คู่มอ
ื บริหารจัดการ
นวัตกรรม กฟผ.
ก า ร ไ ฟ ฟ า ฝ า ย ผ ลิ ต แ ห่ ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย

คู่มือการปฏิบัติงาน
เรื่อง : การบริหารจัดการนวัตกรรม กฟผ.

(หน้า 2/38)

หน่วยงาน ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม (อวน.)

สารบัญ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

วัตถุประสงค์
ขอบเขต
คานิยาม
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
โครงสร้างผู้รับผิดชอบ
ขั้นตอนการดาเนินงาน
6.1 ระบบการบริหารจัดการ
6.2 ระบบการส่งเสริมการดาเนินงาน
6.3 ระบบติดตามประเมินและรายงานผลการดาเนินงานแก่ผู้บริหารสูงสุด
คณะกรรมการ และ/หรือคณะอนุกรรมการ
7. บันทึกจากการดาเนินงานที่ต้องจัดเก็บ
8. บันทึกการปรับปรุงแก้ไขเอกสาร
9. QWP กระบวนการที่เกี่ยวข้อง

หน้า
3
3
4
5
6
8
9
20
25
27
27
28

คู่มือการปฏิบัติงาน
เรื่อง : การบริหารจัดการนวัตกรรม กฟผ.

(หน้า 3/38)

หน่วยงาน ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม (อวน.)

1. วัตถุประสงค์
1.1 เพือ่ ใช้เป็นกรอบแนวทางสาหรับบริหารจัดการนวัตกรรมของ กฟผ
1.2 เพือ่ สร้างความเข้าใจองค์ประกอบและกระบวนการภาพรวมในการบริหารจัดการนวัตกรรม กฟผ.

2. ขอบเขต
คู่มือฉบับนี้ เป็นการแสดงถึงระบบและกระบวนการด้านวิจัยและนวัตกรรมในภาพรวมของ กฟผ. โดยขอบเขต
ครอบคลุม 3 ส่วนหลัก ได้แก่
- ส่วนการบริหารจัดการนวัตกรรมในเชิงนโยบาย โดยมีคณะกรรมการเทคโนโลยีดิจิทัล การจัดการความรู้และ
นวัตกรรม และ คณะกรรมการนโยบายงานวิจัยและพัฒนา นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และทรัพย์สินทางปัญญา
(คนวพ.) เป็นผู้กาหนด ผลักดันและกากับนโยบายด้านวิจัยและนวัตกรรมของ กฟผ.
- ส่วนการบริหารจัดการนวัตกรรมในเชิงปฏิบัติ โดยครอบคลุมฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม (อวน.) คณะทางาน
ประจาสายงานต่างๆ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เป็นผู้ดาเนินการบริหารจัดการ ส่งเสริมและรวบรวมผล
การดาเนินการด้านวิจัยและนวัตกรรม
- ส่วนการพัฒนานวัตกรรม โดยนโยบายของ กฟผ. เปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. ทุกคนสามารถมีส่วนร่วม
ในการสร้างแนวคิดริเริ่มสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมได้

คู่มือการปฏิบัติงาน
เรื่อง : การบริหารจัดการนวัตกรรม กฟผ.

(หน้า 4/38)

หน่วยงาน ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม (อวน.)

3. คานิยาม
คาศัพท์
กฟผ.
ผวก.
คบ.กฟผ.
คนวพ.
รวย.
อวน.
อศค.
อทบ.
สายงาน
วิจัยและพัฒนา
นวัตกรรม

ความหมาย
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ผู้ว่าการ กฟผ.
คณะกรรมการบริหาร กฟผ.
คณะกรรมการนโยบายงานวิจัยและพัฒนา นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และทรัพย์สินทางปัญญา หรือเรียกโดย
ย่ อ ว่ า “คนวพ.” ซึ่ งมี ห น้ า ที่ ห ลั ก ในการจั ด ท าแผนแม่ บ ท กรอบงานวิ จั ย และพั ฒ นา นวั ต กรรม และ
สิ่งประดิษฐ์ของ กฟผ. ให้สอดคล้องและรองรับกับนโยบายและยุทธศาสตร์ของ กฟผ.
รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์
ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม
ฝ่ายพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคคลและคุณภาพ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์การ
คาสาหรับเรียกแต่ละสายงานในระดับรองผู้ว่าการ ตามโครงสายการบังคับบัญชาของ กฟผ.
การศึกษาค้นคว้าอย่างมีระบบหรือใช้เทคนิคพิเศษเพื่อให้ได้มาซึ่งความรู้ใหม่ หรือเพื่อนาความรู้ใหม่ไป
ประยุกต์ใช้ รวมถึงการนาความรู้ความชานาญไปปรับปรุงแก้ไขอย่างมีระบบเพื่อให้ดีขึ้นกว่าเดิมอย่างเห็นได้
ชัดทางด้านปริมาณและคุณภาพ
สิ่งใหม่ที่เกิดจากการใช้ความรู้และความคิดสร้างสรรค์ มาปรับปรุ ง พัฒนา กระบวนการ ผลิตภัณฑ์ หรือ
องค์ความรู้เดิม ให้เกิดประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือเชิงสังคมอย่างเป็นรูปธรรม
ทั้งนี้ นวัตกรรม จาแนกได้หลายประเภท เช่น
1. นวั ต กรรมผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละบริ ก าร (Product & Service Innovation) เช่ น รถยนต์ โทรทั ศ น์
แว่นตา ธุรกรรมธนาคารผ่านทางโทรศัพท์
2. นวัตกรรมกระบวนการ (Process Innovation) เช่น การลดขั้นตอนเพื่อให้ผลิตแบบทันเวลาพอดี
การบริหารงานคุณภาพองค์กรรวม
3. นวัตกรรมแบบจาลองธุรกิจ (Business Model Innovation)

คู่มือการปฏิบัติงาน
เรื่อง : การบริหารจัดการนวัตกรรม กฟผ.
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หน่วยงาน ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม (อวน.)

4. เอกสารที่เกี่ยวข้อง
4.1 ข้อบังคับ กฟผ. ฉบับที่ 403 ว่าด้วย คณะกรรมการเคโนโลยีดิจิทัล การจัดการความรู้และนวัตกรรม
4.2 ข้อบังคับ กฟผ. ฉบับที่ 404 ว่าด้วย การบริหารงานวิจัยและพัฒนา นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และทรัพย์สินทาง
ปัญญา
4.3 ระเบียบ กฟผ. ฉบับที่ 380 ว่าด้วย การบริหารงานวิจัยและพัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์
4.4 ระเบียบ กฟผ. ฉบับที่ ... ว่าด้วย การบริหารจัดการและใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญา (อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ โดยแก้ไขรวมกับระเบียบ กฟผ. ฉบับที่ 380)
4.5 คาสั่ง กฟผ. ที่ ค. 23/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายงานวิจัยและพัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์
4.6 คาสั่ง กฟผ. ที่ ค. 76/2563 เรื่อง การปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานวิจัยและพัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์
4.7 คู่มือกระบวนการรวบรวมและคัดเลือกแนวคิด (idea) (อยู่ระหว่างดาเนินการ)
4.8 คู่มือการขอรับทุนโครงการนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
4.9 คู่มือการจัดทาข้อเสนอโครงการวิจัยและพัฒนา นวัตกรรม เพื่ อขอรับทุนสนับสนุนจาก กฟผ. สาหรับ
นักวิจัยภายนอก
4.10 คู่มือประกอบการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยและพัฒนา นวัตกรรม
4.11 คู่มือประกอบการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยและพัฒนา นวัตกรรม (สาหรับหน่วยงานเอกชนและ Startup)
4.12 คู่มือตรวจติดตามและประสานงานโครงการวิจัยและพัฒนา นวัตกรรม
4.13 คู่มือประกอบกระบวนการโครงการ EGAT Playground (อยู่ระหว่างดาเนินการ)
4.14 คูม่ ือบริหารจัดการและใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญา กฟผ. (อยู่ระหว่างดาเนินการ)
4.15 คู่ มื อ กระบวนการต่ อ ยอดและขยายผลงานวิ จั ย และพั ฒ นา นวั ต กรรมและสิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ (อยู่ ระหว่ าง
ดาเนินการ)
4.16 คู่มือการบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรม สาหรับหน่วยงานประจาสายงาน (อยู่ระหว่างดาเนินการ)

คู่มือการปฏิบัติงาน
เรื่อง : การบริหารจัดการนวัตกรรม กฟผ.
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หน่วยงาน ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม (อวน.)

5. โครงสร้างผู้รับผิดชอบ

ภาพที่ 1 โครงสร้างผู้รับผิดชอบด้านนวัตกรรมของ กฟผ.

5.1 คณะกรรมการเทคโนโลยีดิจิทัล การจัดการความรู้และนวัตกรรม
มีอานาจหน้าที่และบทบาทสาคัญในการกาหนดนโยบายด้านนวัตกรรม ให้ความเห็นชอบและทบทวนแผน
แม่ บทด้ านนวั ตกรรมและแผนปฏิ บั ติ การที่ เกี่ ยวข้ องในระดั บองค์ การ และก ากั บดู แล ติ ดตาม ให้ ข้ อสั งเกตและ
ข้อเสนอแนะเกี่ ยวกับ การดาเนิ นการตามนโยบายและแผนดังกล่ าวทุ กไตรมาส ตลอดจนส่ งเสริมและสนับสนุ นให้
หน่วยงานใน กฟผ. รวมทั้งผู้ปฏิบัติงานมีความคิดสร้างสรรค์และมีการบริหารจัดการด้านนวัตกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ
ผ่านการสนับสนุนทรัพยากรต่างๆ เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สถานที่ บรรยากาศและสภาพแวดล้อม การให้สิทธิ
ประโยชน์และแรงจูงใจ การปรับปรุงระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น (ตามข้อบังคับ กฟผ. ฉบับที่ 403)
5.2 คณะกรรมการนโยบายงานวิจัยและพัฒนา นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และทรัพย์สินทางปัญญา (คนวพ.)
ตามค าสั่ ง กฟผ. ที่ 23/2562 เรื่ อ ง แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการนโยบายงานวิ จั ย และพั ฒ นา นวั ต กรรม
สิ่งประดิษฐ์ และทรัพย์สินทางปัญญา โดยมีผู้ว่าการ กฟผ. เป็นประธานกรรมการ ผู้บริหารระดับรองผู้ว่าการ และ
ผู้ช่วยผู้ว่าการเป็นกรรมการและมีผู้ อานวยการฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมเป็นเลขานุการ มีบทบาทหน้าที่และความ
รับผิดชอบ ดังนี้
- จัดให้มีแผนแม่บท กรอบงานวิจัยและพัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ของ กฟผ. ให้สอดคล้องและ
รองรับกับนโยบายและยุทธศาสตร์ของ กฟผ.
- พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนงานวิจัยและพัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ พร้อมวงเงินงบประมาณ
ประจาปีในภาพรวม ตามที่แต่ละสายงานเสนอ
- กาหนดหลักเกณฑ์และผู้มีอานาจเกี่ยวกับการบริหารงานวิจัยและพัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์
- ตรวจสอบและประมินผลการดาเนินงานบริหารงานวิจัยและพัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ของทุก
สายงานอย่างต่อเนื่องทั้งกระบวนการวิจัยภายในและกายนอก เพื่อปรับปรุงกระบวนการบริหรงานวิจัย
และพัฒนานวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์
- ประสานงานการดาเนินงานด้านนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติกับหน่วยงานภายนอก
นอกจากนี้ บทบาทหน้ าที่ ที่ ส าคั ญของคณะกรรมการ คนวพ. เป็ นการก าหนดหรื อรั บมอบนโยบายจาก
คณะกรรมการเทคโนโลยีดิจิทัล การจัดการความรู้และนวัตกรรม เพื่อกาหนดและทบทวนตัวชี้วัดด้านวิจัยและนวัตกรรม
อย่างสม่าเสมอ รวมถึงติดตามผลการดาเนินงาน ผ่านการประชุม คนวพ. ซึ่งการประชุมจัดขึ้นเป็นรายไตรมาส การให้

คู่มือการปฏิบัติงาน
เรื่อง : การบริหารจัดการนวัตกรรม กฟผ.
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หน่วยงาน ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม (อวน.)

แนวทางและส่งเสริมการใช้ความคิดสร้างสรรค์และการสนับสนุนการสร้างนวัตกรรม สร้างบรรยากาศในองค์การเพื่อให้
เกิดการปรับปรุงผลการดาเนินการ และการนาไปถ่ายทอดสื่อสารให้สายงานปฏิบัติในทิศทางเดียวกันอย่างเป็นระบบ
5.3 หน่วยงานด้านนวัตกรรม กฟผ.
5.3.1 ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม (อวน.)
ทาหน้าที่รับนโยบาย จัดทาคู่มือนวัตกรรม กระบวนการ แผนการดาเนินการ การส่งเสริม และ
สนับสนุนนวัตกรรม ในภาพรวมของ กฟผ. การจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อ ส่งเสริมให้หน่วยงานต่างๆ ขององค์กร ใช้
ความคิดสร้างสรรค์และบริหารจัดการนวัตกรรมได้ตามนโยบาย แผนแม่บทฯ และแผนปฏิบัติการประจาปีที่กาหนด
รวมถึงการนาเสนอข้อมูลการจัดสรรทรัพยากรและงบประมาณประจาปี เป็นไปอย่างมีประสิทธิผล รวมถึงติดตามและ
รายงานผลการดาเนินงานแก่คณะกรรมการเทคโนโลยีดิจิทัล การจัดการความรู้และนวัตกรรมและคณะกรรมการ
คนวพ. ทุกไตรมาส นอกจากนี้ ยังมีการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น หน่วยงานธุรกิจ หน่วยงานด้าน
บุคลากร ฯลฯ เพื่อให้การดาเนินการด้านวิจัยและนวัตกรรมเป็นไปอย่างคล่องตัวและครบถ้วน ตั้งแต่การสร้างแนวคิด
จนต่อยอดไปสู่ธุรกิจ
5.3.2 หน่วยงาน/คณะทางานด้านนวัตกรรมระดับสายงาน/ฝ่าย
ในปัจจุบัน มีการกาหนดผู้ดาเนินการด้านนวัตกรรมระดับสายงาน ทั้งในรูปแบบของคณะทางานและ
ผู้รับผิดชอบด้านนวัตกรรม ตามบริบทและความเหมาะสมของสายงานนั้น แต่ทั้งนี้ ต้องรับนโยบาย และสื่อสาร
ถ่ายทอดนโยบาย คู่มือ แผนและกระบวนการด้านนวัตกรรมของ กฟผ. สนับสนุน ส่งเสริมและบริหารจัดการงานวิจัย
และนวัตกรรมที่เกิดขึ้นในสายงาน การติดตามและรวบรวมผลการดาเนินโครงการของสายงาน และรายงานผลการ
ดาเนินการส่งให้ อวน. เพื่อประกอบการการรายงานผลการดาเนินการในภาพรวมของทุกสายงานต่อ คณะกรรมการ
เทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล การจั ด การความรู้ แ ละนวัต กรรมและคณะกรรมการนโยบายงานวิจัย และพั ฒ นา นวั ต กรรม
สิ่งประดิษฐ์ และทรัพย์สินทางปัญญา รายไตรมาสต่อไป ทั้งนี้ มีตัวอย่างคณะทางานของสายงาน เช่น คณะทางาน
ดาเนินงานวิจัยและพัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์สายงานรองผู้ว่าการเชื้อเพลิง, คณะกรรมการพัฒนาองค์กรแห่ง
นวัตกรรม สายงานรองผู้ว่าการธุรกิจ, คณะกรรมการบริหารงานวิจัยและพัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ สายงานรอง
ผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า เป็นต้น

คู่มือการปฏิบัติงาน
เรื่อง : การบริหารจัดการนวัตกรรม กฟผ.
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6. ขั้นตอนการดาเนินงาน

ภาพที่ 2 แบบจาลองการบริหารจัดการนวัตกรรม กฟผ. ในภาพรวม

ภาพที่ 3 ระบบด้านนวัตกรรมในเชิงบริหารจัดการภาพรวม กฟผ.

คู่มือการปฏิบัติงาน
เรื่อง : การบริหารจัดการนวัตกรรม กฟผ.
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จากภาพที่ 2 กฟผ. มีแบบจาลองภาพรวมการบริหารจัดการนวัตกรรม โดยมีหัวข้อที่เกี่ยวข้อง 8 ด้าน เชื่อมโยง
ระหว่างบริบทของ กฟผ. และปัจจัยภายนอก ซึ่งจากแบบจาลองดังกล่าวสามารถแสดงเป็น ระบบและขั้นตอนเพื่อ
ดาเนินการบริหารจัดการนวัตกรรมได้ (ภาพที่ 3) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
6.1 ระบบการบริหารจัดการ
ในระบบการบริหารจัดการนวัตกรรม มีขั้นตอนสาคัญที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก ได้แก่
1. การกาหนดทิศทางของ กฟผ.
เป็นส่วนที่มีความสาคัญอย่ างมาก เนื่องจากเป็นการแสดงถึงภาพที่ กฟผ. ต้องการเป็นในอนาคต
ซึ่งจะส่งผลต่อทิศทางในการสร้างสรรค์นวัตกรรม รวมถึงการบริหารจัดการเป็นไปอย่างถูกต้อง สอดคล้องและมี
ประสิทธิภาพ ดังนั้น ผู้บริหารระดับสูงจาเป็นต้องกาหนด/ทบทวนวิสัยทัศน์และพันธกิจ รวมถึงค่านิยมในด้านความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์และการพัฒนานวัตกรรมที่ชัดเจน
โดย กฟผ. มีการกาหนดและทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจและค่านิยม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ปั จ จุ บั น และผลวิ เ คราะห์ แ นวโน้ ม ในอนาคตอย่ า งสม่ าเสมอ ผ่ า นการประชุ ม Top Team Meeting (TTM) ซึ่ ง
ประกอบด้วย ประธานกรรมการ กรรมการ กฟผ. ผู้ว่าการ กฟผ. รองผู้ว่าการ และผู้บริหารบริษัทในกลุ่ม กฟผ. โดย
ปัจจุบัน วิสัยทัศน์ พันธกิจและค่านิยม กฟผ. เป็นดังนี้
วิสัยทัศน์ กฟผ.
“INNOVATE POWER SOLUTIONS FOR A BETTER LIFE”
“นวัตกรรมพลังงานไฟฟ้าเพื่อชีวิตที่ดีกว่า”
พันธกิจ กฟผ.
“เป็นองค์การหลักเพื่อรักษาความมั่นคงด้านพลังงานไฟฟ้า
และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้วยนวัตกรรม เพื่อความสุขของคนไทย”
ค่านิยม กฟผ.

จากวิสัยทัศน์ พันธกิจและค่านิยม จะเห็นว่า กฟผ. มีความต้องการในการเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันและรักษาความมั่นคงดานพลังงานไฟฟ้า โดยมุ่งเน้นพัฒนาด้วยนวัตกรรมเป็นอย่างยิ่ง ทั้งการแสวงหาวิธีการ
ใหม เพื่อใหไดผลลั พธที่ มีป ระโยชนเชิง พาณิช ย หรือ เชิงสั งคม ตลอดจนการปรับปรุง พัฒ นางาน เพื่อใหเกิ ด
กระบวนการใหม

คู่มือการปฏิบัติงาน
เรื่อง : การบริหารจัดการนวัตกรรม กฟผ.
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2. การจัดทาและถ่ายทอดยุทธศาสตร์และแผนแม่บทด้านนวัตกรรม
เป็นการวางยุทธศาสตร์และกาหนดแผนปฏิบัติการด้านนวัตกรรม เพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์และเป้าหมายหลักขององค์การ ขับเคลื่อนองค์การสู่ ภาพอนาคตและทิศทางยุทธศาสตร์ กฟผ. โดยมี
คณะกรรมการเพื่อกากับดูแลและติดตามการดาเนินงานด้านนวัตกรรม กฟผ. (คณะกรรมการเทคโนโลยีดิจิทัล การ
จัดการความรู้และนวัตกรรม และ คณะกรรมการนโยบายงานวิจัยและพัฒนา นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และทรัพย์สิน
ทางปัญญา [คนวพ.]) ได้จัดให้มีการวางยุทธศาสตร์ด้านนวัตกรรมและแผนแม่บทงานด้านนวัตกรรม และมีฝ่ายวิจัย
และนวัตกรรม (อวน.) เป็นผู้ดาเนินการ ซึง่ แนวทางการดาเนินการ ดังภาพที่ 4 ประกอบด้วย

ภาพที่ 4 กระบวนการจัดทาแผนแม่บทด้านนวัตกรรม

1. ศึ ก ษาสถานการณ์ สภาพแวดล้ อ มและปั จ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ทั้ ง ภายในและภายนอก กฟผ.
ตัวอย่างเช่น แผนยุทธศาสตร์ กฟผ. แผนแม่บทด้านอื่นๆ นโยบายของผู้บริหาร ผลการดาเนินงาน
แนวโน้มด้านเทคโนโลยี ความต้องการของตลาด ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นต้น
2. นาข้อมูลที่ได้มาเข้ากระบวนการวิเคราะห์ ผ่านเครื่องมือที่เกี่ยวข้อง เช่น SWOT ฯลฯ
3. นาผลการวิเคราะห์มากาหนดยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ด้านวิจัยและนวัตกรรม รวมถึงเป้าหมายและ
แผนปฏิบัติการระยะยาวและระยะสั้นที่เกี่ยวข้อง
4. จั ด ท าเป็ น ร่ า งแผนแม่ บ ทงานวิ จั ย และนวั ต กรรม กฟผ. เสนอต่ อคณะกรรมการนโยบาย
ด้านนวัตกรรม กฟผ. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
5. สื่อสาร ถ่ายทอดและเผยแพร่ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องเพื่อนาไปดาเนินการ
6. รวบรวมข้อมูลผลการดาเนินการและสถานการณ์ที่เปลี่ ยนไป เพื่อนามาเป็นข้อมูลนาเข้าเพื่อ
ปรับปรุงแผนแม่บทอย่างต่อเนื่อง เป็นประจาทุกปี

คู่มือการปฏิบัติงาน
เรื่อง : การบริหารจัดการนวัตกรรม กฟผ.
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สาหรับยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ด้านวิจัยและนวัตกรรม ปัจจุบันได้แบ่งเป็น 2 ด้านหลัก ได้แก่
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านงานวิจัยและนวัตกรรม – โดยเน้นการพัฒนานวัตกรรม เพื่อเพิ่มความสามารถ
ในแข่งขันในการดาเนินธุรกิจในปัจจุบัน และรองรับธุรกิจ ตามทิศทางที่ กฟผ. ต้องการมุ่งไปในอนาคต รวมถึงเพื่อการ
เติบโตของ กฟผ. และการอยู่ร่วมกับชุมชนอย่างยั่งยืน โดยประกอบด้วย 3 ยุทธศาสตร์ย่อย ดังนี้
ยุทธศาสตร์ 1.1 พัฒนาระบบไฟฟ้าปัจจุบันของ กฟผ. เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและความมั่นคง
ยุทธศาสตร์ 1.2 สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจและรองรับภาพอนาคตของ กฟผ.
ยุทธศาสตร์ 1.3 เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยนวัตกรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสนับสนุนและส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรม ประกอบไปด้วย
- พัฒนาบุคลากร เพื่อยกระดับนวัตกรรม มุ่งเน้นการพัฒนา เพิ่มขีดความสามารถและ mindset
ของบุคลากร เพื่อก้าวสู่การเป็นนวัตกร
- สร้างสภาพแวดล้อม และระบบสนับสนุน มุ่งเน้นพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบและเทคโนโลยี
รวมถึงการสร้างแรงจูงใจเพื่อสนับสนุน ส่งเสริม และเอื้อให้เกิดการสร้างสรรค์แนวความคิดริเริ่ม
และนวัตกรรม
- สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก มุ่งเน้นพัฒนาความร่วมมือเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
สร้างความว่องไว และช่องทางต่อยอดนวัตกรรม
- เพิ่มประสิทธิภาพในการบริ หารจัดการ มุ่งสร้างและพัฒนากระบวนการจัดการงานวิจัยและ
นวัตกรรมให้ไปสู่การต่อยอดเชิงพาณิชย์
ทั้งนี้ ยุทธศาสตร์ที่ 2 ได้กาหนดยุทธศาสตร์ย่อย 3 ยุทธศาสตร์ เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดการสนับสนุนและ
ส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรมในองค์การ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ 2.1 ยกระดับบุคลากร รองรับการมุ่งสู่องค์กรนวัตกรรม
ยุทธศาสตร์ 2.2 สร้างบรรยากาศ สภาพแวดล้อมและโครงสร้างพื้นฐาน เอื้อต่อการสร้างสรรค์แนวคิด
ริเริ่มและนวัตกรรม
ยุทธศาสตร์ 2.3 ยกระดับระบบการบริหารจัดการนวัตกรรม มุ่งผลักดันผลงานนวัตกรรมไปสู่การสร้าง
มูลค่าและขยายผล
3. กระบวนการด้านนวัตกรรม
เมื่อทราบเป้าหมายหรือแผนที่ต้องดาเนินการแล้ว จาเป็นต้องมีกระบวนการที่เหมาะสมเพื่อให้สามารถ
ดาเนิ น การได้อย่ างเป็ น ระบบและมีป ระสิทธิภาพ โดยส าหรับ กระบวนการสร้างและบริห ารจัดการงานวิจัยและ
นวัตกรรม กฟผ. ได้ใช้หลักการของ Stage gate ในการดาเนินการ ซึ่ง สามารถแบ่งเป็น 4 ส่วนหลักๆ (ภาพที่ 5)
ซึ่งมีรายละเอียดและขั้นตอนดังนี้

คู่มือการปฏิบัติงาน
เรื่อง : การบริหารจัดการนวัตกรรม กฟผ.
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ภาพที่ 5 กระบวนการด้านนวัตกรรมภาพรวม กฟผ.

3.1 ขั้นตอนการสร้างและรวบรวมแนวคิดสร้างสรรค์ (Ideas Generation & Collection Phase)
หากนวั ตกรรมเริ่ มต้ น จากแนวคิ ดที่ ส ร้ างสรรค์ (Creative Idea) กฟผ. ได้ ว างแนวทางและ
กระบวนการเพื่ อสร้ างและรวบรวมแนวคิด ดั งกล่ าว ไม่ว่าจะเป็น ทั้ งจากภายในและภายนอก กฟผ. ซึ่งแนวคิ ดนั้ น
อาจสร้างสรรค์มาได้จากหลากหลายแหล่งที่มา (Idea source) ไม่ว่าจะเป็นความต้องการและเสียงของลูกค้าและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย (VOC และ VOS) การจัดการองค์ความรู้ ผลการดาเนินการและ Pain point ที่เกิดขึ้น แนวโน้มเทคโนโลยี
เศรษฐกิจและสังคม ทิศทางและนโยบายขององค์การที่ต้องการจะมุ่งไป หรือแม้แต่การพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน

ภาพที่ 6 กระบวนการหลักที่เกีย่ วข้องในขั้นตอนการสร้างและรวบรวมแนวคิดสร้างสรรค์

ดั ง นั้ น ส าหรั บ วิ ธี ก ารและขั้ น ตอนการสร้ า งและรวบรวมแนวคิ ด ต่ า งๆ นั้ น กฟผ. ได้ มี
การออกแบบ โดยแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ ดังนี้

คู่มือการปฏิบัติงาน
เรื่อง : การบริหารจัดการนวัตกรรม กฟผ.

(หน้า 13/38)

หน่วยงาน ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม (อวน.)

1. แบบไม่ต่อเนื่ อง (Discrete) ผ่ านการจัดกิจกรรมการประกวดแข่งขันต่างๆ ตัว อย่างเช่น
EGAT Super Cool Idea, Hackathon เป็นต้น โดยการจัดประกวดแข่งขันมีข้อดีที่สามารถรวบรวมแนวคิดในหัวข้อ
ที่สนใจได้อย่างรวดเร็ว ทั้งแนวคิดจากภายในและภายนอก กฟผ. นอกจากนี้ กฟผ. ยังมีการรวบรวมแนวคิดผ่าน
โครงการ EGAT Playground ซึง่ เป็นโครงการที่รวบรวมและคัดเลือกแนวคิด เพื่อนามาพัฒนาให้เกิดผลงานนวัตกรรม
ที่สามารถใช้งานได้จริง ผ่านการจัดกิจกรรมภายในพื้นที่ Playground ซึง่ ดาเนินการเป็นรอบ (Period)
2. แบบต่อเนื่อง (Continuous) ผ่านระบบกลางในการรวบรวมแนวคิดสร้างสรรค์ของ กฟผ.
ซึ่งดาเนินการโดยฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม (อวน.) โดยหลักการจะเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. สามารถ
เสนอแนวคิดใหม่ทั้งในส่วนการดาเนินงานและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเข้ามาในระบบ ในลักษณะของงาน routine จากนั้น
จะมีระบบคัดกรองแนวคิดเบื้องต้น เพื่อประเมินว่าแนวคิดจะได้ไปต่อหรือไม่ (Go/No-go) โดยแนวคิดที่ไม่ได้รับเลือก
จะเก็บไว้ใน Idea pool เผื่อนามาพัฒนาในอนาคตต่อไป
3.2 ขั้นตอนการพิจารณาและกลั่นกรองความเหมาะสม (Screen & Refinement Phase)
แนวคิ ด ที่ ส ร้ า งสรรค์ อาจจะยั ง ไม่ ใ ช่ แ นวคิ ด ที่ เ หมาะสม อั น เนื่ อ งจากด้ า นเทคนิ ค หรื อ ด้ า น
เศรษฐศาสตร์ ดังนั้นจึงจาเป็นต้องมีการพิจารณาและกลั่นกรองความเหมาะสมของแนวคิด เพื่อปรับจากแนวคิดไปสู่
Workable Concept ผ่านกระบวนการและหลักเกณฑ์การพิจารณาที่เกี่ยวข้อง เช่น การจัดทาข้อเสนอโครงการ
(Proposal) การประชุมพิจารณา การนาเสนอและ Pitching เป็นต้น
3.3 ขั้นตอนการทดสอบและพัฒนาต้นแบบนวัตกรรม (Development & Validation Phase)
เป็นขั้นตอนการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา ปรับปรุง เพื่อทดสอบแนวคิดและต้นแบบนวัตกรรม
ที่พัฒนาขึ้น (ทั้งทดสอบประสิทธิภาพและความสามารถของตัวผลงานเอง รวมถึงทดสอบตลาด) โดยสาหรับขั้นตอนนี้
กฟผ. มีหลายวิธีทางสนับสนุน ทั้งสาหรับหน่วยงานภายในและความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก
การแบ่งตามแนวทางหรือช่องทางการดาเนินการ
ทั้งนี้ สาหรับขั้นตอนที่ 3.2 และ 3.3 หากแสดงในลักษณะของแนวทางหรือช่องทางการดาเนินการ
สามารถแสดงรายละเอียดได้ดังนี้
A. ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยและพัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
เป็นการพัฒนานวัตกรรม ผ่านกระบวนการวิจัยและพัฒนา รวมถึงการคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ ที่เป็น
ประโยชน์ โดย กฟผ. เป็นผู้ให้ทุนสนับสนุน ซึง่ ทุนมี 2 ลักษณะ ได้แก่
- ทุนสนับสนุนโครงการนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ โดยเป็นทุน สาหรับผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. เพื่อใช้
พัฒนาสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ ในวงเงินไม่เกิน 300,000 บาท
- ทุน สนั บ สนุ น โครงการวิจั ยและพัฒ นา นวัตกรรม โดยเป็น ทุนเพื่อการวิจัยและพัฒ นา ซึ่งมี
ประเด็น ที่ย าก ซับ ซ้อนและใช้เวลามากกว่า โครงการสิ่ งประดิ ษฐ์ ฯ แต่ไม่มีว งเงินจากัด โดยโครงกานี้เปิด ให้ ทั้ ง
หน่วยงานภายในและภายนอก กฟผ. (ภาครัฐและเอกชน startup) สามารถร่วมมือกันพัฒนานวัตกรรมได้
สาหรับกระบวนการหลักที่เกี่ยวข้อง เป็นผลมาจากนโยบายการกระจายอานาจการบริหารจัดการ
ด้านนวัตกรรมตั้งแต่ปี 2560 ซึ่งเป็ น การเปิดโอกาสให้ ห น่วยงานภายในเป็นผู้รับผิดชอบและสามารถดาเนินการ

คู่มือการปฏิบัติงาน
เรื่อง : การบริหารจัดการนวัตกรรม กฟผ.

(หน้า 14/38)

หน่วยงาน ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม (อวน.)

โครงการได้เอง ภายใต้ ห ลั กเกณฑ์ ที่กาหนดโดยคณะกรรมการด้านนวัตกรรม ทาให้ เกิด ความคล่ องตัว ที่มากขึ้น
โดยขั้นตอนและกระบวนการหลักดังกล่าว ประกอบด้วย

ภาพที่ 7 การพัฒนานวัตกรรม โดยการสนับสนุนทุนโครงการวิจยั และพัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

A.1 ขั้นตอนการพัฒนาข้อเสนอโครงการ - หลังจากได้แนวคิดหรือประเด็นวิจัย จะเป็นการร่าง
ข้อเสนอโครงการ เพื่อแสดงรายละเอียดเพื่อพัฒนาแนวคิดดังกล่าว เช่น สิ่งที่ต้องการพัฒนา ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
รวมไปถึงงบประมาณที่ต้องการใช้ในโครงการ
A.2 ขั้น ตอนการพิจ ารณาข้อเสนอโครงการ – เพื่อกลั่ นกรองข้อเสนอโครงการให้ เกิดความ
เหมาะสมในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นในส่วนเนื้อหา งบประมาณหรือความเสี่ยงที่เกิดขึ้น ผ่านการประชุมและการรับ
ข้อคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญทั้งภายในและภายนอก กฟผ. หากโครงการมีความเหมาะสม จะมีการดาเนินการอนุมัติ
โครงการและจัดทาสัญญาต่อไป
A.3 ขั้นตอนการพัฒนาและทดสอบนวัตกรรม – เป็นการวิจัย พัฒนา ปรับปรุง ทดสอบ (ทั้งการ
วิจัยความสามารถของผลงานเองและการวิจัย การตลาด) เพื่อให้ได้ต้นแบบนวัตกรรมตามแผนที่ระบุในข้อ เสนอ
โครงการ ทั้งนี้ ในระหว่างการดาเนินโครงการ จะต้องมีการตรวจติดตามความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นใน
โครงการอย่างต่อเนื่อง
B. โครงการ EGAT Playground
เป็ น โครงการที่ ดาเนิน การโดย อวน. เพื่อมุ่งเน้น ให้ เกิดการพัฒ นาบุคลากร กฟผ. ให้ได้แสดง
ความสามารถในการสร้างสรรค์ ความคิดด้านนวัตกรรมและแนวคิดความเป็น ผู้ประกอบการ (Entrepreneurship)
รวมถึง การพัฒ นาให้ เกิด ผลงานนวัตกรรมที่สามารถใช้งานได้จริง และพร้อมออกสู่ เชิงพาณิช ย์ โดยขั้นตอนและ
กระบวนการหลัก ประกอบด้วย

ภาพที่ 8 การพัฒนานวัตกรรม โดยโครงการ EGAT Playground

คู่มือการปฏิบัติงาน
เรื่อง : การบริหารจัดการนวัตกรรม กฟผ.

(หน้า 15/38)

หน่วยงาน ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม (อวน.)

B.1 ขั้นตอนการนาเสนอแนวคิด (Idea Pitching) – หลังจากกระบวนการรวบรวมแนวคิด จะมี
การเปิดโอกาสให้บุคลากรนาเสนอแนวคิด เพื่อคัดกรองหาแนวคิดที่มีศักยภาพ
B.2 ขั้นตอนการบ่มเพาะธุรกิจ (Incubation) – เป็นขั้นตอนเพื่อบ่มเพาะ ต่อยอดแนวความคิดสู่
การพัฒนาเป็นธุรกิจ โดยมี ผู้เชี่ยวชาญเป็นที่ปรึกษาในการเรียนรู้การวิเคราะห์ ตลาด การสร้างจุดเด่นที่แตกต่ าง
การออกแบบ Business Model Canvas/ Lean canvas การนาเสนอผลงานให้ตรงใจลูกค้าหรือนักลงทุน รวมไปถึง
ดาเนินการสร้าง Demo เพื่อทดสอบตลาดเบื้องต้น
B.3 ขั้ น ตอนการน าเสนอแบบจ าลอง (Model Pitching) – เป็ น การน าเสนอ Demo และ
Business Model ที่ได้ ต่อผู้บริหาร กฟผ. รวมถึงนักลงทุนภายนอก เพื่อประเมินผลงานและเตรียมพร้อมผลักดัน
ผลงานสู่เชิงพาณิชย์
B.4 ขั้น ตอนการพัฒ นาและทดสอบ – เป็นการพัฒ นาและปรับปรุง Demo ให้ เป็นต้นแบบ
นวัตกรรมที่พร้อมออกสู่ตลาด ทั้งนี้ จะต้องมีการทดสอบความสามารถต้นแบบและทดสอบตลาดด้วย
C. ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก
เป็นการพัฒนานวัตกรรม ผ่านการทาความร่วมมือ (MOU) กับหน่วยงานภายนอก เช่น สานักงาน
พัฒ นาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี แห่ งชาติ (สวทช.) ส านักงานการวิจัยแห่ งชาติ (วช.) อุทยานวิทยาศาสตร์
(Science Park) เป็นต้น โดย กฟผ. เป็นผู้ร่วม / สนับสนุนทุนและทรัพยากรต่างๆ รวมถึง กาหนดประเด็นหัวข้อ
ที่ต้องการ (ซึ่งอาจเป็นหัวข้อที่ไม่เชี่ยวชาญ) โดยหน่วยงานที่ทาความร่วมมือเป็นผู้ดาเนินกระบวนการและบริห าร
จัดการให้เกิดการสร้างนวัตกรรม อีกทั้งยังมีการแบ่งผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น หากนวัตกรรมสามารถสร้างมูลค่าได้

ภาพที่ 9 การพัฒนานวัตกรรม ผ่านความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก

D. แนวทางอื่น
นอกจากวิธีการตามระบบในข้างต้นแล้ว นวัตกรรมของ กฟผ. ยังสามารถพัฒนาขึ้นมาได้จาก
แนวทางอื่นๆ เช่น
- หน่วยงานภายในมีการพัฒ นานวัตกรรม เช่น กระบวนการใหม่ หรือ อุปกรณ์ใหม่ โดยใช้
ความรู้ความสามารถและทรัพยากรของหน่วยงานเอง ซึ่งอาจดาเนินการผ่านกระบวนการ
QCC/Kaizen
- การซื้ อหรื อจ้ างพัฒ นาเทคโนโลยี จากหน่ว ยงานหรือบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญ ทาให้ได้
นวัตกรรมใหม่ขององค์การเพื่อนามาใช้ประโยชน์ได้อย่างรวดเร็ว

คู่มือการปฏิบัติงาน
เรื่อง : การบริหารจัดการนวัตกรรม กฟผ.

(หน้า 16/38)

หน่วยงาน ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม (อวน.)

การแบ่งตามประเภทนวัตกรรม
นอกจากนี้ เนื่ อ งจากนวั ต กรรมสามารถแบ่ ง ออกได้ เ ป็ น หลายประเภท ซึ่ ง แต่ ล ะประเภท
อาจมีรายละเอียด จุดที่ต้องดาเนินการหรือมุ่งเน้น (focus) แตกต่างกัน ดังนั้น กฟผ. จึงได้กาหนดรายละเอียดตาม
ประเภทของนวัตกรรม ดังนี้

ภาพที่ 10 รายละเอียดตามประเภทนวัตกรรม

a. นวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการ (Product & Service Innovation)
- เป็นการสร้างนวัตกรรมในส่วนที่ลูกค้าหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเห็นหรือสัมผัสโดยตรง
- ผลิตภัณฑ์และบริการปัจจุบันของ กฟผ. ประกอบด้วย
ผลิตภัณฑ์
บริการ : ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
พลังงานไฟฟ้า (ธุรกิจภายใต้การกากับดูแลของรัฐ) - ธุรกิจเดินเครื่องและบารุงรักษาโรงไฟฟ้า
- ธุรกิจบารุงรักษาโรงไฟฟ้า
- ธุรกิจบริหารสินทรัพย์โทรคมนาคม
- ธุรกิจวิศวกรรมและก่อสร้างโรงไฟฟ้า
- ธุรกิจวัตถุพลอยได้

- ประเด็นหรือแนวคิด การพัฒนาในผลิตภัณฑ์และบริการปัจจุบัน ส่วนใหญ่มาจาก VOC และ
VOS (เช่น ข้อคิดเห็นของลูกค้า พันธมิตรและคู่แข่ง) ในขณะที่ผลิตภัณฑ์และบริการสาหรับ
ลูกค้าใหม่ เช่น EV Micro grid ฯลฯ ส่วนใหญ่มาจากทิศทางขององค์กรและแนวโน้มด้านต่างๆ
เช่น เทคโนโลยี การตลาด ฯลฯ
- การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ โดยหลักจะเกิดขึ้นใน 3 ลักษณะ ได้แก่ การสร้างผลิตภัณฑ์
และบริ ก ารรู ป แบบใหม่ การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละบริ ก ารเดิ ม และ การเพิ่ ม
Function/Feature การท างาน โดยทั้ ง นี้ การพั ฒ นานวั ต กรรมจะมี ค วามสอดคล้ อ งกั บ
แผนพัฒนาธุรกิจ กฟผ.

คู่มือการปฏิบัติงาน
เรื่อง : การบริหารจัดการนวัตกรรม กฟผ.
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- สาหรับกระบวนการ ระยะเวลาและทรัพยากรส่วนใหญ่จะใช้ไปกับส่วนการพัฒนา
b. นวัตกรรมกระบวนการ (Process Innovation)
- เป็นการสร้างนวัตกรรมในส่วนที่ กฟผ. ดาเนินการ ลูกค้าหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่เห็นหรือ
สัมผัสโดยตรง อาจเป็นตัวกระบวนการทางานเอง หรือ การพัฒนาเครื่องมือเพื่อช่วยให้การ
ดาเนินงานดีขึ้น
- ประเด็ น หรื อ แนวคิ ด ส่ ว นใหญ่ ม าจาก Pain point และ VOC/VOS ที่ เ กิ ด ขึ้ น ระหว่ า ง
ดาเนินงาน รวมถึงการพัฒนาองค์ความรู้หรือได้สัมผัสถึงเทคโนโลยีใหม่ๆ
- ส่วนใหญ่เป็นการแก้ปัญหา เพิ่มประสิทธิภาพ ความสะดวกและลดเวลาดาเนินงาน โดยการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีต่างๆ เข้าช่วย เช่น Digital IoT Data Analytic เป็นต้น ทั้งนี้สาหรับ
กระบวนการที่มีความสาคัญ จะมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาดิจิทัลของ กฟผ. ด้วย
- สามารถดาเนินการพัฒนากระบวนการใหม่เองได้ในระดับปฏิบัติการ รวมถึงสามารถทดสอบ
และนากระบวนการใหม่ไปใช้งานได้ง่าย
- หากผลลัพธ์ที่ได้มีศักยภาพเพียงพอ สามารถนามาเป็นผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ได้
c. นวัตกรรมโมเดลธุรกิจ (Business Model Innovation)
- เป็นการสร้างนวัตกรรม ซึ่งเป็นส่วนที่อยู่ระหว่าง 2 นวัตกรรมข้างต้น กล่าวคือ เป็นการพัฒนา
วิธีการหรือกระบวนการใหม่ในการสร้างและส่งมอบคุณค่า (ผลิตภัณฑ์และบริการ) ให้กับลูกค้า
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยอาจเป็นกลุ่มลูกค้าเดิม หรือกลุ่มลูกค้าใหม่
- ประเด็นหรือแนวคิด หากเป็นโมเดลธุรกิจสาหรับ ธุรกิจเดิมของ กฟผ. จะมาจาก VOC และ
การเปรียบเทียบกับคู่แข่ง และหากเป็น สาหรับธุรกิจในอนาคต มักจะเป็นสิ่งที่พิจารณาควบคู่
ไปกับการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการใหม่
- ตั ว อย่ า งนวั ต กรรมโมเดลธุ ร กิ จ เช่ น Subscription models, Freemium, Direct-toConsumer (D2C) เป็นต้น
- สาหรับการดาเนินการ ส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นและใช้ทรัพยากรและเวลาไปกับ การทดสอบโมเดล
กับตลาด โดยอาจต้องทดสอบหลาย Iteration กว่าจะได้โมเดลที่เหมาะสม
3.4 ขั้นตอนการนาผลงานไปใช้ประโยชน์และต่อยอดขยายผล (Utilization & Extension Phase)
เมื่อต้นแบบนวัตกรรมผ่านการพัฒนา ปรับปรุง บ่มเพาะจนมีศักยภาพที่เหมาะสมและเพียงพอ
ต่อการนามาใช้ประโยชน์ กฟผ. จึงมีแนวทางเพื่อนาต้นแบบนวัตกรรมาสร้างมูลค่าและต่อยอดขยายผล โดยแบ่งเป็น
3 ส่วน โดยมีรายละเอียดดังนี้
A. การบริหารจัดการด้านทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual property Management)
ดาเนินการภาพรวมโดยฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม (อวน.) ซึ่งมีส่วนประกอบและขั้นตอนหลัก
ประกอบด้วย

คู่มือการปฏิบัติงาน
เรื่อง : การบริหารจัดการนวัตกรรม กฟผ.

(หน้า 18/38)

หน่วยงาน ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม (อวน.)

ภาพที่ 11 ภาพรวมการบริหารจัดการด้านทรัพย์สินทางปัญญา

A.1 การได้มาซึ่งทรัพย์สินทางปัญญา
เป็นการนาข้อมูลของต้นแบบนวัตกรรมไปดาเนินการขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
ซึง่ ทรัพย์สินทางปัญญานั้น สามารถแยกได้เป็นหลายประเภท เช่น สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ ฯลฯ ขึ้นกับลักษณะ
ของงานและขั้นการประดิษฐ์ ทั้งนี้ หากไม่ต้องการเปิดเผยข้อมูล ก็สามารถดาเนินการในลักษณะของความลับทาง
การค้าได้ นอกจากนี้ การได้มาซึ่งทรัพย์สินทางปัญญายังสามารถได้มาจากการซื้อหรือเช่า ซึ่งขึ้นกับนโยบายและ
ทิศทางที่ กฟผ. ต้องการจะมุ่งไป
A.2 การนาทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์
จากทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาที่ กฟผ. มีตามข้างต้น สามารถนามาใช้ประโยชน์ โดย
แบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ การรักษาสิทธิ เพื่อป้องกันหน่วยงานภายนอกคัดลอกหรือละเมิดผลงานนวัตกรรมของ กฟผ.
และอีกส่วนคือ การนาทรัพย์สินทางปัญญาไปสร้างมูลค่า เช่น การขายหรือให้เช่าสิทธิ ฯลฯ โดยในการตัดสินใจว่าจะ
บริหารจัดการ IP Portfolio ในลักษณะใด จาเป็นต้องมีการเสนอต่อคณะกรรมการด้านนวัตกรรม กฟผ.
B. การนานวัตกรรมไปใช้ประโยชน์และผลักดันให้เกิดการนาขยายผลภายใน กฟผ.
โดยมีขั้นตอนหลักที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
B.1 การนาผลงานนวัตกรรมใช้ประโยชน์ในหน่วยงาน
โดยส่วนใหญ่มักเป็นประเภทนวัตกรรมกระบวนการ โดยอาจเป็นวิธีการ กระบวนการหรือ
เครื่องมือใหม่ที่ใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดาเนินงานของหน่วยงานภายใน
B.2 การพิจารณาการขยายผลงานนวัตกรรมภายใน กฟผ.
เมื่อมีการน าผลงานไปใช้ประโยชน์สั กระยะ ฝ่ ายวิจัยและนวัตกรรมจะดาเนินการ
รวบรวมข้อมูลผลประโยชน์ที่ได้ โดยหากผลเป็นไปในทางที่ดี คณะกรรมการด้านนวัตกรรมจะมีการพิจารณาและผลักดัน
ให้เกิดการขยายผลต่อยอดของนวัตกรรมไปยังหน่วยงานที่มภี าระหน้าทีล่ ักษณะเดียวกันหรือคล้ายกันแต่อยู่ในภูมิภาคอื่น

คู่มือการปฏิบัติงาน
เรื่อง : การบริหารจัดการนวัตกรรม กฟผ.
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B.3 การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลงานนวัตกรรมภายใน กฟผ.
เป็นการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลงานและความสาเร็จที่ได้จากการพัฒนาต้นแบบ
นวัตกรรม ผ่านการร่วมกิจกรรมต่างๆ เช่น การจัดงาน Showcase การจัดงานประกวดด้านนวัตกรรม ฯลฯ เพื่อเป็น
การยกย่องชมเชยให้กับนักวิจั ยหรือนวัตกรเจ้าของผลงาน รวมถึงเป็ นแหล่งรวบรวมและแลกเปลี่ยนแนวคิดใหม่
ระหว่างบุคลากร เพื่อต่อยอดนวัตกรรมใหม่ๆ ต่อไป
C. การเผยแพร่ผลงานและผลักดันสู่การขยายผลเชิงพาณิชย์และเชิงสังคม
ในปั จ จุ บั น กฟผ. มี ก ารพั ฒ นาช่ อ งทางและแนวทาง เพื่ อพยายามผลั ก ดั น ให้ ต้ น แบบ
นวัตกรรม รวมถึงทรัพย์สินทางปัญญาของ กฟผ. สามารถสร้างมูลค่าทั้งในเชิงพาณิชย์และเชิงสังคม ทาให้องค์การ
สามารถอยู่ได้อย่างยั่งยืน โดยในการขยายผลนี้ จาเป็นต้องมีการร่วมมือกันจากหลายหน่วยงาน ซึ่งมีขั้นตอนหลักที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้

ภาพที่ 12 ช่องทางในการขยายผลงานนวัตกรรมเชิงพาณิชย์และเชิงสังคม

C.1 การพิจารณาการขยายผลงานนวัตกรรมภายนอก กฟผ.
จากผลงานด้านนวัตกรรม ไม่ว่าจะเป็นตัวต้นแบบ/วิธีการของนวัตกรรมเอง ทรัพย์สิน
ทางปัญญา รวมถึงผลการทดสอบด้านการตลาด เป็นข้อมูลนาเข้าสาหรับคณะกรรมการด้านนวัตกรรม เพื่อพิจารณา
การขยายผลนวัตกรรมภายนอก และช่องทางเบื้องต้น โดยอาจเป็น กฟผ. ดาเนินการเองในเชิงพาณิชย์หรือเชิงสังคม
ผ่านหน่วยงานธุรกิจและหน่วยงาน CSR หรือความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก เช่น สวทช. อุทยานวิทยาศาสตร์
C.2 การพิจารณาความเหมาะสมของช่องทางการขยายผลงานนวัตกรรม
หากได้รับความเห็นชอบให้มีการขยายผล หากเป็นกรณีที่จะดาเนินการโดยหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับ กฟผ. จะต้องมีการพิจารณาความเป็นไปได้และความเหมาะสม (Feasibility) ของการต่อยอดนวัตกรรม
รวมถึงพิจารณาช่องทางขยายผล โดยคณะกรรมการพัฒนาธุรกิจ (คพธ.) ตัวอย่างช่องทาง เช่น การส่งต่อให้กับบริษัท
ในเครือ กฟผ. ได้แก่ EGCO RATCH EGATi การส่งต่อให้บริษัทนวัตกรรม หรือ กฟผ. ดาเนินงานเองโดยฝ่ายจัดการ
ธุรกิจ (อกธ.) และฝ่ายพัฒนาธุรกิจเกี่ยวเนื่อง (อพธ.) เป็นต้น

คู่มือการปฏิบัติงาน
เรื่อง : การบริหารจัดการนวัตกรรม กฟผ.
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C.3 การนาผลงานนวัตกรรมไปสร้างมูลค่า
หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งตามช่ อ งทางที่ ก าหนด ร่ ว มกั บ การสนั บ สนุ น จากฝ่ า ย อวน.
นาผลงานนวัตกรรมไปบริหารจัดการและต่อยอดเพื่อสร้างประโยชน์และมูลค่า
C.4 การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลงานนวัตกรรมภายนอก กฟผ.
เป็นการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลงานและความสาเร็จที่ได้จากการพัฒนาต้นแบบ
นวัตกรรม รวมถึงการนาผลงานนวัตกรรมไปสร้างมูลค่าและใช้ประโยชน์ โดยหน่วยงานประชาสัมพันธ์ กฟผ. รวมถึง
ผ่านการร่วมกิจกรรมต่างๆ เช่น การจัดงาน Showcase การร่วมงานประกวดด้านนวัตกรรมต่างๆ
6.2 ระบบการส่งเสริมการดาเนินงาน
เพื่ อ ให้ ร ะบบและกระบวนการสร้ า งสรรค์ น วั ต กรรมเป็ น ไปอย่ า งมี สิ ท ธิ ภ าพและเกิ ด ประสิ ท ธิ ผ ล
ระบบส่ งเสริ ม จึ ง มีส่ ว นส าคัญ อย่ า งมาก เนื่ องจากสามารถช่ว ยสนับสนุน สร้างความคล่ องตัว และรวดเร็ ว ให้ กั บ
ระบบงานหลักได้ โดยระบบการส่งเสริม มีรายละเอียดดังนี้
1. การจัดสรรทรัพยากร
เพื่ อ ให้ ก ารสนั บ สนุ น ให้ ส ามารถด าเนิ น งานด้ า นวิ จั ย และนวั ต กรรมให้ บ รรลุ เ ป้ า หมายได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ เหมาะสมและสามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมได้อย่างต่อเนื่อง กฟผ. จึงมีการกาหนดแนวทางและขั้นตอน
การจัดสรรทรัพยากรด้านนวัตกรรม ดังนี้
1.1 การจัดสรรงบประมาณ
สาหรับงบประมาณที่ใช้ดาเนินการด้านงานวิจัยและนวัตกรรม กฟผ. มีแนวทางการจัดสรร ดังนี้

ภาพที่ 13 การจัดสรรงบประมาณด้านงานวิจัยและนวัตกรรม กฟผ.

คู่มือการปฏิบัติงาน
เรื่อง : การบริหารจัดการนวัตกรรม กฟผ.
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หน่วยงาน ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม (อวน.)

ภาพที่ 14 กรอบและสัดส่วนงบประมาณตามลักษณะและทิศทางนวัตกรรม กฟผ.

- วงเงินงบประมาณด้านนวัตกรรม กาหนดมาจาก 3% จากกาไรสุทธิของ กฟผ. โดยอ้างอิงตามที่
คณะรัฐมนตรีได้กาหนดให้รัฐวิสาหกิจจัดสรรงบประมาณสาหรับการวิจัยและพัฒนาจากกาไรสุทธิในแต่ละปี
- จากนโยบายการกระจายอานาจการดาเนินงานด้านวิจัยและนวัตกรรม คณะกรรมการ คนวพ.
ได้มีการกาหนดงบประมาณดังกล่าว ไปยังสายงานต่างๆ เพื่อนาไปใช้การพัฒ นานวัตกรรมผ่านโครงการต่างๆ ตาม
แผนที่ทางสายงานเสนอมาในแต่ละปี ทั้งนี้ จะมีการจัดสรรงบประมาณอีกส่วนหนึ่งให้กับ ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม
(อวน.) เพื่อใช้สาหรับการจัดกิจกรรมและงานสนับสนุนด้านวิจัยและนวัตกรรมในภาพรวมของ กฟผ. ด้วย
- ส าหรั บ โครงการด้ า นวิ จั ย และนวั ต กรรม คณะกรรมการ คนวพ. ได้ก าหนดสั ด ส่ ว นของ
งบประมาณตามทิศทาง กฟผ. 5 ด้าน เพื่อควบคุมและมุ่งเน้นให้การพัฒนาในทิศทางที่มีวงเงินสูง นอกจากนี้ ยังได้
กาหนดแนวทางและหลั กเกณฑ์ในการพิจ ารณางบประมาณที่ ใช้ในการดาเนินโครงการ เพื่อควบคุมการใช้ จ่ า ย
งบประมาณให้เป็นไปอย่างเหมาะสม
1.2 การจัดสรรบุคลากร

ภาพที่ 15 การจัดสรรงบบุคลากรด้านงานวิจัยและนวัตกรรม กฟผ.

คู่มือการปฏิบัติงาน
เรื่อง : การบริหารจัดการนวัตกรรม กฟผ.
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สาหรับการจัดสรรบุคลากรในด้านงานวิจัยและนวัตกรรม กฟผ. แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มหลัก ได้แก่
1. กลุ่มบุคลากรสร้างสรรค์แนวคิดใหม่และนวัตกรรม (นักวิจัย/นวัตกร)
เป็นบุคลากรที่ดาเนินการเพื่อพัฒนานวัตกรรม ทั้งในด้านเทคนิคและด้านการตลาด ผ่านการ
ดาเนินโครงการหรือช่องทางต่างๆ โดยมีแนวการจัดสรร เช่น
- กฟผ. มี น โยบาย โดยเปิ ด โอกาสให้ บุ ค ลากร กฟผ. ทุ ก คน สามารถด าเนิ น งานด้ า น
นวัตกรรมได้อย่างเต็มที่ โดยให้ถือว่าเวลาที่บุคลากรใช้ในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมนั้น
เป็นเวลาปฏิบัติงาน
- จากนโยบายการกระจายอานาจการดาเนินงานด้านวิจัยและนวัตกรรม ส่งผลให้หน่วยงาน
ภายในสามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมเองได้ อีกทั้งยังสามารถจัดสรรบุคลากรเพื่อดาเนิน
โครงการได้ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและจานวนที่เหมาะสมกับลักษณะงาน
2. กลุ่มบุคลากรสนับสนุนและบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม
เป็นบุคลากรที่ สนับสนุนและส่งเสริม ให้ บุคลากรในข้อ 1. สามารถสร้างสรรค์แนวคิ ดและ
พัฒนานวัตกรรมได้อย่างสะดวก คล่องตัวและมีประสิทธิภาพ รวมถึงติดตามผลการดาเนินการ เพื่อนามาบริหาร
จัดการต่อ โดยบุคลากรกลุ่มนี้ ตัวอย่างเช่น คณะกรรมการในโครงการ คณะทางานประจาสายงาน อวน. เป็นต้น
1.3 ระบบสารสนเทศและการจัดการเอกสาร

ภาพที่ 16 ตัวอย่างระบบสารสนเทศด้านงานวิจัยและนวัตกรรม

สาหรับระบบระบบสารสนเทศและการจัดการเอกสารในด้านงานวิจัยและนวัตกรรม มีแนวทาง ดังนี้
- กฟผ. มีการมุ่งเน้นการนาเทคโนโลยีดิจิทัล มาช่วยในระบบการบริห ารจัดการงานวิจัย และ
นวัตกรรม ตั้งแต่กระบวนการต้นทางจนถึงปลายทาง เพื่อช่วยในการรวบรวม เชื่อมโยง ค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการ
ดาเนินการด้านนวัตกรรม รวมถึงการจัดเก็บไฟล์เอกสารที่สาคัญในระบบฐานข้อมูล แทนการใช้เอกสารจริง
- การพัฒนาระบบดิจิทัล นี้ มีการกาหนดเป็นแผน Digital Transformation Roadmap ซึ่งอยู่
ภายใต้การดูแลของผู้ช่วยผู้ว่าการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ชหท.)

คู่มือการปฏิบัติงาน
เรื่อง : การบริหารจัดการนวัตกรรม กฟผ.
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หน่วยงาน ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม (อวน.)

จากภาพที่ 16 เป็ น ตั ว อย่ า งของระบบสารสนเทศที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เช่ น ฐานองค์ ค วามรู้ จ าก KM
เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลในการสร้างแนวคิดใหม่ หรือ ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญภายนอกเพื่อจับคู่และร่วมมือพัฒนานวัตกรรม
ที่ กฟผ. สนใจ เป็นต้น
1.4 การจัดสรรโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ
กฟผ. มีการวางแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ไม่ว่าจะเป็นด้านสถานที่ เครื่องมือ อุปกรณ์ ระบบ
ดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้เป็นสาธารณูปโภคที่เหมาะสมสาหรับการคิ ดค้นนวัตกรรม สนับสนุนการเป็น
องค์กรนวัตกรรม โดยมีแนวทางพัฒนา ตัวอย่างเช่น
- ห้องปฏิบัติการ และ สถาบันวิจัย กฟผ. สาหรับเป็นพื้นที่สร้าง ทดลอง ทดสอบ วิจัยและพัฒนา
ต้นแบบนวัตกรรม โดยจะมีการจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ขั้นพื้นฐานที่จาเป็น
- Workshop ในพื้นที่ของโรงไฟฟ้าหรือ Substation เพื่อสนับสนุนบุคลากรในส่วนภูมิภาคใน
การทดสอบแนวคิดและสร้างสรรค์นวัตกรรมเบื้องต้น
- Co-Working Space ในส านั ก งานกลางและส่ ว นภู มิ ภ าค รวมถึ ง พื้ น ที่ ใ นโครงการ EGAT
Playground สาหรับเป็นพื้นที่สร้างบรรยากาศและเอื้อต่อการพู ดคุย หารือ แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและแนวคิดกัน
ระหว่างบุคลากร
- โครงการ EGAT Playground นอกจากมีกระบวนการเพื่อพัฒนานวัตกรรมแล้ว ยัง เป็นพื้นที่
ส าหรั บ บุ คลากร กฟผ. ให้ แลกเปลี่ ย นแนวคิด ความรู้ รวมถึงมี กิจกรรมให้ ระดมความคิด การให้ คาปรึกษาด้าน
นวัตกรรมและธุรกิจ การบ่มเพาะธุรกิจ การสร้างเครื อข่ายและรวมทีม การสร้างต้นแบบและทดลอง การจัดแสดง
แนวคิดและผลงานนวัตกรรม
2. การสร้างวัฒนธรรมด้านนวัตกรรม
นอกจากการสนับสนุนทรัพยากรแล้ว สิ่งที่มีความสาคัญอีกหนึ่งสิ่งคือ การสร้างการมีส่วนร่วมของ
บุคลากร เพื่อให้บุคลากรตะหนักและเห็นถึงความสาคัญของนวัตกรรม จนเกิดเป็นความเชื่อและเกิดเป็นวัฒนธรรม
ด้านนวัตกรรม ดังนั้น กฟผ. จึงมีแนวทางการดาเนินการ โดยมีตัวอย่างดังนี้
- การเสริ ม สร้ า งบรรยากาศและสภาพแวดล้ อ มเพื่ อ ส่ งเสริ ม ความคิ ด สร้ างสรรค์ แ ละนวัตกรรม
ผ่านนโยบายและกิจกรรมต่างๆ เพื่อทาให้บุคลากร กฟผ. เกิดความรู้สึกและต้องการมีส่วนร่วม ทั้งในส่วนของการ
พัฒนานวัตกรรมและการสนับสนุน ตัวอย่างเช่น การจัดการประกวด การจัดกิจกรรมระดมความคิด กิจกรรมการให้
ความรู้ ความเข้าใจและการบ่มเพาะธุรกิจ เป็นต้น
- การสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรมุ่งเน้นนวัตกรรม เพื่อผลักดันและส่งเสริมให้บุคลากรของ กฟผ. มี
ส่วนร่วมในการดาเนินการด้านวิจัยและนวัตกรรม ผ่านการสร้างแรงจูงใจ เช่น การยกย่องชมเชย การมอบรางวัลใน
การประกวดและแข่งขัน การนาผลงานไปเผยแพร่ การแบ่งผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการบริหารจัดการทรัพย์สินทาง
ปัญญา เป็นต้น ทั้งนี้ นอกจากตัวบุคลากรแล้ว ยังมีแนวคิดในการสร้างแรงจูงใจต่อต้นสังกัดของบุคลากรอีกด้วย
3. การจัดการความรู้ (Knowledge Management)
องค์ความรู้และทักษะของบุคลากร กฟผ. เป็นหนึ่งในส่วนสาคัญในการพัฒนานวัตกรรม เนื่องจากมี
ความเชื่อมโยงกับความสามารถและประสิทธิภาพในการสร้างสรรค์แนวคิดและผลงานนวัตกรรมโดยตรง ดังนั้น กฟผ.
จึงเห็นความสาคัญและได้มี คณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารจัดการคุณภาพและการเพิ่มผลผลิต (คพผ.) และฝ่าย

คู่มือการปฏิบัติงาน
เรื่อง : การบริหารจัดการนวัตกรรม กฟผ.

(หน้า 24/38)

หน่วยงาน ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม (อวน.)

พัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคคลและคุณภาพ (อศค.) เพื่อเป็นหน่วยงานรับผิดชอบและดาเนินการด้าน KM สาหรับ
ความเชื่อมโยงกับด้านนวัตกรรม สามารถแสดงได้ดังนี้ (ภาพที่ 17)

ภาพที่ 17 การเชื่อมโยงกระบวนการด้านนวัตกรรมกับการจัดการความรู้

- การใช้องค์ความรู้เป็นข้อมูลนาเข้า เพื่อสร้างสรรค์แนวคิดใหม่
องค์ความรู้ ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น วิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) อุปสรรค ปัญหา รวมถึงข้อมูลเชิง
เปรียบเทียบหรือเชิงแข่งขัน ซึ่งผ่านกระบวนการและจัดเก็บในระบบ KM เป็นแหล่งข้อมูลที่บุคลากร กฟผ. สามารถ
เข้าไปศึกษาและเป็ น ข้อมูล นาเข้า เพื่อมาสร้ างสรรค์แนวคิดด้านนวัตกรรมใหม่ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นวัตกรรม
กระบวนการ นอกจากนี้ แนวคิดยังมาจากการพูดคุยและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและความรู้อีกด้วย
- การส่งผลการดาเนินการและผลลัพธ์นวัตกรรม เพื่อรวบรวมและจัดเก็บเป็นองค์ความรู้ กฟผ.
ในการพัฒนานวัตกรรม องค์ความรู้สามารถเกิดขึ้น ได้ตลอดเวลา ไม่ว่าจะในระหว่างดาเนินการ
เช่น วิธีการหรือปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น ความต้องการของตลาด ณ เวลานั้น ฯลฯ รวมไปถึงเมื่อดาเนินการจนได้
ต้นแบบนวัตกรรมและการขยายผลงาน เช่น วิธีการพัฒนา สูตรคานวณที่เหมาะสม ข้อมูลหลังการใช้งาน มูลค่าที่
เกิดขึ้น ฯลฯ โดยองค์ความรู้เหล่านี้ จะมีการรวบรวมผ่านกระบวนการติดตามผลการดาเนินการ เช่น คณะทางานด้าน
นวัตกรรมประจาสายงาน ก่อนนามาเก็บในระบบของ KM และฐานข้อมูลกลางของฝ่าย อวน.
- การพัฒนาองค์ความรู้และความสามารถของบุคลากร
- ฝ่าย อศค. ได้วางแนวทางการพัฒนาความรู้ ทักษะ ความสามารถและแนวความคิด (mindset)
เพื่อเตรียมบุคลากร กฟผ. โดยเชื่อมโยงกับ ยุทธศาสตร์ ทั้งในส่วนกิจการและธุรกิจในปัจจุบันและธุรกิจที่คาดไว้ใน
อนาคต ผ่านการกาหนด Training Road Map
- ในส่วนของแนวความคิดด้านนวัตกรรมที่ต้องการพัฒนา เช่น ความเป็นผู้มีความคิดสร้างสรรค์
กล้าคิด กล้านาเสนอความคิดใหม่ๆ การร่วมมือกันทางานเป็นทีมและมีความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship)
- แนวทาง สามารถดาเนินการผ่านหลักสูตรหลายรูปแบบ ทั้ง Classroom Training การจัดทา
Workshop การอบรมแบบผสมผสาน (Blended Training) รวมถึงการลงมือทาจริง เช่น การทางานแบบ Project
based หรือการส่งบุคลากรออกไปทดลองงานจริงภายนอก

คู่มือการปฏิบัติงาน
เรื่อง : การบริหารจัดการนวัตกรรม กฟผ.

(หน้า 25/38)

หน่วยงาน ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม (อวน.)

6.3 ระบบติ ด ตาม ประเมิน และรายงานผลการดาเนิน งานแก่ผู้บริ หารสูงสุด คณะกรรมการ และ/หรื อ
คณะอนุกรรมการ

ภาพที่ 18 ระบบติดตาม ประเมินและรายงานผลการดาเนินงาน

โดยระบบนี้ มีแนวทางและขั้นตอนการดาเนินการหลัก ประกอบไปด้วย
1. การกาหนดนโยบาย เป้าหมายและตัวชี้วัด
จากทิศทางและเป้ าหมายที่ กฟผ . ต้องการจะมุ่งไป ตามที่กาหนดในแผนแม่บทด้านนวัตกรรมใน
ข้างต้น เพื่อเป็นการสะท้อนถึงความสาเร็จและปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น คณะกรรมการด้านนวัตกรรม (คณะกรรมการ
เทคโนโลยีดิจิทัล การจัดการความรู้และนวัตกรรม และ คณะกรรมการ คนวพ .) จึงได้กาหนดตัวชี้วัดทั้งในระดับ
ผลผลิต (output) และ ผลลัพธ์ (outcome) ทั้งในส่วนของแผนปฎิบัติการ รวมถึงระบบและกระบวนการบริหารจัดการ
โดยให้ครอบคลุมตามหลัก Balanced Scorecard ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่
- ผลลัพธ์ด้านการเงิน เช่น การใช้จ่ายงบประมาณด้านนวัตกรรม รายได้ที่เพิ่มขึ้นหรือรายจ่ายที่ลดลง
- ผลลัพธ์ด้านลูกค้า ผลิตภัณฑ์และบริการ เช่น ความพึ งพอใจของลูกค้าและผู้มีส่วนส่วนเสียจากการ
บริหารจัดนวัตกรรม ความสาเร็จในการดาเนินงานตามโครงการหรือความร่วมมือกับหน่วยงานร่วม
พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
- ผลลัพธ์ด้านกระบวนการภายใน เช่น จานวนโครงการที่เกิดขึ้นตามแผนแม่บท จานวนทรัพย์สินทาง
ปัญญาที่เกิดขึ้น
- ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้และการพัฒนา เช่น จานวนบุคลากรที่มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์นวัตกรรม
จานวนหน่วยงานที่สามารถพัฒนานวัตกรรมได้ จานวนการนาผลงานด้านนวัตกรรมไปขยายผลใช้
งานในหน่วยงานอื่น
2. การดาเนินงานและติดตามผล
เมื่อมีการเริ่มต้นกระบวนการเพื่อพัฒนาแนวคิดและนวัตกรรม ผ่านแผนงาน โครงการหรือกิจกรรม
ต่างๆ คณะทางานด้านนวัตกรรมประจาสายงาน รวมถึงฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม (อวน.) จะมีการตรวจติดตามผลการ
ดาเนินการ รวมไปถึงปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น

คู่มือการปฏิบัติงาน
เรื่อง : การบริหารจัดการนวัตกรรม กฟผ.

(หน้า 26/38)

หน่วยงาน ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม (อวน.)

3. การรวบรวมและประเมินผล
อวน . รวบรวมผลการตรวจติ ด ตามจากคณะท างานด้ า นนวัต กรรมประจ าสายงานต่ า งๆ รวมถึ ง
ผลการดาเนินการและประสิทธิผลที่ได้จากระบบ เพื่อนามาเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดที่ กาหนด รวมถึงวิเคราะห์ และ
ถอดบทเรียน เพื่อนาไปพัฒนาแนวทางการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพ

ภาพ 19 การรวบรวมผลการดาเนินงานและติดตามการใช้ประโยชน์

4. การรายงานผลและการกากับดูแล
อวน. น าผลที่ ไ ด้ น าเสนอและรายงานต่ อ คณะกรรมการด้ า นนวั ต กรรมอย่ า งน้ อ ยรายไตรมาส
เพื่อกาหนดนโยบายในการบริหารจัดการต่อไป

คู่มือการปฏิบัติงาน
เรื่อง : การบริหารจัดการนวัตกรรม กฟผ.

(หน้า 27/38)

หน่วยงาน ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม (อวน.)

7. บันทึกจากการดาเนินงานที่ต้องจัดเก็บ
เอกสารหลักที่ต้องจาเป็นต้องจัดเก็บ ประกอบด้วย
ลาดับ
รายการ
1 สัญญารับทุน / บันทึกข้อตกลง
โครงการวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
2 รายงานโครงการวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ฉบับ
สมบูรณ์
3
4

การชี้บ่ง
-

การจัดเก็บ
เรียงตาม
รหัสโครงการ

-

เรียงตาม
รหัสโครงการ

การเก็บรักษา
เก็บทีน่ ักวิจัย และ
หน่วยงานบัญชี
(และไฟล์ในฐานข้อมูล)
เก็บที่ตู้ของหน่วยงาน อวน.
และห้องสมุด
(และไฟล์ในฐานข้อมูล)

8. บันทึกการปรับปรุงแก้ไขคู่มือปฏิบัติงาน
ลาดับ
1.

แก้ไขครั้งที่
0

วัน/เดือน/ปี
01/10/63

บันทึกการปรับปรุงแก้ไข
เอกสารจัดทาขึ้นใหม่ทุกหน้า

การทาลาย
5 ปี
5 ปี

คู่มือการปฏิบัติงาน
เรื่อง: การบริหารจัดการนวัตกรรม กฟผ.

9. QWP กระบวนการที่เกี่ยวข้อง
9.1 กระบวนการบริหารจัดการและการจัดการความรู้เพื่อความยั่งยืน

(หน้า 28/38)

หน่วยงาน ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม (อวน.)

คู่มือการปฏิบัติงาน
เรื่อง: การบริหารจัดการนวัตกรรม กฟผ.

(หน้า 29/38)

หน่วยงาน ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม (อวน.)

คู่มือการปฏิบัติงาน
เรื่อง: การบริหารจัดการนวัตกรรม กฟผ.

(หน้า 30/38)

หน่วยงาน ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม (อวน.)

9.2 กระบวนการรวบรวมแนวคิดสร้างสรรค์
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
หัวข้อ

ขั้นตอนการดาเนินงาน

หน่วยงานก่อนหน้า

เจ้าของกระบวนการ

หน่วยงานถัดไป

(Stekeholder)

(ด้านวิจยั และพัฒนา นวัตกรรม)

(Customer)

คณะกรรมการด้านนวัตกรรม

หน่วยงานด้านวิจยั และนวัตกรรม

อวน.

ประจาสายงาน

นักวิจยั / นักประดิษฐ์ / นวัตกร

สายงาน / ผู้ปฏิบตั งิ าน

จุดควบคุมทีส่ าคัญ
หน่วยงาน KM

กาหนดโจทย์นวัตกรรมองค์การ
ความถี่ 3 เดือน ครั้ง

Idea Theme & Policy

พัฒนา Innovation Platform
PR โจทย์ในแต่ละสายงาน
และผลักดันนวัตกรสายงานเข้าร่วม
Platform

PR โจทย์นวัตกรรม

รับทราบโจทย์นวัตกรรม

ลงทะเบียนนวัตกรบน Platform
(Innovator Registers)
เสนอแนวคิด ไอเดียนวัตกรรมใหม่ๆ
บน Platform (Idea submission)

Idea Generation
Idea Pool

ระบบโหวด :
กด Like
พัฒนาไอเดีย : Comment
สนใจใช้ประโยชน์ในสายงาน :

Idea Evaluation

กด Dislike
โหวต / comment / ให้ข้อเสนอแนะไอเดียอื่น / สนใจใช้ประโยชน์
Use

Idea Ranking
แสดงผลการจัดอันดับและ
รางวัลตามผลโหวต

ได้รับรางวัลตาม Ranking 1-3

จัด Idea Pitching

นาเสนอผลงาน Pitching Day

No Go
พิจารณาผลตามเกณฑ์
ผ่านผู้มีอานาจ และ
ผู้เชี่ยวชาญภายนอก

ได้รับแจ้งผล

Go
Potential Idea
เพื่อนาไปดาเนินการต่อ

ได้รับแจ้งผล

KM

คู่มือการปฏิบัติงาน
เรื่อง: การบริหารจัดการนวัตกรรม กฟผ.

9.3 กระบวนการรับฟังเสียงลูกค้า

(หน้า 31/38)

หน่วยงาน ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม (อวน.)

คู่มือการปฏิบัติงาน
เรื่อง: การบริหารจัดการนวัตกรรม กฟผ.

9.4 กระบวนการจัดการความรู้ กฟผ.

(หน้า 32/38)

หน่วยงาน ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม (อวน.)

คู่มือการปฏิบัติงาน
เรื่อง: การบริหารจัดการนวัตกรรม กฟผ.

(หน้า 33/38)

9.5 กระบวนการสนับสนุนทุนโครงการวิจัยและพัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
- กระบวนการก่อนเริ่มดาเนินโครงการ

- กระบวนการหลังเริ่มดาเนินโครงการจนได้ต้นแบบนวัตกรรม

หน่วยงาน ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม (อวน.)

คู่มือการปฏิบัติงาน
เรื่อง: การบริหารจัดการนวัตกรรม กฟผ.

(หน้า 34/38)

หน่วยงาน ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม (อวน.)

คู่มือการปฏิบัติงาน
เรื่อง: การบริหารจัดการนวัตกรรม กฟผ.

9.6 กระบวนการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา

(หน้า 35/38)

หน่วยงาน ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม (อวน.)

คู่มือการปฏิบัติงาน
เรื่อง: การบริหารจัดการนวัตกรรม กฟผ.

(หน้า 36/38)

หน่วยงาน ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม (อวน.)

9.7 กระบวนการขยายผลงานนวัตกรรมภายใน กฟผ.
หน่วยงานก่อนหน้า หน่วยงานก่อนหน้า
หัวข้อ

ขัน้ ตอนการดาเนินงาน

(Stekeholder)
คก.กฟผ. /
คณะกรรมการชุด
ย่อย / คบ.กฟผ.

(Stekeholder)
นักวิจยั /
นักประดิษฐ์

ผู้ รับผิ ดชอบ/หน่วยงาน
เจ้าของกระบวนการ

(Customer)

(ด้านวิจยั และพัฒนา นวัตกรรม)

ผู้ ดาเนินงาน
คนวพ.

ตัวชีว้ ัดภายใน

หน่วยงานถัดไป

อวน.

จุดควบคุมที่สาคัญ

หน่วยงานผู้ ใช้

ด้านวิจยั ประจา

Indicator)

ประโยชน์

สายงาน

กระบวนการ
(Leading

เป้ าหมายของ

ปั จจัยเสี่ยง/

มาตรการรองรั บ/
Leading Indicator
แผนสารองฉุกเฉิน

เอกสาร/แบบฟอร์ ม ช่วงเวลา/รอบ
ที่เกี่ยวข้อง

เวลา

ผลงานวิจัยและนวัตกรรม รวมถึงทรัพย์สินทางปัญญา

รวบรวมและเผยแพร่ผลงาน เช่น การจัดงาน

1

แบบฟอร์มการประกวด

เผยแพร่ผลงานวิจัยและพัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ผ่านการประกวดทั้งในเวที กฟผ และเวทีต่างประเทศ

Showcase การจัดการประกวดสิง่ ประดิษฐ์และ
นวัตกรรมในเวที กฟผ. และร่วมประกวดผลงาน

คุณภาพของผลงานตามเกณฑ์การ

จานวนผลงานสิง่ ประดิษฐ์

สิง่ ประดิษฐ์ และ

ประกวด เช่น ประโยชน์ เป็นต้น

ที่สง่ และรางวัลที่ได้

แบบฟอร์มรายงาน

ในเวทีต่างประเทศ

2

3

โครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์

พิจารณา ทบทวน
สั่งการให้สาย
งานนาผลงานไป
ใช้ประโยชน์

พิจารณา/ทบทวน/สัง่ การ แผนการใช้ประโยชน์
เพื่อนาผลงานวิจัยไปใช้งานในสายงาน

แบบฟอร์มการประกวด

สนับสนุนข้อมูลและจัดเตรียม
แผนการใช้ประโยชน์

สิง่ ประดิษฐ์ และ
แบบฟอร์มรายงาน
โครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์

พิจารณาการ คุณภาพและศักยภาพของผลงาน /
นามาใช้ประโยชน์ การนามาใช้ประโยชน์ในหน่วยงาน
ในหน่วยงาน

พิจารณาการนามาใช้ประโยชน์ในหน่วยงาน
พร้อมทั้งงบประมาณ

สรุปผลการดาเนินงาน
4 การติดตามและประเมินผล

รายงานผลการ
ดาเนินงาน กฟผ

รายงานผลการ
ดาเนินงาน กฟผ
Y

รวบรวมและ
สรุปผลการ
ดาเนินงาน กฟผ

- ความถูกต้องของข้อมูล
N N

Y

แบบฟอร์มการประกวด

นามาใช้ประโยชน์ใน

สิง่ ประดิษฐ์ และ

หน่วยงาน

แบบฟอร์มรายงาน
โครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์

- วิธีการรายงานผลต้องเป็น
มาตรฐานเดียวกัน

ความพร้อมในการ

ความคุ้มค่าของผลงาน

- จัดประกวด
สิง่ ประดิษฐ์
ภายใน กฟผ. ปี
ละ 1 ครั้ง
- ร่วมปะกวดเวที

คู่มือการปฏิบัติงาน
เรื่อง: การบริหารจัดการนวัตกรรม กฟผ.

(หน้า 37/38)

9.8 กระบวนการขยายผลงานนวัตกรรม ดาเนินการโดย กฟผ. หรือบริษัทในเครือ

หน่วยงาน ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม (อวน.)

คู่มือการปฏิบัติงาน
เรื่อง: การบริหารจัดการนวัตกรรม กฟผ.

(หน้า 38/38)

หน่วยงาน ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม (อวน.)

