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วั ต ถุ ป ระสงค์
ขอบเขต
คำ � นิ ย าม
โครงสร้ า งผู ้ ร ั บ ผิ ด ชอบ
ขั ้ น ตอนการดำ � เนิ น งาน
1. ระบบการบริ ห ารจั ด การ
2. ระบบการส่ ง เสริ ม การดำ � เนิ น งาน
3. ระบบติ ด ตามประเมิ น และรายงานผลการดำ � เนิ น งาน

สารบั ญ

วัตถุประสงค์
เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางสำ�หรับบริหารจัดการ
นวัตกรรมของ กฟผ.

ขอบเขต
คู่มือฉบับนี้ เป็นการแสดงถึงระบบและกระบวนการ
ด้านวิจัยและนวัตกรรมในภาพรวมของ กฟผ.
โดยขอบเขตครอบคลุม 3 ส่วนหลัก ได้แก่

เพื่อสร้างความเข้าใจองค์ประกอบและกระบวนการภาพรวม
ในการบริหารจัดการนวัตกรรม กฟผ.

ส่วนการบริหาร
จัดการนวัตกรรม
ในเชิงนโยบาย

ส่วนการบริหาร
จัดการนวัตกรรม
ในเชิงปฏิบัติ

ส่วนการพัฒนา
นวัตกรรมโดยนโยบาย
ของ กฟผ.

โดยมีคณะกรรมการ
โดยครอบคลุมฝ่ายวิจัยและ
เปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.
เทคโนโลยีดิจิทัล การจัดการ
นวัตกรรม (อวน.)
ทุกคนสามารถมีส่วนร่วม
คณะทำ�งานประจำ�สายงานต่าง ๆ
ในการสร้างแนวคิดริเริ่ม
ความรู้และนวัตกรรมและ
และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
สร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรม
คณะกรรมการนโยบายงานวิจัย
และพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ เป็นผู้ดำ�เนินการบริหารจัดการ
ส่งเสริมและรวบรวมผล
และทรัพย์สินทางปัญญา
การดำ�เนินการด้านวิจัย
(คนวพ.)”
และนวัตกรรม
เป็นผู้กำ�หนด ผลักดันและกำ�กับ
นโยบายด้านวิจัยและนวัตกรรม
ของ กฟผ.
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คำ�นิยาม
คำ�ศัพท์
กฟผ.
ผวก.

ความหมาย

ผู้ว่าการ กฟผ.
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คณะกรรมการนโยบายงานวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และทรัพย์สินทางปัญญา

รวย.

รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์

อวน.

ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม

อศค.

ฝ่ายพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคคลและคุณภาพ

อทบ.

ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์การ

สายงาน

ความหมาย

วิจัยและ
พัฒนา

การศึกษาค้นคว้าอย่างมีระบบหรือใช้เทคนิคพิเศษ
เพื่อให้ได้มาซึ่งความรู้ใหม่ หรือเพื่อนำ�ความรู้ใหม่
ไปประยุกต์ใช้ รวมถึงการนำ�ความรู้ความชำ�นาญ
ไปปรับปรุงแก้ไขอย่างมีระบบเพื่อ ให้ดีขึ้นกว่าเดิม
อย่างเห็นได้ชัดทางด้านปริมาณและคุณภาพ

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

คบ.กฟผ. คณะกรรมการบริหาร กฟผ.
คนวพ.

คำ�ศัพท์

คำ�สำ�หรับเรียกแต่ละสายงานในระดับรองผู้ว่าการ
ตามโครงสายการบังคับบัญชาของ กฟผ.

สิง่ ใหม่ทเ่ี กิดจากการใช้ความรูแ้ ละความคิดสร้างสรรค์
มาปรับปรุง พัฒนากระบวนการ ผลิตภัณฑ์ หรือ
องค์ความรู้เดิม ให้เกิดประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือ
เชิงสังคมอย่างเป็นรูปธรรม
ทั้งนี้ นวัตกรรม จำ�แนกได้หลายประเภท เช่น
1. นวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการ (Product
& Service Innovation) เช่น รถยนต์ โทรทัศน์
นวัตกรรม
แว่นตา ธุรกรรมธนาคารผ่านทางโทรศัพท์
2. นวัตกรรมกระบวนการ (Process Innovation)
เช่น การลดขั้นตอนเพื่อให้ผลิตแบบทันเวลาพอดี
การบริหารงานคุณภาพองค์กรรวม
3. นวัตกรรมแบบจำ�ลองธุรกิจ (Business Model
Innovation)

7

โครงสราง
ผูรับผิดชอบ
ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม (อวน.)

คณะกรรมการเทคโนโลยีดิจิทัล
การจัดการความรู้และนวัตกรรม
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น
BU KM HR พัฒนาคุณภาพงาน
POLICY

คณะกรรมการนโยบายงานวิจัยและ
พัฒนา นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และ
ทรัพย์สินทางปัญญา (คนวพ.)
8

หน่วยงาน/คณะทำ�งานสายงาน
9

คณะกรรมการเทคโนโลยีดิจิทัล
การจัดการความรู้และนวัตกรรม

คณะกรรมการนโยบายงานวิจัยและ
พัฒนา นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และ
ทรัพย์สินทางปัญญา (คนวพ.)

กำ�หนดนโยบายด้านนวัตกรรม

กำ�หนดหรือรับมอบนโยบายจากคณะกรรมการ
เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั การจัดการความรูแ้ ละนวัตกรรม

ให้ความเห็นชอบและทบทวนแผนแม่บท
ด้านนวัตกรรมและแผนปฏิบัติการ

จัดให้มีแผนแม่บท กรอบงานวิจัยและพัฒนา 
นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ให้สอดคล้องและ
รองรับกับนโยบายและยุทธศาสตร์ของ กฟผ.

กำ�กับดูแล ติดตาม ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
การดำ�เนินการรายไตรมาส

ให้ความเห็นชอบแผนงานด้านนวัตกรรม
พร้อมวงเงินงบประมาณประจำ�ปี

ส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานและ
ผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. เกิดความคิดสร้างสรรค์
และมีการบริหารจัดการด้านนวัตกรรม
อย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านการสนับสนุน
ทรัพยากรต่าง ๆ

กำ�หนดหลักเกณฑ์และผู้มีอำ�นาจเกี่ยวกับการ
บริหารนวัตกรรม
POLICY

ตรวจสอบ ติดตามและประมินผลการ
ดำ�เนินงานบริหารนวัตกรรมทุกสายงาน
รายไตรมาส เพื่อปรับปรุงกระบวนการ
บริหารจัดการ
ประสานงานการดำ�เนินงานด้านนโยบาย
กับหน่วยงานภายนอก
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หน่วยงานด้านนวัตกรรม กฟผ.
ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม (อวน.)
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หน่วยงาน/คณะทำ�งานด้านนวัตกรรมระดับสายงาน/ฝ่าย

รับนโยบาย จัดทำ�กระบวนการ คูม่ อื แผนการดำ�เนินการ
การส่งเสริมและสนับสนุนนวัตกรรม
ในภาพรวมของ กฟผ.

รับนโยบาย และสื่อสารถ่ายทอดนโยบาย คู่มือ แผน
และกระบวนการด้านนวัตกรรมของ กฟผ. เพื่อให้เกิด
การปฏิบัติในสายงาน

การจัดกิจกรรม เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานใน กฟผ.
ใช้ความคิดสร้างสรรค์ และบริหารจัดการนวัตกรรม
ได้ตามนโยบายและแผนแม่บท

สนับสนุน ส่งเสริมและบริหารจัดการนวัตกรรมทีเ่ กิดขึน้
ในสายงาน

ติดตามและรายงานผลการดำ�เนินงาน และข้อมูล
การจัดสรรทรัพยากรและงบประมาณ
แก่คณะกรรมการด้านนวัตกรรมรายไตรมาส

ติดตามและรวบรวมผลการดำ�เนินโครงการของ
สายงาน และรายงานผลการดำ�เนินการส่งให้ อวน.
รายไตรมาส

ประสานงานกับหน่วยงาน เช่น หน่วยงานธุรกิจ
หน่วยงานด้านบุคลากร ฯลฯ เพื่อให้การดำ�เนินการ
ด้านนวัตกรรมเป็นไปอย่างคล่องตัวและครบถ้วน

ในปัจจุบนั ผูด้ �ำ เนินการด้านนวัตกรรมระดับสายงาน
มีทั้งในรูปแบบของคณะทำ�งานและผู้รับผิดชอบ
ด้านนวัตกรรม ตามบริบทของสายงานนั้น
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EGAT Innovation Management

Fundamental Level

ขั้นตอนการ
ดำ�เนินงาน

Strategic Level

External Factor :
gy | Social | Economy | Pain
o
l
o
n
h
poin
(Tec
t)

IDEA

Leadership

Innovation Strategy

Culture

Resource

การนำ�องค์กรสู่การ
จัดการนวัตกรรมที่ยั่งยืน

ยุทธศาสตร์
ด้านนวัตกรรม

วัฒนธรรมเพื่อมุ่งเน้น
การสร้างนวัตกรรม

การจัดสรรทรัพยากร
ด้านนวัตกรรม

Operational Level
Innovation Process
กระบวนการนวัตกรรม

Result

ผลลัพธ์
ด้านนวัตกรรม

Assessment

Knowledge

ประเมินผล

ความรู้สู่การสร้าง
นวัตกรรม

EGAT
Custom
ers & Stakeholders
นวตั ก
รรมเพอื่ มุ่งเนน้ ลูกค้าและตลาด
ภาพที่ 1 แบบจำ�ลองการบริหารจัดการนวัตกรรม กฟผ. ในภาพรวม
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ระบบการบริหารจัดการ
รวบรวม จัดความ
รับฟังเสียงของลูกค้า สำ�คัญ คัดเลือกและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย วิเคราะห์ VOC และ
VOS

2.ระบบการบริหารจัดการ
1.โครงสร้างผู้รับผิดชอบ
โครงสร้างหน้าที่และ
ความรับผิดชอบ
• คณะกรรมการ
Sub board, คนวพ.
• คณะทำ�งานประจำ�สายงาน
• อวน.

รายงาน
ผล

กำ�กับ
ดูแล

4.ระบบติดตาม ประเมิน
และรายงาน
ติดตาม
และประเมินผล
• กำ�หนดผลลัพธ์ด้าน
นวัตกรรม
• กำ�กับติดตามและประเมินผล

กำ�หนด/ทบทวน
ทิศทางของ กฟผ.
• วิสัยทัศน์ พันธกิจ
• นโยบาย
• ค่านิยม

จัดทำ�ยุทธศาสตร์นวัตกรรม
• วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์และตัวชี้วัด
• แผนแม่บทและแผนปฏิบัติการ
• สื่อสารและถ่ายทอดให้ผู้เกี่ยวข้อง
สู่การปฏิบัติ

จัดทำ�กระบวนการด้านนวัตกรรม
ตั้งแต่การรวบรวมแนวคิด
จนถึงการขยายผลต่อยอดนวัตกรรม
• ออกแบบกระบวนการอย่างเป็นรูปธรรม
• จัดทำ�คู่มือ
• สื่อสารให้ผู้เกี่ยวข้องและถือปฏิบัติ

3.ระบบการสนับสนุน ส่งเสริม
จัดสรรทรัพยากร

สร้างวัฒนธรรม
ด้านนวัตกรรม

กำ�หนดแนวทางจัดสรร
• งบประมาณ • โครงสร้างพื้นฐาน
• ระยะเวลา
• บุคลากร
• ระบบดิจิทัล

จัดทำ�แผนเสริมสร้างวัฒนธรรม
• สร้างบรรยากาศ แรงจูงใจ
• ความร่วมมือ
• ยกระดับความสามารถด้านนวัตกรรม

จัดการองค์ความรู้

ในระบบการบริหารจัดการนวัตกรรม มีขั้นตอนสำ�คัญที่เกี่ยวข้อง
ประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก ได้แก่

1. การกำ�หนดทิศทางของ กฟผ.
• เป็นส่วนที่มีความสำ�คัญอย่างมาก เนื่องจากเป็นการแสดงถึงภาพที่
กฟผ. ต้องการเป็นในอนาคต
• ผู ้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง ต้ อ งกำ � หนดทิ ศ ทางด้ า นนวั ต กรรมผ่ า นวิ ส ั ย ทั ศ น์
พันธกิจ ค่านิยมและนโยบายที่เกี่ยวข้อง

เชื่องโยงผลการวัด วิเคราะห์และ
จัดการความรู้ สร้างนวัตกรรมและ
มูลค่าเพิ่ม

เป็นองค์ความรู้เพื่อพัฒนาต่อ

ภาพที่ 2 ระบบด้านนวัตกรรมในเชิงบริหารจัดการภาพรวม กฟผ.

จากภาพที่ 1 กฟผ. มีแบบจำ�ลองภาพรวมการบริหาร
จัดการนวัตกรรม โดยมี 8 หัวข้อ เชื่อมโยงระหว่างบริบท
ของ กฟผ. และปัจจัยภายนอก ซึ่งจากแบบจำ�ลองดังกล่าว
สามารถแสดงเป็นระบบและขั้นตอนเพื่อดำ�เนินการบริหาร
จัดการนวัตกรรมได้ (ภาพที่ 2) ดังนี้
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ข้อมูลสภาพแวดล้อมและปัจจัยภายใน

Development &
Validation Phase

วิเคราะห์และประมวลผล
กำ�หนดเป้าประสงค์/ยุทธศาสตร์
กลยุทธ์และแผนนวัตกรรม
ร่างแผนแม่บทนวัตกรรม
พิจารณาโดย
คณะกรรมการนโยบาย
ด้านนวัตกรรม กฟผ.
แผนแม่บทนวัตกรรม

เผยแพร่และใช้งาน

ระบบรวบรวม
แนวคิดสร้างสรรค์

Idea Contest

Ideator
(หน่วยงานภายใน, นักวิจัยภายนอก)
มีความคิดและเสนอโดยตรง
Idea/
โจทย์ ว ิ จ ั ย
โครงการเพิ่ม
ศักยภาพ
ด้านนวัตกรรม
(เน้นสร้างนวัตกรรม
ในองค์การ หรือ
ต่อยอดทางธุรกิจได้)

User ดำ�เนินการเอง

ทุนสนับสนุน
โครงการวิจัยและ
พัฒนา นวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐ์

Workable
Concept

EGAT Network
(Co-funding&MOU)
เช่น สวทช., Sci-park
User
พัฒนาเอง,
QCC/
Kaizen

จัดซื้อ
จัดจ้าง

ความ
ร่วมมือ

Potential
Prototype/Pilot

Utilization &
Extension Phase

ข้อมูลสภาพแวดล้อมและปัจจัยภายนอก

ใช้หลักการของ Stage gate ในการดำ�เนินการ
แบ่งเป็น 4 ส่วนหลัก (ภาพที่ 4)
Idea Generation &
Collection Phase

• เป็ น การวางยุ ท ธศาสตร์ แ ละกำ � หนดแผนปฏิ บ ั ต ิ ก ารด้ า นนวั ต กรรม
เพื ่ อ ขั บ เคลื ่ อ น กฟผ. สู ่ ภ าพอนาคต
• ฝ่ า ยวิ จ ั ย และนวั ต กรรม (อวน.) เป็ น ผู ้ จ ั ด ทำ � และมี ค ณะกรรมการ
ด้ า นนวั ต กรรมให้ ค วามเห็ น ชอบ
• แผนแม่ บ ทด้ า นนวั ต กรรมแสดงในเว็ บ ไซต์ ข อง อวน.

3. กระบวนการด้านนวัตกรรม

Screen &
Refinrment Phase

2. การจัดทำ�และถ่ายทอดยุทธศาสตร์และแผนแม่บทด้านนวัตกรรม

IP Management

User นำ�ไปใช้ประโยชน์

ขยายผลภายใน กฟผ.

ขยายผลภายนอก กฟผ.
หน่วยงานธุรกิจ กฟผ.
ดำ�เนินการเอง
บริษัทในเครือ
บริษัทนวัตกรรม

ติดตามผล

CSR (อกย.)

ภาพที่ 3 กระบวนการจัดทำ�แผนแม่บทด้านนวัตกรรม

ความร่วมมือ

ภาพที่ 4 กระบวนการด้านนวัตกรรมภาพรวม กฟผ.
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3.1 ขั้นตอนการสร้างและรวบรวมแนวคิดสร้างสรรค์
• แนวคิดที่สร้างสรรค์ (Creative Idea) อาจได้จากหลากหลายแหล่งที่มา
เช่น VOC VOS KM แนวโน้มเทคโนโลยี ทิศทางและนโยบาย ฯลฯ
• วิธีการสร้างและรวบรวมแนวคิดนั้น กฟผ. ได้แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ
คือ แบบไม่ต่อเนื่อง (Discrete) ผ่านการจัดกิจกรรมหรือการประกวด
แข่งขันต่าง ๆ ซึง่ ดำ�เนินการเป็นรอบ (Period) และแบบต่อเนือ่ ง (Continuous)
ผ่านระบบกลางในการรวบรวมแนวคิดสร้างสรรค์ของ กฟผ. โดยเปิด
โอกาสให้ผปู้ ฏิบตั งิ าน กฟผ. สามารถเสนอแนวคิดใหม่ในลักษณะของงาน
routine

การแบ่งตามแนวทางหรือช่องทางการดำ�เนินการ
ทัง้ นี้ สำ�หรับขัน้ ตอนที่ 3.2 และ 3.3 หากแสดงในลักษณะของแนวทางหรือช่อทาง
การดำ�เนินการ สามารถแสดงรายละเอียดได้ดังนี้
A. ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยและพัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
• กฟผ. มีการสนับสนุนทุนเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรม 2 ลักษณะ ได้แก่
ผู้ขอรับทุน

วงเงิน

หมายเหตุ

ผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.

300,000 บาท

การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย

ทุนสนับสนุนโครงการวิจัย หน่วยงานภายในและ
และพัฒนานวัตกรรม
ภายนอก กฟผ.

ไม่จำ�กัดวงเงิน

มีความยากและซับซ้อนกว่า

ทุนสนับสนุนโครงการ
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

3.2 ขั้นตอนการพิจารณาและกลั่นกรองความเหมาะสม
• เพื่อปรับจากแนวคิดไปสู่ Workable Concept
• พิจารณาผ่านกระบวนการและหลักเกณฑ์การพิจารณาที่เกี่ยวข้อง เช่น
การจัดทำ�ข้อเสนอโครงการ (Proposal) การประชุมพิจารณา การนำ�เสนอ
และ Pitching

• เริ่มต้นกระบวนการตั้งแต่การพัฒนาข้อเสนอโครงการจากแนวคิดหรือ
ประเด็นวิจัย การพิจารณาข้อเสนอโครงการ จนถึงการวิจัยและพัฒนา
เพื่อทดสอบและได้นวัตกรรมต้นแบบ (ภาพที่ 5)

หน่วยงานภายใน

3.3 ขั้นตอนการทดสอบและพัฒนาต้นแบบนวัตกรรม
• เพื่อทดสอบแนวคิดและต้นแบบนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้น
• กฟผ. มีหลายแนวทางและช่องทาง ทั้งสำ�หรับหน่วยงานภายในและความ
ร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก

ข้อเสนอ
โครงการ
นวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์

แนวคิด/
ประเด็นวิจัย
หน่วยงาน
ภายนอก

ข้อเสนอ
โครงการวิจัย
และพัฒนา
นวัตกรรม

เกณฑ์การพิจารณา
และการประชุม
กลั่นกรองข้อเสนอ
โครงการ

การอนุมัติและ
จัดทำ�สัญญา

การพัฒนา
นวัตกรรม
ทดสอบและ
สรุปผล

ต้นแบบ
นวัตกรรม

ภาพที่ 5 การพัฒนานวัตกรรม โดยการสนับสนุนทุนโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
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B. โครงการเพิ่มศักยภาพด้านนวัตกรรม
• ดำ�เนินโครงการโดย อวน. เพื่อสร้างพื้นที่และกระบวนการให้บุคลากร
กฟผ. ให้ได้แสดงแนวคิดและพัฒนาความสามารถ ความเป็นผู้ประกอบการ
และพัฒนาให้เกิดผลงานนวัตกรรมที่พร้อมออกสู่เชิงพาณิชย์
• ในโครงการจะมีการรวบรวมแนวคิด การบ่มเพาะธุรกิจ (Incubation)
การนำ�เสนอแนวคิด Demo และ Business Model รวมถึงการพัฒนา
จนเกิดต้นแบบและทดสอบตลาด (ภาพที่ 6) เช่น โครงการ EGAT Unbox
แนวคิด/
ประเด็นวิจัย
พัฒนา

D. แนวทางอื่น เช่น
• หน่วยงานภายในพัฒนานวัตกรรม เช่น กระบวนการใหม่หรืออุปกรณ์ใหม่
โดยใช้ ค วามรู ้ แ ละทรั พ ยากรของหน่ ว ยงานเอง ซึ ่ ง อาจดำ � เนิ น การผ่ า น
กระบวนการ QCC/Kaizen
• การซื ้ อ หรื อ จ้ า งพั ฒ นาเทคโนโลยี จากหน่ ว ยงานหรื อ บริ ษ ั ท ที ่ ม ี ค วาม
เชี่ยวชาญ ทำ�ให้ได้นวัตกรรมใหม่ขององค์การเพื่อนำ�มาใช้ประโยชน์ได้
อย่างรวดเร็ว

การแบ่งตามประเภทนวัตกรรม
Pitching
(Idea Pitching)

Final Pitching
(Model Pitching)

Incubation

Product
Development & Test

ต้นแบบ
นวัตกรรม

การพูดหรือ
• ให้พน้ื ทีท่ �ำ งาน
• ให้ความรู้
การกระทำ�ทีเ่ ป็น • ให้ค�ำ แนะนำ�/ปรึกษา • จัดกิจกรรมต่าง ๆ
การโน้มน้าวใจ
เช่น ออกบูธ
ผูฟ
้ งั ให้ซอ้ื แนวคิดเรา • เชือ่ มโยงความร่วมมือ
กับเครือข่ายต่าง ๆ

ภาพที่ 6 การพัฒนานวัตกรรม โดยโครงการเพิ่มศักยภาพด้านนวัตกรรม

นอกจากนี้ เนื่องจากนวัตกรรมสามารถแบ่งออกได้เป็นหลายประเภท ซึ่งแต่ละ
ประเภทอาจมีรายละเอียด จุดที่ต้องดำ�เนินการหรือมุ่งเน้น (focus) แตกต่างกัน
ดังนั้น กฟผ. จึงได้กำ�หนดรายละเอียดตามประเภทของนวัตกรรม เป็นไปดังภาพ
ที่ 8

C. ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก
• เป็นการพัฒนานวัตกรรมผ่านความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกโดย
กฟผ. เป็นผู้กำ�หนดประเด็นและร่วม/สนับสนุนทุนและทรัพยากร และมี
หน่วยงานภายนอกเป็นผู้ดำ�เนินกระบวนการและบริหารจัดการ
• มีการแบ่งผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น หากนวัตกรรมสามารถสร้างมูลค่าได้

กฟผ.

นวัตกรรมกระบวนการ

นวัตกรรมโมเดลธุรกิจ

นวัตกรรมผลิตภัณฑ์
และบริการ

เป็นกระบวนการภายใน
ลูกค้าไม่เห็นหรือสัมผัสโดยตรง

อยู่ระหว่างกลาง เป็นวิธีการเพื่อ
ให้ลูกค้าใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการ

เป็นสิ่งที่ลูกค้าเห็น
หรือสัมผัสโดยตรง

ประเด็นพัฒนา

เน้นแก้ปัญหา เพิ่มประสิทธิภาพ
ความสะดวก ลดเวลา

เน้นพัฒนาวิธีการสร้าง
approach และส่งมอบมูลค่า
อาจตอบตลาด
หรือกลุ่มลูกค้าใหม่ ๆ

พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ
มี 3 ลักษณะ ได้แก่ พัฒนา
รูปแบบใหม่ เพิ่มประสิทธิภาพ
ของเดิม และเพิ่ม function
หรือ feature

การพัฒนาและ
ทดสอบ

• สามารถเริ่มทำ�ได้ ในระดับ
ปฏิบัติการ
• ทดสอบและ implement
ได้ง่าย

การเห็น
(Visibility)

กฟผ.
สนับสนุนทรัพยากร

หน่วยงานร่วม MOU
กำ�หนดประเด็นหัวข้อ

แนวคิด/
ประเด็นวิจัย

กระบวนการพัฒนานวัตกรรม
บริหารโดยหน่วยงานร่วม MOU

ต้นแบบ
นวัตกรรม

ภาพที่ 7 การพัฒนานวัตกรรม ผ่านความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก

ลูกค้า/
ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย

การส่งมอบคุณค่า

• ใช้เวลาพัฒนาโมเดลไม่มาก
• เวลาส่วนใหญ่ใช้ทดสอบตลาด
• อาจต้องมีหลาย Iteration

• เวลาส่วนใหญ่ใช้ ไปกับพัฒนา
ต้นแบบ

ภาพที่ 8 รายละเอียดตามประเภทนวัตกรรม

22

23

3.4 ขั้นตอนการนำ�ผลงานไปใช้ประโยชน์และต่อยอดขยายผล
A. การบริหารจัดการด้านทรัพย์สินทางปัญญา
• ดำ�เนินการภาพรวมโดย อวน.
• แบ่งเป็น การได้มาซึ่งทรัพย์สินทางปัญญา ผ่านการนำ�ข้อมูลของต้นแบบ
นวัตกรรมไปดำ�เนินการขึ้นทะเบียน รวมถึงการซื้อและเช่าสิทธิ และ การนำ�
ทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์ ซึ่งดำ�เนินการได้ทั้งการรักษาสิทธิ
เพื่อป้องกันการละเมิดผลงานนวัตกรรม และการนำ�ทรัพย์สินทางปัญญา
ไปสร้างมูลค่า เช่น การขายหรือให้เช่าสิทธิ ฯลฯ
IP Source

IP Utilization
การประเมิน
มูลค่า/ต้นทุน

การขึ้นทะเบียน IP

การรักษาสิทธิ์
การสร้างมูลค่า
จาก IP

C. การเผยแพร่ผลงานและผลักดันสูก่ ารขยายผลเชิงพาณิชย์และเชิงสังคม
• ในปัจจุบัน กฟผ. มีการพัฒนาช่องทางและแนวทาง เพื่อพยายามผลักดัน
ให้ต้นแบบนวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญาไปสร้างมูลค่าและขยายผล
• คณะกรรมการด้านนวัตกรรม พิจารณาการขยายผลนวัตกรรมภายนอก
และช่องทางเบื้องต้น โดยอาจเป็น กฟผ. ดำ�เนินการเองในเชิงพาณิชย์
หรือเชิงสังคม ผ่านหน่วยงานธุรกิจและหน่วยงาน CSR หรือความร่วมมือ
กับหน่วยงานภายนอก
• คณะกรรมการพัฒนาธุรกิจ (คพธ.) พิจารณาความเป็นไปได้และความ
เหมาะสม (Feasibility) ของการต่ อ ยอดนวั ต กรรม รวมถึ ง พิ จ ารณา
ช่องทางขยายผล เช่น ส่งต่อให้กับบริษัทในเครือและบริษัทนวัตกรรม หรือ
กฟผ. ดำ�เนินงานเองโดยฝ่ายจัดการธุรกิจ (อกธ.) และฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
เกี่ยวเนื่อง (อพธ.) เป็นต้น
• เผยแพร่และประชาสัมพันธ์

ขายสิทธิ์ IP
ต้นแบบ
นวัตกรรม

ความลับทางการค้า

IP Portfilio

หน่วยงานธุรกิจ กฟผ.

เช่าสิทธิ์ IP
ให้สิทธิ์ IP (CSR)

คณะกรรมการพัฒนา
ธุรกิจ พิจารณาความ
เหมาะสม

การซื้อ/เช่า IP
การต่อ
อายุ IP

ยกเลิก

ต้นแบบ
นวัตกรรม
คณะกรรมการด้านนวัตกรรม
พิจารณาการขยายผล

ภาพที่ 9 ภาพรวมการบริหารจัดการด้านทรัพย์สินทางปัญญา

ความร่วมมือกับ
หน่วยงานภายนอก

IP

B. การนำ�นวัตกรรมไปใช้ประโยชน์และผลักดันเพื่อขยายผลภายใน กฟผ.
• มีการรวบรวมข้อมูลผลประโยชน์ที่ได้ เมื่อผลงานนวัตกรรมมีการนำ�ไปใช้
ประโยชน์สักระยะ
• หากผลเป็นไปในทางที่ดี คณะกรรมการด้านนวัตกรรมจะมีผลักดัน ให้เกิด
การขยายผลต่อยอดไปยังหน่วยงานที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน
• เผยแพร่และประชาสัมพันธ์
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หน่วยงานบริษัทในเครือ

บริษัทนวัตกรรม
ประโยชน์
และมูลค่า
ที่สร้างได้

หน่วยงาน CSR
เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ผลงานนวัตกรรม

ภาพที่ 10 ช่องทางในการขยายผลงานนวัตกรรมเชิงพาณิชย์และเชิงสังคม
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ระบบการส่งเสริม
การดำ�เนินงาน

ทิศทางนวัตกรรม กฟผ.
ทิศทางแต่ละด้าน มีการแบ่งสัดส่วนของงบประมาณวิจัย ดังนี้

1. การจัดสรรทรัพยากร
1.1 การจัดสรรงบประมาณ
• วงเงินงบประมาณด้านนวัตกรรม กำ�หนดจาก 3% จากกำ�ไรสุทธิของ กฟผ.
• คณะกรรมการ คนวพ. ได้ก�ำ หนดงบประมาณประจำ�ปีไปยังสายงานต่าง ๆ
เพือ่ ใช้การพัฒนานวัตกรรมผ่านโครงการต่าง ๆ ตามแผนทีท่ างสายงาน
เสนอ รวมถึงจัดสรรงบประมาณอีกส่วนหนึง่ ให้กบั อวน. เพือ่ ใช้ส�ำ หรับ
การจัดกิจกรรมและงานสนับสนุนต่าง ๆ
• คณะกรรมการ คนวพ. ได้ก�ำ หนดสัดส่วนและวงเงินของงบประมาณตาม
ทิศทาง กฟผ. 5 ด้าน เพือ่ มุง่ เน้นให้การพัฒนาโครงการวิจยั และนวัตกรรม
ในทิศทางทีเ่ หมาะสม
นโยบาย กฟผ. เปิดโอกาสให้บคุ ลากรทุกคนสามารถดำ�เนิงานด้านนวัตกรรมได้อย่างเต็มที่ โดยถือเป็นเวลาปฏิบตั งิ าน
หน่วยงานภายใน สามารถจัดสรรบุคลากร โดยพิจารณาคุณสมบัติและจำ�นวนที่เหมาะสม
บุคลากร เพื่อสร้างสรรค์
แนวคิดและนวัตกรรม

บุคลากรสนับสนุน
และบริหารงานนวัตกรรม
คณะกรรมการ
ในครงการ

หน่วยงาน
ภายนอก

ฝ่าย A

รายงานผล

โครงการ
วิจัยและนวัตกรรม

คณะทำ�งาน
ประจำ�สายงาน

ติดตามผล

ฝ่าย B

อวน.
สนับสนุนและส่งเสริมด้านนวัตกรรมตามนโยบาย

ภาพที่ 11 การจัดสรรงบบุคลากรด้านงานวิจัยและนวัตกรรม กฟผ.
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นวัตกรรมในระบบ
ไฟฟ้าของประเทศ

มุ่งเน้นนวัตกรรม
และเทคโนโลยีที่
ใหม่ ในระบบไฟฟ้า
ทั้งการผลิต ส่ง
รวมถึงจำ�หน่าย

การแก้ไขปัญหา
เพิ่มประสิทธิภาพ
และลดค่าใช้จ่าย
ในการดำ�เนินงาน
ของ กฟผ.

มุ่งเน้นการแก้ ไข
ปัญหาด้าน O&M
เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
และ Productivity
ของการทำ�งาน
โดยเป็นการ
พัฒนาต่อยอดได้

การแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อม

มุ่งเน้นการแก้ ไข
ปัญหาด้าน
สิ่งแวดล้อมและ
ปรับทัศนคติ
ของชุมชน
ให้เป็น กฟผ.
ใส่ ใจสิ่งแวดล้อม

การอยู่ร่วมกัน
อย่างยั่งยืนกับ
ชุมชน

มุ่งเน้นพัฒนา
ชุมชน ทั้งด้าน
เศรษฐกิจและ
สังคมให้เกิด
การพึงพาและ
อยู่ร่วมกันกับ
ชุมชนอย่างยัั่งยืน
โดยนำ�ศาสตร์
พระราชามาปรับใช้

มุ่งไปสู่ธุรกิจใหม่

มุ่งไปสู่ธุรกิจใหม่
จาก New Idea
หรือ Innovation
ไม่จำ�กัดแต่ธุรกิจ
ด้านพลังงาน
แต่เป็น New
Business Model
ประเภทอื่น ๆ ได้

*ได้รับความเห็นชอบจาก คนวพ. ครั้งที่ 04/2561
ภาพที่ 12 กรอบและสัดส่วนงบประมาณตามลักษณะและทิศทางนวัตกรรม กฟผ.
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1.2 การจัดสรรบุคลากร
• มีนโยบาย โดยเปิดโอกาสให้บคุ ลากร
กฟผ. ทุกคน สามารถดำ�เนินงาน
ด้านนวัตกรรมได้อย่างเต็มที่ โดยให้
ถือว่าเวลาที่บุคลากรใช้เป็นเวลา
ปฏิบัติงาน
• มีนโยบายให้หน่วยงานภายในสามารถ
สร้างสรรค์นวัตกรรมเองได้ อีกทัง้
ยังสามารถจัดสรรบุคลากรเพือ่ ดำ�เนิน
โครงการและสนับสนุนได้ โดยพิจารณา
จากคุณสมบัตแิ ละจำ�นวนทีเ่ หมาะสม
กับลักษณะงาน

1.3 ระบบสารสนเทศและการ
จัดการเอกสาร
• กฟผ. มุ่งเน้นการนำ�เทคโนโลยี
ดิจิทัลมาช่วยในระบบการบริหาร
จั ด การงานวิ จ ั ย และนวั ต กรรม
ค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง รวมถึง
การจั ด เก็ บ ผลการดำ � เนิ น การ
ระบบฐานข้อมูล
• มี ก ารกำ � หนดเป็ น แผน Digital
Transformation Roadmap
ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของผู้ช่วย
ผู ้ ว ่ า การเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
(ชหท.)

1.4 การจัดสรรโครงสร้าง
พื้นฐานอื่น ๆ
• เช่น สถานที่ เครื่องมือ อุปกรณ์
เพือ่ ให้เป็นสาธารณูปโภคทีเ่ หมาะสม
สำ�หรับการคิดค้นนวัตกรรม
• ตัวอย่างการจัดสรร เช่น ห้อง
ปฏิบัติการและสถาบันวิจัย กฟผ.
Workshop ในพื้นที่ของโรงไฟฟ้า
หรือ Substation Co-Working
Space

2. การสร้างวัฒนธรรมด้านนวัตกรรม
• เป็นการสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากร เพื่อให้บุคลากรตะหนักและเห็นถึง
ความสำ�คัญของนวัตกรรม จนเกิดเป็นความเชื่อ พัฒนาจนเป็นวัฒนธรรม
ด้านนวัตกรรม
• ดำ�เนินการโดยการเสริมสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมเพื่อส่งเสริม
ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม ผ่านนโยบายและกิจกรรมต่าง ๆ เช่น
การจัดการประกวด การจัดกิจกรรมระดมความคิด กิจกรรมการให้ความรู้
และการบ่มเพาะธุรกิจ เป็นต้น
• การสร้างแรงจูงใจ เช่น การยกย่องชมเชย การมอบรางวัล การนำ�ผลงาน
ไปเผยแพร่ การแบ่งผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการบริหารจัดการทรัพย์สิน
ทางปัญญา เป็นต้น
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3. การจัดการความรู้
• เป็นหนึ่งส่วนสำ�คัญในการพัฒนานวัตกรรม เนื่องจากองค์ความรู้และทักษะ
ของบุคลากรเชื่อมโยงโดยตรงกับความสามารถในการสร้างสรรค์แนวคิด
และนวัตกรรม (ภาพที่ 13)
• กฟผ. มีแผนพัฒนาความสามารถบุคลากร รวมถึงการจัดการความรู้
รับผิดชอบโดยคณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารจัดการคุณภาพ และ
การเพิ่มผลผลิต (คพผ.) และฝ่ายพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคคลและ
คุณภาพ (อศค.)

ระบบติดตาม ประเมินและ
รายงานผลการดำ�เนินงาน
โดยระบบนี้ มีแนวทางและขั้นตอนการดำ�เนินการหลัก
ประกอบไปด้วย

กระบวนการพัฒนา สนับสนุน
และการขยายผลนวัตกรรม
แนวคิด
(Idea)

ต้นแบบ &
ผลดำ�เนินการ

กระบวนการพัฒนานวัตกรรม
(Innovation Process)

กำ�หนดนโยบาย
เป้าหมาย และตัวชั้วัด
(lack indicator ผ่านแผนแม่บท/
lead indicato ระหว่างกระบวนการ)
ทบทวนทุก 1 ปี

ปัจจัยอื่น ๆ

องค์ความรู้และทักษะ
(Knowledge & Skill)

การพัฒนาความสามารถ
และ Mindset บุคลากร

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

คณะทำ�งานด้านนวัตกรรม
ประจำ�สายงาน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

คณะทำ�งานด้านนวัตกรรม
ประจำ�สายงาน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

อวน.

คณะกรรมการ
ด้านนวัตกรรม
KM Database

Knowledge Sharing

ติดตามผล
(รายไตรมาส)

รายงานผลผู้บริหารเพื่อกำ�กับดูแล (รายไตรมาส)

ติดตามประสิทธิภาพของ
ระบบและกรบวนการ
(ทบทวนทุก 1 ปี)

รวบรวมและ
ประเมินผล
(รายไตรมาส)

การจัดการความรู้ (Knowledge Management)

ภาพที่ 14 ระบบติดตาม ประเมินและรายงานผลการดำ�เนินงาน
ภาพที่ 13 การเชื่อมโยงกระบวนการด้านนวัตกรรมกับการจัดการความรู้
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1. การกำ�หนดเป้าหมายและตัวชีว้ ดั
• เพื่อเป็นการสะท้อนถึงความสำ�เร็จและปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น
• คณะกรรมการด้านนวัตกรรม กำ�หนดตัวชี้วดั ตามหลัก Balanced Scorecard
ทัง้ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการเงิน ด้านลูกค้า ผลิตภัณฑ์และบริการ ด้านกระบวน
การภายใน และด้านการเรียนรู้และการพัฒนา

2. การดำ�เนินงานและติดตามผล
คณะทำ�งานด้านนวัตกรรมประจำ�สายงาน และ อวน. ตรวจติดตาม
ผลการดำ�เนินการ รวมไปถึงปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น ของแผนงาน
โครงการหรือกิจกรรมที่กำ�หนด
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3. การรวบรวมและประเมินผล
อวน. รวบรวมผลการตรวจติ ด ตามจากคณะทำ � งานด้ า นนวั ต กรรม
ประจำ�สายงานต่าง ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับตัวชี้วัด รวมถึงวิเคราะห์และ
ถอดบทเรียน เพื่อพัฒนาแนวทาง การปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพ

4. การรายงานผลและการกำ�กับดูแล
อวน. นำ�ผลที่ได้ นำ�เสนอและรายงานต่อคณะกรรมการด้านนวัตกรรม
อย่างน้อยรายไตรมาส เพื่อกำ�หนดนโยบายในการบริหารจัดการต่อ
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