) / หน่วยงานที่รับผิดชอบ ด าเนินการหาสาเหตุที่แท้จริงของ
ประเด็นปัญหาจากเครื่องมือตามข้อที่ 2 แล้วจัดท าโครงการโดยใช้แบบฟอร์มภาพรวมการบริหารโครงการ 
(Project Charter) (FM-KM-002) 

4) กลุ่มนวัตกร / ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) / หน่วยงานที่รับผิดชอบ ด าเนินการตามกระบวนการพัฒนา
นวัตกรรม (QP – IM – 003)  

8. กลุ่มที่ได้รับการจ าแนกตามข้อที่ 1 ก าหนดว่ารูปแบบนวัตกรรมของตนนั้นเป็นลักษณะ นวัตกรรมตัว
แบบธุรกิจใหม่ (Business Model Innovation) ให้ด าเนินการ 

1) คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลและกรรมการผู้จัดการ  ก าหนดประเด็นที่มีความท้าทายทาง
ธุรกิจต่อคณะท างานก ากับการด าเนินงานด้านกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ (Enablers) ตามระบบ
ประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจ ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์องค์กร ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ขององค์กร  

2) คณะท างานก ากับการด าเนินงานด้านกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ (Enablers) ตาม
ระบบประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจ ก าหนดประเด็น และกรอบแนวทางด้านนวัตกรรมตัวแบบธุรกิจใหม่ 
(Business Model Innovation) ให้แก่ กลุ่มนวัตกร / ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) / หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

3) กลุ่มนวัตกร / ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) / หน่วยงานที่รับผิดชอบ น าข้อมูลที่ได้รับการวิเคราะห์จาก
กระบวนการสร้างสรรค์ความรู้ (QP-KM-008) กระบวนการส ารวจ วิเคราะห์ลูกค้า (VOC) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(VOS) (QP-IM-001) และตัวแบบธุรกิจ (Business Model Canvas) และต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ แผนยุทธศาสตร์
องค์กร แผนยุทธศาสตร์การจัดการนวัตกรรม  มาจัดท าเป็นกรอบแนวคิดนวัตกรรม และร่างตัวแบบธุรกิจใหม่  

4) กลุ่มนวัตกร / ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) / หน่วยงานที่รับผิดชอบ ด าเนินการตามกระบวนการพัฒนา
นวัตกรรม (QP–IM–003)  
 
เอกสำรที่เกี่ยวข้อง  
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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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แบบฟอร์มข้อสรุปกำรค้นพบเชิงลึก (Infer Insight) (FM–IM–004) 

สรุปสิ่งที่พบในการค้นหาเชิงลึก (Infer Insight) มาท้ังสิ้น 10 ประเด็น แล้วท าการวิเคราะห์  

# สิ่งที่ค้นพบ (Finding insight) 
ส่งผลต่อ Business Model  

H : สูง M : ปานกลาง L : ต่ า  

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

 

ผู้บันทึก : …………………………………. 

วัน เดือน ปี : …………………………………… 
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แบบฟอร์มมุมมองของลูกค้ำและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Point of view) (FM–IM–005) 

ลูกค้ำ ควำมต้องกำร ภำพรวมข้อมูลเชิงลึก 
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ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ควำมต้องกำร ภำพรวมข้อมูลเชิงลึก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

ผู้บันทึก : ……………………… 

วัน เดือน ปี : ……………………………….
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แบบฟอร์มกรอบควำมท้ำทำย (Frame the challenge) (FM–IM-006) 
 

 

 

 

 

 รำยละเอียด 

เราจะท าอย่างไรกับปัญหา/ 
ความท้าทายนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตอนนี้เราก าลังพยายามจะท าอะไร
เพ่ือให้บรรลุตามความท้าทาย/ 

การแก้ไขปัญหานั้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อะไรคือปัญหาท่ีเราต้องการแก้ไข/ความท้าทายท่ีต้องการพัฒนา 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
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 รำยละเอียด 

อะไร คือ ทางออกท่ีเป็นไปได้
ส าหรับปัญหานั้น 

 
 
 
 
 
 
 

อะไร คือ บริบทหรือข้อจ ากัดที่คุณ
ต้องเผชิญ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

CONFIRMATION 

 

 

 

 

 

ผู้ยืนยัน : ………………………….. 

ผู้บันทึก : ……………………………… 

วัน/เดือน/ปี : ………………………………. 

 

ปัญหาท่ีเราต้องการแก้ไข/ความท้าทายท่ีต้องการพัฒนา 

________________________________________________________________________________

_ 

________________________________________________________________________________

_ 
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แบบฟอร์มกำรวิเครำะห์กระบวนกำร (SIPOC) (FM-IM-010) 
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แบบฟอร์มกำรวิเครำะห์เหตุปัจจัย (Cause and Effect Diagram) (FM-IM-011) 
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ระเบียบปฏิบัติงำน 
กระบวนกำรพัฒนำนวัตกรรม 

QP-IM-003 
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บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด 
Doc. No.: QP-IM-003 

Procedure Name 
ประทับตราต้นฉบับ 

 
Date:  

กระบวนกำรพัฒนำนวัตกรรม Rev. No. 0  
 

ผู้อ านวยการฝ่าย 

 
 

หัวหน้าส่วน 

 
 

ผู้รับผิดชอบ 
 

 
 

ระเบียบปฏิบัติงำน 
กระบวนกำรพัฒนำนวัตกรรม 

วัตถุประสงค์  (Objective) 
1. เพ่ือด าเนินการในการพัฒนานวัตกรรมตามลักษณะประเภทที่ก าหนด 
2. เพ่ือรวบรวมแนวทาง วิธีคิดในการพัฒนานวัตกรรม 

ค ำนิยำม (Definition) 
1. นวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริกำร (Product and Service Innovation) หมายถึง การพัฒนาและ

น าเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ไม่ว่าจะเป็นด้านเทคโนโลยี หรือวิธีการใช้ก็ดี รวมไปถึงการปรับปรุงคุณภาพ (Quality 
Control) และการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต  และการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง รวมถึงกิจกรรมหรือ
กระบวนการที่เก่ียวข้องกับองค์ประกอบในระบบ 

2. นวัตกรรมกระบวนกำรท ำงำน (Process Innovation) หมายถึง การประยุกต์ใช้แนวคิด วิธีการ 
หรือกระบวนการใหม่ ๆ ที่ส่งผลให้กระบวนการผลิต และการท างานโดยรวมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงขึ้น
อย่างเห็นได้ชัด 

3. นวัตกรรมรูปแบบธุรกิจและภำรกิจใหม่ (Business Model Innovation) หมายถึง การปรับเปลี่ยน
รูปแบบการท าธุรกิจเดิมไปท าธุรกิจรูปแบบใหม่ โดยการใช้ตัวแบบธุรกิจ (Business Model Canvas) มาช่วยใน
การเขียนตัวแบบธุรกิจ (Business Model) จะช่วยให้เห็นภาพเป็นระบบขึ้น 

ขอบเขตควำมรับผิดชอบ (Scope and Accountability) และกำรด ำเนินงำน (Operation) 
ระเบียบปฏิบัติงานนี้ครอบคลุม 

หน่วยงำน/คณะท ำงำน บทบำทและควำมรับผิดชอบ 
1. นักจัดการความรู้ (K.M. Facilitator) ให้ข้อเสนอแนะและสนับสนุนด าเนินการ 
2. กลุ่มนวัตกร ด าเนินการ 
3. ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) ด าเนินการ 
4. คณะท างานก ากับการด าเนินงานด้านกระบวนการปฏิบตัิงานและการจัดการ 

(Enablers) ตามระบบประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกจิ 
ให้ข้อเสนอแนะ เห็นชอบและสนบัสนุน
ด าเนินการ 

5. คณะกรรมการบรหิารทรัพยากรบคุคล ให้ความเห็นชอบ/ให้ข้อเสนอแนะ 
6. กรรมการผู้จดัการ ให้ความเห็นชอบ/อนุมตั ิ
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บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด 
Doc. No.: QP-IM-003 

Procedure Name 
ประทับตราต้นฉบับ 

 
Date:  

กระบวนกำรพัฒนำนวัตกรรม Rev. No. 0  
 

ผู้อ านวยการฝ่าย 

 
 

หัวหน้าส่วน 

 
 

ผู้รับผิดชอบ 
 

 

อ้ำงอิงเอกสำร (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) 

  
 

 
 
 



บรษิทั ธนารกัษพ์ฒันาสนิทรพัย ์จ ากดั 
DHANARAK ASSET DEVELOPMENT CO., LTD. 

77 

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด 
Doc. No.: QP-IM-003 

Procedure Name 
ประทับตราต้นฉบับ 

 
Date:  

กระบวนกำรพัฒนำนวัตกรรม Rev. No. 0  
 

ผู้อ านวยการฝ่าย 

 
 

หัวหน้าส่วน 

 
 

ผู้รับผิดชอบ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิธีปฏิบัติ กลุ่มนวัตกร 
คณะท ำงำนก ำกับกำรด ำเนินงำนด้ำน
กระบวนกำรปฏิบัติงำนและกำรจดักำร 

คณะกรรมกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล กรรมกำรผู้จัดกำร ลูกค้ำและผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย 

QP-KM-003 (A) นวัตกรรมผลติภณัฑ์
และบริการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

     

เริ่ม
กระบวนการ 

1. ด าเนินการน าเสนอ
รายละเอียดของโครงการ 

แบบฟอร์มการล าดับความส าคัญ
และเลือกแนวคิด 

 3. ด าเนินการพิจารณา 

2. ด าเนินการพิจารณาอนุมัติ
ให้จัดท าตัวแบบนวัตกรรม 
(Prototype) งบประมาณ 
ระยะเวลาในการจัดท า 

 4. ด าเนินการพิจารณา  5. ด าเนินการพิจารณา 

6. ด าเนินการน ารายละเอียดของ
โครงการ ไปใช้ในกระบวนการ

สร้างสรรคค์วามรู้ และ
กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

และถ่ายทอดความรู ้

7. ด าเนินการระดมสมองแนวคิด
ต่าง ๆ ออกมาให้ไดม้ากที่สุด จดัท า
โครงสร้างแนวคิดต่าง ๆ ที่เลือกไว ้

และท าการเลือกแนวคดิที่
สอดคล้องกับตัวแบบธรุกิจมากท่ีสดุ 

อนมุตั ิ

อนมุตั ิ อนมุตั ิ
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บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด 
Doc. No.: QP-IM-003 

Procedure Name 
ประทับตราต้นฉบับ 

 
Date:  

กระบวนกำรพัฒนำนวัตกรรม Rev. No. 0  
 

ผู้อ านวยการฝ่าย 

 
 

หัวหน้าส่วน 

 
 

ผู้รับผิดชอบ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิธีปฏิบัติ กลุ่มนวัตกร 
คณะท ำงำนก ำกับกำรด ำเนินงำนด้ำน
กระบวนกำรปฏิบัติงำนและกำรจดักำร 

คณะกรรมกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล กรรมกำรผู้จัดกำร ลูกค้ำและผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย 

QP-KM-003 (A) นวัตกรรมผลติภณัฑ์
และบริการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

     

8. ด าเนินการเลือกประเด็นหรือ
นวัตกรรมทีต่้องการพัฒนาเป็น
ผลิตภณัฑ์หรือบริการ โดยมี

ระยะเวลาในการพัฒนาตัวแบบ
นวัตกรรม (Prototype) MVP 1 

ภายใน 30 วันนับตั้งแต่ได้รบัอนุมตัิ 

แบบฟอร์มการล าดับความส าคัญ
และเลือกแนวคิด 

9. ด าเนินการน าเสนอตัว
แบบนวัตกรรม (Prototype) 

MVP 1 

10. ด าเนินการรับฟัง 
ความคิดเห็นในมุมมองต่าง ๆ 

11. ด าเนินการพิจารณา
เห็นชอบ และอนุมัต ิ

 12. ด าเนินการพิจารณา  13. ด าเนินการพิจารณา 

14. ด าเนินการการทดลอง 
โดยก าหนดตัวช้ีวัด และวิธีการ

บันทึกการจัดเก็บ  
แล้วท าการบันทึกผลจาก 

การทดลองไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง 

15. ด าเนินการน าผลจาก 
การทดลองจัดท ารายงาน

น าเสนอความคืบหน้า 

16. ด าเนินการรับฟัง 
ความคิดเห็นในมุมมองต่าง ๆ 

17. ด าเนินการรับฟัง 
ความคิดเห็นในมุมมองต่าง ๆ 

แบบฟอร์ม Final 
Prototype MVP 

18. ด าเนินการพิจารณา
เห็นชอบ และอนุมัต ิ

อนุมัต ิเห็นชอบ 
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บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด 
Doc. No.: QP-IM-003 

Procedure Name 
ประทับตราต้นฉบับ 

 
Date:  

กระบวนกำรพัฒนำนวัตกรรม Rev. No. 0  
 

ผู้อ านวยการฝ่าย 

 
 

หัวหน้าส่วน 

 
 

ผู้รับผิดชอบ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิธีปฏิบัติ กลุ่มนวัตกร 
คณะท ำงำนก ำกับกำรด ำเนินงำนด้ำน
กระบวนกำรปฏิบัติงำนและกำรจดักำร 

คณะกรรมกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล กรรมกำรผู้จัดกำร ลูกค้ำและผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย 

QP-KM-003 (A) นวัตกรรมผลติภณัฑ์
และบริการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

     

เสร็จสิ้น
กระบวนการ 

20. ด าเนินการจัดท าเส้นทาง
นวัตกรรม (Innovation Roadmap) 

ตามกระบวนการพัฒนาเส้นทาง
นวัตกรรม (QP-IM-004) 

แบบฟอร์ม Final Prototype MVP 

 19. ด าเนินการพิจารณา 

21. ด าเนินการจัดท าแผนใน 
การพัฒนา นวัตกรรมผลิตภัณฑ์

ภายใน 30 วันนับตั้งแต่ได้รบัอนุมตัิ 
และจัดท าเป็นโครงการนวัตกรรม 

แบบฟอร์ม โครงการนวัตกรรม 

อนุมัต ิ
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บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด 
Doc. No.: QP-IM-003 

Procedure Name 
ประทับตราต้นฉบับ 

 
Date:  

กระบวนกำรพัฒนำนวัตกรรม Rev. No. 0  
 

ผู้อ านวยการฝ่าย 

 
 

หัวหน้าส่วน 

 
 

ผู้รับผิดชอบ 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิธีปฏิบัติ 
กลุ่มนวัตกร / ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) 

/ หน่วยงำนที่รับผิดชอบ 
คณะท ำงำนก ำกับกำรด ำเนินงำนด้ำน
กระบวนกำรปฏิบัติงำนและกำรจดักำร 

คณะกรรมกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล กรรมกำรผู้จัดกำร ลูกค้ำและผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย 

QP-KM-003 (B) นวัตกรรมกระบวนการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

     

เริ่ม
กระบวนการ 

1. ด าเนินการน าเสนอ
รายละเอียดของโครงการ 

 3. ด าเนินการพิจารณา 

2. ด าเนินการพิจารณาอนุมัติ
ให้จัดท าตัวแบบนวัตกรรม 
(Prototype) งบประมาณ 
ระยะเวลาในการจัดท า 

 4. ด าเนินการพิจารณา  5. ด าเนินการพิจารณา 

6. ด าเนินการน ารายละเอียดของ
โครงการ ไปใช้ในกระบวนการ

สร้างสรรคค์วามรู้ และ
กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

และถ่ายทอดความรู ้

7. ด าเนินการ พัฒนาโดยมี
ระยะเวลาในการพัฒนาตัว
แบบนวัตกรรม (Process 

Prototype) MVP 1 ภายใน 
30 วันนับตั้งแต่ได้รับอนุมตั ิ

8. ด าเนินการน าเสนอตัว
แบบนวัตกรรม (Prototype) 

MVP 1 

9. ด าเนินการรบัฟัง 
ความคิดเห็นในมุมมองต่าง ๆ 

10. ด าเนินการพิจารณา
เห็นชอบ และอนุมัต ิ

อนุมัต ิ อนุมัต ิ

อนุมัต ิ
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บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด 
Doc. No.: QP-IM-003 

Procedure Name 
ประทับตราต้นฉบับ 

 
Date:  

กระบวนกำรพัฒนำนวัตกรรม Rev. No. 0  
 

ผู้อ านวยการฝ่าย 

 
 

หัวหน้าส่วน 

 
 

ผู้รับผิดชอบ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิธีปฏิบัติ 
กลุ่มนวัตกร / ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) 

/ หน่วยงำนที่รับผิดชอบ 
คณะท ำงำนก ำกับกำรด ำเนินงำนด้ำน
กระบวนกำรปฏิบัติงำนและกำรจดักำร 

คณะกรรมกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล กรรมกำรผู้จัดกำร ลูกค้ำและผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย 

QP-KM-003 (B) นวัตกรรมกระบวนการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

     

เสร็จสิ้น
กระบวนการ 

 11. ด าเนินการพิจารณา  12. ด าเนินการพิจารณา 

13. ด าเนินการการทดลอง 
โดยก าหนดตัวช้ีวัด และวิธีการ

บันทึกการจัดเก็บ  
แล้วท าการบันทึกผลจาก 

การทดลองไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง 

14. ด าเนินการน าผลจาก 
การทดลองจัดท ารายงาน

น าเสนอความคืบหน้า 

15. ด าเนินการรับฟัง 
ความคิดเห็นในมุมมองต่าง ๆ 

16. ด าเนินการรับฟัง 
ความคิดเห็นในมุมมองต่าง ๆ 

17. ด าเนินการพิจารณา
เห็นชอบ และอนุมัต ิ

 18. ด าเนินการพิจารณา 

19. ด าเนินการจัดท าเส้นทาง
นวัตกรรม (Innovation Roadmap) 

ตามกระบวนการพัฒนาเส้นทาง
นวัตกรรม (QP-IM-004) 

แบบฟอร์ม Final Prototype MVP 

20. ด าเนินการจัดท าแผนใน 
การพัฒนา นวัตกรรมผลิตภัณฑ์

ภายใน 30 วันนับตั้งแต่ได้รบัอนุมตัิ 
และจัดท าเป็นโครงการนวัตกรรม 

แบบฟอร์ม โครงการนวัตกรรม 

อนุมัต ิเห็นชอบ 

อนมุตั ิ
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บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด 
Doc. No.: QP-IM-003 

Procedure Name 
ประทับตราต้นฉบับ 

 
Date:  

กระบวนกำรพัฒนำนวัตกรรม Rev. No. 0  
 

ผู้อ านวยการฝ่าย 

 
 

หัวหน้าส่วน 

 
 

ผู้รับผิดชอบ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิธีปฏิบัติ 
กลุ่มนวัตกร / ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) 

/ หน่วยงำนที่รับผิดชอบ 
คณะท ำงำนก ำกับกำรด ำเนินงำนด้ำน
กระบวนกำรปฏิบัติงำนและกำรจดักำร 

คณะกรรมกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล กรรมกำรผู้จัดกำร ลูกค้ำและผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย 

QP-KM-003 (C) นวัตกรรมตัวแบบ
ธุรกิจใหม ่
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

     

เริ่ม
กระบวนการ 1. ด าเนินการน าเสนอ

รายละเอียดของโครงการ 

2. ด าเนินการด าเนิน 
การรับฟังความคดิเห็นใน

มิติงบประมาณ 
ระยะเวลาในการจัดท า 

 4. ด าเนินการพิจารณา  5. ด าเนินการพิจารณา 

3. ด าเนินการพิจารณาอนุมัติ
ให้จัดท าตัวแบบนวัตกรรม 
(Prototype) งบประมาณ 
ระยะเวลาในการจัดท า 

อนุมัต ิ

6. ด าเนินการน ารายละเอียดของ
โครงการ ไปใช้ในกระบวนการ

สร้างสรรคค์วามรู้ และ
กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

และถ่ายทอดความรู ้

7. ด าเนินการ พัฒนาโดยมี
ระยะเวลาในการพัฒนาตัว
แบบนวัตกรรม (Business 

Prototype) MVP 1 ภายใน 
30 วันนับตั้งแต่ได้รับอนุมตั ิ

8. ด าเนินการน าเสนอตัว
แบบนวัตกรรม (Prototype) 

MVP 1 

9. ด าเนินการรบัฟังความ
คิดเห็นในมุมมองต่าง ๆ 

10. ด าเนินการพิจารณา
เห็นชอบ และอนุมัต ิ

อนุมัต ิ
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บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด 
Doc. No.: QP-IM-003 

Procedure Name 
ประทับตราต้นฉบับ 

 
Date:  

กระบวนกำรพัฒนำนวัตกรรม Rev. No. 0  
 

ผู้อ านวยการฝ่าย 

 
 

หัวหน้าส่วน 

 
 

ผู้รับผิดชอบ 
 

 

วิธีปฏิบัติ 
กลุ่มนวัตกร / ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) 

/ หน่วยงำนที่รับผิดชอบ 
คณะท ำงำนก ำกับกำรด ำเนินงำนด้ำน
กระบวนกำรปฏิบัติงำนและกำรจดักำร 

คณะกรรมกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล กรรมกำรผู้จัดกำร ลูกค้ำและผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย 

QP-KM-003 (C) นวัตกรรมตัวแบบ
ธุรกิจใหม ่
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

     

เสร็จสิ้น
กระบวนการ 

 11. ด าเนินการพิจารณา  12. ด าเนินการพิจารณา 

13. ด าเนินการการทดลอง 
โดยก าหนดตัวช้ีวัด และวิธีการ

บันทึกการจัดเก็บ  
แล้วท าการบันทึกผลจาก 

การทดลองไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง 

14. ด าเนินการน าผลจาก 
การทดลองจัดท ารายงาน

น าเสนอความคืบหน้า 

15. ด าเนินการรับฟัง 
ความคิดเห็นในมุมมองต่าง ๆ 

16. ด าเนินการรับฟัง 
ความคิดเห็นในมุมมองต่าง ๆ 

17. ด าเนินการพิจารณา
เห็นชอบ และอนุมัต ิ

 18. ด าเนินการพิจารณา 

19. ด าเนินการจัดท าเส้นทาง
นวัตกรรม (Innovation Roadmap) 

ตามกระบวนการพัฒนาเส้นทาง
นวัตกรรม (QP-IM-004) 

20. ด าเนินการจัดท าแผนใน 
การพัฒนา นวัตกรรมผลิตภัณฑ์

ภายใน 30 วันนับตั้งแต่ได้รบัอนุมตัิ 
และจัดท าเป็นโครงการนวัตกรรม 

แบบฟอร์ม Final Prototype MVP 

แบบฟอร์ม โครงการนวัตกรรม 

อนมุตั ิเห็นชอบ 

อนมุตั ิ
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บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด 
Doc. No.: QP-IM-003 

Procedure Name 
ประทับตราต้นฉบับ 

 
Date:  

กระบวนกำรพัฒนำนวัตกรรม Rev. No. 0  
 

ผู้อ านวยการฝ่าย 

 
 

หัวหน้าส่วน 

 
 

ผู้รับผิดชอบ 
 

 

ระเบียบ ขั้นตอนกำรปฏิบัติ (Work Instruction) 
1. กลุ่มท่ีได้รับการจ าแนก ที่ระบุไว้ตาม กระบวนการจัดการและวิเคราะห์ข้อมูล และการก าหนดประเด็น

นวัตกรรม (QP–IM–002) เมื่อมีการก าหนดว่ารูปแบบนวัตกรรมของตนนั้นเป็นลักษณะหรือประเภทนวัตกรรม
อย่างไร ดังต่อไปนี้  

1) นวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการ (CODE : 001) 
2) นวัตกรรมกระบวนการท างาน (CODE : 002) 
3) นวัตกรรมรูปแบบธุรกิจ/ภารกิจใหม่ (CODE : 003) 

แต่ละกลุ่มนวัตกรต้องด าเนินการ ตามลักษณะหรือประเภทของนวัตกรรม 
2. นวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการ (Product and Service Innovation) 

1) อ้างอิงจากกระบวนการจัดการและวิเคราะห์ข้อมูล และการก าหนดประเด็นนวัตกรรม (QP – IM – 
002) กลุ่มนวัตกรน าเสนอโครงการต่อคณะท างานก ากับการด าเนินงานด้านกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ 
(Enablers) ตามระบบประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจ คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล  และ 
กรรมการผู้จัดการ ตามล าดับ เพ่ือพิจารณาอนุมัติให้จัดท าตัวแบบนวัตกรรม (Prototype) งบประมาณ ระยะเวลา
ในการจัดท า  

2) กลุ่มนวัตกร น ารายละเอียดของโครงการ ไปใช้ในกระบวนการสร้างสรรค์ความรู้ (QP-KM-008)  
กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดความรู้ (QP – KM – 009) เพ่ือให้สามารถน าความรู้ที่ได้รับจาก
โครงการไปพัฒนาต่อยอดเป็นความรู้ใหม่ ต่อไป 

3) ส าหรับการด าเนินการพัฒนานวัตกรรม  
(1) กลุ่มนวัตกรต้องระดมสมองแนวคิดต่าง ๆ ออกมาให้ได้มากที่สุด (Generate Idea) 
(2) กลุ่มนวัตกรจะท าการจัดท าโครงสร้างแนวคิดต่าง ๆ ที่เลือกไว้ (Structure Idea) 
(3) กลุ่มนวัตกรจะท าการเลือกแนวคิดที่สอดคล้องกับตัวแบบธุรกิจมากที่สุด (select Idea) โดยใช้

การพิจารณาใน 2 มิติคือ  
• มิติด้านผลกระทบต่อธุรกิจ 
• มิติด้านความง่ายต่อการปฏิบัติ  

โดยใช้แบบฟอร์มการล าดับความส าคัญและเลือกแนวคิด (FM-IM-007) 
3. เมื่อกลุ่มนวัตกร เลือกประเด็นหรือนวัตกรรมที่ต้องการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์หรือบริการตาม 

แบบฟอร์มการล าดับความส าคัญและเลือกแนวคิด (FM-IM-007) 
4. โดยกลุ่มนวัตกรมีระยะเวลาในการพัฒนาตัวแบบนวัตกรรม (Prototype) MVP 1 ภายใน 30 วัน

นับตั้ งแต่ได้รับอนุมัติ  ซึ่ งจัดท าในแบบ MVP (Minimum Viable Product)  โดยใช้แบบฟอร์มการล าดับ
ความส าคัญและเลือกแนวคิด (FM-IM-007) 
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บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด 
Doc. No.: QP-IM-003 

Procedure Name 
ประทับตราต้นฉบับ 

 
Date:  

กระบวนกำรพัฒนำนวัตกรรม Rev. No. 0  
 

ผู้อ านวยการฝ่าย 

 
 

หัวหน้าส่วน 

 
 

ผู้รับผิดชอบ 
 

 

5. กลุ่มนวัตกรน าเสนอตัวแบบ Prototype – MVP 1 แก่ คณะท างานก ากับการด าเนินงานด้าน
กระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ (Enablers) ตามระบบประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจเพ่ือรับฟัง
ความคิดเห็นในมุมมองตา่ง ๆ  

6. จากนั้น น าเสนอต่อคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลเพ่ือด าเนินการเห็นชอบ  และกรรมการ
ผู้จัดการเพ่ืออนุมัติตัวแบบ Prototype – MVP  ตามล าดับ 

7. กลุ่มนวัตกรน าตัวแบบ Prototype – MVP ที่ได้รับการอนุมัติ ให้ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ท า
การทดลอง โดยก าหนดตัวชี้วัด และวิธีการบันทึกการจัดเก็บ แล้วท าการบันทึกผลจากการทดลองไม่น้อยกว่า 3 
ครั้ง และน ามาปรับปรุงพัฒนา (รูปแบบ วิธีการการบันทึกการจัดเก็บ ทางกลุ่มนวัตกรสามารถออกแบบและ
ด าเนินการได้ตามเห็นสมควร) 

8. กลุ่มนวัตกรน าผลจากการทดลอง จัดท ารายงานน าเสนอความคืบหน้าแก่คณะท างานก ากับการ
ด าเนินงานด้านกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ (Enablers) ตามระบบประเมินผลการด าเนินงาน
รัฐวิสาหกิจ คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล ตามล าดับ ผลสุดท้ายของ Prototype – MVP โดยกลุ่มนวัตกร
ต้องจัดท าแบบฟอร์ม Final Prototype MVP (FM-IM-008) เพ่ือให้และกรรมการผู้จัดการ พิจารณาอนุมัติเพ่ือ
ด าเนินการในขั้นตอนต่อไป  

9. เมื่อการทดลอง Prototype – MVP ได้รับการอนุมัติผลการทดลองแล้ว กลุ่มนวัตกร ด าเนินการจัดท า 
เส้นทางนวัตกรรม (Innovation Roadmap) ตามกระบวนการพัฒนาเส้นทางนวัตกรรม (Innovation Roadmap) 
(QP-IM-004)  

10. กลุ่มนวัตกรจัดท าแผนในการพัฒนา นวัตกรรมผลิตภัณฑ์จากข้อมูลตามข้อ 9 แบบฟอร์ม Final 
Prototype MVP (FM-IM-008) และอ้างอิงเส้นทางนวัตกรรม (Innovation Roadmap) ตามกระบวนการพัฒนา
เส้นทางนวัตกรรม (Innovation Roadmap) (QP-IM-004) ภายใน 30 วันนับตั้งแต่ได้รับอนุมัติจากกรรมการ
ผู้จัดการและ จัดท าเป็นโครงการนวัตกรรมตามแบบฟอร์ม โครงการนวัตกรรม (FM-IM-009)  

11. กลุ่มนวัตกร มีหน้าที่รายงานความคืบหน้าของโครงการนวัตกรรม (FM-IM-009) ให้แก่ คณะท างาน
ก ากับการด าเนินงานด้านกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ (Enablers) ตามระบบประเมินผลการด าเนินงาน
รัฐวิสาหกิจเพ่ือรับฟังความคิดเห็นในมุมมองต่าง ๆ คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล และกรรมการผู้จัดการ 
ทั้งนี้การรายงานจะขึ้นอยู่กับความคืบหน้าภายใต้กรอบระยะเวลาที่ระบุ จนกว่านวัตกรรมจะแล้วเสร็จและน าออก
สู่ตลาด 
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Procedure Name 
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Date:  

กระบวนกำรพัฒนำนวัตกรรม Rev. No. 0  
 

ผู้อ านวยการฝ่าย 

 
 

หัวหน้าส่วน 

 
 

ผู้รับผิดชอบ 
 

 

นวัตกรรมกระบวนกำร (Process Innovation) 
1) อ้างอิงจากกระบวนการจัดการและวิเคราะห์ข้อมูล และการก าหนดประเด็นนวัตกรรม  (QP–IM–002) 

กลุ่มนวัตกร / ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) / หน่วยงานที่รับผิดชอบน าเสนอโครงการน าเสนอโครงการต่อคณะท างาน
ก ากับการด าเนินงานด้านกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ (Enablers) ตามระบบประเมินผลการด าเนินงาน
รัฐวิสาหกิจคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล และกรรมการผู้จัดการ ตามล าดับ เพ่ือพิจารณาอนุมัติให้จัดท า
ตัวแบบนวัตกรรม (Prototype) งบประมาณ ระยะเวลาในการจัดท า  

2) กลุ่มนวัตกร / ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) / หน่วยงานที่รับผิดชอบ น ารายละเอียดของโครงการไปใช้ใน
กระบวนการสร้างสรรค์ความรู้ (QP-KM-008) กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดความรู้ (QP–KM–009) 
เพ่ือให้สามารถน าความรู้ที่ได้รับจากโครงการไปพัฒนาต่อยอดเป็นความรู้ใหม่ ต่อไป 

3) กลุ่มนวัตกร / ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) / หน่วยงานที่รับผิดชอบน าเสนอโครงการต่อ คณะกรรมการ
บริหารทรัพยากรบุคคล และกรรมการผู้จัดการ ตามล าดับ เพ่ือพิจารณาอนุมัติให้จัดท าตัวแบบนวัตกรรม 
(Prototype) งบประมาณและระยะเวลาในการจัดท า โดยกลุ่มนวัตกรมีระยะเวลาในการพัฒนาตัวแบบนวัตกรรม 
(Process Prototype) MVP 1 ภายใน 30 วันนับตั้งแต่ได้รับอนุมัติ ซึ่งจัดท าในแบบ MVP (Minimum Viable 
Product) 

4) กลุ่มนวัตกร / ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) / หน่วยงานที่รับผิดชอบ น าเสนอตัวแบบ Prototype – MVP 1 
แก่คณะท างานก ากับการด าเนินงานด้านกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ (Enablers) ตามระบบประเมินผล
การด าเนินงานรัฐวิสาหกิจเพ่ือรับฟังความเห็นในมุมมองต่าง ๆ  

5) จากนั้น น าเสนอต่อคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลเพ่ือด าเนินการเห็นชอบ  และกรรมการ
ผู้จัดการเพ่ืออนุมัติตัวแบบ Prototype–MVP  ตามล าดับ 
 

6) กลุ่มนวัตกร / ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) / หน่วยงานที่รับผิดชอบ น าตัวแบบ Prototype – MVP ที่ได้รับ
การอนุมัติ ให้ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ท าการทดลอง โดยก าหนดตัวชี้วัด และวิธีการบันทึกการจัดเก็บ แล้ว
ท าการบันทึกผลจากการทดลองไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง และน ามาปรับปรุงพัฒนา (รูปแบบ วิธีการการบันทึกการ
จัดเก็บ ทางกลุ่มนวัตกรสามารถออกแบบและด าเนินการได้ตามเห็นสมควร) 

7) กลุ่มนวัตกร / ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) / หน่วยงานที่รับผิดชอบ น าผลจากการทดลอง จัดท ารายงาน
น าเสนอความคืบหน้าแก่คณะท างานก ากับการด าเนินงานด้านกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ (Enablers) 
ตามระบบประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจ คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล ตามล าดับ ผลสุดท้ายของ 
Prototype – MVP โดยกลุ่มนวัตกรต้องจัดท าแบบฟอร์ม Final Prototype MVP (FM-IM-008) เพ่ือให้และ
กรรมการผู้จัดการ พิจารณาอนุมัติเพ่ือด าเนินการในขั้นตอนต่อไป  
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หัวหน้าส่วน 

 
 

ผู้รับผิดชอบ 
 

 

8) เมื่อการทดลอง Prototype – MVP ได้รับการอนุมัติผลการทดลองแล้ว กลุ่มนวัตกร ด าเนินการจัดท า 
เส้นทางนวัตกรรม (Innovation Roadmap) ตามกระบวนการพัฒนาเส้นทางนวัตกรรม (Innovation Roadmap) 
(QP-IM-004)  

9) กลุ่มนวัตกร / ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) / หน่วยงานที่รับผิดชอบ จัดท าแผนในการพัฒนา นวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์จากข้อมูลตามข้อ 9 แบบฟอร์ม Final Prototype MVP (FM-IM-008) และอ้างอิงเส้นทางนวัตกรรม 
(Innovation Roadmap) ตามกระบวนการพัฒนาเส้นทางนวัตกรรม ( Innovation Roadmap) (QP-IM-004) 
ภายใน 30 วันนับตั้งแต่ได้รับอนุมัติจากกรรมการผู้จัดการและจัดท าเป็นโครงการนวัตกรรมตามแบบฟอร์ม 
โครงการนวัตกรรม (FM-IM-009)  

10) กลุ่มนวัตกร / ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) / หน่วยงานที่รับผิดชอบ มีหน้าที่รายงานความคืบหน้าของ
โครงการนวัตกรรม (FM-IM-009) ให้แก่คณะท างานก ากับการด าเนินงานด้านกระบวนการปฏิบัติงานและการ
จัดการ (Enablers) ตามระบบประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจเพ่ือรับฟังความคิดเห็นในมุมมองต่าง  ๆ 
คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล และกรรมการผู้จัดการ ทั้งนี้การรายงานจะขึ้นอยู่กับความคืบหน้าภายใต้
กรอบระยะเวลาที่ระบุ จนกว่านวัตกรรมจะแล้วเสร็จและน าออกสู่ตลาด 
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ผู้อ านวยการฝ่าย 

 
 

หัวหน้าส่วน 

 
 

ผู้รับผิดชอบ 
 

 

นวัตกรรมตัวแบบธุรกิจใหม่ (Business Model Innovation) 
1. อ้างอิงจากกระบวนการจัดการ วิเคราะห์ข้อมูล และการก าหนดประเด็นนวัตกรรม (QP– IM– 002) 

เมื่อประเด็นนวัตกรรมด้านตัวแบบธุรกิจได้รับการอนุมัติจาก กรรมการผู้จัดการเพ่ือก าหนดประเด็นความท้าทาย 
2. กลุ่มนวัตกร / ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) / หน่วยงานที่รับผิดชอบน าเสนอโครงการน าเสนอโครงการต่อ 

คณะท างานก ากับการด าเนินงานด้านกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ (Enablers) ตามระบบประเมินผล
การด าเนินงานรัฐวิสาหกิจเพ่ือได้รับฟังความเห็นทั้งในมิติ งบประมาณ ระยะเวลาในการจัดท า  

3. กลุ่มนวัตกร / ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) / หน่วยงานที่รับผิดชอบ น ารายละเอียดของโครงการ  ไปใช้ใน
กระบวนการสร้างสรรค์ความรู้ (QP-KM-008)  กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดความรู้ (QP – KM – 
009) เพ่ือให้สามารถน าความรู้ที่ได้รับจากโครงการไปพัฒนาต่อยอดเป็นความรู้ใหม่ ต่อไป 

4. กลุ่มนวัตกร / ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) / หน่วยงานที่รับผิดชอบน าเสนอโครงการต่อ คณะกรรมการ
บริหารทรัพยากรบุคคล และกรรมการผู้จัดการ ตามล าดับ เพ่ือพิจารณาอนุมัติให้จัดท าตัวแบบนวัตกรรม 
(Prototype) งบประมาณ และระยะเวลาในการจัดท า โดยกลุ่มนวัตกรมีระยะเวลาในการพัฒนาตัวแบบนวัตกรรม 
(Process Prototype) MVP 1 ภายใน 30 วันนับตั้งแต่ได้รับอนุมัติ ซึ่งจัดท าในแบบ MVP (Minimum Viable 
Product) 

5. กลุ่มนวัตกร / ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) / หน่วยงานที่รับผิดชอบ น าเสนอตัวแบบ Prototype – MVP 1 
แก่คณะท างานก ากับการด าเนินงานด้านกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ (Enablers) ตามระบบประเมินผล
การด าเนินงานรัฐวิสาหกิจเพ่ือรับฟังความเห็นในมุมมองต่าง ๆ  

6. จากนั้น น าเสนอต่อคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลเพ่ือด าเนินการเห็นชอบ  และกรรมการ
ผู้จัดการเพ่ืออนุมัติตัวแบบ Prototype – MVP  ตามล าดับ 

7. กลุ่มนวัตกร / ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) / หน่วยงานที่รับผิดชอบ น าตัวแบบ Prototype – MVP ที่ได้รับ
การอนุมัติ ให้ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ท าการทดลอง โดยก าหนดตัวชี้วัด และวิธีการบันทึกการจัดเก็บ แล้ว
ท าการบันทึกผลจากการทดลองไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง และน ามาปรับปรุงพัฒนา (รูปแบบ วิธีการการบันทึกการ
จัดเก็บ ทางกลุ่มนวัตกรสามารถออกแบบและด าเนินการได้ตามเห็นสมควร) 

8. กลุ่มนวัตกร / ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) / หน่วยงานที่รับผิดชอบ น าผลจากการทดลอง จัดท ารายงาน
น าเสนอความคืบหน้าแก่คณะท างานก ากับการด าเนินงานด้านกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ (Enablers) 
ตามระบบประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจ คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล ตามล าดับ ผลสุดท้ายของ 
Prototype – MVP โดยกลุ่มนวัตกรต้องจัดท าแบบฟอร์ม Final Prototype MVP (FM-IM-008) เพ่ือให้และ
กรรมการผู้จัดการ พิจารณาอนุมัติเพ่ือด าเนินการในขั้นตอนต่อไป  

9. เมื่อการทดลอง Prototype – MVP ได้รับการอนุมัติผลการทดลองแล้ว กลุ่มนวัตกร ด าเนินการจัดท า 
เส้นทางนวัตกรรม (Innovation Roadmap) ตามกระบวนการพัฒนาเส้นทางนวัตกรรม (Innovation Roadmap) 
(QP-IM-004)  
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10. กลุ่มนวัตกร / ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) / หน่วยงานที่รับผิดชอบ จัดท าแผนในการพัฒนา นวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์จากข้อมูลตามข้อ 9 แบบฟอร์ม Final Prototype MVP (FM-IM-008) และอ้างอิงเส้นทางนวัตกรรม 
(Innovation Roadmap) ตามกระบวนการพัฒนาเส้นทางนวัตกรรม ( Innovation Roadmap) (QP-IM-004) 
ภายใน 30 วันนับตั้งแต่ได้รับอนุมัติจากกรรมการผู้จัดการและ จัดท าเป็นโครงการนวัตกรรมตามแบบฟอร์ม 
โครงการนวัตกรรม (FM-IM-009)  

11. กลุ่มนวัตกร / ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) / หน่วยงานที่รับผิดชอบ มีหน้าที่รายงานความคืบหน้าของ
โครงการนวัตกรรม (FM-IM-009) ให้แก่ คณะท างานก ากับการด าเนินงานด้านกระบวนการปฏิบัติงานและการ
จัดการ (Enablers) ตามระบบประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจเพ่ือรับฟังความคิดเห็นในมุมมองต่าง  ๆ 
คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล และกรรมการผู้จัดการ ทั้งนี้การรายงานจะขึ้นอยู่กับความคืบหน้าภายใต้
กรอบระยะเวลาที่ระบุ จนกว่านวัตกรรมจะแล้วเสร็จและน าออกสู่ตลาด 

12. ส าหรับนวัตกรรมตัวแบบธุรกิจใหม่ (Business Model Innovation) สิ่งที่ต้องด าเนินการ เมื่อจัดท า
โครงการ ประกอบด้วย 

1) ตัวแบบธุรกิจใหม่ (New Business Model) 
2) แผนธุรกิจ  
3) แผนการเงิน  
4) แผนการตลาด เป็นต้น 

เอกสำรที่เกี่ยวข้อง  
1. แบบฟอร์มการล าดับความส าคัญและเลือกแนวคิด (FM-IM-007) 
2. แบบฟอร์ม Final Prototype MVP (FM-IM-008) 
3. แบบฟอร์ม โครงการนวัตกรรม (FM-IM-009) 
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แบบฟอร์มกำรล ำดับควำมส ำคัญและเลือกแนวคิด (FM-IM-007) 

ให้น าทุกแนวคิด (Ideas) ท่ีระดมสมองมาใส่ใน ตารางนี้  

ผล
กร

ะท
บต

่อธุ
รก

ิจ 

กลยุทธ ์ ชนะอย่ำงรวดเร็ว 

หลีกเลี่ยง ต้องอภิปรำยอีก 

 ความยากง่ายของการน าไปปฏิบตั ิ

 

กลุ่มเลือก นวัตกรรมอะไร : …………………………………………………………… 

ลงนำมสมำชิกกลุ่ม 

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 : …………………………………….. 
รำยละเอียดตัวต้นแบบ Prototype Detail : (ตำมตำรำง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลกำรอนุมัติ 

◻ ผ่าน และด าเนินการในขั้นต่อไปได้  ◻ ไม่ผ่าน  
ลงนำมโดย คณะท ำงำน  
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แบบฟอร์ม โครงกำรนวัตกรรม (FM-IM-009) 
 

ข้อเสนอโครงกำร (FM-KM-009) 
 

ข้อเสนอโครงกำร 
เร่ือง 

...ระบุชื่อโครงกำร... 

 
 

 
 
 
 

 

จำก 
 

โดย 
 

ผู้เสนอโครงกำร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

...ระบุวันที่ย่ืนข้อเสนอโครงกำร... 
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สำระส ำคัญของข้อเสนอโครงกำร 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. รายละเอียดโครงการ 
1) ชื่อโครงการ 
2) ภาพรวมโครงการ 

2. ข้อมูลผู้เสนอโครงการ 
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

ส่วนที ่2 ข้อมูลด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
4. ข้อบ่งชี้ความเป็นนวัตกรรมของโครงการ 

1) ระดับความเป็นนวัตกรรม 
2) ลักษณะความเป็นนวัตกรรม 
3) รายละเอียดความเป็นนวัตกรรม 
4) ความแตกต่างระหว่างสิ่งที่มีอยู่แล้วในปัจจุบันกับแนวคิดหรือเทคโนโลยีใหม่ที่ใช้ในโครงการ 
5) รายละเอียดของแนวคิดหรือเทคโนโลยีใหม่ที่ใช้ในโครงการ 
6) ทรัพย์สินทางปัญญา 

ส่วนที ่3 ข้อมูลด้ำนธุรกิจ 
 5. การวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ 

1) ข้อมูลด้านการตลาด 
2) เครื่องมือวิเคราะห์ทางธุรกิจ (Lean Canvas / Business Model Canvas) 

ส่วนที ่4 ข้อมูลด้ำนกำรเงินและกำรลงทุน 
 6. ข้อมูลด้านการเงินและการลงทุน 

1) แผนทางการเงิน (Financial Plan) 
2) แผนการลงทุนเพ่ือขยายผลเชิงพาณิชย์ของโครงการ 

ส่วนที ่5 ข้อมูลด้ำนแผนกำรเงิน แผนกำรด ำเนินงำน ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ และผลกระทบของโครงกำร 
 7. แผนการเงินของโครงการ 
 8. แผนการด าเนินงานของโครงการ 
 9. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
  10. ผลกระทบของโครงการ 
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1. รำยละเอียดโครงกำร 
1.1 ชื่อโครงกำร 

ภำษำไทย: ... 
 ภำษำอังกฤษ: ...... 
1.2 ภำพรวมโครงกำร 
 
2. ข้อมูลผู้เสนอโครงกำร 
2.1 ผู้เสนอโครงกำร 

ชื่อ-สกลุ: ... 
ต ำแหน่ง: ...  
อีเมล:  

 
 

3. วัตถุประสงค์ของโครงกำร 
 
4. ข้อบ่งชี้ควำมเป็นนวัตกรรมของโครงกำร  
4.1 ระดับควำมเป็นนวัตกรรม  
 ⬜ ระดับโลก  ⬜ ระดับประเทศ ⬜ ระดับอุตสาหกรรม ⬜ ระดับองค์กร 
 

4.2 ลักษณะควำมเป็นนวัตกรรม 
 ⬜ ผลิตภณัฑ์ และบริการ ⬜ กระบวนการ  ⬜ รูปแบบธรุกิจ 
 

4.3 รำยละเอียดควำมเป็นนวัตกรรม 
 

เทคโนโลยีที่ใช้ในกำรพัฒนำ  

 
4.4 ควำมแตกต่ำงระหว่ำงสิ่งที่มีอยู่แล้วในปัจจุบนักับแนวคิดหรือเทคโนโลยีใหม่ที่ใช้ในโครงกำร 
 
4.5 รำยละเอียดของแนวคิดหรือเทคโนโลยีใหม่ที่ใช้ในโครงกำร  
4.6 ทรัพย์สินทำงปัญญำที่ต้องกำรด ำเนินกำร 

⬜ อนุสิทธิบัตร 
⬜ สิทธิบัตร 
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5. กำรวิเครำะห์ข้อมูลธุรกิจ  
5.1 ข้อมูลด้ำนกำรตลำด 
1) ขนำดและแนวโน้มของตลำด 
 

 

2) ตลำดเป้ำหมำย 
 

 

3) คำดกำรณ์ส่วนแบ่งทำงกำรตลำด 
 

 

4) กำรเปรียบเทียบต ำแหน่งของผลิตภัณฑ์/บริกำรกับคู่แข่งในตลำด (Product/Service Positioning) 
 

 

5) เง่ือนไขของอุตสำหกรรม/บริกำร มำตรฐำน และกฎหมำยท่ีเกีย่วข้อง 
 

 

5.2 กลยุทธ์ทำงธุรกิจ (Business Model Canvas) 
1) Value Propositions (คุณคำ่ของสินค้ำ/บริกำรที่น ำเสนอแกลู่กค้ำ) 
  

 

2) Key Activities (กจิกรรมหลกัของโครงกำร) 
 

 

3) Key Partners (พันธมิตรทำงธุรกิจที่เกี่ยวข้องในโครงกำร) 
 

 

4) Key Resources (ทรัพยำกรหลักที่ใช้ในโครงกำร) 
 

 

5) Customer Segments (กลุม่ลูกค้ำเป้ำหมำย) 
 

 

6) Customer Relationships (กลยุทธก์ำรสร้ำงควำมสัมพันธก์บัลูกค้ำ) 
 

 

7) Channels (ช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำย) 
 

 

8) Cost Structure (โครงสร้ำงต้นทุน) 
 

 

9) Revenue Streams (ประมำณกำรรำยได้) 
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6. ข้อมูลด้ำนกำรเงินและกำรลงทุน 
6.1 แผนทำงกำรเงิน (Financial Plan) 
6.1.1 ประมำณกำรต้นทุนและรำยได้ 
 ลักษณะสินค้ำหรือบริกำร:   

ประมำณกำรต้นทุนกำรผลิต 
  - ต้นทุนการผลติต่อหน่วย   XX บาท 

- ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร XX บาท 
ประมำณกำรรำยได้ 

  - ราคาจ าหน่ายต่อหน่วย   10  บาท 
- ก าไรสุทธิต่อหน่วย  XX บาท 

6.1.2 ประมำณกำรงบก ำไรขำดทุน (Income Statement) 
รำยกำร ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที ่4 ปีที่ 5 

ปริมาณการขาย (หน่วย) 
หน่วยเป็นจ านวนลูกจ้างในบริษทั 
หรือองค์กรผู้ใช้บริการ 

     

อัตราเตบิโตเฉลี่ย (%)      
รายได้จากการขาย (คิดเริ่มต้นที่ 10 
บาทต่อคนต่อเดือน) 

     

ต้นทุนการผลิต (30% ของยอดขาย)      
ก าไรขั้นต้น      
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร  
(10% ของต้นทุนการผลติ)      
ค่าเสื่อมราคา 10 ปี (ไม่มี)      
ดอกเบี้ยจ่าย 6% ต่อปี      
ก าไรก่อนหักภาษ ี      
ภาษี 30%      
ก าไรสุทธิ      
ก าไรสะสมต้นงวด      
ก าไรสะสมปลายงวด      

NPV (ล้ำนบำท) IRR (%) Payback Period (ป)ี 
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7. แผนกำรลงทุนเพื่อขยำยผลเชิงพำณิชย์ของโครงกำร (เมื่อโครงกำรนี้ส ำเร็จแล้ว) 

รำยกำร 
แหล่งที่มำของเงินทุน 

รวม 
ส่วนของเจ้าของ สถาบันการเงิน 

1. สินทรัพย์ถาวร    
    1.1 ที่ดิน    
    1.2 อาคาร    
    1.3 เครื่องจักร    
    1.4 อื่น ๆ    
2. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน    

3. เงินทุนหมุนเวียน    

             รวม    
อัตรำส่วน (เงินลงทุนเจ้ำของ/เงินกู้) 0  0 

  

 
8. แผนกำรด ำเนินงำนของโครงกำร 

แผนการด าเนินงานในระยะเวลา ……….. เดือน 

รำยละเอียดกำรด ำเนินงำน 
เดือนที ่

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
             
             
             
             
             

 

9. ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จของโครงกำร 
1) ____________________________________________________________________________________ 
2) ____________________________________________________________________________________ 

 

10. ผลกระทบของโครงกำร (ทั้งทำงด้ำนเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม) 
 

  
 
 
ลงช่ือ 

 
 
 

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

 
 
 
ผู้เสนอโครงการ 
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ระเบียบปฏิบัติงำน 
กระบวนกำรพัฒนำเส้นทำงนวัตกรรม (Innovation Roadmap) 

QP-IM-004 
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บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด 
Doc. No.: QP-IM-004 

Procedure Name 
ประทับตราต้นฉบับ 

 
Date:  

กระบวนกำรพัฒนำเส้นทำงนวัตกรรม 
(Innovation Roadmap) 

Rev. No. 0  
 

ผู้อ านวยการฝ่าย 

 
 

หัวหน้าส่วน 

 
 

ผู้รับผิดชอบ 
 

  
   

 

ระเบียบปฏิบัติงำน 
กระบวนกำรพัฒนำเส้นทำงนวัตกรรม (Innovation Roadmap) 

วัตถุประสงค์  (Objective) 
เพ่ือใช้ด าเนินการในการก าหนดทิศทางความส าเร็จ และเป้าหมายของการสร้างนวัตกรรมในองค์กร  

ค ำนิยำม (Definition) 
เส้นทำงนวัตกรรม (Innovation Roadmap) หมายถึง เครื่องมือเชิงกลยุทธ์ที่เป็นตัวบอกแนวทาง 

ระยะเวลา ขั้นตอนความส าเร็จของนวัตกรรม โดยอาศัยข้อมูล แนวโน้ม การตลาด เทคโนโลยี เสมือนหนึ่งแผนที่
น าทางเชิงกลยุทธ์ในการด าเนินการด้านนวัตกรรม   

ขอบเขตควำมรับผิดชอบ (Scope and Accountability) และกำรด ำเนินงำน (Operation) 
ระเบียบปฏิบัติงานนี้ครอบคลุม 

หน่วยงำน/คณะท ำงำน บทบำทและควำมรับผิดชอบ 
1. นักจัดการความรู้ (K.M. Facilitator) ให้ข้อเสนอแนะและสนับสนุนด าเนินการ 
2. กลุ่มนวัตกร ด าเนินการ 
3. ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) ด าเนินการ 
4. คณะท างานก ากับการด าเนินงานด้านกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ 

(Enablers) ตามระบบประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจ 
ให้ข้อเสนอแนะ เห็นชอบและสนับสนุน
ด าเนินการ 

5. คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล ให้ความเห็นชอบ/ให้ข้อเสนอแนะ 
6. กรรมการผู้จัดการ ให้ความเห็นชอบ/อนุมัติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บรษิทั ธนารกัษพ์ฒันาสนิทรพัย ์จ ากดั 
DHANARAK ASSET DEVELOPMENT CO., LTD. 

100 

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด 
Doc. No.: QP-IM-004 

Procedure Name 
ประทับตราต้นฉบับ 

 
Date:  

กระบวนกำรพัฒนำเส้นทำงนวัตกรรม 
(Innovation Roadmap) 

Rev. No. 0  
 

ผู้อ านวยการฝ่าย 

 
 

หัวหน้าส่วน 

 
 

ผู้รับผิดชอบ 
 

  
   

 

อ้ำงอิงเอกสำร (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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บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด 
Doc. No.: QP-IM-004 

Procedure Name 
ประทับตราต้นฉบับ 

 
Date:  

กระบวนกำรพัฒนำเส้นทำงนวัตกรรม 
(Innovation Roadmap) 

Rev. No. 0  
 

ผู้อ านวยการฝ่าย 

 
 

หัวหน้าส่วน 

 
 

ผู้รับผิดชอบ 
 

     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิธีปฏิบัติ 
กลุ่มนวัตกร / ชุมชนนักปฏิบัติ 
(CoP) / หน่วยงำนที่รับผิดชอบ 

   

QP-KM-004 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

เริ่ม
กระบวนการ 

1. ด าเนินการก าหนด
เป้าหมาย วัตถุประสงค์ของ

นวัตกรรม  

แบบฟอร์มการจดัท าเส้นทาง
นวัตกรรม 

2. ด าเนินการก าหนด และ
วิเคราะหเ์ชิงกลยุทธ์ต่อข้อมลู
โดยการใช้เครื่องมือต่าง ๆ 

3. ด าเนินการน าข้อมลูจากการ
วิเคราะห์ และกระบวนการจัดการ

และวิเคราะห์ข้อมลู และการ
ก าหนดนวัตกรรม มาระบุถึงอะไร
คืออุปสรรคแล้วอะไรคือตัวผลักดนั  

แบบฟอร์มการจดัท าเส้นทาง
นวัตกรรม 

4. ด าเนินการก าหนด
หลักเกณฑ์หรือปัจจัยที่

ผลักดันใหเ้กิดความส าเร็จ 
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บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด 
Doc. No.: QP-IM-004 

Procedure Name 
ประทับตราต้นฉบับ 

 
Date:  

กระบวนกำรพัฒนำเส้นทำงนวัตกรรม 
(Innovation Roadmap) 

Rev. No. 0  
 

ผู้อ านวยการฝ่าย 

 
 

หัวหน้าส่วน 

 
 

ผู้รับผิดชอบ 
 

     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิธีปฏิบัติ 
กลุ่มนวัตกร / ชุมชนนักปฏิบัติ 
(CoP) / หน่วยงำนที่รับผิดชอบ 

คณะท ำงำนก ำกับกำรด ำเนินงำนด้ำน
กระบวนกำรปฏิบัติงำนและกำรจดักำร 

คณะกรรมกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล กรรมกำรผู้จัดกำร 

QP-KM-004 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

5. ด าเนินการระบ ุ
ความต้องการสนับสนุน 

จากผู้บรหิาร 

แบบฟอร์มการจดัท าเส้นทาง
นวัตกรรม 

6. ด าเนินการจดัท าห่วงโซ่คณุค่า
ของนวัตกรรม และก าหนดชุด
โครงการเพื่อสร้างนวัตกรรมที่

สอดคล้องกับเปา้หมายนวตักรรม 

แบบฟอร์มแผนผังกลยุทธ์
นวัตกรรม 

7. ด าเนินการจดัท า 
Innovation Roadmap 
ออกมาในรูปแบบแผนที่

นวัตกรรม 

แบบฟอร์มการจดัท าเส้นทาง
นวัตกรรม 
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บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด 
Doc. No.: QP-IM-004 

Procedure Name 
ประทับตราต้นฉบับ 

 
Date:  

กระบวนกำรพัฒนำเส้นทำงนวัตกรรม 
(Innovation Roadmap) 

Rev. No. 0  
 

ผู้อ านวยการฝ่าย 

 
 

หัวหน้าส่วน 

 
 

ผู้รับผิดชอบ 
 

     
 

วิธีปฏิบัติ 
กลุ่มนวัตกร / ชุมชนนักปฏิบัติ 
(CoP) / หน่วยงำนที่รับผิดชอบ 

คณะท ำงำนก ำกับกำรด ำเนินงำนด้ำน
กระบวนกำรปฏิบัติงำนและกำรจดักำร 

คณะกรรมกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล กรรมกำรผู้จัดกำร 

QP-KM-004 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

8. ด าเนินการน าเสนอ 
Innovation Roadmap 

 10. ด าเนินการพิจารณา 

เสร็จสิ้น
กระบวนการ 

9. ด าเนินการพิจารณาอนุมัติ 
Innovation Roadmap 

 11. ด าเนินการพิจารณา  12. ด าเนินการพิจารณา 

13. ด าเนินการพัฒนาและจัดท า
นวัตกรรมตาม Roadmap โดยใช้

กระบวนการตามประเภทนวัตกรรม 

อนุมัต ิ อนุมัต ิ

อนุมัต ิ
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บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด 
Doc. No.: QP-IM-004 

Procedure Name 
ประทับตราต้นฉบับ 

 
Date:  

กระบวนกำรพัฒนำเส้นทำงนวัตกรรม 
(Innovation Roadmap) 

Rev. No. 0  
 

ผู้อ านวยการฝ่าย 

 
 

หัวหน้าส่วน 

 
 

ผู้รับผิดชอบ 
 

  
   

 

ระเบียบ ขั้นตอนกำรปฏิบัติ (Work Instruction) 
การด าเนินการจัดท าเส้นทางนวัตกรรม (Innovation Roadmap) จะแยกไปตามนวัตกรรมรายประเภท 

ดังนั้นกระบวนการนี้จึงเป็นกระบวนส าหรับ 1 รายนวัตกรรม  
1. กลุ่มนวัตกร / ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) / หน่วยงานที่รับผิดชอบ ก าหนดเป้าหมาย วัตถุประสงค์ ของ

นวัตกรรม (Innovation Goal) ในแบบฟอร์มการจัดท าเส้นทางนวัตกรรม (Innovation Roadmap) (FM-IM-012) 
โดยการศึกษาร่วมกับแผนยุทธศาสตร์องค์กร แผนยุทธศาสตร์การจัดการความรู้และนวัตกรรม ข้อมูลและปัจจัย
แวดล้อมทางธุรกิจ อันประกอบด้วย  

1) แนวโน้มทางธุรกิจ เทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ และบริการที่เก่ียวข้อง  
2) ระยะเวลาส าหรับเส้นทางนวัตกรรม  
3) บทบาทของการจัดการนวัตกรรม และนโยบายการจัดการความรู้และนวัตกรรม  

2. กลุ่มนวัตกร / ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) / หน่วยงานที่รับผิดชอบ ด าเนินการก าหนด และวิเคราะห์
เชิงกลยุทธ์ต่อข้อมูลตามข้อที่ 1 โดยการใช้เครื่องมือต่าง ๆ อาทิ  

1) การวิจัยและวิเคราะห์ เทรนด์ หรือแนวโน้มทางธุรกิจและเทคโนโลยี 
2) การวิเคราะห์การตลาด และการวิจัยตลาด 
3) การวิเคราะห์ ขีดความสามารถหลักขององค์กร 
4) การวิเคราะห์ SWOT  
5) การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ 

3. กลุ่มนวัตกร / ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) / หน่วยงานที่รับผิดชอบ น าข้อมูลจากการวิเคราะห์ และ 
กระบวนการจัดการและวิเคราะห์ข้อมูล และการก าหนดนวัตกรรม  (QP-IM-002) ระบุถึงอะไรคืออุปสรรค 
(Barrier) แล้วอะไรคือตัวผลักดัน (Enabler) ในแบบฟอร์มการจัดท าเส้นทางนวัตกรรม (Innovation Roadmap) 
(FM-IM-012)  

4. กลุ่มนวัตกร / ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) / หน่วยงานที่รับผิดชอบ ก าหนดหลักเกณฑ์หรือปัจจัยที่ผลักดัน
ให้เกิดความส าเร็จ (Key Success Factor)  
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บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด 
Doc. No.: QP-IM-004 

Procedure Name 
ประทับตราต้นฉบับ 

 
Date:  

กระบวนกำรพัฒนำเส้นทำงนวัตกรรม 
(Innovation Roadmap) 

Rev. No. 0  
 

ผู้อ านวยการฝ่าย 

 
 

หัวหน้าส่วน 

 
 

ผู้รับผิดชอบ 
 

  
   

 

5. กลุ่มนวัตกร / ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) / หน่วยงานที่รับผิดชอบ ระบุความต้องการสนับสนุนจาก
ผู้บริหาร (Leadership Alignment) แบบฟอร์มการจัดท าเส้นทางนวัตกรรม (Innovation Roadmap : FM – IM 
– 012)  

6. กลุ่มนวัตกร / ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) / หน่วยงานที่รับผิดชอบ จัดท าห่วงโซ่คุณค่าของนวัตกรรม 
(Innovation Value Chain) ที่สอดคล้องกับเป้าหมายนวัตกรรม และแผนผังยุทธศาสตร์ของนวัตกรรมนั้น ๆ โดย
ใช้หลักการของ Balance Score Cards แบบฟอร์มแผนผังกลยุทธ์นวัตกรรม (Innovation Strategy Map) (FM-
IM-013) และก าหนดชุดโครงการเพื่อสร้างนวัตกรรมที่สอดคล้องกับเป้าหมายนวัตกรรม 

7. กลุ่มนวัตกร / ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) / หน่วยงานที่รับผิดชอบจัดท า Innovation Roadmap ออกมา
ในรูปแบบแผนที่นวัตกรรม (Visualization) แบบฟอร์มการจัดท าเส้นทางนวัตกรรม ( Innovation Roadmap) 
(FM-IM-012) โดยประกอบด้วย  

i. กิจกรรมที่ผลักดันให้เป้าหมายนัตกรรมประสบความส าเร็จ  
ii. ตัวชี้วัดกิจกรรม  
iii. กรอบระยะเวลา  
iv. ผู้รับผิดชอบ 

8. กลุ่มนวัตกร / ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) / หน่วยงานที่รับผิดชอบ น าเสนอ Innovation Roadmap 
ให้แก่ คณะท างานก ากับการด าเนินงานด้านกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ (Enablers) ตามระบบ
ประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจ , คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล และกรรมการผู้จัดการ ด าเนินการ 
หากผ่านการอนุมัติ กลุม่นวัตกร / ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) / หน่วยงานที่รับผิดชอบ จะน าไปด าเนินการพัฒนาและ
จัดท านวัตกรรมตาม  Roadmap โดยใช้กระบวนการตามประเภทนวัตกรรม และด าเนินการอ้างอิงตาม 
กระบวนการพัฒนานวัตกรรม (QP-IM-003)  

เอกสำรที่เกี่ยวข้อง  
1. แบบฟอร์ม การจัดท าเส้นทางนวัตกรรม (Innovation Roadmap) (FM-IM-012) 
2. แบบฟอร์ม แผนผังกลยุทธ์นวัตกรรม (Innovation Strategy Map) (FM-IM-013) 



บรษิทั ธนารกัษพ์ฒันาสนิทรพัย ์จ ากดั 
DHANARAK ASSET DEVELOPMENT CO., LTD. 106 

 

  
   

 

แบบฟอร์ม กำรจัดท ำเส้นทำงนวัตกรรม (Innovation Roadmap) (FM-IM-012) 

เป้ำหมำยนวัตกรรม (Innovation Goal) 

 

 

 

 

อุปสรรค (Barrier) กลไกใช้งำนหรือผลักดัน (Enablers) 
  
  
  
  
  

 

ปัจจัยท่ีส่งเสริมให้นวัตกรรมนั้นประสบควำมส ำเร็จ  

1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4. ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
5. ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

สิ่งท่ีต้องกำรกำรสนับสนุนจำกผู้บริหำร (Support Needs) 
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น ำข้อมูลจำก แบบฟอร์มแผนผังกลยุทธ์นวัตกรรม (Innovation Strategy Map) (FM-IM-013) 
และข้อมูลทั้งมำมำจัดท ำ Innovation Roadmap  

โครงกำรชุดที่ (ชื่อ) 
กิจกรรมที่จะท ำให้นวัตกรรมนั้น 

ประสบควำมส ำเร็จ 
(ต้องสอดคล้องกับ Innovation Strategy Map) 

ตัวช้ีวัดกิจกรรมเป้ำหมำย  
(ต้องสอดคล้องกับ Innovation Strategy Map) 

  

  

  

  

  

 

Innovation Roadmap 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้บันทึก ……………………………. 

วัน เดือน ปี ……………………………. 
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แบบฟอร์ม แผนผังกลยุทธ์นวัตกรรม (Innovation Strategy Map) (FM-IM-013) 

เป้ำหมำยนวัตกรรม (Innovation Goal) 

 

 

Financial Perspective 

   

Customer Perspective 

   

Internal Process Perspective 

   

Learning and Growth Perspective 
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รำยช่ือ ชุดโครงกำรที่สนับสนุนนวัตกรรม 

1 
 

2 
 

3 
 

4 

 

5 
 

 

ผู้บันทึก ……………………………. 

วัน เดือน ปี ……………………………. 



บรษิทั ธนารกัษพ์ฒันาสนิทรพัย ์จ ากดั 
DHANARAK ASSET DEVELOPMENT CO., LTD. 110 

 

  
   

 

 

 

 

 

 

 

 

ระเบียบปฏิบัติงำน 
กระบวนกำรก ำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ/ภำรกิจ ที่ก ำหนดใช้กำรบริหำร

จัดกำรควำมคิดสร้ำงสรรค์ และ/หรือ นวัตกรรม 
QP-IM-005
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บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด 
Doc. No.: QP-IM-005 

Procedure Name 
ประทับตราต้นฉบับ 

 
Date:  กระบวนกำรก ำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ/

ภำรกิจ ที่ก ำหนดใช้กำรบริหำรจัดกำร
ควำมคิดสร้ำงสรรค์และ/หรือ นวัตกรรม 

Rev. No. 0  
 

ผู้อ านวยการฝ่าย 

 
 

หัวหน้าส่วน 

 
 

ผู้รับผิดชอบ 
 

  
   

 

ระเบียบปฏิบัติงำน 
กระบวนกำรก ำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ/ภำรกิจ 

ที่ก ำหนดใช้กำรบริหำรจัดกำรควำมคิดสร้ำงสรรค์ และ/หรือ นวัตกรรม 

วัตถุประสงค์  (Objective) 
1. เพ่ือศึกษา ท าความเข้าใจปัจจัยที่มีผลต่อธุรกิจ การจัดการนวัตกรรม  
2. เพ่ือวิเคราะห์ SWOT ที่ส่งผลต่อการจัดการนวัตกรรม 
3. เพ่ือใช้ในการพัฒนาวิสัยทัศน์ พันธกิจและภารกิจที่ก าหนด ในการบริหารจัดการความคิดสร้างสรรค์  

และ/หรือ นวัตกรรม 
4. เพ่ือด าเนินการจัดท า Innovation Skill Matric 

ค ำนิยำม (Definition) 
สมรรถนะนวัตกรรม (Innovation Competency) หมายถึง ความรู้ ทักษะ ทัศนคติด้านนวัตกรรมที่

ผลักดันให้การสร้างนวัตกรรมและเป้าหมายขององค์กรด้านนวัตกรรม นั้นประสบความส าเร็จ  

ขอบเขตควำมรับผิดชอบ (Scope and Accountability) และกำรด ำเนินงำน (Operation) 
ระเบียบปฏิบัติงานนี้ครอบคลุม 

หน่วยงำน/คณะท ำงำน บทบำทและควำมรับผิดชอบ 
1. นักจัดการความรู้ (K.M. Facilitator) ด าเนินการจัดการ 
2. ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ส่วนการจัดการความรู้และนวตักรรม) ด าเนินการจัดการ 
3. คณะท างานก ากับการด าเนินงานด้านกระบวนการปฏิบตัิงานและการจัดการ 

(Enablers) ตามระบบประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกจิ 
ให้ข้อเสนอแนะ เห็นชอบและสนบัสนุน
ด าเนินการ 

4. คณะกรรมการบรหิารทรัพยากรบคุคล ให้ความเห็นชอบ/ให้ข้อเสนอแนะ 
5. กรรมการผู้จดัการ ให้ความเห็นชอบ/อนุมตั ิ
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บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด 
Doc. No.: QP-IM-005 

Procedure Name 
ประทับตราต้นฉบับ 

 
Date:  กระบวนกำรก ำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ/

ภำรกิจ ที่ก ำหนดใช้กำรบริหำรจัดกำร
ควำมคิดสร้ำงสรรค์และ/หรือ นวัตกรรม 

Rev. No. 0  
 

ผู้อ านวยการฝ่าย 

 
 

หัวหน้าส่วน 

 
 

ผู้รับผิดชอบ 
 

  
   

 

อ้ำงอิงเอกสำร (Reference Document) 
1. แผนยุทธศาสตร์องค์กร  
2. ตัวแบบธุรกิจ (Business Model Canvas) 
3. แผนยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ 
4. แผนยุทธศาสตร์การจัดการนวัตกรรม 
5. กระบวนการส ารวจ วิเคราะห์ลูกค้า (VOC) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (VOS) (QP–IM–001) 
6. กระบวนการจัดการและวิเคราะห์ข้อมูล และการก าหนดประเด็นนวัตกรรม (QP–IM–002) 
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บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด 
Doc. No. : QP-IM-005 

Procedure Name 
ประทับตราต้นฉบับ 

 
Date :  กระบวนกำรก ำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ/

ภำรกิจ ที่ก ำหนดใช้กำรบริหำรจัดกำร
ควำมคิดสร้ำงสรรค์และ/หรือ นวัตกรรม 

Rev. No. 0  
 

ผู้อ านวยการฝ่าย 

 
 

หัวหน้าส่วน 

 
 

ผู้รับผิดชอบ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิธีปฏิบัติ 
ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล  
และนกัจัดกำรควำมรู้ 

ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล 
คณะท ำงำนก ำกับกำรด ำเนินงำนด้ำน
กระบวนกำรปฏิบัติงำนและกำรจดักำร 

คณะกรรมบริหำรทรัพยำกรบุคคล กรรมกำรผู้จัดกำร 

QP-KM-005 
 
 
 
 
 
ข้อมูลที่ไดจ้าก 
1.แผนยุทธศาสตร์องค์กร 
2.วิสัยทัศน์และพันธกิจ 
3.วัตถุประสงคย์ุทธศาสตร ์
4.ต าแหน่งทางยุทธศาสตร ์
5.สภาพแวดล้อมท้ังภายในและภายนอก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

เริ่ม
กระบวนการ 

1. ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์โดยใช้เครื่องมือ
ทางยุทธศาสตร์ และจดัท า 

การวิเคราะห์ช่องว่าง 

 6. ด าเนินการพิจารณา 

แบบฟอร์มการสภาพแวดล้อม
ภายนอก 

เสร็จสิ้น
กระบวนการ 

แบบฟอร์มการวิเคราะห์
จุดอ่อนจุดแข็ง 

2. ด าเนินการวิเคราะห์ และ
ประเมินช่องว่างของความรู้ 

และจัดท า Innovation Skill 
Matric 

แบบฟอร์มรายการสมรรถนะ
นวัตกรรม 

3. ด าเนินการน าเสนอ  
ผลการทบทวน ผลการวิเคราะห์

ช่องว่างของความรู้ และ 
Innovation Skill Matric 

4. ด าเนินการรบัฟัง 
ความคิดเห็น และท าการ
ปรับปรุงพัฒนาในข้ันต้น 

5. ด าเนินการพิจารณาอนุมัติผล
การทบทวน ผลการวิเคราะห์

ช่องว่างของความรู้ และ 
Innovation Skill Matric 

 7. ด าเนินการพิจารณา 
อนุมัต ิ

อนุมัต ิ
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Procedure Name 
ประทับตราต้นฉบับ 

 
Date:  กระบวนกำรก ำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ/

ภำรกิจ ที่ก ำหนดใช้กำรบริหำรจัดกำร
ควำมคิดสร้ำงสรรค์และ/หรือ นวัตกรรม 

Rev. No. 0  
 

ผู้อ านวยการฝ่าย 

 
 

หัวหน้าส่วน 

 
 

ผู้รับผิดชอบ 
 

  
   

 

ระเบียบ ขั้นตอนกำรปฏิบัติ (Work Instruction) 
1. ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ส่วนการจัดการความรู้และนวัตกรรม) และนักจัดการความรู้ (K.M. Facilitator) 

ร่วมกันในการจัดท าข้อมูล วิเคราะห์ แผนยุทธศาสตร์องค์กร วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ยุทธศาสตร์ ต าแหน่ง
ทางยุทธศาสตร์ สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก (Environmental Scanning) และด าเนินการวิเคราะห์โดย
ใช้เครื่องมือทางยุทธศาสตร์ ทั้ง SWOT Analysis ในด้านการจัดการนวัตกรรม เพ่ือทบทวน วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
ภารกิจที่ก าหนดใช้การบริหารจัดการความคิดสร้างสรรค์และ/หรือ นวัตกรรม เปรียบเทียบ จัดท า การวิเคราะห์
ช่องว่าง (Gap Analysis) ระหว่างสถานการณ์ปัจจุบันกับคาดหวังของบริษัท  

2. แบบฟอร์มการสภาพแวดล้อมภายนอก (Environmental Analysis) (FM–IM–014) 
3. แบบฟอร์มการวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็ง (SWOT Analysis) (FM–IM–015) 
4. ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ส่วนการจัดการความรู้และนวัตกรรม) ด าเนินการวิเคราะห์ และประเมินช่องว่าง 

(Gap) เกี่ยวกับความรู้ ความสามารถและศักยภาพการใช้ความคิดสร้างสรรค์ และพัฒนานวัตกรรมของบุคลากร
ภายในองค์กร ในปัจจุบัน เปรียบเทียบกับความรู้ความสามารถและศักยภาพที่องค์กรคาดหวัง และด าเนินการ
จัดท า Innovation Skill Matric โดยพิจารณาจาก 

1) ผลการทบทวน การก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจที่ก าหนดใช้การบริหารจัดการความคิด
สร้างสรรค์และ/หรือ นวัตกรรม 

2) ก าหนดรายการความคาดหวังของสมรรถนะนวัตกรรมที่องค์กรคาดหวัง โดยใช้แบบฟอร์มรายการ
สมรรถนะนวัตกรรม (Innovation Competency) (FM-IM-016) 

3) รายการสมรรถนะขีดความสามารถของแต่ละต าแหน่งงาน (ระดับสมรรถนะสอดคล้องตาม 
สมรรถนะหลักที่ก าหนด ซึ่งเชื่อมโยงกับค่านิยมองค์กร)  โดยใช้แบบฟอร์มรายการสมรรถนะนวัตกรรม 
(Innovation Competency) (FM-IM-016) 

4) กระบวนการประเมินสมรรถนะ (อ้างอิงจากกระบวนการของงานทรัพยากรบุคคล)  
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Rev. No. 0  
 

ผู้อ านวยการฝ่าย 

 
 

หัวหน้าส่วน 

 
 

ผู้รับผิดชอบ 
 

  
   

 

5. ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ส่วนการจัดการความรู้และนวัตกรรม) และนักจัดการความรู้ (K.M. Facilitator)  
น าเสนอ ผลการทบทวน การก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจที่ก าหนดใช้การบริหารจัดการความคิดสร้างสรรค์
และ/หรือ นวัตกรรม และผลการวิเคราะห์ช่องว่างของความรู้  ความสามารถและศักยภาพการใช้ความคิด
สร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมของบุคลากรภายในองค์กร ในปัจจุบัน เปรียบเทียบกับความรู้ความสามารถและ
ศักยภาพที่องค์กรคาดหวังและ Innovation Skill Matric แก่คณะท างานก ากับการด าเนินงานด้านกระบวนการ
ปฏิบัติงานและการจัดการ (Enablers) ตามระบบประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจ เพ่ือรับฟังความคิดเห็น 
และท าการปรับปรุงพัฒนาในขั้นต้น จากนั้น 

6. ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ส่วนการจัดการความรู้และนวัตกรรม) และ นักจัดการความรู้ (K.M. Facilitator) 
น าเสนอผลการทบทวน การก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจที่ก าหนดใช้การบริหารจัดการความคิดสร้างสรรค์
และ/หรือ นวัตกรรม และผลการวิเคราะห์ช่องว่างของความรู้  ความสามารถและศักยภาพการใช้ความคิด
สร้างสรรค์ และพัฒนานวัตกรรมของบุคลากรภายในองค์กร ในปัจจุบัน เปรียบเทียบกับความรู้ความสามารถและ
ศักยภาพที่องค์กรคาดหวัง และ Innovation Skill Matric (FM-IM-016) ต่อคณะกรรมบริหารทรัพยากรบุคคล
และกรรมการผู้จัดการเพ่ือการอนุมัติต่อไป  

เอกสำรที่เกี่ยวข้อง  
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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แบบฟอร์มกำรสภำพแวดล้อมภำยนอก (Environmental Analysis) (FM–IM–014) 

กำรเมือง เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม กฎระเบียบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

แบบฟอร์มกำรวิเครำะห์จุดอ่อนจุดแข็ง (SWOT Analysis) (FM–IM–015) 

ให้พิจารณาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ที่มีผลต่อการบริหารจัดการความคิดสร้างสรรค์ และ/หรือ นวัตกรรม 
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จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

โอกำส (Opportunity) อุปสรรค (Threat) 
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กำรวิเครำะห์ TOWS Analysis 

TOWS Analysis Strength Weakness 
 
 

Opportunities 
 
 
 

  

 
 
 

Threat 
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แบบฟอร์มรำยกำรสมรรถนะนวัตกรรม (Innovation Competency) (FM-IM-016) 

รำยกำรสมรรถนะนวัตกรรม : สมรรถนะนวัตกรรม (Innovation Competency) 

รำยกำรสมรรถนะนวัตกรรม ค ำอธิบำย พฤติกรรมหลัก (Key Action) 
ระดับสมรรถนะที่คำดหวัง 

(Proficiency Level) 
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ผังสมรรถนะนวัตกรรม (Competency Mapping)  

ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง รำยกำรสมรรถนะนวัตกรรม ระดับสมรรถนะที่คำดหวัง 
(Proficiency Level) : PL 

    
    
    
    
    
    

 
กำรประเมินสมรรถนะนวัตกรรม  

ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง รำยกำรสมรรถนะนวัตกรรม PL ที่คำดหวัง PL ประเมิน PL Gap 
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Innovation Skill Matric (FM-IM-015) 

รำยกำรสมรรถนะนวัตกรรม : สมรรถนะนวัตกรรม (Innovation Competency) 

ต ำแหน่ง สมรรถนะนวัตกรรม 
Competency 1 Competency 2 Competency 3 Competency 4 Competency 5 Competency 6 
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ระเบียบปฏิบัติงำน 
กระบวนกำรบริหำรจัดกำรควำมรู้และกำรจัดกำรเทคโนโลยีดิจิทัล         

เพื่อสนับสนนุกำรคดิริเริ่มสร้ำงสรรค์และกำรพัฒนำนวัตกรรม 
QP-IM-006
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บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด 
Doc. No.: QP-IM-006 

Procedure Name 
ประทับตราต้นฉบับ 

 
Date:  กระบวนกำรบริหำรจัดกำรควำมรู้และ 

กำรจัดกำรเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือสนับสนุน 
กำรคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์และกำรพัฒนำนวัตกรรม 

Rev. No. 0  
 

ผู้อ านวยการฝ่าย 

 
 

หัวหน้าส่วน 

 
 

ผู้รับผิดชอบ 
 

  
   

 

ระเบียบปฏิบัติงำน 
กระบวนกำรบริหำรจัดกำรควำมรู้และกำรจัดกำรเทคโนโลยีดิจิทัล 

เพื่อสนับสนุนกำรคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์และกำรพัฒนำนวัตกรรม 

วัตถุประสงค์  (Objective) 
1. เพ่ือก าหนดกรอบ และวิธีการในการบริหารจัดการความรู้ ด้วยการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือ

สนับสนุนการคิดริเริ่มสร้างสรรค์และการพัฒนานวัตกรรม  
2. เพ่ือเป็นแนวทางในการบริหารจัดการความรู้ ด้วยการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือสนับสนุนการคิด

ริเริ่มสร้างสรรค์และการพัฒนานวัตกรรม 

ขอบเขตควำมรับผิดชอบ (Scope and Accountability) และกำรด ำเนินงำน (Operation) 
ระเบียบปฏิบัติงานนี้ครอบคลุม 

หน่วยงำน/คณะท ำงำน บทบำทและควำมรับผิดชอบ 
1. นักจัดการความรู้ (K.M. Facilitator) ด าเนินการจัดการ 
2. ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ส่วนการจัดการความรู้และนวัตกรรม) ด าเนินการจัดการ 
3. กลุ่มนวัตกร  ด าเนินการจัดการ 
4. ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) ด าเนินการจัดการ 
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บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด 
Doc. No.: QP-IM-006 

Procedure Name 
ประทับตราต้นฉบับ 

 
Date:  กระบวนกำรบริหำรจัดกำรควำมรู้และ 

กำรจัดกำรเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือสนับสนุน 
กำรคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์และกำรพัฒนำนวัตกรรม 

Rev. No. 0  
 

ผู้อ านวยการฝ่าย 

 
 

หัวหน้าส่วน 

 
 

ผู้รับผิดชอบ 
 

  
   

 

อ้ำงอิงเอกสำร (Reference Document) 
1. แผนยุทธศาสตร์องค์กร  
2. ตัวแบบธุรกิจ (Business Model Canvas) 
3. แผนยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ 
4. แผนยุทธศาสตร์การจัดการนวัตกรรม 
5. กระบวนการจัดการโครงสร้างความรู้ระดับองค์กร (QP–KM–004) 
6. กระบวนการจัดการโครงสร้างความรู้ระดับบุคคล (QP–KM–005)  
7. กระบวนการการประเมินองค์ความรู้ที่มีความจ าเป็นต่อการด าเนินงานขององค์กรให้บรรลุเป้าหมาย  

(QP–KM–006) 
8. กระบวนการการรวบรวมเรียบเรียงและจัดเก็บความรู้ (QP–KM–007) 
9. กระบวนการสร้างสรรค์ความรู้ (QP–KM–008) 

10. กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดความรู้ (QP–KM–009) 
11. กระบวนการจัดการและวิเคราะห์ข้อมูล และการก าหนดประเด็นนวัตกรรม (QP–IM–002) 
12. กระบวนการพัฒนานวัตกรรม (QP–IM–003) 
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บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด 
Doc. No.: QP-IM-006 

Procedure Name 
ประทับตราต้นฉบับ 

 
Date:  กระบวนกำรบริหำรจัดกำรควำมรู้และ 

กำรจัดกำรเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือสนับสนุน 
กำรคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์และกำรพัฒนำนวัตกรรม 

Rev. No. 0  
 

ผู้อ านวยการฝ่าย 

 
 

หัวหน้าส่วน 

 
 

ผู้รับผิดชอบ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิธีปฏิบัติ 
ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล  
และนกัจัดกำรควำมรู้ 

กลุ่มนวัตกร / ชุมชนนักปฏิบัติ / 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ 

ฝ่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศ   

QP-KM-006 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

เริ่ม
กระบวนการ 

1.1. ด าเนินการรวบรวมข้อมลู 
เอกสารต่าง ๆ เพื่อท าการ

วิเคราะห์ เพื่อระบุ ความรู้ที่มี
ความส าคญัต่อองค์กร ส าหรับ

การเป็น ปัจจัยน าเข้า 

เสร็จสิ้น
กระบวนการ 

1.2. ด าเนินการรวบรวมข้อมลู 
เอกสารต่าง ๆ เพื่อท าการ

วิเคราะห์ เพื่อระบุ ความรู้ที่มี
ความส าคญัต่อองค์กร ส าหรับ

การเป็น ปัจจัยน าเข้า 

 ด าเนินการน าเข้าข้อมูลทีไ่ด้
จากการรวบรวม ทุกเดือน 

เดือนละ 1 ครั้ง 

 ด าเนินการอ้างอิงแหล่งที่มา
ของข้อมูลในระบบเทคโนโลยี

ดิจิทัล ทุกครั้ง 

 ด าเนินการน าเข้าข้อมูลทีไ่ด้
จากการรวบรวม ทุกเดือน 

เดือนละ 1 ครั้ง 

 ด าเนินการทวนสอบข้อมลู 
ตามมาตรฐานท่ีก าหนด 
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บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด 
Doc. No.: QP-IM-006 

Procedure Name 
ประทับตราต้นฉบับ 

 
Date:  กระบวนกำรบริหำรจัดกำรควำมรู้และ 

กำรจัดกำรเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือสนับสนุน 
กำรคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์และกำรพัฒนำนวัตกรรม 

Rev. No. 0  
 

ผู้อ านวยการฝ่าย 

 
 

หัวหน้าส่วน 

 
 

ผู้รับผิดชอบ 
 

  
   

 

ระเบียบ ขั้นตอนกำรปฏิบัติ (Work Instruction) 
1. ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ส่วนการจัดการความรู้และนวัตกรรม) และนักจัดการความรู้ (K.M. Facilitator)  

รวบรวมข้อมูล เอกสาร ต่างๆ เพ่ือท าการวิเคราะห์ แผนยุทธศาสตร์ ตัวแบบธุรกิจ แผนยุทธศาสตร์การจัดการ
ความรู้ แผนยุทธศาสตร์การจัดการนวัตกรรม กระบวนการจัดการโครงสร้างความรู้ระดับองค์กร (QP–KM–004) 
กระบวนการจัดการโครงสร้างความรู้ระดับบุคคล (QP–KM–005) กระบวนการสร้างสรรค์ความรู้ (QP–KM–008) 
กระบวนการจัดการและวิเคราะห์ข้อมูล และการก าหนดประเด็นนวัตกรรม  (QP–IM–002) เพ่ือระบุความรู้ที่มี
ความส าคัญต่อองค์กร (Critical Knowledge Area) ส าหรับการเป็น ปัจจัยน าเข้า ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่
องค์กรก าหนด  

2. กลุ่มนวัตกร / ชุมชนนักปฏิบัติ / หน่วยงานที่รับผิดชอบ รวบรวมข้อมูล เอกสาร ต่าง ๆ เพ่ือท าการ
วิเคราะห์ เอกสารข้อมูลจากกระบวนการการประเมินองค์ความรู้ที่มีความจ าเป็นต่อการด าเนินงานขององค์กรให้
บรรลุ เป้าหมาย  (QP–KM–006) กระบวนการการรวบรวมเรียบเรียงและจัดเก็บความรู้  (QP–KM–007)  
กระบวนการสร้างสรรค์ความรู้ (QP–KM–008) กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดความรู้ (QP–KM–
009) เพ่ือระบุความรู้ที่มีความส าคัญต่อองค์กร (Critical Knowledge Area) ส าหรับการเป็นปัจจัยน าเข้าในระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่องค์กรก าหนด 

3.  ข้อมูลจากที่ 1 และ 2 จะน ามาเป็นปัจจัยน าเข้าของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่องค์กรก าหนด โดย
จะมีการน าเข้าระบบ ทุกเดือน ๆ ละ 1 ครั้ง ทั้งนี้เพ่ือท าให้ข้อมูลทันสมัยและพนักงานทุกคนในองค์กรสามารถ
เข้าถึงได้ง่าย  

4. กลุ่มนวัตกร / ชุมชนนักปฏิบัติ / หน่วยงานที่รับผิดชอบ ต้องอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลในระบบ
เทคโนโลยีดิจิทัล ทุกครั้ง เมื่อน าไปใช้ในกระบวนการกระบวนการจัดการและวิเคราะห์ข้อมูล และการก าหนด
ประเด็นนวัตกรรม (QP–IM–002) กระบวนการพัฒนานวัตกรรม (QP–IM–003) 

5. ข้อมูลในระบบเทคโนโลยีดิจิทัล จะต้องได้รับทวนสอบตามมาตรฐานที่ก าหนดโดยฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ  

เอกสำรที่เกี่ยวข้อง  
- อ้างอิงจากคู่มือของระบบการจัดการความรู้ (KMS)  
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ระเบียบปฏิบัติงำน 
กระบวนกำรรวบรวมควำมคิดสร้ำงสรรค์ 

QP-IM-007 



บรษิทั ธนารกัษพ์ฒันาสนิทรพัย ์จ ากดั 
DHANARAK ASSET DEVELOPMENT CO., LTD. 128 

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด 
Doc. No.: QP-IM-007 Procedure Name ประทับตราต้นฉบับ 

 
Date:  

กระบวนการรวบรวมความคิดสร้างสรรค ์Rev. No. 0  
 

ผู้อ านวยการฝ่าย 

 
 

หัวหน้าส่วน 

 
 

ผู้รับผิดชอบ 
 

  
   

 

ระเบียบปฏิบัติงำน 
กระบวนกำรรวบรวมควำมคิดสร้ำงสรรค์ 

วัตถุประสงค์  (Objective) 
1. เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการรวบรวมความคิดสร้างสรรค์  
2. เพ่ือเป็นพ้ืนที่ส าหรับการสร้างความคิดสร้างสรรค์  

ค ำนิยำม (Definition) 
กระบวนกำรควำมคิดสร้ำงสรรค์ (Creative Process) หมำยถึง กระบวนการที่ประกอบไปด้วย 5 

ขั้นตอนของสร้างความคิดสร้างสรรค์ ได้แก่  
1. ขั้นตอนกำรสร้ำงแนวคิด (Idea Germination) เป็นขั้นตอนแรกของการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เป็น

เสมือนการปลูกเมล็ด (Seedling) ที่สร้างแนวคิด จุดประกายแนวคิดให้แก่คนท างาน 
2. ขั้นกำรเตรียมกำร (Preparation) เป็นขั้นตอนที่ทีมงานเริ่มในการแสวงหาความคิด หรือความรู้ที่

จ าเป็นส าหรับการท าความเข้าใจในแนวคิดที่ตนได้สร้างขึ้นหรือจุดประกายขึ้นแล้วน าไปสู่การสร้างแนวคิด (Ideas) 
ต่าง ๆ  

3. ขั้นตอนกำรเพำะบ่ม (Incubation) ขั้นตอนของการคิดที่อนุญาตให้มีการคิดแนวคิดต่าง ๆ อย่างเป็น
ธรรมชาติ ค่อยเป็นค่อยไป หรือการใช้เครื่องมือมาท าให้ความคิดตกผลึกได้อย่างชัดเจนขึ้น แนวคิดบางอย่างไม่
ต้องการเหตุผลในขั้นตอนนี้  

4. ขั้นตอนกำรตระหนักและแสดงออก (Illumination) เป็นขั้นตอนที่น าเอาความคิดทุกอย่างมาและ
สร้างความตระหนักรู้ว่า แนวคิดทุกอย่างสามารถเปลี่ยนไปสู่ความจริงได้ ผ่านเครื่องมือต่าง  ๆ เป็นขั้นตอนในการ
ก าหนดให้แนวคิดท่ีน าเสนอสามารถเดินหน้าในขั้นตอนต่อไป อาจเทียบได้กับการพัฒนา Prototyping และท าการ
ทดสอบ  

5. ขั้นตอนกำรยืนยันหรือตรวจสอบ (Verification/Validation) เป็นขั้นตอนในการพัฒนาความรู้สู่
การน าไปใช้เป็นขั้นตอนสุดท้ายส าหรับการทดสอล ตรวจสอบแนวคิด โดยจะต้องพิจารณาใน 3 ประเด็น คือ  

1) แนวคิดนี้ท าได้จริงหรือไม่  
2) ความเป็นไปได้ในการน าแนวคิดไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการ 
3) ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ได้สามารถสร้างคุณค่าเชิงพาณิชย์ได้หรือไม่ เท่าใด 
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ขอบเขตควำมรับผิดชอบ (Scope and Accountability) และกำรด ำเนินงำน (Operation) 
ระเบียบปฏิบัติงานนี้ครอบคลุม 
หน่วยงำน/คณะท ำงำน บทบำทและควำมรับผิดชอบ 
1. นักจัดการความรู้ (K.M. Facilitator) ด าเนินการจัดการ 
2. ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ส่วนการจัดการความรู้และนวัตกรรม) ด าเนินการจัดการ 
3. กลุ่มนวัตกร  ด าเนินการจัดการ 
4. ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) ด าเนินการจัดการ 
5. คณะท างานก ากับการด าเนินงานด้านกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ 

(Enablers) ตามระบบประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจ 
ให้ข้อเสนอแนะ เห็นชอบและสนับสนุน
ด าเนินการ 

6. คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล ให้ความเห็นชอบ/ให้ข้อเสนอแนะ 
7. กรรมการผู้จัดการ ให้ความเห็นชอบ/อนุมัติ 

 
อ้ำงอิงเอกสำร (Reference Document) 

1. อ้างอิง เชื่อมโยงเอกสาร แนวทาง หลักเกณฑ์ วิธีการน าเสนอ และรูปแบบของ Innovation Awards  
2. กระบวนการพัฒนานวัตกรรม (QP–IM–003)  
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บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด 
Doc. No.: QP-IM-007 Procedure Name ประทับตราต้นฉบับ 

 
Date:  

กระบวนการรวบรวมความคิดสร้างสรรค ์Rev. No. 0  
 

ผู้อ านวยการฝ่าย 

 
 

หัวหน้าส่วน 

 
 

ผู้รับผิดชอบ 
 

     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

วิธีปฏิบัติ 
กลุ่มนวัตกร / ชุมชนนักปฏิบัติ / 

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ 
   

QP-KM-007 (A) กรณีมีแนวคิดที่จะ
สร้างสรรค์นวตักรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

2.1. ด าเนินการใช้
กระบวนการพัฒนานวัตกรรม 

(QP – IM – 003) 

เริ่ม
กระบวนการ 

1. ด าเนินการเตรียม 
การน าเสนอแนวคิดที่จะ

สร้างสรรค์นวตักรรม 

แบบฟอร์มการวิเคราะห ์
ผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย 

เสร็จสิ้น
กระบวนการ 

แบบฟอร์มข้อมูลลูกค้า 

แบบฟอร์มข้อสรุป 
ความต้องการของลูกค้า 
และผูม้ีส่วนไดส้่วนเสยี 

แบบฟอร์มข้อสรุปการค้นพบ
เชิงลึก 

แบบฟอร์มมุมมองของลูกค้า
และผูม้ีส่วนไดส้่วนเสยี 

แบบฟอร์มกรอบความท้าทาย 

2.2. ด าเนินการใช้กลไก 
การประกวดรางวัลนวตักรรม 
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บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด 
Doc. No.: QP-IM-007 Procedure Name ประทับตราต้นฉบับ 

 
Date:  

กระบวนการรวบรวมความคิดสร้างสรรค ์Rev. No. 0  
 

ผู้อ านวยการฝ่าย 

 
 

หัวหน้าส่วน 

 
 

ผู้รับผิดชอบ 
 

     
 

 
วิธีปฏิบัติ 

กลุ่มนวัตกร / ชุมชนนักปฏิบัติ / 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ 

   

QP-KM-007 (B) กรณไมม่ีแนวคิดที่จะ
สร้างสรรค์นวตักรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

เริ่ม
กระบวนการ 

1. ด าเนินการเข้าสู่
กระบวนการเพาะบ่มแนวคดิที่

จะสร้างสรรค์นวัตกรรม 

แบบฟอร์มการวิเคราะห์ผู้มี
ส่วนไดส้่วนเสีย 

เสร็จสิ้น
กระบวนการ 

แบบฟอร์มข้อมูลลูกค้า 

แบบฟอร์มข้อสรุป 
ความต้องการของลูกค้า 
และผูม้ีส่วนไดส้่วนเสยี 

2.1. ด าเนินการใช้
กระบวนการพัฒนานวัตกรรม 

(QP – IM – 003) 

2.2. ด าเนินการใช้กลไก 
การประกวดรางวัลนวตักรรม 



บรษิทั ธนารกัษพ์ฒันาสนิทรพัย ์จ ากดั 
DHANARAK ASSET DEVELOPMENT CO., LTD. 132 

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด 
Doc. No.: QP-IM-007 Procedure Name ประทับตราต้นฉบับ 

 
Date:  

กระบวนการรวบรวมความคิดสร้างสรรค ์Rev. No. 0  
 

ผู้อ านวยการฝ่าย 

 
 

หัวหน้าส่วน 

 
 

ผู้รับผิดชอบ 
 

  
   

 

ระเบียบ ขั้นตอนกำรปฏิบัติ (Work Instruction) 
กำรเสนอแนวคิด (Idea and Conceptual Proposal Submission) 

ขั้นตอนนี้จะด ำเนินกำรใน 2 ส่วน 
ส่วนที่ 1  

กรณีที่ กลุ่มนวัตกร / ชุมชนนักปฏิบัติ / หน่วยงานที่รับผิดชอบ แต่ละกลุ่มนวัตกร / ชุมชนนักปฏิบัติ / 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ได้มีแนวคิดที่จะสร้างสรรค์นวัตกรรมใดใด จะน าเสนอแนวคิด พร้อมส่งเอกสารที่
ประกอบการน าเสนอแนวคิด 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  
กรณีท่ี กลุ่มนวัตกร / ชุมชนนักปฏิบัติ / หน่วยงานที่รับผิดชอบ มีความสนใจในการสร้างนวัตกรรม แต่ยังไม่

มีแนวคิดหากแต่สนใจเข้าสู่กระบวนการเพาะบ่ม จะต้องน าส่งเอกสาร 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 : กระบวนการนี้จะเชื่อมโยงกับ กระบวนการส ารวจ วิเคราะห์ลูกค้า (VOC) และ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (VOS) โดย
กลุ่มนวัตกร / ชุมชนนักปฏิบัติ / หน่วยงานที่รับผิดชอบ สามารถน าแนวคิดสร้างสรรค์ ได้ 2 ช่องทาง เพ่ือผลักดัน
ให้แนวคิดสร้างสรรค์ที่รวบรวมมาได้นั้น สามารถพัฒนาไปเป็นนวัตกรรม   
 
ช่องทำงที่ 1 กลุ่มนวัตกร / ชุมชนนักปฏิบัติ / หน่วยงานที่รับผิดชอบ ใช้กระบวนการพัฒนานวัตกรรม (QP–IM–003)  
ช่องทำงที่ 2 กลุ่มนวัตกร / ชุมชนนักปฏิบัติ / หน่วยงานที่รับผิดชอบใช้กลไกการประกวดรางวัลนวัตกรรม (อ้างอิง
ตาม คู่มือแนวทาง หลักเกณฑ์ วิธีการน าเสนอ และรูปแบบของ Innovation Awards)  
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บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด 
Doc. No.: QP-IM-007 Procedure Name ประทับตราต้นฉบับ 

 
Date:  

กระบวนการรวบรวมความคิดสร้างสรรค ์Rev. No. 0  
 

ผู้อ านวยการฝ่าย 

 
 

หัวหน้าส่วน 

 
 

ผู้รับผิดชอบ 
 

  
   

 

เอกสำรที่เกี่ยวข้อง 
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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ระเบียบปฏิบัติงำน 
กระบวนกำรบริหำรจัดกำรทรัพย์สินทำงปัญญำ 

QP-IM-008 
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บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด 
Doc. No.: QP-IM-008 

Procedure Name 
ประทับตราต้นฉบับ 

 
Date:  

กระบวนกำรบริหำรจัดกำรทรัพย์สิน 
ทำงปัญญำ 

Rev. No. 0  
 

ผู้อ านวยการฝ่าย 

 
 

หัวหน้าส่วน 

 
 

ผู้รับผิดชอบ 
 

  
   

 

ระเบียบปฏิบัติงำน 
กระบวนกำรบริหำรจัดกำรทรัพย์สินทำงปัญญำ 

วัตถุประสงค์ (Objective) 
เพ่ือบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาขององค์กร  

ค ำนิยำม (Definition) 
ทรัพย์สินทำงปัญญำ (Intellectual Property) หมายถึง ผลงานอันเกิดจากการประดิษฐ์ คิดค้น หรือ 

สร้างสรรค์ของมนุษย์ ซึ่งเน้นที่ผลผลิตของสติปัญญาและความช านาญ โดยไม่ค านึง ถึงชนิดของการสร้างสรรค์หรือ
วิธีในการแสดงออก ทรัพย์สินทางปัญญาอาจแสดงออก 

ขอบเขตควำมรับผิดชอบ (Scope and Accountability) และกำรด ำเนินงำน (Operation) 
ระเบียบปฏิบัติงานนี้ครอบคลุม 

หน่วยงำน/คณะท ำงำน บทบำทและควำมรับผิดชอบ 
1. หน่วยงานท่ีรับผิดชอบด้านทรัพย์สินทางปัญญา ด าเนินการ และรับผิดชอบโดยตรง 
2. นักจัดการความรู้ (K.M. Facilitator) ให้ข้อเสนอแนะและสนับสนุนด าเนินการ 
3. กลุ่มนวัตกร ด าเนินการ 
4. ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) ด าเนินการ 
5. คณะท างานก ากับการด าเนินงานด้านกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ 

(Enablers) ตามระบบประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจ 
ให้ข้อเสนอแนะ เห็นชอบและสนับสนุน
ด าเนินการ 

6. คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล ให้ความเห็นชอบ/ให้ข้อเสนอแนะ 
7. กรรมการผู้จัดการ ให้ความเห็นชอบ/อนุมัติ 

 
อ้ำงอิงเอกสำร (Reference Document) 

1. กระบวนการพัฒนานวัตกรรม (QP–IM–003)  
2. กระบวนการพัฒนาเส้นทางนวัตกรรม (QP–IM–004)  
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บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด 
Doc. No.: QP-IM-008 

Procedure Name 
ประทับตราต้นฉบับ 

 
Date:  

กระบวนกำรบริหำรจัดกำรทรัพย์สิน 
ทำงปัญญำ 

Rev. No. 0  
 

ผู้อ านวยการฝ่าย 

 
 

หัวหน้าส่วน 

 
 

ผู้รับผิดชอบ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิธีปฏิบัติ 
กลุ่มนวัตกร / ชุมชนนักปฏิบัติ / 

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบด้ำนทรัพย์สิน

ทำงปัญญำ 
คณะท ำงำนก ำกับกำรด ำเนินงำนด้ำน
กระบวนกำรปฏิบัติงำนและกำรจดักำร 

คณะกรรมกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล กรรมกำรผู้จัดกำร 

QP-KM-008 (A) ขั้นตอนการขึ้น
ทะเบียนทรัพยส์ินทางปัญญา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

เริ่ม
กระบวนการ 

1. ด าเนินการน าข้อมลูจาก 
การค้นคว้า วิจัย ออกแบบ และ

ประดิษฐ์นวัตกรรมประเภทต่าง ๆ 
รวมถึงแหล่งอ้างอิง บันทึกลงใน

ระบบฐานข้อมลูของบริษัท 
แบบฟอร์มการวิเคราะห ์

ผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย 

เสร็จสิ้น
กระบวนการ 

2. ด าเนินการตรวจสอบ 
ความถูกต้องของข้อมูล ในระบบ

ฐานข้อมูลของบริษัท และ
ด าเนินการคดักรอง/ล าดับ 

นวัตกรรมทีม่ีมูลค่าด้านองค์กร 

3. ด าเนินการน าเสนอข้อมูล 
ทีผ่่านการวิเคราะห์ คัดกรอง 

4. ด าเนินการให้ความคิดเห็น
ในมุมมองต่าง ๆ 

5. ด าเนินการพิจารณาอนุมัติ
นวัตกรรมที่ขอขึ้นทะเบยีน 

 6. ด าเนินการพิจารณา 
อนุมัต ิ

 7. ด าเนินการพิจารณา 

3. ด าเนินการจดัเตรียมเอกสาร
ส าหรับการขอข้ึนทะเบียนทรัพย์สนิ

ทางปัญญาให้ครบถ้วน และรอ 
การแจ้งผลการขึ้นทะเบยีน 30 วัน 

นับตั้งแต่แจ้งความประสงค ์

อนุมัต ิ
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บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด 
Doc. No.: QP-IM-008 

Procedure Name 
ประทับตราต้นฉบับ 

 
Date:  

กระบวนกำรบริหำรจัดกำรทรัพย์สิน 
ทำงปัญญำ 

Rev. No. 0  
 

ผู้อ านวยการฝ่าย 

 
 

หัวหน้าส่วน 

 
 

ผู้รับผิดชอบ 
 

     
 

วิธีปฏิบัติ 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบด้ำนทรัพย์สิน

ทำงปัญญำ 
ฝ่ำยกำรตลำด   

QP-KM-008 (B) ขั้นตอนการบริหาร
ทรัพย์สินทางปัญญา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

เริ่ม
กระบวนการ 

เสร็จสิ้น
กระบวนการ 

1. ด าเนินการน าเอกสารต่าง ๆ 
ได้รับจากการขึ้นทะเบียน บันทึก
ลงในระบบฐานข้อมลูของบริษัท 

2. ด าเนินการดูแลรักษา จดัการ
ทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งท า

การส ารวจ วิเคราะห์ และวินิจฉัย 
และพิจารณาผู้ที่จะเข้ามามสี่วน
ร่วมในทรัพย์สินทางปญัญาที่มีอยู ่

3. ด าเนินการแสวงหาช่องทางใน
การน าทรัพยส์ินทางปัญญา ไปใช้
ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ และวิธี

วางกลยุทธ์และแผนใน 
การบริหารจัดการทรัพยส์ินทาง

ปัญญา 
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Date:  
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ระเบียบ ขั้นตอนกำรปฏิบัติ (Work Instruction) 
ขั้นตอนกำรขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทำงปัญญำ 

1. ผู้ที่ประสงค์ (กลุ่มนวัตกร ชุมชนนักปฏิบัติ หน่วยงานที่รับผิดชอบ) ขอรับการขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทาง
ปัญญา ต้องด าเนินการน าข้อมูลจากการค้นคว้า วิจัย ออกแบบ และประดิษฐ์นวัตกรรมประ เภทต่าง ๆ รวมถึง
แหล่งอ้างอิง (ที่ผ่านการพิจารณาเห็นชอบ) บันทึกลงในระบบฐานข้อมูลของบริษัท เพ่ือให้สามารถตรวจสอบ 
ป้องกันการสูญหาย และป้องกันการกระจายของข้อมูลดังกล่าว ตามประเภทและลักษณะของทรัพย์สินทางปัญญา 
โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ 

1) ทรัพย์สินทางอุสาหกรรม (Industrial Property) คือความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ที่เกี่ยวกับ
สินค้าอุตสาหกรรมต่าง ๆ อาจเป็นความคิดในการประดิษฐ์ คิดค้น ซึ่งอาจเป็นกระบวนการหรือเทคนิคในการผลิต
ที่ได้ปรับปรุงหรือคิดค้นขึ้นมาใหม่หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ทางอุตสาหกรรมที่เป็นองค์ประกอบและรูปร่างของ
ตัวผลิตภัณฑ์ 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. หน่วยงานที่รับผิดชอบด้านทรัพย์สินทางปัญญาด าเนินการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ในระบบ
ฐานข้อมูลของบริษัท และด าเนินการคัดกรอง/ล าดับ นวัตกรรมที่มีมูลค่าด้านองค์กรของทรัพย์สินทางปัญญา 
(Organizational value)  

3. หน่วยงานที่รับผิดชอบด้านทรัพย์สินทางปัญญา ด าเนินการน าเสนอข้อมูล (ที่ผ่านการวิเคราะห์ คัด
กรอง) ให้กับคณะท างานก ากับการด าเนินงานด้านกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ (Enablers) ตามระบบ
ประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจ เพ่ือให้ความคิดเห็นในกรณีต่าง ๆ 

4. หน่วยงานที่รับผิดชอบด้านทรัพย์สินทางปัญญา ด าเนินการน าเสนอข้อมูล (ที่ผ่านการวิเคราะห์ คัด
กรอง) ให้กับคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลและกรรมการผู้จัดการ เพ่ือพิจารณาอนุมัติตามล าดับ  

5. เมื่อได้รับการอนุมัติแล้ว ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบด้านทรัพย์สินทางปัญญาด าเนินการขอรับการขึ้น
ทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา 
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6. หน่วยงานที่รับผิดชอบด้านทรัพย์สินทางปัญญาด าเนินการจัดเตรียมเอกสารส าหรับการขอขึ้นทะเบียน
ทรัพย์สินทางปัญญาให้ครบถ้วน แล้วด าเนินการส่งให้กับส่วนบริหารงานจดทะเบียน ส านักสิทธิบัตร กรมทรัพย์สิน
ทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ และรอการแจ้งผลการขึ้นทะเบียน 30 วัน นับตั้งแต่แจ้งความประสงค์ (โดยใน
ระหว่างนั้นอาจมีการขอน าพยานหรือส่งเอกสารหลักฐานเพ่ิมเติม) 

ขั้นตอนกำรบริหำรทรัพย์สินทำงปัญญำ 
1. หลังจากได้รับการขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบด้าน

ทรัพย์สินทางปัญญา ด าเนินการน าเอกสารต่าง ๆ ได้รับจากการขึ้นทะเบียน บันทึกลงในระบบฐานข้อมูลของ
บริษัท ตามประเภทและลักษณะของทรัพย์สินทางปัญญา 

2. หน่วยงานที่รับผิดชอบด้านทรัพย์สินทางปัญญา ด าเนินการดูแลรักษา จัดการทรัพย์สินทางปัญญา (IP 
Management) รวมทั้งท าการส ารวจ วิเคราะห์ และวินิจฉัย (IP Audit/Diagnosis/Analysis) ทรัพย์สินทางปัญญา
ที่ได้มีการขึ้นทะเบียนทั้งหมด และพิจารณาผู้ที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในทรัพย์สินทางปัญญาที่มีอยู่ (ความถี่ขึ้นอยู่กับ
ข้อตกลงภายใน) 

3. ฝ่ายการตลาด ด าเนินการแสวงหาช่องทางในการน าทรัพย์สินทางปัญญา ไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ 
เช่น ตลาดกลางทรัพย์สินทางปัญญา (NIA) การแปลงสินทรัพย์เป็นทุน การติดต่อทางการค้า (Contract) และวิธี
วางกลยุทธ์และแผนในการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา โดยพิจารณาการจดทะเบียนในประเทศ ต่างประเทศ 

เอกสำรที่เกี่ยวข้อง  
- อ้างอิงจากเอกสาร ที่ใช่ในกระบวนการของกรมทรัพย์สินทางปัญญา  
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ระเบียบปฏิบัติงำน 
กระบวนกำรประเมนิผลลัพธ์เชงินวัตกรรม 

QP-IM-009
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ระเบียบปฏิบัติงำน 
กระบวนกำรประเมินผลลัพธ์เชิงนวัตกรรม 

วัตถุประสงค์ (Objective) 
1. เพ่ือก าหนดกรอบในการประเมินผลลัพธ์เชิงนวัตกรรม  
2. เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินการประเมินผลลัพธ์เชิงนวัตกรรม   

ขอบเขตควำมรับผิดชอบ (Scope and Accountability) และกำรด ำเนินงำน (Operation) 
ระเบียบปฏิบัติงานนี้ครอบคลุม 

หน่วยงำน/คณะท ำงำน บทบำทและควำมรับผิดชอบ 
1. ฝ่ายทรพัยากรบุคคล (ส่วนการจัดการความรู้และนวัตกรรม) อ านวยความสะดวกและจัดการ 
2. หน่วยงานท่ีรับผิดชอบด้านทรัพย์สินทางปัญญา น าเสนอ 
3. นักจัดการความรู้ (K.M. Facilitator) น าเสนอ 
4. กลุ่มนวัตกร น าเสนอ 
5. ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) น าเสนอ 
6. คณะท างานก ากับการด าเนินงานด้านกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ 

(Enablers) ตามระบบประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจ 
ให้ข้อเสนอแนะ เห็นชอบและสนับสนุน
ด าเนินการ 

7. คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล ให้ความเห็นชอบ/ให้ข้อเสนอแนะ 
8. กรรมการผู้จัดการ ให้ความเห็นชอบ/อนุมัติ 

 
อ้ำงอิงเอกสำร (Reference Document) 

1. กระบวนการพัฒนานวัตกรรม (QP–IM–003)  
2. กระบวนการพัฒนาเส้นทางนวัตกรรม (QP–IM–004)



บรษิทั ธนารกัษพ์ฒันาสนิทรพัย ์จ ากดั 
DHANARAK ASSET DEVELOPMENT CO., LTD. 

142 

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด 
Doc. No.: QP-IM-009 

Procedure Name 
ประทับตราต้นฉบับ 

 
Date:  

กระบวนกำรประเมินผลลัพธ์เชิงนวัตกรรม Rev. No. 0  
 

ผู้อ านวยการฝ่าย 

 
 

หัวหน้าส่วน 

 
 

ผู้รับผิดชอบ 
 

     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

วิธีปฏิบัติ ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล กลุ่มนวัตกร / ชุมชนนักปฏิบัติ / 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ 

คณะกรรมกำรประเมินผลลัพธ ์
เชิงนวัตกรรม 
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เริ่ม
กระบวนการ 

1. ด าเนินการน าเสนอแต่งตั้ง
คณะกรรมการประเมิน 
ผลลัพธ์เชิงนวัตกรรม 

 6. ด าเนินการพิจารณา 
อนุมัต ิ

แบบฟอร์มการประเมินผล
ลัพธ์เชิงนวัตกรรม 

2. ด าเนินการก าหนดรอบ
การประเมิน พร้อมจดัท า

หลักเกณฑ์เอกสาร ส าหรับ
การประเมิน 

3. ด าเนินการเชิญใหเ้ข้ามา
น าเสนอโครงการตามที่ก าหนด

ไว้ใน โครงการนวัตกรรม 

4. ด าเนินการน าเสนอ
โครงการตามที่ก าหนดไว ้

5. ด าเนินการพิจารณาอนุมัติ
และประเมินผลลัพธ์เชิง

นวัตกรรม 

7. ด าเนินการส่งผลการประเมิน 
ไปยังผู้บริหารของแตล่ะฝ่ายงาน 



บรษิทั ธนารกัษพ์ฒันาสนิทรพัย ์จ ากดั 
DHANARAK ASSET DEVELOPMENT CO., LTD. 

143 

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด 
Doc. No.: QP-IM-009 

Procedure Name 
ประทับตราต้นฉบับ 

 
Date:  

กระบวนกำรประเมินผลลัพธ์เชิงนวัตกรรม Rev. No. 0  
 

ผู้อ านวยการฝ่าย 

 
 

หัวหน้าส่วน 

 
 

ผู้รับผิดชอบ 
 

     
 

วิธีปฏิบัติ ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล กลุ่มนวัตกร / ชุมชนนักปฏิบัติ / 
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เชิงนวัตกรรม 
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8. ด าเนินการก าหนด
ผลลัพธ์ของแต่ละโครงการ
นวัตกรรม กระจายไปยัง 
การประเมินผลปฏิบัติงาน 

9. ด าเนินการสรุปผลการประเมินผล
ลัพธ์นวัตกรรม ภาพรวมทั้งระดับ
บุคคล และ ภาพรวมขององค์กร 

10. ด าเนินการน าเสนอผล
การประเมินผลลัพธ์นวัตกรรม 

เสร็จสิ้น
กระบวนการ 
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ระเบียบ ขั้นตอนกำรปฏิบัติ (Work Instruction) 
1. ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ส่วนการจัดการความรู้และนวัตกรรม) มีหน้าที่น าเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการ

ประเมินผลลัพธ์เชิงนวัตกรรม ซึ่งมีองค์ประกอบ คือ  
1) กรรมการผู้จัดการ 
2) คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล 

โดยคณะกรรมการประเมินผลลัพธ์เชิงนวัตกรรม มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการประเมินผลลัพธ์เชิง
นวัตกรรม และอนุมัติผลลัพธ์เชิงนวัตกรรม โดยจะพิจารณาจาก  

i. ความสอดคล้องผลักดัน แผนยุทธศาสตร์องค์กร 
ii. ความสอดคล้องผลักดัน แผนยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ 
iii. ความสอดคล้องผลักดัน แผนยุทธศาสตร์การจัดการนวัตกรรม 
iv. ความเชื่อมโยงกับต าแหน่งทางยุทธศาสตร์  
v. ความเชื่อมโยงกับแผนภูมิยุทธศาสตร์และตัวชี้วัด  
vi. ความเป็นไปได้ในการน าไปใช้ พิจารณาจากแผนธุรกิจ และผลงานจากการแข่งขันนวัตกรรม 

2. ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ส่วนการจัดการความรู้และนวัตกรรม) ก าหนดรอบการประเมิน เพ่ือด าเนินการ
จัดการประเมินในทุกปี พร้อมจัดท าหลักเกณฑ์เอกสาร ส าหรับการประเมิน และใช้แบบฟอร์มการประเมินผลลัพธ์
เชิงนวัตกรรม (FM-IM-018) 

3. ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ส่วนการจัดการความรู้และนวัตกรรม)  เชิญให้ กลุ่มนวัตกร / ชุมชนนัก
ปฏิบัติ / หน่วยงานที่รับผิดชอบ เข้ามาน าเสนอโครงการตามที่ก าหนดไว้ใน โครงการนวัตกรรม (FM-IM-009) ต่อ 
คณะกรรมการประเมินผลลัพธ์เชิงนวัตกรรม เพ่ือท าการอนุมัติและประเมินผลลัพธ์เชิงนวัตกรรม โดยการประเมิน
จะอยู่ในรูปแบบการให้คะแนน  

4. ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ส่วนการจัดการความรู้และนวัตกรรม) ส่งผลการประเมิน ไปยังผู้บริหารของแต่
ละฝ่ายงาน 

5. ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ส่วนการจัดการความรู้และนวัตกรรม) ก าหนดผลลัพธ์ของแต่ละโครงการ
นวัตกรรม กระจายไปยังการประเมินผลปฏิบัติงานของกลุ่มนวัตกร / ชุมชนนักปฏิบัติ / หน่วยงานที่รับผิดชอบ  

6. ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ส่วนการจัดการความรู้และนวัตกรรม) สรุปผลการประเมินผลลัพธ์นวัตกรรม 
ภาพรวมทั้งระดับบุคคล และภาพรวมขององค์กร น าเสนอต่อคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล และ 
กรรมการผู้จัดการ 

เอกสำรที่เกี่ยวข้อง  
- แบบฟอร์มการประเมินผลลัพธ์เชิงนวัตกรรม (FM-IM-018) 
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แบบฟอร์มกำรประเมินผลลัพธ์เชิงนวัตกรรม (FM-IM-018) 

หลักเกณฑ์กำรประเมิน  
1. เกณฑ์ความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์องค์กร 
2. เกณฑ์ความสอดคล้องกับตัวแบบธุรกิจ  

1. เกณฑ์ควำมสอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์องค์กร  
คณะกรรมการจะพิจารณาว่า แนวคิดนวัตกรรมที่น าเสนอมานั้น มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์

องค์กรอย่างไร โดยใช้แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) เป็นแนวทาง โดยการสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
องค์กรตามแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) อันได้แก่  

1) ความสอดคล้องต่อวิสัยทัศน์ 
2) ความสอดคล้องต่อวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
3) ความสอดคล้องด้านความม่ันคง ยั่งยืนขององค์กร 
4) ความสอดคล้องด้านลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
5) ความสอดคล้องด้านกระบวนการภายใน 
6) ความสอดคล้องด้านการเรียนรู้และเติบโต  

2. เกณฑ์ควำมสอดคล้องกับตัวแบบธุรกิจ  
คณะกรรมการจะพิจารณาว่า แนวคิดนวัตกรรมที่น าเสนอมานั้น มีความสอดคล้องกับตัวแบบธุรกิจ 

(Business Model) ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับกลุ่มลักษณะธุรกิจ ดังนี้ 
1) เช่าที่ดินและการก่อสร้าง (R)  
2) บริหารทรัพย์สิน (M) 
3) บริหารงานก่อสร้าง (CM)
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ชื่อโครงกำรนวัตกรรม :  

รหัสโครงกำร  

สมำชิกทีม :  

 
ลักษณะของควำมคิดสร้ำงสรรค์ และ/หรือนวัตกรรม  
◻ สิ่งประดิษฐ์ (Invention) 
◻ สินค้า/ผลิตภัณฑ์ (Product and Service Innovation) 
◻ กระบวนการ (บริหาร/การผลิต/บริการ) (Process Innovation)  
◻ รูปแบบธุรกิจและภารกิจ (Business Model Innovation) 
 

เป้ำหมำยกำรพัฒนำควำมคิดสร้ำงสรรค์ (10 คะแนน) : ………………  

(แสดงว่ามี 1 ข้อได้รับ 5 คะแนน , มี 2 ข้อได้รับ 8 คะแนน มีครบท้ัง 3 ข้อ ได้รับ 10 คะแนน) 
1) เพ่ิมศักยภาพทางการแข่งขันของรัฐวิสาหกิจ  
2) เพ่ิมศักยภาพการปฏิบัติงานเชิงสังคมของรัฐวิสาหกิจ  
3) ผลักดันให้รัฐวิสาหกิจบรรลุตามแผนยุทธศาสตร์องค์กร  
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ระดับควำมสอดคล้อง  (ข้อละ 10 คะแนน) ประเมินทีละข้อ  

หัวข้อ คะแนน เหตุล 

1. ความสอดคล้องต่อวิสัยทัศน์   
2. ความสอดคล้องต่อวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ และต าแหน่งทาง

ยุทธศาสตร์ 
  

3. ความสอดคล้องด้านความมั่นคง ยั่งยืนขององค์กร   
4. ความสอดคล้องด้านลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   
5. ความสอดคล้องด้านกระบวนการภายใน   
6. ความสอดคล้องด้านการเรียนรู้และเติบโต    
รวม (60 คะแนน)   
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ผลลัพธ์ที่คำดว่ำจะได้รับ  (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 ประสิทธิภาพที่เพ่ิมข้ึน (Efficiency) 
o ประสิทธิผลที่เพิ่มขึ้น (Effectiveness)  
o ผลิตผลที่ดีข้ึน (Productivity) 
o ผลกระทบ (Impact)  (ธรรมชาติของผลกระทบ (Nature of Impact) / ขนาดของผลกระทบ (Area/Size of Impact) ) 

ควำมคิดสร้ำงสรรค์ และ/หรือนวัตกรรม” (20 คะแนน ) : ……………………………… 
1) สามารถน าไปจดสิทธิบัตร หรือทรัพย์สินทางปัญญา 
2) สามารถน าไปจดลิขสิทธิ์ 

 

สรุปผลกำรประเมินผลลัพธ์เชิงนวัตกรรมรำยโครงกำร : ………………………. คะแนน (คิดเป็น …………… เปอร์เซ็นต์) 
 

ผู้ประเมิน 
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ภำคผนวก 
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