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ขอบเขต

คำ�นิย�ม

โครงสร้�งผู ้รับผิดชอบ

ขั ้นตอนก�รดำ�เนินง�น

	 1.	ระบบก�รบริห�รจัดก�ร

	 2.	ระบบก�รส่งเสริมก�รดำ�เนินง�น

  3.	ระบบติดต�มประเมินและร�ยง�นผลก�รดำ�เนินง�น สารบัญ



4 5

วัตถุประสงค์ ขอบเขต
คู่มือฉบับนี้	เป็นก�รแสดงถึงระบบและกระบวนก�ร

ด้�นวิจัยและนวัตกรรมในภ�พรวมของ	กฟผ.

โดยขอบเขตครอบคลุม	3	ส่วนหลัก	ได้แก่

ส่วนก�รบริห�ร
จัดก�รนวัตกรรม

ในเชิงปฏิบัติ

โดยครอบคลุมฝ่ายวิจัยและ

นวัตกรรม (อวน.)

คณะทำางานประจำาสายงานต่าง ๆ

และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 

เป็นผู้ดำาเนินการบริหารจัดการ 

ส่งเสริมและรวบรวมผล

การดำาเนินการด้านวิจัย

และนวัตกรรม

ส่วนก�รพัฒน�
นวัตกรรมโดยนโยบ�ย

ของ	กฟผ.

เปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. 

ทุกคนสามารถมีส่วนร่วม

ในการสร้างแนวคิดริเริ่ม

สร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรม

ส่วนก�รบริห�ร
จัดก�รนวัตกรรม
ในเชิงนโยบ�ย

โดยมีคณะกรรมการ

เทคโนโลยีดิจิทัล การจัดการ 

ความรู้และนวัตกรรมและ 

คณะกรรมการนโยบายงานวิจัย

และพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์

และทรัพย์สินทางปัญญา 

(คนวพ.)”

เป็นผู้กำาหนด ผลักดันและกำากับ

นโยบายด้านวิจัยและนวัตกรรม

ของ กฟผ.

ขอบเขตวัตถุประสงค์

เพื่อสร้�งคว�มเข้�ใจองค์ประกอบและกระบวนก�รภ�พรวม
ในก�รบริห�รจัดก�รนวัตกรรม	กฟผ.

เพื่อใช้เป็นกรอบแนวท�งสำ�หรับบริห�รจัดก�ร
นวัตกรรมของ	กฟผ.
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คำานิยามคำานิยาม
คำาศัพท์ ความหมาย

กฟผ. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ผวก. ผู้ว่าการ กฟผ. 

คบ.กฟผ. คณะกรรมการบริหาร กฟผ.

คนวพ.
คณะกรรมการนโยบายงานวิจัยและพัฒนา 

นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และทรัพย์สินทางปัญญา 

รวย. รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์

อวน. ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม

อศค. ฝ่ายพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคคลและคุณภาพ

อทบ. ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์การ

ส�ยง�น
คำาสำาหรับเรียกแต่ละสายงานในระดับรองผู้ว่าการ

ตามโครงสายการบังคับบัญชาของ กฟผ.

วิจัยและ

พัฒน�

การศึกษาค้นคว้าอย่างมีระบบหรือใช้เทคนิคพิเศษ

เพื่อให้ได้มาซึ่งความรู้ใหม่ หรือเพื่อนำาความรู้ใหม่

ไปประยุกต์ใช้ รวมถึงการนำาความรู้ความชำานาญ

ไปปรับปรุงแก้ไขอย่างมีระบบเพื่อ ให้ดีขึ้นกว่าเดิม

อย่างเห็นได้ชัดทางด้านปริมาณและคุณภาพ

นวัตกรรม

ส่ิงใหม่ท่ีเกิดจากการใช้ความรู้และความคิดสร้างสรรค์

มาปรับปรุง พัฒนากระบวนการ ผลิตภัณฑ์ หรือ 

องค์ความรู้เดิม ให้เกิดประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือ

เชิงสังคมอย่างเป็นรูปธรรม

ทั้งนี้ นวัตกรรม จำาแนกได้หลายประเภท เช่น

1. นวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการ (Product 

& Service Innovation) เช่น รถยนต์ โทรทัศน์ 

แว่นตา ธุรกรรมธนาคารผ่านทางโทรศัพท์

2. นวัตกรรมกระบวนการ (Process Innovation) 

เช่น การลดขั้นตอนเพื่อให้ผลิตแบบทันเวลาพอดี 

การบริหารงานคุณภาพองค์กรรวม 

3. นวัตกรรมแบบจำาลองธุรกิจ (Business Model 

Innovation)

คำาศัพท์ ความหมาย
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P O L I C Y

โครงสราง
ผูรับผิดชอบ
โครงสราง
ผูรับผิดชอบ

คณะกรรมก�รเทคโนโลยีดิจิทัล
ก�รจัดก�รคว�มรู้และนวัตกรรม

คณะกรรมก�รนโยบ�ยง�นวิจัยและ
พัฒน�	นวัตกรรม	สิ่งประดิษฐ์	และ
ทรัพย์สินท�งปัญญ�	(คนวพ.)

ฝ่�ยวิจัยและนวัตกรรม	(อวน.)

หน่วยง�น/คณะทำ�ง�นส�ยง�น

หน่วยง�นอื่นที่เกี่ยวข้อง	เช่น
BU	KM	HR	พัฒน�คุณภ�พง�น
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จัดให้มีแผนแม่บท	กรอบง�นวิจัยและพัฒน�	

นวัตกรรม	และสิ่งประดิษฐ์ให้สอดคล้องและ

รองรับกับนโยบ�ยและยุทธศ�สตร์ของ	กฟผ.

กำ�หนดหรือรับมอบนโยบ�ยจ�กคณะกรรมก�ร

เทคโนโลยีดิจิทัล	ก�รจัดก�รคว�มรู้และนวัตกรรม

ให้คว�มเห็นชอบแผนง�นด้�นนวัตกรรม

พร้อมวงเงินงบประม�ณประจำ�ปี

คณะกรรมการนโยบายงานวิจัยและ
พัฒนา นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และ
ทรัพย์สินทางปัญญา (คนวพ.)

กำ�หนดหลักเกณฑ์และผู้มีอำ�น�จเกี่ยวกับก�ร

บริห�รนวัตกรรม	

ตรวจสอบ	ติดต�มและประมินผลก�ร

ดำ�เนินง�นบริห�รนวัตกรรมทุกส�ยง�น

ร�ยไตรม�ส	เพื่อปรับปรุงกระบวนก�ร

บริห�รจัดก�ร

ประส�นง�นก�รดำ�เนินง�นด้�นนโยบ�ย

กับหน่วยง�นภ�ยนอก

POLICY

ส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยง�นและ

ผู้ปฏิบัติง�น	กฟผ.	เกิดคว�มคิดสร้�งสรรค์

และมีก�รบริห�รจัดก�รด้�นนวัตกรรม

อย่�งมีประสิทธิภ�พ	ผ่�นก�รสนับสนุน

ทรัพย�กรต่�ง	ๆ	

กำ�กับดูแล	ติดต�ม	ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ

ก�รดำ�เนินก�รร�ยไตรม�ส	

ให้คว�มเห็นชอบและทบทวนแผนแม่บท 

ด้�นนวัตกรรมและแผนปฏิบัติก�ร

กำ�หนดนโยบ�ยด้�นนวัตกรรม

คณะกรรมการเทคโนโลยีดิจิทัล
การจัดการความรู้และนวัตกรรม

11
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ก�รจัดกิจกรรม	เพื่อส่งเสริมให้หน่วยง�นใน	กฟผ.

ใช้คว�มคิดสร้�งสรรค์	และบริห�รจัดก�รนวัตกรรม

ได้ต�มนโยบ�ยและแผนแม่บท	

รับนโยบ�ย	จัดทำ�กระบวนก�ร	คู่มือ	แผนก�รดำ�เนินก�ร	

ก�รส่งเสริมและสนับสนุนนวัตกรรม

ในภ�พรวมของ	กฟผ.		

ติดต�มและร�ยง�นผลก�รดำ�เนินง�น	และข้อมูล

ก�รจัดสรรทรัพย�กรและงบประม�ณ

แก่คณะกรรมก�รด้�นนวัตกรรมร�ยไตรม�ส	

ประส�นง�นกับหน่วยง�น	เช่น	หน่วยง�นธุรกิจ

หน่วยง�นด้�นบุคล�กร	ฯลฯ	เพื่อให้ก�รดำ�เนินก�ร

ด้�นนวัตกรรมเป็นไปอย่�งคล่องตัวและครบถ้วน

หน่วยงานด้านนวัตกรรม กฟผ.

ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม (อวน.)

รับนโยบ�ย	และสื่อส�รถ่�ยทอดนโยบ�ย	คู่มือ	แผน

และกระบวนก�รด้�นนวัตกรรมของ	กฟผ.	เพื่อให้เกิด

ก�รปฏิบัติในส�ยง�น

สนับสนุน	ส่งเสริมและบริห�รจัดก�รนวัตกรรมท่ีเกิดข้ึน

ในส�ยง�น	

หน่วยงาน/คณะทำางานด้านนวัตกรรมระดับสายงาน/ฝ่าย

12

ติดต�มและรวบรวมผลก�รดำ�เนินโครงก�รของ

ส�ยง�น	และร�ยง�นผลก�รดำ�เนินก�รส่งให้	อวน.

ร�ยไตรม�ส

ในปัจจุบัน	ผู้ดำ�เนินก�รด้�นนวัตกรรมระดับส�ยง�น

มีทั้งในรูปแบบของคณะทำ�ง�นและผู้รับผิดชอบ

ด้�นนวัตกรรม	ต�มบริบทของส�ยง�นนั้น	

13
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Leadership
การนำาองค์กรสู่การ 

จัดการนวัตกรรมที่ยั่งยืน

Innovation Strategy 
ยุทธศาสตร์

ด้านนวัตกรรมS
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Culture
วัฒนธรรมเพื่อมุ่งเน้น

การสร้างนวัตกรรม

Resource
การจัดสรรทรัพยากร

ด้านนวัตกรรมFu
n
d
a
m

e
n
ta

l 
Le

ve
l

Operational Level

Innovation Process
กระบวนการนวัตกรรม

Result
ผลลัพธ์

ด้านนวัตกรรม

Assessment
ประเมินผลKnowledge

ความรู้สู่การสร้าง

นวัตกรรม

IDEA

External Factor :

(Tec
hnology | Social | Economy | Pain point)

นวตักรรมเพือ่มุ่งเนน้ลูกค้�และตล
�ด

Customers & Stakeholders

EGAT

ภาพที่ 1 แบบจำาลองการบริหารจัดการนวัตกรรม กฟผ. ในภาพรวม

14 15

ขั้นตอนการ
ดำาเนินงาน
ขั้นตอนการ
ดำาเนินงาน

EGAT Innovation Management
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โครงสร้างหน้าที่และ
ความรับผิดชอบ

กำาหนด/ทบทวน
ทิศทางของ กฟผ.

จัดทำายุทธศาสตร์นวัตกรรม

จัดทำากระบวนการด้านนวัตกรรม
ตั้งแต่การรวบรวมแนวคิด

จนถึงการขยายผลต่อยอดนวัตกรรม

จัดสรรทรัพยากร
สร้างวัฒนธรรม
ด้านนวัตกรรม

จัดการองค์ความรู้

ติดตาม
และประเมินผล

รับฟังเสียงของลูกค้า
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

• คณะกรรมก�ร 

Sub	board,	คนวพ.

• คณะทำ�ง�นประจำ�ส�ยง�น

• อวน.

• วิสัยทัศน์	พันธกิจ

• นโยบ�ย

• ค่�นิยม

• วัตถุประสงค์เชิงยุทธศ�สตร์และตัวชี้วัด

• แผนแม่บทและแผนปฏิบัติก�ร

• สื่อส�รและถ่�ยทอดให้ผู้เกี่ยวข้อง 

สู่ก�รปฏิบัติ

• ออกแบบกระบวนก�รอย่�งเป็นรูปธรรม

• จัดทำ�คู่มือ

• สื่อส�รให้ผู้เกี่ยวข้องและถือปฏิบัติ

รวบรวม	จัดคว�ม

สำ�คัญ	คัดเลือกและ

วิเคร�ะห์	VOC	และ	

VOS

กำ�หนดแนวท�งจัดสรร

• งบประม�ณ

• บุคล�กร

• ระบบดิจิทัล

• โครงสร้�งพื้นฐ�น

• ระยะเวล�

จัดทำ�แผนเสริมสร้�งวัฒนธรรม

• สร้�งบรรย�ก�ศ	แรงจูงใจ

• คว�มร่วมมือ

• ยกระดับคว�มส�ม�รถด้�นนวัตกรรม

เชื่องโยงผลก�รวัด	วิเคร�ะห์และ

จัดก�รคว�มรู้	สร้�งนวัตกรรมและ

มูลค่�เพิ่ม
• กำ�หนดผลลัพธ์ด้�น

นวัตกรรม

• กำ�กับติดต�มและประเมินผล

1.โครงสร้างผู้รับผิดชอบ

4.ระบบติดตาม ประเมิน
และรายงาน

2.ระบบการบริหารจัดการ

3.ระบบการสนับสนุน ส่งเสริม

รายงาน
ผล

กำากับ 
ดูแล

เป็นองค์ความรู้เพื่อพัฒนาต่อ

ภาพที่ 2 ระบบด้านนวัตกรรมในเชิงบริหารจัดการภาพรวม กฟผ.

จ�กภ�พที่	 1	 กฟผ.	 มีแบบจำ�ลองภ�พรวมก�รบริห�ร

จัดก�รนวัตกรรม	 โดยมี	 8	หัวข้อ	 เชื่อมโยงระหว่�งบริบท

ของ	กฟผ.	และปัจจัยภ�ยนอก	ซึ่งจ�กแบบจำ�ลองดังกล่�ว

ส�ม�รถแสดงเป็นระบบและขั้นตอนเพื่อดำ�เนินก�รบริห�ร

จัดก�รนวัตกรรมได้	(ภ�พที่	2)	ดังนี้

ระบบการบริหารจัดการ

1. การกำาหนดทิศทางของ กฟผ.

ในระบบก�รบริห�รจัดก�รนวัตกรรม	มีขั ้นตอนสำ�คัญที่เกี ่ยวข้อง

ประกอบด้วย	3	ส่วนหลัก	ได้แก่

• เป็นส่วนที่มีความสำาคัญอย่างมาก เนื่องจากเป็นการแสดงถึงภาพที่ 

กฟผ. ต้องการเป็นในอนาคต 

• ผู้บริหารระดับสูงต้องกำาหนดทิศทางด้านนวัตกรรมผ่านวิสัยทัศน ์

พันธกิจ ค่านิยมและนโยบายที่เกี่ยวข้อง
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วิเคร�ะห์และประมวลผล

กำ�หนดเป้�ประสงค์/ยุทธศ�สตร์
กลยุทธ์และแผนนวัตกรรม

ร่�งแผนแม่บทนวัตกรรม

แผนแม่บทนวัตกรรม

เผยแพร่และใช้ง�น

ติดต�มผล

พิจ�รณ�โดย
คณะกรรมก�รนโยบ�ย
ด้�นนวัตกรรม	กฟผ.

ข้อมูลสภ�พแวดล้อมและปัจจัยภ�ยนอก ข้อมูลสภ�พแวดล้อมและปัจจัยภ�ยใน

ภาพที่ 3 กระบวนการจัดทำาแผนแม่บทด้านนวัตกรรม

• เป็นการวางยุทธศาสตร์และกำาหนดแผนปฏิบัติการด้านนวัตกรรม 

เพื ่อขับเคลื ่อน กฟผ. สู ่ภาพอนาคต

• ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม (อวน.) เป็นผู ้จัดทำา และมีคณะกรรมการ 

ด้านนวัตกรรมให้ความเห็นชอบ

• แผนแม่บทด้านนวัตกรรมแสดงในเว็บไซต์ของ อวน. 

2. การจัดทำาและถ่ายทอดยุทธศาสตร์และแผนแม่บทด้านนวัตกรรม 3. กระบวนการด้านนวัตกรรม

ใช้หลักการของ Stage gate ในการดำาเนินการ

แบ่งเป็น 4 ส่วนหลัก (ภาพที่ 4)

ระบบรวบรวม

แนวคิดสร้�งสรรค์

Ideator

(หน่วยง�นภ�ยใน,	นักวิจัยภ�ยนอก)

มีคว�มคิดและเสนอโดยตรง

Idea Contest

ทุนสนับสนุน

โครงก�รวิจัยและ

พัฒน�	นวัตกรรม

และสิ่งประดิษฐ์

User	ดำ�เนินก�รเอง

EGAT Network 

(Co-funding&MOU)	

เช่น	สวทช.,	Sci-park

User

พัฒน�เอง,	

QCC/

Kaizen

จัดซื้อ

จัดจ้�ง

คว�ม

ร่วมมือ

โครงก�รเพิ่ม

ศักยภ�พ

ด้�นนวัตกรรม

(เน้นสร้�งนวัตกรรม

ในองค์ก�ร	หรือ

ต่อยอดท�งธุรกิจได้)

 

IP Management User	นำ�ไปใช้ประโยชน์ ขย�ยผลภ�ยใน	กฟผ.
หน่วยง�นธุรกิจ	กฟผ.

ดำ�เนินก�รเอง

บริษัทในเครือ

บริษัทนวัตกรรม

CSR	(อกย.)

คว�มร่วมมือ

ขย�ยผลภ�ยนอก	กฟผ.
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ภาพที่ 4 กระบวนการด้านนวัตกรรมภาพรวม กฟผ.

Idea/

โจทย์วิจัย

Workable

Concept

Potential

Prototype/Pilot
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• แนวคิดที่สร้างสรรค์ (Creative Idea) อาจได้จากหลากหลายแหล่งที่มา 

เช่น VOC VOS KM แนวโน้มเทคโนโลยี ทิศทางและนโยบาย ฯลฯ

• วิธีการสร้างและรวบรวมแนวคิดนั้น กฟผ. ได้แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ 

คือ แบบไม่ต่อเนื่อง (Discrete) ผ่านการจัดกิจกรรมหรือการประกวด

แข่งขันต่าง ๆ ซ่ึงดำาเนินการเป็นรอบ (Period) และแบบต่อเน่ือง (Continuous) 

ผ่านระบบกลางในการรวบรวมแนวคิดสร้างสรรค์ของ กฟผ. โดยเปิด

โอกาสให้ผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. สามารถเสนอแนวคิดใหม่ในลักษณะของงาน 

routine 

• เพื่อปรับจากแนวคิดไปสู่ Workable Concept 

• พิจารณาผ่านกระบวนการและหลักเกณฑ์การพิจารณาที่เกี่ยวข้อง เช่น 

การจัดทำาข้อเสนอโครงการ (Proposal) การประชุมพิจารณา การนำาเสนอ 

และ Pitching

3.2 ขั้นตอนการพิจารณาและกลั่นกรองความเหมาะสม

3.1 ขั้นตอนการสร้างและรวบรวมแนวคิดสร้างสรรค์

• เพื่อทดสอบแนวคิดและต้นแบบนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้น 

• กฟผ. มีหลายแนวทางและช่องทาง ทั้งสำาหรับหน่วยงานภายในและความ

ร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก

3.3 ขั้นตอนการทดสอบและพัฒนาต้นแบบนวัตกรรม

การแบ่งตามแนวทางหรือช่องทางการดำาเนินการ

ท้ังน้ี สำาหรับข้ันตอนท่ี 3.2 และ 3.3 หากแสดงในลักษณะของแนวทางหรือช่อทาง 

การดำาเนินการ สามารถแสดงรายละเอียดได้ดังนี้

A. ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยและพัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

• กฟผ. มีการสนับสนุนทุนเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรม 2 ลักษณะ ได้แก่

ทุนสนับสนุนโครงก�ร
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

ผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. 300,000 บาท
การไฟฟ้าฝ่ายผลิต

แห่งประเทศไทย

ทุนสนับสนุนโครงก�รวิจัย
และพัฒน�นวัตกรรม

หน่วยงานภายในและ
ภายนอก กฟผ.

มีความยากและซับซ้อนกว่าไม่จำากัดวงเงิน

วงเงินผู้ขอรับทุน หม�ยเหตุ

• เริ่มต้นกระบวนการตั้งแต่การพัฒนาข้อเสนอโครงการจากแนวคิดหรือ

ประเด็นวิจัย การพิจารณาข้อเสนอโครงการ จนถึงการวิจัยและพัฒนา

เพื่อทดสอบและได้นวัตกรรมต้นแบบ (ภาพที่ 5)

แนวคิด/

ประเด็นวิจัย
ต้นแบบ

นวัตกรรม

หน่วยง�นภ�ยใน

หน่วยง�น

ภ�ยนอก

ข้อเสนอ

โครงก�ร

นวัตกรรมและ 

สิ่งประดิษฐ์

ข้อเสนอ

โครงก�รวิจัย

และพัฒน�

นวัตกรรม

เกณฑ์ก�รพิจ�รณ�

และก�รประชุม

กลั่นกรองข้อเสนอ

โครงก�ร

ก�รอนุมัติและ

จัดทำ�สัญญ�

ก�รพัฒน�

นวัตกรรม

ทดสอบและ

สรุปผล

ภาพที่ 5 การพัฒนานวัตกรรม โดยการสนับสนุนทุนโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
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B. โครงการเพิ่มศักยภาพด้านนวัตกรรม

• ดำาเนินโครงการโดย อวน. เพื่อสร้างพื้นที ่และกระบวนการให้บุคลากร 

กฟผ. ให้ได้แสดงแนวคิดและพัฒนาความสามารถ ความเป็นผู้ประกอบการ 

และพัฒนาให้เกิดผลงานนวัตกรรมที่พร้อมออกสู่เชิงพาณิชย์ 

• ในโครงการจะมีการรวบรวมแนวคิด การบ่มเพาะธุรกิจ (Incubation) 

การนำาเสนอแนวคิด Demo และ Business Model รวมถึงการพัฒนา

จนเกิดต้นแบบและทดสอบตลาด (ภาพที่ 6) เช่น โครงการ EGAT Unbox

แนวคิด/

ประเด็นวิจัย

พัฒน�

ต้นแบบ

นวัตกรรม
Incubation

Pitching

(Idea	Pitching)

Product

Development & Test

Final Pitching

(Model	Pitching)

ก�รพูดหรือ
ก�รกระทำ�ท่ีเป็น
ก�รโน้มน้�วใจ 

ผู้ฟังให้ซ้ือแนวคิดเร�

• ให้คว�มรู้

• ให้คำ�แนะนำ�/ปรึกษ�

• เช่ือมโยงคว�มร่วมมือ 
กับเครือข่�ยต่�ง	ๆ

ภาพที่ 6 การพัฒนานวัตกรรม โดยโครงการเพิ่มศักยภาพด้านนวัตกรรม

• ให้พ้ืนท่ีทำ�ง�น

• จัดกิจกรรมต่�ง	ๆ 
เช่น	ออกบูธ

C. ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก

• เป็นการพัฒนานวัตกรรมผ่านความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกโดย 

กฟผ. เป็นผู้กำาหนดประเด็นและร่วม/สนับสนุนทุนและทรัพยากร และมี

หน่วยงานภายนอกเป็นผู้ดำาเนินกระบวนการและบริหารจัดการ

• มีการแบ่งผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น หากนวัตกรรมสามารถสร้างมูลค่าได้

D. แนวทางอื่น เช่น

• หน่วยงานภายในพัฒนานวัตกรรม เช่น กระบวนการใหม่หรืออุปกรณ์ใหม่ 

โดยใช้ความรู ้และทรัพยากรของหน่วยงานเอง ซึ ่งอาจดำาเนินการผ่าน

กระบวนการ QCC/Kaizen 

• การซื ้อหรือจ้างพัฒนาเทคโนโลยี จากหน่วยงานหรือบริษัทที ่มีความ

เชี ่ยวชาญ ทำาให้ได้นวัตกรรมใหม่ขององค์การเพื่อนำามาใช้ประโยชน์ได้

อย่างรวดเร็ว 

กระบวนก�รพัฒน�นวัตกรรม

บริห�รโดยหน่วยง�นร่วม	MOU

หน่วยงานร่วม MOU

แนวคิด/

ประเด็นวิจัย

ต้นแบบ

นวัตกรรม

กำ�หนดประเด็นหัวข้อ

สนับสนุนทรัพย�กร

กฟผ.

ภาพที่ 7 การพัฒนานวัตกรรม ผ่านความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก

นอกจากนี้ เนื่องจากนวัตกรรมสามารถแบ่งออกได้เป็นหลายประเภท ซึ่งแต่ละ

ประเภทอาจมีรายละเอียด จุดที่ต้องดำาเนินการหรือมุ่งเน้น (focus) แตกต่างกัน 

ดังนั้น กฟผ. จึงได้กำาหนดรายละเอียดตามประเภทของนวัตกรรม เป็นไปดังภาพ

ที่ 8

การแบ่งตามประเภทนวัตกรรม

กฟผ.

นวัตกรรมโมเดลธุรกิจนวัตกรรมกระบวนก�ร
นวัตกรรมผลิตภัณฑ ์

และบริก�ร

เป็นกระบวนก�รภ�ยใน

ลูกค้�ไม่เห็นหรือสัมผัสโดยตรง

อยู่ระหว่�งกล�ง	เป็นวิธีก�รเพื่อ

ให้ลูกค้�ใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริก�ร

เป็นสิ่งที่ลูกค้�เห็น

หรือสัมผัสโดยตรง

เน้นแก้ปัญห�	เพิ่มประสิทธิภ�พ

คว�มสะดวก	ลดเวล�

เน้นพัฒน�วิธีก�รสร้�ง

approach	และส่งมอบมูลค่�

อ�จตอบตล�ด

หรือกลุ่มลูกค้�ใหม่	ๆ

พัฒน�ผลิตภัณฑ์และบริก�ร

มี	3	ลักษณะ	ได้แก่	พัฒน�

รูปแบบใหม่	เพิ่มประสิทธิภ�พ

ของเดิม	และเพิ่ม	function

หรือ	feature

• ส�ม�รถเริ่มทำ�ได้ในระดับ

ปฏิบัติก�ร

• ทดสอบและ	implement 

ได้ง่�ย

• ใช้เวล�พัฒน�โมเดลไม่ม�ก

• เวล�ส่วนใหญ่ใช้ทดสอบตล�ด

• อ�จต้องมีหล�ย	Iteration

• เวล�ส่วนใหญ่ใช้ไปกับพัฒน�

ต้นแบบ

การเห็น

(Visibility)

ประเด็นพัฒนา

การพัฒนาและ

ทดสอบ

ลูกค้า/ 

ผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย

ก�รส่งมอบคุณค่�

ภาพที่ 8 รายละเอียดตามประเภทนวัตกรรม
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3.4 ขั้นตอนการนำาผลงานไปใช้ประโยชน์และต่อยอดขยายผล

A. การบริหารจัดการด้านทรัพย์สินทางปัญญา

• ดำาเนินการภาพรวมโดย อวน. 

• แบ่งเป็น การได้มาซึ่งทรัพย์สินทางปัญญา ผ่านการนำาข้อมูลของต้นแบบ 

นวัตกรรมไปดำาเนินการขึ้นทะเบียน รวมถึงการซื้อและเช่าสิทธิ และ การนำา

ทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์ ซึ่งดำาเนินการได้ทั ้งการรักษาสิทธ ิ

เพื่อป้องกันการละเมิดผลงานนวัตกรรม และการนำาทรัพย์สินทางปัญญา

ไปสร้างมูลค่า เช่น การขายหรือให้เช่าสิทธิ ฯลฯ

B. การนำานวัตกรรมไปใช้ประโยชน์และผลักดันเพื่อขยายผลภายใน กฟผ.

• มีการรวบรวมข้อมูลผลประโยชน์ที่ได้ เมื่อผลงานนวัตกรรมมีการนำาไปใช ้

ประโยชน์สักระยะ 

• หากผลเป็นไปในทางที่ดี คณะกรรมการด้านนวัตกรรมจะมีผลักดัน ให้เกิด 

การขยายผลต่อยอดไปยังหน่วยงานที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน 

• เผยแพร่และประชาสัมพันธ์

ต้นแบบ

นวัตกรรม

ก�รขึ้นทะเบียน	IP

ก�รซื้อ/เช่�	IP

คว�มลับท�งก�รค้� IP	Portfilio

ข�ยสิทธิ์	IP

ให้สิทธิ์	IP	(CSR)

เช่�สิทธิ์	IP

ก�รสร้�งมูลค่�
จ�ก	IP

ก�รรักษ�สิทธิ์

ยกเลิก

ก�รประเมิน
มูลค่�/ต้นทุน

ก�รต่อ
อ�ยุ	IP

ภาพที่ 9 ภาพรวมการบริหารจัดการด้านทรัพย์สินทางปัญญา

IP Source IP Utilization

C. การเผยแพร่ผลงานและผลักดันสู่การขยายผลเชิงพาณิชย์และเชิงสังคม

• ในปัจจุบัน กฟผ. มีการพัฒนาช่องทางและแนวทาง เพื่อพยายามผลักดัน

ให้ต้นแบบนวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญาไปสร้างมูลค่าและขยายผล

• คณะกรรมการด้านนวัตกรรม พิจารณาการขยายผลนวัตกรรมภายนอก 

และช่องทางเบื ้องต้น โดยอาจเป็น กฟผ. ดำาเนินการเองในเชิงพาณิชย์

หรือเชิงสังคม ผ่านหน่วยงานธุรกิจและหน่วยงาน CSR หรือความร่วมมือ

กับหน่วยงานภายนอก

• คณะกรรมการพัฒนาธุรกิจ (คพธ.) พิจารณาความเป็นไปได้และความ

เหมาะสม (Feasibility) ของการต่อยอดนวัตกรรม รวมถึงพิจารณา 

ช่องทางขยายผล เช่น ส่งต่อให้กับบริษัทในเครือและบริษัทนวัตกรรม หรือ 

กฟผ. ดำาเนินงานเองโดยฝ่ายจัดการธุรกิจ (อกธ.) และฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

เกี่ยวเนื่อง (อพธ.) เป็นต้น

• เผยแพร่และประชาสัมพันธ์

ต้นแบบ

นวัตกรรม

ประโยชน์

และมูลค่�

ที่สร้�งได้

คณะกรรมก�รพัฒน�

ธุรกิจ	พิจ�รณ�คว�ม

เหม�ะสม

เผยแพร่	ประช�สัมพันธ์	ผลง�นนวัตกรรม

คณะกรรมก�รด้�นนวัตกรรม

พิจ�รณ�ก�รขย�ยผล

IP

คว�มร่วมมือกับ

หน่วยง�นภ�ยนอก

หน่วยง�น	CSR

หน่วยง�นธุรกิจ	กฟผ.

หน่วยง�นบริษัทในเครือ

บริษัทนวัตกรรม

ภาพที่ 10 ช่องทางในการขยายผลงานนวัตกรรมเชิงพาณิชย์และเชิงสังคม
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ระบบการส่งเสริม
การดำาเนินงาน

1.1 การจัดสรรงบประมาณ

1. การจัดสรรทรัพยากร

• วงเงินงบประมาณด้านนวัตกรรม กำาหนดจาก 3% จากกำาไรสุทธิของ กฟผ. 

• คณะกรรมการ คนวพ. ได้กำาหนดงบประมาณประจำาปีไปยังสายงานต่าง ๆ  

เพ่ือใช้การพัฒนานวัตกรรมผ่านโครงการต่าง ๆ  ตามแผนท่ีทางสายงาน 

เสนอ รวมถึงจัดสรรงบประมาณอีกส่วนหน่ึงให้กับ อวน. เพ่ือใช้สำาหรับ

การจัดกิจกรรมและงานสนับสนุนต่าง ๆ 

• คณะกรรมการ คนวพ. ได้กำาหนดสัดส่วนและวงเงินของงบประมาณตาม 

ทิศทาง กฟผ. 5 ด้าน เพ่ือมุ่งเน้นให้การพัฒนาโครงการวิจัยและนวัตกรรม

ในทิศทางท่ีเหมาะสม 

ฝ่�ย	A

ฝ่�ย	B

หน่วยง�น

ภ�ยนอก

คณะกรรมก�ร

ในครงก�ร

คณะทำ�ง�น

ประจำ�ส�ยง�น

อวน.

โครงการ
วิจัยและนวัตกรรม

บุคล�กรสนับสนุน

และบริห�รง�นนวัตกรรม

ติดต�มผล

ร�ยง�นผล

บุคล�กร	เพื่อสร้�งสรรค์

แนวคิดและนวัตกรรม

หน่วยง�นภ�ยใน	ส�ม�รถจัดสรรบุคล�กร	โดยพิจ�รณ�คุณสมบัติและจำ�นวนที่เหม�ะสม

นโยบ�ย	กฟผ.	เปิดโอก�สให้บุคล�กรทุกคนส�ม�รถดำ�เนิง�นด้�นนวัตกรรมได้อย่�งเต็มท่ี	โดยถือเป็นเวล�ปฏิบัติง�น

สนับสนุนและส่งเสริมด้�นนวัตกรรมต�มนโยบ�ย

ภาพที่ 11 การจัดสรรงบบุคลากรด้านงานวิจัยและนวัตกรรม กฟผ.

มุ่งเน้นนวัตกรรม

และเทคโนโลยีที่

ใหม่ในระบบไฟฟ้า

ทั้งการผลิต ส่ง 

รวมถึงจำาหน่าย

มุ่งเน้นการแก้ไข 

ปัญหาด้าน O&M 

เพื่่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพ

และ Productivity 

ของการทำางาน

โดยเป็นการ

พัฒนาต่อยอดได้

มุ่งเน้นการแก้ไข

ปัญหาด้าน 

สิ่งแวดล้อมและ

ปรับทัศนคต ิ

ของชุมชน 

ให้เป็น กฟผ. 

ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

มุ่งเน้นพัฒนา

ชุมชน ทั้งด้าน

เศรษฐกิจและ

สังคมให้เกิด

การพึงพาและ

อยู่ร่วมกันกับ

ชุมชนอย่างยัั่งยืน

โดยนำาศาสตร์

พระราชามาปรับใช้

มุ่งไปสู่ธุรกิจใหม่ 

จาก New Idea 

หรือ Innovation 

ไม่จำากัดแต่ธุรกิจ

ด้านพลังงาน

แต่เป็น New 

Business Model 

ประเภทอื่น ๆ ได้

นวัตกรรมในระบบ 

ไฟฟ้าของประเทศ

การแก้ไขปัญหา 

เพิ่มประสิทธิภาพ

และลดค่าใช้จ่าย

ในการดำาเนินงาน

ของ กฟผ.

การแก้ไขปัญหา

สิ่งแวดล้อม
มุ่งไปสู่ธุรกิจใหม่

การอยู่ร่วมกัน

อย่างยั่งยืนกับ

ชุมชน

ทิศทางนวัตกรรม กฟผ.

ทิศทางแต่ละด้าน มีการแบ่งสัดส่วนของงบประมาณวิจัย ดังนี้

ภาพที่ 12 กรอบและสัดส่วนงบประมาณตามลักษณะและทิศทางนวัตกรรม กฟผ.

*ได้รับคว�มเห็นชอบจ�ก	คนวพ.	ครั้งที่	04/2561
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2. การสร้างวัฒนธรรมด้านนวัตกรรม

• เป็นการสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากร เพื่อให้บุคลากรตะหนักและเห็นถึง

ความสำาคัญของนวัตกรรม จนเกิดเป็นความเชื่อ พัฒนาจนเป็นวัฒนธรรม

ด้านนวัตกรรม 

• ดำาเนินการโดยการเสริมสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมเพื่อส่งเสริม 

ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม ผ่านนโยบายและกิจกรรมต่าง ๆ เช่น 

การจัดการประกวด การจัดกิจกรรมระดมความคิด กิจกรรมการให้ความรู้

และการบ่มเพาะธุรกิจ เป็นต้น

• การสร้างแรงจูงใจ เช่น การยกย่องชมเชย การมอบรางวัล การนำาผลงาน

ไปเผยแพร่ การแบ่งผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการบริหารจัดการทรัพย์สิน

ทางปัญญา เป็นต้น

• กฟผ. มุ่งเน้นการนำาเทคโนโลยี

ดิจิทัลมาช่วยในระบบการบริหาร

จัดการงานวิจัยและนวัตกรรม 

ค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง รวมถึง

การจัดเก็บผลการดำาเนินการ

ระบบฐานข้อมูล 

• มีการกำาหนดเป็นแผน Digital 

Transformation Roadmap 

ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของผู้ช่วย

ผู้ว่าการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(ชหท.)

• เช่น สถานที่ เครื่องมือ อุปกรณ์ 

เพ่ือให้เป็นสาธารณูปโภคท่ีเหมาะสม

สำาหรับการคิดค้นนวัตกรรม 

• ตัวอย่างการจัดสรร เช่น  ห้อง

ปฏิบัติการและสถาบันวิจัย กฟผ. 

Workshop ในพื้นที่ของโรงไฟฟ้า

หรือ Substation Co-Working 

Space

1.3 ระบบสารสนเทศและการ
จัดการเอกสาร

1.4 การจัดสรรโครงสร้าง
พื้นฐานอื่น ๆ

1.2 การจัดสรรบุคลากร

• มีนโยบาย โดยเปิดโอกาสให้บุคลากร 

กฟผ. ทุกคน สามารถดำาเนินงาน

ด้านนวัตกรรมได้อย่างเต็มท่ี โดยให้ 

ถือว่าเวลาที่บุคลากรใช้เป็นเวลา

ปฏิบัติงาน

• มีนโยบายให้หน่วยงานภายในสามารถ

สร้างสรรค์นวัตกรรมเองได้ อีกท้ัง 

ยังสามารถจัดสรรบุคลากรเพ่ือดำาเนิน 

โครงการและสนับสนุนได้ โดยพิจารณา

จากคุณสมบัติและจำานวนท่ีเหมาะสม 

กับลักษณะงาน
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3. การจัดการความรู้

• เป็นหนึ่งส่วนสำาคัญในการพัฒนานวัตกรรม เนื่องจากองค์ความรู้และทักษะ

ของบุคลากรเชื่อมโยงโดยตรงกับความสามารถในการสร้างสรรค์แนวคิด

และนวัตกรรม (ภาพที่ 13)

• กฟผ. มีแผนพัฒนาความสามารถบุคลากร รวมถึงการจัดการความรู ้

รับผิดชอบโดยคณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารจัดการคุณภาพ และ

การเพิ่มผลผลิต (คพผ.) และฝ่ายพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคคลและ 

คุณภาพ (อศค.)

ภาพที่ 13 การเชื่อมโยงกระบวนการด้านนวัตกรรมกับการจัดการความรู้

แนวคิด

(Idea)
กระบวนก�รพัฒน�นวัตกรรม

(Innovation	Process)

ต้นแบบ	&

ผลดำ�เนินก�ร

ปัจจัยอื่น	ๆ

องค์คว�มรู้และทักษะ

(Knowledge	&	Skill)

KM Database Knowledge Sharing
ก�รพัฒน�คว�มส�ม�รถ

และ	Mindset	บุคล�กร

ก�รจัดก�รคว�มรู้	(Knowledge	Management)

ระบบติดตาม ประเมินและ
รายงานผลการดำาเนินงาน

โดยระบบนี้	มีแนวท�งและขั้นตอนก�รดำ�เนินก�รหลัก

ประกอบไปด้วย

แผนง�น/โครงก�ร/กิจกรรม

แผนง�น/โครงก�ร/กิจกรรม

แผนง�น/โครงก�ร/กิจกรรม

กระบวนก�รพัฒน�	สนับสนุน

และก�รขย�ยผลนวัตกรรม

กำ�หนดนโยบ�ย

เป้�หม�ย	และตัวชั้วัด

(lack	indicator	ผ่�นแผนแม่บท/

lead	indicato	ระหว่�งกระบวนก�ร)

ทบทวนทุก	1	ปี

คณะกรรมก�ร

ด้�นนวัตกรรม

รายงานผลผู้บริหารเพื่อกำากับดูแล (รายไตรมาส)

คณะทำ�ง�นด้�นนวัตกรรม

ประจำ�ส�ยง�น

คณะทำ�ง�นด้�นนวัตกรรม

ประจำ�ส�ยง�น

อวน.

ติดต�มประสิทธิภ�พของ

ระบบและกรบวนก�ร	

(ทบทวนทุก	1	ปี)

รวบรวมและ

ประเมินผล

(รายไตรมาส)

ติดตามผล

(รายไตรมาส)

ภาพที่ 14 ระบบติดตาม ประเมินและรายงานผลการดำาเนินงาน
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1. การกำาหนดเป้าหมายและตัวช้ีวัด

• เพื่อเป็นการสะท้อนถึงความสำาเร็จและปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น

• คณะกรรมการด้านนวัตกรรม กำาหนดตัวช้ีวัดตามหลัก Balanced Scorecard  

ท้ัง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการเงิน ด้านลูกค้า ผลิตภัณฑ์และบริการ ด้านกระบวน 

การภายใน และด้านการเรียนรู้และการพัฒนา 

2. การดำาเนินงานและติดตามผล

คณะทำางานด้านนวัตกรรมประจำาสายงาน และ  อวน. ตรวจติดตาม

ผลการดำาเนินการ รวมไปถึงปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ ้น ของแผนงาน 

โครงการหรือกิจกรรมที่กำาหนด

3. การรวบรวมและประเมินผล

อวน. รวบรวมผลการตรวจติดตามจากคณะทำางานด้านนวัตกรรม

ประจำาสายงานต่าง ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับตัวชี้วัด รวมถึงวิเคราะห์และ

ถอดบทเรียน เพื่อพัฒนาแนวทาง การปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพ

4. การรายงานผลและการกำากับดูแล

อวน. นำาผลที่ได้ นำาเสนอและรายงานต่อคณะกรรมการด้านนวัตกรรม

อย่างน้อยรายไตรมาส เพื่อกำาหนดนโยบายในการบริหารจัดการต่อ 






