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ค าน า 
 

 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) มีนโยบายการจัดการความรู้และนวัตกรรมที่ส่งเสริมวิสัยทัศน์
ด้านการใช้ความคิดสร้างสรรค์ พัฒนาองค์ความรู้ เพ่ือพัฒนา และขยายผลให้เกิดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ บริการ 
และกระบวนการใหม่ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า และให้ กทพ. เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และ
นวัตกรรม โดยให้เป็นไปตามแผนแม่บทการจัดการนวัตกรรมของ กทพ. ปีงบประมาณ 2563 – 2565 
 กองวิจัยและพัฒนาจึงได้จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือการบริหารจัดการนวัตกรรมขึ้น เพ่ือก าหนด
กรอบแนวทางการบริหารจัดการนวัตกรรมของ กทพ. ที่ชัดเจนและเป็นระบบ พัฒนาและสร้างนวัตกรรม 
ส่งเสริมให้มีการน าผลงานนวัตกรรมไปขยายผล รวมไปถึงเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริการลูกค้าและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียที่เก่ียวข้องให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 
 
 

กองวิจัยและพัฒนา 
กรกฎาคม 2563 
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การจัดการนวัตกรรม ... “เราจัดการอะไร ?” 

 การจัดการนวัตกรรมภายในองค์กร (Innovation Management, IM) โดยตรงนั้นท าได้ยาก และไม่
ชัดเจน แต่เราสามารถจัดการ “กระบวนการนวัตกรรม (Innovation Process)” หรือปัจจัยที่จะก่อให้เกิดการ
สร้างนวัตกรรมได้ ดังนั้นการจัดการนวัตกรรมจึงหมายถึง การจัดการกระบวนการที่ก่อให้เกิดนวัตกรรม โดยมี
กระบวนการที่ส าคัญดังนี ้
 1. ไอเดีย (Ideas) คือ การรวบรวมความคิดสร้างสรรค์ทั้งหมด ทั้งที่สามารถท าได้จริง และยังไม่
สามารถท าได้จริง เพ่ือเป็นแหล่งข้อมูล (Pool of Ideas) ในการหาจุดร่วม จุดแข็ง และจุดอ่อน เพ่ือการพัฒนา
ต่อยอดในอนาคต 
 2. ทรัพยากร (Resources) คือ การเปลี่ยนไอเดียสู่ผลงานต้นแบบ (Pilot Project) เพ่ือการทดสอบ 
ทดลอง ผ่านการจัดสรร จัดการทรัพยากรที่เพียงพอ 
 3. วัฒนธรรม (Culture) คือ การสร้างบรรยากาศ ธรรมเนียมปฏิบัติที่เปิดโอกาสให้คิด สร้างสรรค์ 
และพัฒนาสิ่งใหม ่
 4. วิธีคิด (Mindset) คือ การเปลี่ยนกรอบแนวคิดของบุคลากรซึ่งสอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กร 
เพ่ือให้เกิดการตีความของปัญหา และมุมมองใหม่ ๆ ต่อการแก้ไขปัญหา 
 5. อนาคต (Future) คือ การสร้างสิ่งใหม่ที่สามารถแก้ปัญหา หรือสร้างโอกาสในการแข่งขันของ
องค์กรในอนาคต 
 โดยกระบวนการที่ส าคัญท้ัง 5 จะท าให้องค์กรได้รับประโยชน์ และโอกาสในการพัฒนา สร้างสรรค์
นวัตกรรม ดังนี้ 
 1. นวัตกร (Innovators) คือ เกิดบุคลากรที่สนใจ หรือให้ความส าคัญเรื่องนวัตกรรมมากข้ึน 
 2. คุณค่า (Value & Worth) คือ เกิดการปรับปรุง พัฒนาผลิตภัณฑ์ กระบวนการ หรือบริการ ที่
ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า ซึ่งจะก่อให้เกิดมูลค่าทั้งทางการเงิน และไม่ใช่การเงินต่อองค์กร 
 3. ความหลากหลาย (Diversity) คือ เกิดการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ กระบวนการ หรือบริการ ที่มี
ความหลากหลาย เพ่ือสร้างโอกาสทางธุรกิจขององค์กร 
 4. การขยายผล (Diffusion) คือ การขยายฐาน การแพร่ การเติบโตของนวัตกรรมที่องค์กร
พัฒนาขึ้นมา 
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บทที่ 1 : Summary of the innovation master plan 
สรุปแผนแม่บทการจัดการนวัตกรรมของ กทพ. ปงีบประมาณ 2563 - 2565 

ส 
1.1  ข้อมูลที่ส าคัญขององค์กร 

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) จัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2515 ตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 
290 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2515 เดิมเป็นรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย ภายหลังการปฏิรูป
ระบบราชการตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545 ได้มีการโอน กทพ. มาสังกัดกระทรวงคมนาคม และต่อมาได้มี
การปรับปรุงกฎหมายโดยการประกาศบังคับใช้พระราชบัญัติการทางพิเศษแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2550 มีผล
บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2551 ปัจจุบัน กทพ. มีอ านาจหน้าที่กระท ากิจการภายใต้ขอบเขตแห่ง
วัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติการทางพิเศษแห่งประเทศไทยพ.ศ. 2550 ดังนี้ 

1. สร้าง หรือจัดให้มีทางพิเศษด้วยวิธีใด ๆ ตลอดจนบ ารุง และรักษาทางพิเศษ 
2. ด าเนินงาน หรือธุรกิจที่เกี่ยวกับทางพิเศษ และธุรกิจอ่ืนที่เกี่ยวเนื่องกับทางพิเศษ หรือที่เป็น

ประโยชน์แก่ กทพ. 

ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติการทางพิเศษแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2550 “ทางพิเศษ” หมายความว่า ทาง 
หรือถนนซึ่งจัดสร้างข้ึน หรือได้รับโอน หรือได้รับมอบไม่ว่าจะจัดสร้างในระดับพ้ืนดิน เหนือ หรือใต้พ้ืนดิน หรือ
พ้ืนน้ า เพ่ืออ านวยความสะดวกในการจราจรเป็นพิเศษ และให้หมายความรวมถึงสะพาน อุโมงค์ เรือส าหรับ
ขนส่งข้ามฟาก ท่าเรือส าหรับขึ้นลงรถ ทางเท้า ที่จอดรถ เขตทาง ไหล่ทาง เขื่อนกั้นน้ า ท่อ หรือทางระบายน้ า 
ก าแพงกันดิน รั้วเขต หลักระยะ สัญญาณจราจร เครื่องหมายจราจร อาคาร หรือสิ่งอื่นใดท่ีจัดไว้ในเขตทางเพ่ือ
อ านวยความสะดวก หรือเพ่ือความปลอดภัยเกี่ยวกับงานทางพิเศษ 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
มุ่งม่ันพัฒนาทางพิเศษ เพื่อให้บรกิารที่ดี มีความคุ้มค่า สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย อย่างย่ังยืน 
ภารกิจ (Mission) 

1.) จัดให้มี พัฒนา / ปรับปรุงทางพิเศษให้เปน็ไปตามมาตรฐาน และปลอดภัย 
2.) บริการอย่างมีนวัตกรรม และคุณค่าเพิ่ม 
3.) บริหารจัดการสินทรัพย์อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเสริมสร้างศกัยภาพการด าเนินธุรกิจ

ทางพิเศษ และประโยชน์ต่อสงัคม 
4.) พัฒนาระบบการบริหารจัดการ และการลงทุนเพื่อเพิ่มมูลค่าองคก์ร 

ค่านิยม (Core Value) 
บริการที่ดี พัฒนาก้าวไกล ภาพลักษณ์ใสสะอาด 
เป้าประสงค์ขององค์กร 

1.) ผลประกอบการเติบโตอย่างม่ันคง 
2.) การบรกิารอย่างมีคุณภาพที่รวดเร็ว ปลอดภัย 
3.) ทางพิเศษและสินทรัพย์ถูกใชเ้ต็มประสิทธิภาพ 
4.) เปน็องค์กรแหง่การเรียนรู้ พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลง 
5.) มีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  

https://www.google.co.th/url?sa=i&url=https://lineicon.com/free-icons/bulb-idea-imagination-light-innovation-setting-gear-16&psig=AOvVaw3fTYdKgxot85odwu7I35X2&ust=1592291673742000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKDC2feig-oCFQAAAAAdAAAAABAp
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1.2  แผนแม่บทการจัดการนวัตกรรมปี 2563 – 2565 

ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ได้ก าหนดให้ กทพ. จัดท าแผนแม่บทการจัดการ
นวัตกรรมเพ่ือให้บุคลากรทุกระดับของ กทพ. เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการนวัตกรรม สามารถน า
ความคิดสร้างสรรค์ไปปรับปรุงพัฒนาคิดค้นให้เกิดนวัตกรรม ทั้งผลิตภัณฑ์ บริการ และกระบวนการ รูปแบบ
ธุรกิจ/ภารกิจใหม่ ในทุกระดับ ทั้งระดับองค์กร ระดับหน่วยงาน หรือระดับบุคคล เพ่ือการพัฒนานวัตกรรมใน
ระดับประเทศและระดับสากลต่อไป 

กทพ. ได้จัดท าแผนแม่บทการจัดการนวัตกรรม ระยะยาว ปีงบประมาณ 2563 – 2565 โดยมี
กระบวนการด าเนินงานดังรูปที่ 1 

 
รูปที่ 1 ขั้นตอนการด าเนินงานจัดท าแผนแม่บทการจัดการนวัตกรรม  
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จากการวิเคราะห์ปัจจัยจากภายนอก และภายในองค์กรน ามาสู่การวิเคราะห์กลยุทธ์ขององค์กรด้วยวิธี 
SWOT Analysis และ TOWS Matrix จึงได้ก าหนดเป็นวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ที่ส่งเสริมการพัฒนา
นวัตกรรมขององค์กร ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ของการจัดการนวัตกรรมของ กทพ. ปีงบประมาณ 2563 - 2565 

“เป็นองค์กรแห่งการเรยีนรู้และสร้างสรรค์นวตักรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพ 
การให้บริการทางพิเศษ และก้าวทันตอ่การเปลี่ยนแปลงตามยุคสมยั” 

พันธกิจของการจัดการนวัตกรรมของ กทพ. ปีงบประมาณ 2563 - 2565 
1. พัฒนาฐานข้อมูลองค์ความรู้ที่ส าคัญให้รองรับยุทธศาสตร์องค์กร 
2. สร้างสรรค์นวัตกรรมจากการบูรณาการองค์ความรู้เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการให้บริการ

ทางพิเศษที่มีคุณภาพ 
3. ส่งเสริมบุคลากรให้มีค่านิยม และวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาองค์ความรู้

อย่างต่อเนื่อง 
4. สร้างกระบวนการที่ชัดเจน และเป็นรูปธรรมในการตอบแทนให้บุคลากร เพ่ือมุ่งมั่นการ

สร้างสรรค์นวัตกรรม 

ยุทธศาสตร์ของการจัดการนวัตกรรมของ กทพ. ปีงบประมาณ 2563 - 2565 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างความเข้มแข็งระบบนวัตกรรม 

ก าหนด วิสัยทัศน์ ค่านิยม โดยเน้นบทบาทของผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการ 
คณะท างานด้านนวัตกรรม รวมถึงระบบการบริหารจัดการนวัตกรรม เพ่ือให้พร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลงสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้และนวัตกรรม (Innovative Learning Organization, ILO) 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งการเรียนรู้และนวัตกรรม 
มุ่งเน้นการสร้างกลไกที่สนับสนุน พัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการสร้างสรรค์นวัตกรรม 

รวมถึงมีทรัพยากรและเครื่องมือที่เพียงพอและเหมาะสม มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรทุกระดับ 
สร้างเส้นทางอาชีพ ควบคู่กับการสร้างแรงจูงใจในการท างาน พร้อมผลักดันให้เกิดผลงานด้าน
นวัตกรรมของ กทพ. ประจักษ์สู่ภายนอก 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างคลังความรู้ดิจิทัลเพื่อเป็นฐานสร้างนวัตกรรม 
มุ่งเน้นการก าหนดองค์ความรู้ที่ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง มีความส าคัญต่อการ

ด าเนินงานของ กทพ. โดยมีกระบวนการรวบรวม คัดเลือก และจัดเก็บไว้อย่างเป็นระบบใน
ฐานข้อมูลดิจิทัลกลางขององค์กร 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างองค์กรที่มีลูกค้าเป็นศูนย์กลาง 
มุ่งเน้นการเป็นองค์กรที่มีลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer – Centric Organization) โดย

สร้างสรรค์ และพัฒนานวัตกรรมเพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้า เพ่ือส่งมอบนวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์ บริการและกระบวนการท างานที่มีคุณค่าให้แก่ลูกค้า รวมถึงส่งเสริมภาพลักษณ์ของ
องค์กรอีกด้วย 
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จากยุทธศาสตร์การด าเนินงานทั้ง 4 ยุทธศาสตร์ สามารถเขียนให้อยู่ในรูปแบบบ้านแห่งคุณภาพ
หรือ Kano’s House โดยสามารถแบ่งยุทธศาสร์ออกเป็น 3 ส่วนประกอบส าคัญของบ้านดังแสดงในรูปที่ 2 

 
รูปที่ 2 แสดงความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์การด าเนินงานกับแผนแม่บทการจัดการนวัตกรรม 

ตามโมเดลบ้านคาโน (Kano’s House Model) 

แผนงาน/โครงการด้านนวัตกรรม ตามแผนแม่บทการจัดการนวัตกรรม แผนปฏิบัติการ ประจ าปี
งบประมาณ 2563 มีจ านวน 16 แผนงาน/โครงการที่สนับสนุนกลยุทธต่าง ๆ ดังแสดงในตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 แผนงาน/โครงการตามแผนแม่บทการจัดการนวัตกรรม แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 
2563 

แผนงาน/โครงการ ยุทธศาสตร์ 
1. แผนงานทบทวนและปรับปรุงบทบาทคณะกรรมการและคณะท างานด้าน
นวัตกรรมระดับองค์กรของ กทพ. เพ่ือรองรับระบบประเมินผลการด าเนินงาน
รัฐวิสาหกิจใหม่ (Enablers) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 

2. แผนงานจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือการบริหารจัดการนวัตกรรม 
3. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติงานระหว่างองค์กร 
4. การประชาสัมพันธ์องค์ความรู้ผ่านช่องทางต่าง ๆ ภายใน กทพ. 
5. แผนงานจัดท าแผนแม่บทการจัดการนวัตกรรม และแผนปฏิบัติการประจ าปี 
6. แผนขับเคลื่อนค่านิยม และวัฒนธรรมองค์กรแห่งนวัตกรรม ระยะยาว และ
ประจ าป ี

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
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แผนงาน/โครงการ ยุทธศาสตร์ 
7. โครงการพัฒนาผู้น าการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) เพ่ือเป็นผู้น าต้นแบบ 
(Role Model) ด้านนวัตกรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 

8. โครงการพัฒนาระบบคลังความรู้และนวัตกรรมดิจิทัล ที่เป็นฐานข้อมูลกลางของ 
กทพ. 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 

9. การน าความรู้เข้าระบบเครือข่ายการจัดการความรู้ 
10. แผนงานศึกษาวิจัยและพัฒนา ยุทธศาสตร์ที่ 4 
11. การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือผ่านทางพิเศษแบบอัตโนมัติส าหรับรถ กทพ. ที่
ปฏิบัติงานบนทางพิเศษ 
12. การน าองค์ความรู้ไปใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการท างาน 
13. แผนการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ บริการและกระบวนการท างานเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักทั้งระยะยาว และ
ประจ าป ี
14. โครงการระดมสมองร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือวิเคราะห์
คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์และบริการ 
15. โครงการพิจารณาเครื่องมือในการรวบรวมและดึงข้อมูลจากช่องทางสื่อสารรับ
ฟังลูกค้าต่าง ๆ ของ กทพ. 
16. โครงการสังเคราะห์รวบรวมข้อมูลด้านนวัตกรรม เพ่ือวิเคราะห์ปัจจัยน าเข้าการ
พัฒนาและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการ 

 

 

  

https://www.google.co.th/url?sa=i&url=https://www.dreamstime.com/innovation-vector-genetics-science-creative-outline-round-illustration-innovation-vector-genetics-creative-outline-round-image143983818&psig=AOvVaw3xnatYB3qEN69PCp_4WY1S&ust=1592277776989000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMDUmZHvguoCFQAAAAAdAAAAABAD
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บทที่ 2 : Innovation Management 
แนวทางการบริหารจัดการนวัตกรรมของ กทพ.  

 
2.1  ระบบบริหารจัดการนวัตกรรม ISO56002 : 2019 

เนื่องด้วยสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคม และพฤติกรรมของผู้บริโภคมีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว กทพ. จึงจ าเป็นต้องคิดค้น เพ่ือสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ บริการ และกระบวนการใหม่ ๆ เพ่ือตอบสนอง
ความพึงพอใจของลูกค้าและรูปแบบการด าเนินชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นนวัตกรรมจึงมีความส าคัญกับ
องค์กรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด ส าหรับนวัตกรรมในบริบทของ กทพ. สามารถแยกมุมมองในความคิด
สร้างสรรค์เพ่ือรองรับและตอบสนองความต้องการของลูกค้า เป็นการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ นวัตกรรม
การบริการ นวัตกรรมกระบวนการ และนวัตกรรมรูปแบบธุรกิจใหม่ ไม่ว่ าจะเป็นการพัฒนาด้านเทคโนโลยี 
วิธีการใช้งาน กระบวนการส่งมอบ และขั้นตอนการท างาน รวมไปถึงการปรับปรุงผลิตภัณฑ์เดิมให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

มาตรฐ านการจั ดการนวั ตกร รม  ISO 56002:2019 Innovation Management – Innovation 
Management System – Guidance ได้ก าหนดกรอบการบริหารจัดการนวัตกรรมโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้
ตระหนักถึงคุณค่าของนวัตกรรม (Innovation Value) ซึ่งสามารถแบ่งองค์ประกอบของการบริหารจัดการ
นวัตกรรมออกเป็น 7 องค์ประกอบ คือ 1. บริบทขององค์กร (Context of the Organization) 2. ผู้น าองค์กร 
(Leadership) 3. การวางแผน (Planning) 4. ทรัพยากรสนับสนุน (Support) 5. การปฏิบัติงาน (Operation) 
6. การประเมินประสิทธิภาพการด าเนินงาน (Performance Evaluation) 7. การปรับปรุงและพัฒนา 
(Improvement) โดยองค์ประกอบของกรอบการบริหารจัดการนวัตกรรมสามารถเชื่อมโยงกันดังแสดงในรูปที่ 3 

 
รูปที่ 3 กรอบการบริหารจัดการนวัตกรรมตามมาตรฐาน ISO 56002:2019  
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2.2  การประยุกต์ใช้มาตรฐาน ISO 56002:2019 กับการบริหารจัดการนวัตกรรมของ กทพ. 

ประสิทธิภาพของการด าเนินการด้านการจัดการนวัตกรรมจะขึ้นอยู่กับความมุ่งมั่น ตั้งใจของผู้บริหาร
ระดับสูง และการแสดงออกถึงความส าคัญด้านนวัตกรรมขององค์กร รวมไปถึงการสร้างวัฒนธรรมที่สนับสนุน
กิจกรรมด้านนวัตกรรมขององค์กร โดยการด าเนินงานด้านการบริหารจัดการนวัตกรรมของ กทพ. เป็นการ
ประยุกต์ใช้มาตรฐาน ISO 56002:2019 Innovation Management – Innovation Management System 
– Guidance โดยแบ่งการบริหารออกเป็น 3 องค์ประกอบดังนี้ 

2.2.1 วิสัยทัศน์แห่งนวัตกรรม (Innovation Vision) 

แนวทางการบริหารเพ่ือให้องค์กรมีวิสัยทศน์แห่งนวัตกรรมประกอบไปด้วย บริบทขององค์กร 
(Context of Organization) และผู้น าองค์กร (Leadership) ซึ่งมีความส าคัญอย่างยิ่งในการก าหนดทิศ
ทางการด าเนินงานด้านนวัตกรรมขององค์กร โดยมีแนวทางการด าเนินงานดังนี้ 

A. ความเข้าใจในองค์กร กล่าวถึง การวิเคราะห์
ขีดความสามารถด้านนวัตกรรมขององค์กรด้วย
การประเมินผลกระทบภายใน และผลกระทบ
ภายนอกองค์กร เช่น ยุทธศาสตร์  ภารกิจ 
ค่านิยม ขั้นตอนการด าเนินการ ความสามารถ
ของบุคลากร วัฒนธรรม ระบบนิเวศเศรษฐกิจ 
สภาพเศรษฐกิจ กฎหมาย นโยบายระดับชาติ 
เทคโนโลยี  คู่แข่ง  คู่ ค้า  เป็นต้น เ พ่ือน ามา
ประกอบการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส 
และอุปสรรคขององค์กร (SWOT Analysis) 

B. ความเข้าใจถึงเสียงของลูกค้าและเสียงของ
พนักงาน กล่าวถึง การจัดการ การรวบรวม การ
คัดเลือกเสียงของลูกค้า เพ่ือให้ทราบถึงความพึง
พอใจ คามไม่พึงพอใจ ความต้องการ ความ
คาดหวังทั้งในปัจจุบัน และในอนาคต น ามา
เปรียบเทียบเพ่ือพัฒนากับผลิตภัณฑ์ บริการ 
และกระบวนการท างานที่มีอยู่ในปัจจุบัน  

C. ความตระหนักถึงการสร้างวัฒนธรรมที่ส่งเสริม
นวัตกรรม กล่าวถึง การขับเคลื่อนองค์กรแห่ง
นวัตกรรมด้วยการสร้างวัฒนธรรมที่ส่งเสริม
กิจกรรมด้านนวัตกรรม เพ่ือให้บุคลากรทุกระดับ
ในองค์กรตระหนักถึงความส าคัญ เปลี่ยน
ความคิดผิด ๆ เกี่ยวกับการสร้างนวัตกรรม การ
ให้ความส าคัญกับความคิดสร้างสรรค์ทุกรูปแบบ 
การสร้างแรงจูงใจในการพัฒนานวัตกร เป็นต้น 

D. ความร่วมมือจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
กล่าวถึง การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การ
เข้าถึงความรู้ การจัดการทรัพย์สินทางปัญญา 
และแหล่งทรัพยากร โดยการรวบรวมบุคลากร
จากทีม แผนก หรือฝ่ายที่มีหน้าที่การท างาน
แตกต่างกัน ซึ่งอาจรวมไปถึงการเชิญตัวแทน
จากกลุ่มลูกค้า พันธมิตร สถาบันการศึกษา หรือ
กลุ่มอุตสาหกรรมเข้าร่วมด้วยด้วย เพ่ือให้เกิด
การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และการพัฒนาที่ตรง
กับความต้องการของผู้บริโภค 

E. มุมมองของผู้บริหาร กล่าวถึง การแสดงถึง
วิสัยทัศน์ในการด าเนินงานด้านนวัตกรรมของ
ผู้บริหาร มุมมองการพัฒนานวัตกรรมของ
องค์กรทั้งในปัจจุบันและในอนาคต โอกาส และ
ความท้าทายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา รวมไปถึง
การสร้างแรงจูงใจแก่ผู้พัฒนานวัตกรรม เช่น 
การมอบรางวั ล ให้ แก่ผลงานทั้ งที่ ประสบ
ความส าเร็จและไม่ประสบความส าเร็จ การ
ตระหนักถึงความเสี่ยงในการพัฒนานวัตกรรม 
และการเก็บแนวความคิดสร้างสรรค์เพ่ือการ
พัฒนาต่อยอด เป็นต้น 

F. นโยบายและความรับผิดชอบ กล่าวถึง การ
ก าหนดแนวทางในการพัฒนาองค์กรเพ่ือไปสู่
เป้าหมายด้านนวัตกรรมในอนาคต ซึ่งต้องมีความ
ท้าทาย ให้แรงบัลดาลใจแก่บุคลากรที่จะพัฒนา
นวัตกรรม ซึ่งต้องก าหนดให้เป็นลายลักษ์อักษร 
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2.2.2 แนวทางการปฏิบัติงานด้านนวัตกรรม (Innovation Operation) 

ระบบบริหารจัดการนวัตกรรมสามารถพัฒนาต่อเนื่องได้ตามหลักการวงจรคุณภาพ PDCA 
Cycles (Plan – Do – Check – Act Cycles) เพ่ือให้ความคิดสร้างสรรค์ กิจกรรม และกระบวนการได้รับ
ทรัพยากรสนับสนุนอย่างเพียงพอ รวมไปถึงให้มีการระบุโอกาสและความเสี่ยงขององค์กรด้วย 

วงจรคุณภาพ PDCA Cycle สามารถน ามาประยุกต์ใช้กับระบบบริหารจัดการนวัตกรรมได้ดัง
แสดงความสัมพันธ์ในรูปที่ 3 โดยมีค าอธิบายดังนี้ 

P. Planning (Plan) กล่าวถึง การก าหนดวัตถุประสงค์และการด าเนินงานที่
จ าเป็นในการจัดการกับความเสี่ยงและโอกาส 

ขั้นตอนการวางแผนเป็นขั้นตอนแรกในวงจรควบคุมคุณภาพในการก าหนดวัตถุประสงค์ และจัดล าดับ
ความส าคัญของแผนงาน ประมาณการใช้ทรัพยากรเพ่ือการสนับสนุน การจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมกับ
แผนงาน/โครงการ เพ่ือน าไปสู่การวางกลยุทธ์ที่ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของการด าเนินงาน  โดยจะต้อง
ค านึงถึงนโยบาย พันธกิจ และวิสัยทัศน์ขององค์กร โดยทุกแผนงานจะต้องแสดงให้เห็นถึงเป้าหมายไม่ว่าจะ
เป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพ หรือการลดผลกระทบ หรือการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ก าหนดผู้รับผิดชอบและ
ผู้ใช้งาน วิธีวัดผลการด าเนินงานและการติดตามผลการด านเนินงานนั้น รวมถึงวิธีการจัดการทรัพย์สินทาง
ปัญญา การสื่อสาร/ถ่ายทอดให้บุคลากรทุกระดับในองค์กรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบถึงผลการด าเนินการ
นั้น 

D. Implement (Do) กล่าวถึ ง การวางแผนด้านการสนับสนุนและการ
ด าเนินงาน โดยมีความสัมพันธ์กับทรัพยากรสนับสนุน (Support) และการปฏิบัติงาน 
(Operation) 

ขั้นตอนการวางแผนด้านทรัพยากรสนับสนุนองค์กรจะต้องค านึงถึงข้อจ ากัดของทรัพยากรที่ใช้ในการ
ด าเนินการตามแผนนวัตกรรม ความต้องการจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า การท างานร่วมกันระหว่าง
หน่วยงานภายในองค์กร โดยปัจจัยด้านทรัพยากรที่ส าคัญประกอบไปด้วย 

▪ บุคลากร (People) กล่าวถึง การสร้างแรงจูงใจ สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการใช้ความคิด
สร้างสรรค์ในการแก้ปัญหา เพ่ือการพัฒนาต่อยอดสู่การสร้างนวัตกรรม โดยอาจสร้างทีมที่มี
บุคลากรที่มีความสามารถและประสบการณ์ที่หลากหลายเพศ วัย สาขาวิชาเพ่ือให้เกิดการ
วิเคราะห์ความคิดสร้างสรรค์ของแต่ละบุคคลจนเกิดเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสม 

▪ เวลา (Time) กล่าวถึง การจัดสรรเวลาในการท างานของบุคลากร ให้มีช่วงเวลาในการเสนอ
ความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหาที่พบเจอในการด าเนินการต่าง ๆ ภายในองค์กร เช่น การ
จัดสรรเวลา 2-4 ชั่วโมงเพ่ือประชุมกลุ่มย่อยรายสัปดาห์ หรือรายเดือน เป็นต้น 

▪ องค์ความรู้ (Knowledge) กล่าวถึง การรวบรวมความรู้ทั้งภายในและภายนอกองค์กรจาก
การเรียนรู้ อบรม สัมนา และประสบการณ์ เช่น ผลการเรียนรู้จากโครงการนวัตกรรมที่ประสบ
ผลส าเร็จและไม่ประสบผลส าเร็จ แล้วน ามาวิเคราะห์ถึงสาเหตุและโอกาสในการพัฒนา ซึ่งต้อง
ให้ความส าคัญกับแนวความคิด (Ideas) ของทุก ๆ แผนงาน/โครงการเพ่ือโอกาสน ามาเรียนรู้ 
ประยุกต์ใช้งานกับแผนงาน/โครงการในอนาคตต่อไป  
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▪ การเงิน (Finance) กล่าวถึง การจัดสรรงบประมาณตามระดับความเสี่ยง หรือตามระดับของ
นวัตกรรม รวมถึงการลงทุนในปัจจัยที่ช่วยส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรม เช่น ลงทุนในบริษัทร่วม
ทุนหรือ SMEs หรือจัดตั้งกองทุนส าหรับการพัฒนานวัตกรรม เป็นต้น 

▪ โครงสร้างองค์กร (Infrastructure) กล่าวถึง สิ่งอ านวยความสะดวกในการส่งเสริมกิจกรรม
นวัตกรรม เช่น พื้นที่การแสดงออกความคิดสร้างสรรค์ ห้องปฏิบัติการทดสอบส าหรับการวิจัย
และพัฒนา พ้ืนที่ทดสอบสิ่งประดิษฐ์ เครื่องมือในการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ ข้อมูลการพัฒนา
เทคโนโลยีในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต เป็นต้น 

การวางแผนเพ่ือการสร้างนวัตกรรมประกอบไปด้วยการจัดการความคิดริเริ่มนวัตกรรม (Innovation 
Initiatives) และการจัดการกระบวนการนวัตกรรม (Innovation Process) โดยการก าหนดเกณฑ์ในการ
จัดการความคิดสร้างสรรค์ที่เป็นลายลักษณ์อักษร และก าหนดกระบวนการที่ส าคัญเพ่ือการควบคุมการ
ด าเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

▪ ความคิดริเริ่มนวัตกรรม (Innovation Initiatives) คือ การส่งเสริมทักษะการคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ด้วยการสอนที่สร้างสรรค์ (Creative Pedagogy) ที่บูรณาการกับเนื้อหาในด้านต่าง ๆ 
โดยการสอนที่สร้างสรรค์สามารถแบ่งออกเป็น 3 แบบ คือ การโค้ชอย่างสร้างสรรค์ (Creative 
Coaching) การเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ (Creative Learning) และการโค้ชที่ส่ งเสริมการ
สร้างสรรค์ (Coaching for Creativity) ดังแสดงในรูปที่ 4 เพ่ือให้เกิดการกระตุ้นการเรียนรู้ 
(Feed - Up) การให้ผลตอบกลับ (Feedback) และการเรียนรู้ต่อยอด (Feed - Forward) ต่อไป 

▪  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 4 Creative Pedagogy ที่เสริมสร้างความคิดริเริ่มนวัตกรรม 
 

▪ กระบวนการนวัตกรรม  (Innovation Process) คือ กระบวนการที่ยืดหยุ่น สามารถ
ปรับเปลี่ยนได้ขึ้นอยู่กับประเภทของนวัตกรรมและบริบทขององค์กร โดยกระบวนการ
นวัตกรรมต้องสามารถเชื่อมโยงกับกระบวนการอื่น ๆ เช่น การวิจัยยและพัฒนา การตลาด หรือ
การด าเนินงานทรัพย์สินทางปัญญา เป็นต้น โดยมีภาพรวมของกระบวนการนวัตกรรมดังแสดง
ในรูปที่ 5  

Creative 
Coaching 

Creative 
Pedagogy 

Coaching 
for Creativity 

Creative 
Learning 
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รูปที่ 5 ภาพรวมกระบวนการนวัตกรรม 

 
1. การระบุโอกาส (Identify opportunities) คือ การรับรู้ความต้องการและความ

คาดหวังของลูกค้า รวมไปถึงแนวโน้มความท้าทายที่เกี่ยวข้อง เช่น คู่แข่ง เทคโนโลยี เป็นต้น 
เพ่ือน ามาจัดล าดับความส าคัญ และระบุผลกระทบที่จะเกิดข้ึนทั้งด้านดีและไม่ดี 

2. การสร้างกรอบความคิด (Create Concept) คือ การสร้างแนวคิด วิธีการแก้ไข
ปัญหารูปแบบใหม่ ๆ ซึ่งอาจมาจากแหล่งข้อมูลเอกสารภายใน การอบรมจากภายนอก โดยใช้
วิธีการที่แตกต่างจากเดิม โดยจะต้องก าหนดให้แสดงผลลัพธ์ของนวัตกรรมที่สามารถ
ตรวจสอบได้ ผู้ตรวจสอบท าความเข้าใจกับสมมติฐานที่จะตรวจสอบอย่างถ่องแท้ และน าไป
ประเมินความเสี่ยง เพ่ือวัดผลกระทบจากการพัฒนานวัตกรรม 

3.  การตรวจสอบแนวคิด  (Validate Concepts) คือ ต้องท าการตรวจสอบ
แนวความคิด (Ideas) ตั้งแต่ข้ันตอนเริ่มต้น โดยควรพิจารณาวิธีการตรวจสอบที่มากกว่า 1 วิธี 
เช่น การศึกษา การทดลอง หรือการทดสอบ เป็นต้น เพ่ือประเมินความเป็นไปได้ของ
แนวความคิด และหากมีข้อสงสัยต้องท าการตั้งสมมติฐานเพ่ือท าการทดสอบ 

4. การพัฒนาผลลัพธ์ (Develop Solutions) คือ การพัฒนาผลลัพธ์จากแนวความคิด 
ให้เกิดเป็นผลลัพธ์การท างาน รวมถึงการท าให้เกิคุณค่าและการป้องกันทรัพย์สินทางปัญญา 
โดยต้องค านึงถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง เช่น ข้อก าหนดทางกฎหมาย งบประมาณ และเวลา 
เป็นต้น 

5. การประยุกต์ใช้ผลลัพธ์ (Deploy Solutions) คือ การส่งมอบผลลัพธ์ของนวัตกรรม
ให้สามารถเข้าถึงผู้ใช้งาน ลูกค้า พันธมิตร หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ ได้ รวมถึงการส่งเสริม
การแก้ปัญหาทางการตลาด การสื่อสาร การสร้างความรับรู้ และการสร้างความมีส่วนร่วม  
และต้องมีการติดตามผลกระทบการการใช้งงานนวัตกรรมนั้นด้วย 

 

C. Performance Evaluation (Check) กล่าวถึ ง  การติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินการตามแผนงานที่วางไว้ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ โดยอาศัยการ
วิเคราะห์และประเมินผลอย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้ความถี่ เครื่องมือ และวิธีการที่
เหมาะสมกับบริบทของแต่ละองค์กร เพื่อให้มีการปรับปรุงประสิทธิภาพของนวัตกรรม
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีเคร่ืองมือและวิธีการติดตามและประเมินผลที่แนะน าดังนี้  
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▪ การตรวจสอบภายใน (Internal Audit) คือ การตรวจสอบแผน ผลการด าเนินงาน ปัญหา 
อุปสรรค และให้ข้อเสนอแนะการปรับปรุง รวมถึงการรายงานผลไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
โดยผู้ตรวจสอบภายในต้องท าการก าหนดขอบเขต วัตถุประสงค์ หรือเกณฑ์ที่ต้องการวัดในแต่
ละหัวข้อที่ต้องการประเมิน 

▪ การทบทวนการจัดการ (Management Review) คือ การทบทวน/ประเมินของผู้บริหาร
ระดับสูงถึงการบริหารตามแผนที่ก าหนดไว้ว่ามีความต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
อยู่หรือไม่ โดยอาจเปลี่ยนแปลงแนวทางการประเมินปัจจัยทั้งภายในและภายนอกองค์กรที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการนวัตกรรม ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ทิศทาง และนโยบายขององค์กร 

 

A. Improvement (Act) กล่าวถึง การด าเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพด้าน
การจัดการนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง 

องค์กรควรพิจารณาและเลือกโอกาสในการปรับปรุงและด าเนินการระบบบริหารจัดการนัตกรรม โดย
พิจารณาจากผลการประเมินประสิทธิภาพ ซึ่งมีแนวทางการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพด้านการจัดการ
นวัตกรรม 3 แนวทาง คือ เพ่ิมจุดแข็ง, แก้ไขจุดอ่อน และป้องกันหรือลดข้อเบี่ยงเบนที่ท าให้ไม่เป็นไปตาม
เป้าประสงค์  

 

2.2.3 คุณค่าของนวัตกรรม (Innovation Value) 

คุณค่าทั้งหมดของนวัตกรรมถูกวัดโดยผลกระทบด้าน
บวก และด้านลบของสิ่งที่ได้รับออกมาหรือผลลัพธ์ที่ให้เชิงพาณิชย์
และสังคมส าหรับผู้บริโภค ดังนั้นผลกระทบเชิงบวกจะช่วยประชาชน 
ปรับปรุงองค์กร และสังคม ในขณะเดียวกันผลกระทบเชิงลบก็จะ
สร้างปัญหา และเพ่ิมภาระค่าใช้จ่ายให้แก่องค์กรและสังคม โดย
คุณค่าของนวัตกรรมสามารถวัดได้ทั้งในด้านการเงินและไม่ใช่การเงิน 
(การ เงิน  [Financial] /  ความพึงพอใจของลูกค้ า  [Customer 
Perspective] / กระบวนการภายใน [Internal Processes] / การ
เติบโตและเรียนรู้ [Learning & Growth]) 

เป้าหมายของนวัตกรรมคือการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวก เพ่ือท าให้สิ่งต่าง ๆ มีการเปลี่ยนแปลง
ในทางที่ดีขึ้น ก่อให้เกิดผลผลิตเพ่ิมขึ้น อันเป็นที่มาของความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจของประเทศ เพ่ือส่งเสริม
ระบบนวัตกรรมแห่งชาติให้มีความเข้มแข็ง 

ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการประยุกต์ใช้มาตรฐานการจัดการนวัตกรรม ISO 56002:2019 เข้ากับการบริหาร
จัดการนวัตกรรมที่เหมาะสมกับ กทพ. สามารถแบ่งออกเป็น 3 องค์ประกอบ คือ 1. วิสัยทัศน์แห่งนวัตกรรม 
(Innovation Vision) 2. แนวทางการปฏิบัติงานด้านนวัตกรรม (Innovation Operation) และ 3. คุณค่าของ
นวัตกรรม (Innovation Value) โดยสามารถเขียนให้อยู่ในรูปโมเดลปลาทูเพ่ือให้สอดคล้องกับแนวทางการ
บริหารจัดการความรู้และมุ่งสู่การสร้างคุณค่านวัตกรรมดังแสดงดังรูปที่ 6  

https://www.google.co.th/url?sa=i&url=https://mktpharma.wordpress.com/tag/balance-scorecard/&psig=AOvVaw0Et9orMlaJ5eNT0_HQnypa&ust=1594453126983000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNCJ2viWwuoCFQAAAAAdAAAAABAE
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รูปที่ 6 แนวทางการบริหารจัดการนวัตกรรมของ กทพ.  
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บทที่ 3 : Setting Up 
แนวทางการด าเนินงานด้านการพัฒนานวัตกรรมของ กทพ.  

 
กทพ. ได้จัดท าแผนแม่บทการจัดการนวัตกรรม ประจ าปีงบประมาณ 2563 – 2565 เพ่ือให้สามารถ

บรรลุเป้าหมายตามการบริหารจัดการนวัตกรรม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเข้าสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้และ
นวัตกรรมในปี 2565 จึงได้ก าหนดแนวทางการด าเนินงานดังนี้ 

 
3.1  โครงสร้างการบริหารจัดการนวัตกรรมขององค์กร 

เพ่ือให้สามารถขับเคลื่อน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนปฏิบัติการด้านนวัตกรรมอย่างเป็นระบบ รวมถึง
การพัฒนาและสร้างสรรค์นวัตกรรม น าไปสู่การขยายผลใช้งานจริง และสามารถใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้ 
ภายใต้การก ากับดูแลของคณะกรรมการ/คณะท างานการจัดการความรู้และนวัตกรรมของ กทพ. แสดงดังรูปที่ 7 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
รูปที่ 7 โครงสร้างบริหารจัดการนวัตกรรมของ กทพ. 

 
3.2  แนวทางการจัดการกระบวนการนวัตกรรมขององค์กร 

จากการทบทวนการด าเนินงานด้านการพัฒนานวัตกรรมของ กทพ. ที่สอดคล้องกับแผนแม่บทการ
จัดการนวัตกรรมของ กทพ. สามารถออกแบบ ก าหนด และจัดให้มีกระบวนการนวัตกรรมขององค์กรใน
ภาพรวมที่ส าคัญท้ังสิ้น 6 กระบวนการ ประกอบด้วย 
 

 
 
 
 

 
 
 

คณะกรรมการ กทพ. 

คณะกรรมการจัดการความรู้และนวัตกรรม 

ผู้ว่าการ กทพ. 

คณะท างานการจัดการความรู้และนวัตกรรม 

กองวิจัยและพัฒนา (กวพ.) และสายงาน/

หน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

https://www.google.co.th/url?sa=i&url=https://pngtree.com/freepng/colorful-gear-illustration-and-setting-vector_4863934.html&psig=AOvVaw2qk4pscv7UO-FHzYUYTJBB&ust=1592294885719000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKjsh-6ug-oCFQAAAAAdAAAAABAq
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กระบวนการที่ 1 กระบวนการบริหารจัดการ
ความรู้และการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือสนับสนุน
การคิดริเริ่มสร้างสรรค์และการพัฒนานวัตกรรม 

กระบวนการที่  2 กระบวนการรวบรวม
ความคิดสร้างสรรค์ 

กระบวนการที่ 3 กระบวนการวิเคราะห์ 
คัดเลือกความคิดสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ โดย
ตอบสนองกับเสียงของลูกค้า (Voice of Customer, 

VOC) และเสียงของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Voice of 
Stakeholder, VOS) อย่างครบถ้วน 

 
กระบวนการที่ 4 กระบวนการน าความคิด

สร้างสรรค์ไปสู่การสร้างนวัตกรรม 
กระบวนการที่  5 กระบวนการบริหาร

จัดการทรัพย์สินทางปัญญา 
กระบวนการที่ 6 กระบวนการน านวัตกรรม

ออกไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และเชิงสังคม
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
รูปที่ 8 แนวทางกระบวนการนวัตกรรมที่ส าคัญขององค์กร 

 
3.2.1 กระบวนการบริหารจัดการความรู้และการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการคิดริเริ่ม

สร้างสรรค์และการพัฒนานวัตกรรม 
จากรูปแบบการจัดการความรู้ ของแผนแม่บทการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ 2563 – 2565 ที่ได้

น ากระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management Process) ตามแนวทางของส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) มาประยุกต์ใช้ เพ่ือให้องค์กรเข้าใจถึงขั้นตอนที่ท าให้เกิดกระบวนการจัดการความรู้ 
หรือพัฒนาการของความรู้ที่จะเกิดขึ้น โดยแบ่งเปน็ 7 กระบวนการ ดังแสดงในรูปที่ 9  

กระบวนการบริหารจัดการความรู้และการจัดการ
เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือสนับสนุนการคิดริเร่ิม

สร้างสรรค์และการพัฒนานวัตกรรม 

กระบวนการรวบรวมความคิดสร้างสรรค์ 

กระบวนการวิเคราะห์ คัดเลือกความคิด
สร้างสรรค์ที่ตอบสนองกับ VOC และ VOS 

กระบวนการน าความคิดสร้างสรรค์ไปสู่การ
สร้างนวัตกรรม 

กระบวนการบรหิารจดัการทรัพย์สินทางปญัญา 

กระบวนการน านวัตกรรมออกไปใชป้ระโยชน์
เชิงพาณิชย์และเชิงสังคม 

https://www.google.co.th/url?sa=i&url=https://all-free-download.com/free-vector/download/puzzle-vector_266344.html&psig=AOvVaw2pdmIbKV4Mxy95Ze4Y90j1&ust=1592295914678000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMClt9myg-oCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.co.th/url?sa=i&url=https://www.freepik.com/free-photos-vectors/management&psig=AOvVaw0n2CDkBo5w3E_FNIXWGoeg&ust=1592296088519000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLC-8qmzg-oCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.co.th/url?sa=i&url=https://www.vectorstock.com/royalty-free-vector/magnifying-glass-data-analysis-vector-7369080&psig=AOvVaw0gCyOtP_CXp3j5NexTF4KO&ust=1592296188019000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIjxjdmzg-oCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.co.th/url?sa=i&url=https://www.vectorstock.com/royalty-free-vector/license-icon-outline-style-vector-27366788&psig=AOvVaw2cjtAY7CcLQOe9QFQIUskX&ust=1592296261499000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIjSz_6zg-oCFQAAAAAdAAAAABAK
https://www.google.co.th/url?sa=i&url=https://www.vectorsolutions.net/en/home-page/&psig=AOvVaw2nTtbaRXH3wzVwk0Guv3hi&ust=1592296381820000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNDnmLW0g-oCFQAAAAAdAAAAABAQ
https://www.google.co.th/url?sa=i&url=https://www.vectorstock.com/royalty-free-vector/commercial-building-icon-vector-21007830&psig=AOvVaw1-C3pavY_0-bx0BN3_7muI&ust=1592296487700000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIDCpOu0g-oCFQAAAAAdAAAAABAJ
https://www.google.co.th/url?sa=i&url=https://www.freepik.com/free-photos-vectors/management&psig=AOvVaw0n2CDkBo5w3E_FNIXWGoeg&ust=1592296088519000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLC-8qmzg-oCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.co.th/url?sa=i&url=https://all-free-download.com/free-vector/download/puzzle-vector_266344.html&psig=AOvVaw2pdmIbKV4Mxy95Ze4Y90j1&ust=1592295914678000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMClt9myg-oCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.co.th/url?sa=i&url=https://www.vectorstock.com/royalty-free-vector/magnifying-glass-data-analysis-vector-7369080&psig=AOvVaw0gCyOtP_CXp3j5NexTF4KO&ust=1592296188019000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIjxjdmzg-oCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.co.th/url?sa=i&url=https://www.vectorsolutions.net/en/home-page/&psig=AOvVaw2nTtbaRXH3wzVwk0Guv3hi&ust=1592296381820000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNDnmLW0g-oCFQAAAAAdAAAAABAQ
https://www.google.co.th/url?sa=i&url=https://www.vectorstock.com/royalty-free-vector/license-icon-outline-style-vector-27366788&psig=AOvVaw2cjtAY7CcLQOe9QFQIUskX&ust=1592296261499000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIjSz_6zg-oCFQAAAAAdAAAAABAK
https://www.google.co.th/url?sa=i&url=https://www.vectorstock.com/royalty-free-vector/commercial-building-icon-vector-21007830&psig=AOvVaw1-C3pavY_0-bx0BN3_7muI&ust=1592296487700000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIDCpOu0g-oCFQAAAAAdAAAAABAJ
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รูปที่ 9 กระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management Process) 

 

3.2.2 กระบวนการรวบรวมความคิดสร้างสรรค์ 
ความคิดสร้างสรรค์ คือ แนวความคิดของผู้มีจิตใจนวัตกรรม (Innovative Mind) ซึ่ งมี

คุณลักษณะในการใช้กระบวนการคิดที่มองทุก ๆ กิจกรรมต่าง ๆ ว่าเป็นโอกาสแห่งการเรียนรู้, มีการ
เชื่อมโยงความคิดและความรู้ได้ดี และมองปัญหาว่าเป็นเป้าหมายที่ท้าทายและเป็นสิ่งที่ต้องได้รับการ
แก้ไขด้วยนวัตกรรม 

การรวบรวมแนวความคิดหรือ Ideas Collection Process เป็นการเริ่มต้นของการใช้
กระบวนการคิดสร้างสรรค์ สู่การสร้างนวัตกรรม ซึ่งเป็นขั้นตอนส าคัญที่จะท าให้เกิดการพัฒนา หรือประดิษฐ์
สิ่งใหม่ ๆ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการพัฒนานวัตกรรม และสร้างบรรยากาศการท างานในองค์กรที่
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ขับเคลื่อนด้วยความคิดสร้างสรรค์ โดยสามารถจ าแนกแหล่งที่มาของความคิดสรางสรรค์ออกเป็น 2 ประเภท 
คือ ความคิดสร้างสรรค์ภายในองค์กรและความคิดสร้างสรรค์ภายนอกองค์กร ซึ่งแสดงตัวอย่างแหล่งที่มาของ
ความคิดสร้างสรรค์ดังตารางที่ 3 
 
ตารางท่ี 3 ตัวอย่างแหล่งที่มาของความคิดสร้างสรรค์ 

ความคิดสร้างสรรค์ภายในองค์กร 
(Internal Ideas) 

ความคิดสร้างสรรค์ภายนอกองค์กร 
(External Ideas) 

การรวบรวม 
1. พนักงาน 
2. องค์ความรู้ 
3. โครงสร้างพื้นฐาน 
4. ประสบการณ์ 

การส ารวจ 
1. ตลาด 
2. ลูกค้า 
3. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
4. คู่ค้า 

ตัวอย่างวิธีการรวบรวมความคิดสร้างสรรค์ 
ภายในองค์กร 

ตัวอย่างวิธีการรวบรวมความคิดสร้างสรรค์ 
ภายนอกองค์กร 

1. การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของบุคลากรที่มี
ความเชี่ยวชาญในหลากหลายสาขา 
2. การจัดงานประกวดนวัตกรรมภายในองค์กร โดย
มีการมอบรางวัลด้านการใช้ความคิดสร้างสรรค์
ดีเด่น 
3. การประชุมระดมความคิด การโต้เถียงอย่างมี
เหตุผล 

1. การส ารวจเพื่อรับฟังเสียงของลูกค้าจากทุก
ช่องทาง 
2. การเชิญวิทยากรมาบรรยาย 
3. การเข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมภายนอก
องค์กร 

 
โดยความคิดสร้างสรรค์จะต้องสอดคล้องกับรูปแบบของปัญหา หรือสิ่งที่ต้องการพัฒนาให้ชัดเจน

ว่าจะแก้ปัญหา หรือพัฒนาเรื่องใด โดยสามารถแบ่งกลุ่มของความคิดสร้างสรรค์เพ่ือผลลัพธ์ด้านนวัตกรรม
ออกเป็น 4 กลุ่ม คือ 

1) กลุ่มนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง การพัฒนา สร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ หรือ
ผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า 

2) กลุ่มนวัตกรรมบริการ (Service) หมายถึง การสร้างสรรค์ พัฒนาการให้บริการที่ตรงตาม
ความต้องการ ที่ครอบคลุมจุดสัมผัสบริการ (Touch Point) ที่ส าคัญตลอดวงจรชีวิตของลูกค้า (Customer 
Life Cycle) 

3) กลุ่มนวัตกรรมกระบวนการ (Process) หมายถึง การสร้างสรรค์วิธีการใหม่ ๆ หรือพัฒนา
กระบวนการท างานที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพที่สูงขึ้น เช่น วิธีการลดความผิดพลาดในกระบวนการ (Quality) ,
วิธีการลดต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายในกระบวนการท างาน (Cost) ,วีธีการเพ่ิมประสิทธิภาพของกระบวนการท างาน 
(Efficiency) และวิธีการใหม่ท่ีท าให้พนักงานปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัยมากข้ึน เป็นต้น 

4) นวัตกรรมรูปแบบธุรกิจใหม่ (Business Model) หมายถึง การพัฒนารูปแบบธุรกิจ หรือ
ภารกิจใหม่เพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้า และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร เช่น การ
ร่วมทุน (Joint Venture) และการสร้างพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ (Strategic Alliances) เป็นต้น 

โดยกระบวนการรวบรวมความคิดสร้างสรรค์สามารถแสดงได้ดังรูปที่ 10 
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รูปที่ 10 กระบวนการรวบรวมความคิดสร้างสรรค์ ปรับปรุงจาก 25 KPIs for Innovation Balanced 
Scorecard ที่มา https://bscdesigner.com/innovation-kpis.htm#innovation_funnel_kpis 

 
3.2.3 กระบวนการวิเคราะห์ คัดเลือกความคิดสร้างสรรคที่ตอบสนองกับ VOC และ VOS 

การวิเคราะห์ คัดเลือก เป็นขั้นตอนต่อเนื่องจากการรวบรวมความคิดสร้างสรรค์ (Ideas) โดยมี
การพิจารณาว่าความคิดสร้างสรรค์ใดมีคุณค่าในการลงทุนด าเนินการต่อ และพิจารณาว่าไอเดียใดตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าและเป้าประสงค์ขององค์กรได้สูงสุด หรือจัดเก็บไว้ในฐานข้อมูลดิจิทัลขององค์กร 
(Prioritization) ซึ่งสิ่งที่ต้องค านึงถึง คือ การคัดเลือกความคิดสร้างสรรค์ที่สามารถน ามาใช้ปฏิบัติจริง 
(Implement) และจะต้องพิจารณาความพร้อมของด้านอ่ืน ๆ ขององค์กรไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรทางการเงิน
และไม่ใช่การเงิน อาทิ บุคลากร, เวลา, องค์ความรู้, เงิน และโครงสร้างพ้ืนฐาน โดยสามารถแสดงองค์ประกอบ
ของกระบวนการจัดการนวัตกรรมได้ดังแสดงในรูปที่ 11 

 
รูปที่ 11 องค์ประกอบของกระบวนการจัดการนวัตกรรม ปรับปรุงจาก Innovation Management : 

Strategy and Implementation using the pentathlon framework, (Page. 27), by Goffin and 
Mitchell, 2005, Hampshire, UK : Palgrave Macmillan.  
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ในการพิจารณาคัดเลือกความคิดสร้างสรรค์นั้น บุคลากรทุกคนอาจไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วม แต่ควร
ประชาสัมพันธ์และสื่อสารให้ผู้เกี่ยวข้องเข้าใจถึงปัญหา ความจ าเป็น และประโยชน์ที่จะได้รับจากการน า
ความคิดสร้างสรรค์นั้นมาใช้งาน โดยมีขั้นตอนการพิจารณา 6 ขั้นตอน คือ 

 
1) สาระที่สื่อสาร ต้องชัดเจน ถูกต้อง และชี้ให้เห็นประโยชน์ที่ได้รับที่ตอบสนองกับ VOC 

หรือ VOS อย่างชัดเจน 
2) แนวความคิดสร้างสรรค์ควรจัดอยู่ในกลุ่มผลลัพธ์ด้านนวัตกรรมใด 
3) ค่าใช้จ่ายจากกิจกรรมหรืองานที่ต้องด าเนินงาน 
4) ล าดับขั้นหรือแผนงานในแต่ละกิจกรรมหรืองาน โดยเชื่อมโยงกับแผนงานโดยภาพรวม 
5) การประเมินและคัดเลือกด้วยคณะท างานการจัดการความรู้และนวัตกรรม 
6) การประชาสัมพันธ์และสื่อสารในหลากหลายช่องทาง เพื่อให้ทราบถึงความคิดเห็นของ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างครบถ้วนก่อนที่จะได้รับการด าเนินการ 
 
 

3.2.4 กระบวนการน าความคิดสร้างสรรค์ไปสู่การสร้างนวัตกรรม 
การน าความคิดสร้างสรรค์ไปปฏิบัติจนเกิดประสิทธิผล (Implementation) ต้องอาศัยการ

บริหารจัดการแผนงาน/โครงการที่เป็นมาตรฐาน โดยการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์สู่การสร้างนวัตกรรม
ประกอบไปด้วย 4 ขั้นตอนส าคัญ มีกระบวนการดังแสดงในรูปที่ 12 ดังนี้ 
 

1) การพัฒนาความคิดและองค์ความรู้เพื่อตรวจสอบกับหลักการ (Theory) โดยการ
รวบรวม คัดกรองความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งอาจมีมากกว่า 1 ความคิด มาตรวจสอบหลักการ เป้าหมายของ
ผลลัพธ์ และคัดเลือกว่าความคิดสร้างสรรค์ใดสมควรได้รับการพัฒนาต่อยอดเป็น Pilot Project 

 

2) การพัฒนาความคิดและองค์ความรู้เพื่อตรวจสอบกับความเป็นไปได้ทางการตลาด  
(Market) โดยน าความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งอาจมีมากกว่า 1 ความคิด มาตรวจสอบกับเสียงของลูกค้า 
(Voice of Customer, VOC) และความเป็นไปได้ทางการตลาดเพ่ือพัฒนาต่อยอดเป็น Champion 
Project 

 

3) การพัฒนาความคิดและองค์ความรู้ เพื่อตรวจสอบความสามารถในการผลิต 
(Manufacturing) เป็นการพิจารณาอย่างรอบคอบ ครอบคลุมด้านทรัพยากรทางการเงินและไม่ใช่
การเงิน (Marketing) ว่าสามารถสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ บริการ และกระบวนการด้วยความสามารถ
ทางการผลิตที่มีอยู่ได้หรือไม่ 

 

4) การพัฒนาเป็นนวัตกรรมใหม่ (New Product) เป็นการน าความคิดที่ผ่านกระบวนการ
พิจารณาด้านหลักการ การตลาด และความสามารถในการผลิตมาผลิตให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์/บริการใหม่ 
(New Product)  
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รูปที่ 12 ช่องทางการพัฒนานวัตกรรม ปรับปรุงจาก Exploring Innovation (Page. 228), by D. Smith, 
2010, Glasgow, UK : McGraw-Hill 

 
3.2.5 กระบวนการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา 

การจัดการทรัพย์สินทางปัญญากับกรมทรัพย์สินทางปัญญาตามที่ระเบียบก าหนดโดยมีขั้นตอน
การด าเนินการแสดงดังรูปที่ 13 ดังนี้ 
 

1) หน่วยงาน/เจ้าของผลงาน/กวพ. ประสานงานกับกรมทรัพย์สินทางปัญญาเบื้องต้น 
เพื่อก าหนดประเภทท่ีเหมาะสม เช่น ลิขสิทธ์ สิทธบัตรการประดิษฐ์ สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
หรืออนุสิทธิบัตร ตามตัวอย่างในภาคผนวก ก  

 

2) หน่วยงาน/เจ้าของผลงาน/กวพ. น าเสนอ ผวก. มอบอ านาจให้ด าเนินการทรัพย์สิน
ทางปัญญา 

 

3) หน่วยงาน/เจ้าของผลงาน/กวพ. ด าเนินการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา 
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รูปที่ 13 ขั้นตอนการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา 
 

3.2.6 กระบวนการน านวัตกรรมออกไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และเชิงสังคม 
การพิจารณาผลงานนวัตกรรมตามมาตรฐานที่ได้รับการจดทะเบียนด้านทรัพย์สินทางปัญญาแล้ว

ไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ให้มีผลตอบแทนที่คุ้มค่า ทั้งผลลัพธ์ทางการเงินและไม่ใช่การเงินดังรูปที่ 14 ดังนี้ 
 
1) คณะกรรมการการจัดการความรู้และนวัตกรรม พิจารณาแนวทางการน าไปใช้ประโยชน์

เชิงพาณิชย์ พร้อมการวิเคราะหผลตอบแทนทางการเงินและไม่ใช่การเงิน 
2) รูปแบบการด าเนินการเชิงพาณิชย์ เช่น การขายสิทธ์ การร่วมทุนกับเอกชนผลิตและ

จ าหน่าย การให้เอกชนผลิต กทพ. รับซื้อสินค้า เป็นต้น หรือการจัดการรูปแบบอ่ืน ๆ ที่เหมาะสมกับ
ผลงาน 
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รูปที่ 14 กระบวนการน าไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และเชิงสังคม 
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บทที่ 3 : Follow Up 
แนวทางการติดตาม ประเมิน และรายงานผลการด าเนินงาน 

 
 Balanced Scorecard เป็นแนวคิดที่ถูกพัฒนาขึ้นเ พ่ือเป็นเครื่องมือในการวัดผลกลยุทธ์ที่มี
ประสิทธิภาพ ที่ท าให้ผู้บริหารระดับสูงสามารถเห็นภาพรวมของแผนการด าเนินงานได้อย่างชัเจนและรวดเร็ว 
โดยน าเอาวิสัยทัศน์ และกลยุทธ์มาแปลงสู่การปฏิบัติ โดยมองในมุมมอง 4 ด้าน คือ ด้านการเงิน ด้านความพึง
พอใจของลูกค้า ด้านกระบวนการปฏิบัติงานภายใน และด้านการเรียนรู้และการเติบโต ซึ่งเป็นการวัดผลที่มาก
ไปกว่าด้านการเงินเพียงอย่างเดียว และเป็นรูปแบบการบริหารจัดการที่ท าให้เกิดความสมดุล และเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกันทั้งระบบ 
 
3.1 การด าเนินงานแผนงาน/โครงการ 

 การติดตามผลการด าเนินงาน และการประเมินผลจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมการท างาน
ขององค์กร และเป็นการรองรับการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งกระบวนการติดตาม 
(Monitoring) และการประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันแต่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน 
และเมื่อน าแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผลมาใช้ประสานกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหาร
และผู้ปฏิบัติงานสามารถก ากับ ทบทวน และพัมนาแผนงาน/โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยการ
ด าเนินงานแผนงาน/โครงการประกอบด้วยองค์ประกอบพ้ืนฐาน 3 ส่วน คือ การวางแผน การด าเนินงาน และ
การติดตาม ประเมินผล ดังแสดงรูปที่ 15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 15 วงจรการด าเนินงานแผนงาน/โครงการ 

 วงจรการด าเนินโครงการนั้น การติดตามและประเมินผลนับเป็นองค์ประกอบส าคัญต่อประสิทธิภาพ
การด าเนินงานและผลส าเร็จของโครงการและเป็นกระบวนการหนึ่งของการบริหารที่มีความส าคัญไม่ยิ่งหย่อน
ไปกว่ากระบวนการวางแผน และการด าเนินงานตามแผน โดยการประเมินผลจะสามารถบ่งบอกความก้าวหน้า 
ปัญหา อุปสรรค ผลส าเร็จ และผลกระทบจากการด าเนินงาน ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการก ากับ ทบทวน 
ปรับปรุง/ยุติการด าเนินการ หรือเป็นข้อมูลในการพัฒนางานต่อไป 
 
 

1. การวางแผน 

2. การด าเนินงาน
ตามแผน 

3. การตดิตาม
และประเมินผล 

https://www.google.co.th/url?sa=i&url=https://www.freepik.com/free-photos-vectors/result&psig=AOvVaw0L1KjAKgpOdOmi4u2DZm83&ust=1592450132120000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKidwavxh-oCFQAAAAAdAAAAABAD
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3.2 การติดตาม (Monitoring) 

 การติดตาม (Monitoring) เป็นกระบวนการในการบริหารงาน เพ่ือตรวจสอบผลการด าเนินงานที่จะ
ช่วยให้ระบบการวางแผนและบริหารงานมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ โดยรวบรวมข้อมูล
ตามระบบงาน เช่น เป้าหมาย วิธีการ ผลการปฏิบัติงาน แล้วน ามาวิเคราะห์ เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ในการ
ปรับปรุงแก้ไข เพ่ือให้ได้ผลงานตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
 การติดตามจะต้องด าเนินการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องตลอดห้วงเวลาการด าเนินงานแผนงาน/
โครงการ โดยติดตามผลทุกไตรมาสเป็นอย่างน้อย หรือตามความเหมาะสมในการเร่งรัดงาน เป็นต้น 

3.2.1 วิธีการติดตามแผนงาน/โครงการ 
การติดตามเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลซึ่งสามารถท าได้ 2 วิธี คือ การเก็บและรวบรวมข้อมูลจาก

ผู้ด าเนินงานโดยตรง/การสอบถามผู้ด าเนินโครงการ และการเก็บและรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามหรือ
แบบรายงาน หรือด าเนินการทั้ง 2 วิธีควบคู่กันไป หลังจากเก็บและรวบรวมข้อมูลแล้วจะน ามาประมวล
วิเคราะห์เปรียบเทียบผลงานกับเป้าหมาย เพ่ือประเมินความก้าวหน้าว่าผลงานได้ผลประการใด มีปัญหา
อุปสรรคหรือไม่ กล่าวคือ ขั้นตอนการวางแผน และขั้นตอนการด าเนินงานตามแผนจะได้น ามาใช้ประโยชน์
หรือน าไปแก้ไขปรับปรุงจัดท ารายงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

3.2.2 ขั้นตอนการติดตามแผนงาน/โครงการ 
ขั้ น ตอนการติ ดตามสามารถแบ่ ง

ออกเป็น 6 ขั้นตอนย่อย ดังนี้ 
1.  การก าหนดวัตถุประสงค์และ

ขอบเขตการติดตาม  เริ่มด าเนินการศึกษาและ
รวบรวมข้อมูลของโครงการที่ จะติดตาม ว่ ามี
วัตถุประสงค์หลักอะไร ใครเป็นผู้รับผิดชอบ การ
พิจารณาความส าเร็จของแผนท าโดยวิธีใด เป็นต้น 

2. วางแผนติดตาม น าวัตถุประสงค์
และขอบเขตการติดตามจากการก าหนดวัตถุประสงค์
และขอบเขตการติดตาม มาวิเคราะห์แล้วเขียน
รายละเอียด ซึ่งประกอบด้วยประเด็นหลัก ๆ เช่น 
วัตถุประสงค์ของการติดตาม แหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บ
ข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้าง
เครื่องมือซึ่งส่วนมากจะเป็นแบบสอบถาม 

3. การด าเนินงานตามแผน เป็นการ
ด าเนินงานตามแผนติดตามที่วางไว้ ซึ่งสิ่งส าคัญที่
ต้องการในขั้นตอนนี้  คือ ข้อมูลจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เช่น กระบวนการ ผู้รับผิดชอบ ช่วงเวลา 
เป็นต้น 

4 .  การ วิ เคราะห์ข้ อ มูล  เป็นการ
วิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่ก าหนดใน
แต่ละข้อ โดยอาจใช้วิธีทางสถิติพ้ืนฐาน เช่น การแจง

นับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย เป็นต้น หรืออาจใช้วิธีพรรณนา
เปรียบเทียบ หรือวิธีอ่ืนประกอบกันตามความเหมาะสม 

5. การรายงานผล เป็นการรายงานให้ผู้
ที่เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่ก าหนดไว้ตาม
แผน ทั้งนี้ การรายงานผลติดตามแผนงาน/โครงการ
หนึ่ง อาจมีหลายลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมของ
ผู้ใช้ ส าหรับโครงการขนาดใหญ่ การรายงานผลการ
ติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่ง
ประกอบด้วย บทคัดย่อ หรือบทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
ความเป็นมาของโครงการ วัตถุประสงค์ ประโยชน์ที่
คาดว่าจะได้รับ ขอบเขตการติดตาม ประชากรที่ศึกษา 
การเก็บรวบรวมข้อมูล ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ผลที่
ได้รับจากการติดตาม และสรุปผล/ข้อเสนอแนะ รวม
ไปถึงบรรณานุกรม หรือภาคผนวก (ถ้ามี) หรือหาก
เป็นโครงการขนาดเล็กการรายงานอาจจัดท าเป็น 
Presentation Slides ก็ได ้

6 .  กา ร วินิ จฉั ยสั่ ง ก า ร  หลั งจาก
คณะท างานการจัดการความรู้และนวัตกรรมได้
รับทราบรายงานสรุปแล้วก็จะวินิจฉัย/สั่งการ เพ่ือ
แก้ปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจจะกระท า
โดยตรงหรือเสนอตามรายงานก็ได้ตามความเหมาะสม
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3.3 การประเมินผล (Evaluation) 

การประเมินผล (Evaluation) เป็นกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลของการ
ด าเนินงานแผนงาน/โครงการ และพิจารณาบ่งชี้ให้ทราบถึงจุดเด่นหรือจุดด้อยของโครงการ แล้วตัดสินใจว่าจะ
ปรับปรุงแก้ไขโครงการ เพ่ือด าเนินงานต่อ หรือจะยุติการด าเนินงาน โดยการประเมินผลแผนงาน/โครงการที่มี
ประสิทธิภาพจะช่วยให้ผู้บริหารได้ตระหนักถึงคุณภาพของโครงการที่ก าหนดไว้ ว่าเป็นไปตามเป้าหมายของ
แผนงาน/โครงการนั้นหรือไม่ 

3.3.1 วิธีการประเมินแผนงาน/โครงการ 
การประเมินมีหลายลักษณะซึ่งสามารถแบ่งประเภทของการประเมินออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 

1. แบ่งตามวัตถุประสงค์การประเมิน 
1.1 การประเมินความก้าวหน้า (Formative 

Evaluation) เพ่ือการปรับปรุงเป็นส าคัญ ซึ่งมักจะ
ใช้ประเมินผลระหว่างการวางแผนหรือระหว่าง
ด า เ นิ น โ ค ร งก า ร  ส าม า รถช่ ว ยต ร ว จสอบ
ความก้าวหน้าของโครงการได้ว่าด าเนินการได้ผล
อย่างไร 

1 . 2  กา รประ เมิ นผลสรุ ปของ โคร งการ 
(Summative Evaluation) เป็นการประเมินเมื่อ
สิ้นสุดโครงการ เพ่ือน าผลไปประกอบการตัดสินใจ 
ว่าโครงการใดบรรลุเป้าหมายหรือไม่ ควรจะ
ปรับปรุงแก้ไข 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. แบ่งตามช่วงเวลาของการประเมิน 
2.1 การประเมินความป็นไปได้ (Feasibility 

Study) เป็นการประมินเพ่ือพิจารณาความเป็นไป
ได้ของโครงการที่จะด าเนินการศึกษาวิเคราะห์ถึง
ปัจจัย/ เงื่ อนไขที่ จ า เป็นต่อความส า เร็จของ
โครงการ โดยมักจะประเมินด้านเศรษฐกิจ สังคม 
การมือง และการบริหาร 

2 . 2  ก า ร ป ร ะ เ มิ น ปั จ จั ย น า เ ข้ า  (Input 
Evaluation) เป็นการประเมินสิ่ งที่ป้ อน เข้ าสู่
โครงการว่ามีความเหมาะสมเพียงใดก่อนที่จะเริ่ม
โครงการ (สิ่งที่ป้อนเข้าสู่โครงการ เช่น คน วัตถุดิบ 
อุปกรณ์ และงบประมาณ เป็นต้น) 

2 .3  การประเมินกระบวนการ  (Process 
Evaluation) เ ป็ นการประ เมิ นกระบวนกา ร
ด าเนินงานที่ก าหนด ท าการประเมินในขณะที่
โครงการก าลังด าเนินการอยู่ โดยใช้ผลการประเมิน
เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน ซึ่งมี
ลักษณะครอบคลุมการประเมินความก้าวหน้า 
(Formative Evaluation) ของโครงการ 

2.4 การประเมินผลผลิต (Output/Product 
Evaluation) เป็นการประเมินผลที่ได้จากโครงการ
โดยตรงและเป็นผลที่คาดหวังจากโครงการว่าผลที่
ได้เป็นไปตามวัตถุประสงค์/เป้าหมายของโครงการ
มากน้อยเพียงใด 

2 .5  การประเมินผลกระทบ  (Outcome/ 
Impact Evalution) เป็นการประเมินผลที่ได้จาก
ผลชองโครงการทั้งที่คาดหวังและไม่ได้คาดหวัง ซึ่ง
เป็ น ได้ ทั้ ง ผลบวกและผลลบ เ พ่ื อน าผล ไป
ประกอบการตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการ

https://www.google.co.th/url?sa=i&url=https://www.freepik.com/free-photos-vectors/evaluation&psig=AOvVaw3vK-L9Ecro_agtn2hGWL6W&ust=1592467038744000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLj-h5iwiOoCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.co.th/url?sa=i&url=https://www.vectorstock.com/royalty-free-vector/performance-efficiency-icon-vector-21024013&psig=AOvVaw3Ng5V6BCOd40Q1mzoDada4&ust=1592467135941000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIDfmtiwiOoCFQAAAAAdAAAAABAD
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3.3.2 ขั้นตอนการประเมินแผนงาน/โครงการ 
การประเมินแต่ละครั้งผู้ประเมินจ าเป็นต้องด าเนินงานตามข้ันตอนการประเมินผล ดังนี้ 

1. การศึกษารูปแบบของการประเมิน 
รูปแบบการประเมินในแต่ละแบบจะได้มาจากแนวคิด
ของผู้ พัฒนารูปแบบแต่ละบุคคล และการศึกษา
รูปแบบการประเมินหลาย ๆ รูปแบบนั้นท าให้เห็น
ทางเลือกที่หลากหลายน าไปสู่การเลือกรูปแบบที่
เหมาะสมที่สุดกับโครงการที่จะประเมิน 

2 .  การก าหนดประ เด็นของการ
ประเมิน ก าหนดประเด็นของการประเมินได้จากการ
วิเคราะห์โครงการที่จะประเมิน ผนวกกับการศึกษา
รูปแบบของการประเมิน 

3. การก าหนดตัวชี้วัดและเกณฑ์ การ
ประเมินที่มีความน่าเชื่อถือย่อมขึ้นอยู่กับคุณภาพของ
ตั ว ชี้ วั ด แล ะ เ ก ณ ฑ์  ดั ง นั้ น ตั ว ชี้ วั ด ต้ อ ง แ ส ด ง
ประสิทธิภาพของแต่ละประเด็นให้ชัดเจน เพ่ือเป็น
เกณฑ์ตัดสินว่าผลการด าเนินงานของโครงการที่
พิจารณาจากตัวชี้วัดแต่ละตัวประสบความส าเร็จไป
ตามเกณฑ์มากน้อยเพียงใด 

4. การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล  ขั้นตอนนี้จะต้องสอดคล้องกับ
ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล เช่น ถ้าใช้การ
สอบถาม เครื่องมือคือ แบบสอบถาม เพราะผลการ

ประเมินจะเชื่อถือได้มากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับ
เครื่องมือคุณภาพเป็นส าคัญ 

5. การเก็บรวบรวมข้อมูล หลังจากได้
ออกแบบประเมินแล้วขั้นตอนต่อมาคือการเก็บ
รวบรวมข้อมูลตามที่ต้องการ โดยมีวิธีการหลากหลาย 
เช่น การสอบถาม การสังเกตุ การสัมภาษณ์ เป็นต้น 
โดยการเลือกใช้วิธีการเก็บข้อมูลแบบใดขึ้นอยู่กับ
วัตถุประสงค์ของการประเมิน และลักษณะของข้อมูล
ที่ต้องการเป็นส าคัญ 

6. การวิเคราะห์ข้อมูล เมื่อรวบรวม
ข้อมูลที่ต้องการแล้ว ต้องน ามาวิเคราะห์ด้วยวิธีทาง
สถิติที่เหมาะสม เพ่ือให้ได้ผลออกมาตามวัตถุประสงค์
ของการประเมนิ 

7. การรายงานการประเมิน เมื่อการ
ประเมินเสร็จสิ้น ต้องท าการพิจารณาว่าแผนงาน/
โครงการมีการด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ โดย
พิจารณาทั้งผลผลิต (Output/Product) และผลลัพธ์ 
(Outcome/Impact) แล้วน ามาเขียนอภิปรายผล
เป็นรายงานการประเมิน เพ่ือให้ผู้อ่ืนได้รับทราบและ
เข้าใจการประเมิน โดยเฉพาะระดับผู้บริหาร
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ภาคผนวก ก 
แนวทางการด าเนินการขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา 
 
1.ประเภทของทรัพย์สินทางปัญญา แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม (Industrial 
Property) และลิขสิทธิ์ (Copyright) 

1.1 ทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม (Industrial Property) หมายถึง ความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ที่
เกี่ยวกับสินค้าอุตสาหกรรมต่าง ๆ โดยอาจเป็นความคิดในการประดิษฐ์คิดค้น ซึ่งอาจจะเป็นกระบวนการหรือ
เทคนิคในการผลิตที่ได้ปรับปรุงหรือคิดค้นขึ้นใหม่ หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ทางอุตสาหกรรมที่เป็น
องค์ประกอบและรูปร่างของตัวผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ยังรวมถึงเครื่องหมายการค้าหรือยี่ห้อ ชื่อและถ่ินที่อยู่ทาง
การค้า รวมถึงแหล่งก าเนิดและการป้องกันการแข่งขันทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม ทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม
สามารถแบ่งออกได้ ดังนี้ 

- สิทธิบัตร (Patent) 
- แบบผังภูมิของวงจรรวม (Layout - Design of Integrated Circuit) 
- เครื่องหมายการค้า (Trademark) 
- ความลับทางการค้า (Trade Secret) 
- ชื่อทางการค้า (Trade Name) 
- สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indications). 
ในการด าเนินการด้านวิจัยและนวัตกรรมของ กทพ. ส่วนใหญ่แล้วจะอยู่ในส่วนของสิทธิบัตร (Patent) 

ซึ่งประกอบด้วย สิทธิบัตรการประดิษฐ์ สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ และอนุสิทธิบัตร โดยจะต้องพิจารณา
ว่าสิ่งที่คิดค้นขึ้นมานั้นเป็นการประดิษฐ์หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ ในกรณีนี้ สามารถที่จะพิจารณาได้ง่ายๆว่า
ถ้าสิ่งนั้นเป็นการคิดค้นที่ก่อให้เกิดลักษณะใหม่ที่มีหน้าที่การท างาน ประโยชน์ใช้สอยก็สามารถสรุปได้ ว่าเป็น
การประดิษฐ์ แต่ถ้าสิ่งนั้นเป็นการคิดค้นเกี่ยวกับรูปร่าง ลักษณะ หรือลวดลายที่ปรากฏอยู่บนตัวผลิตภัณฑ์
เพ่ือให้เกิดความสวยงาม สามารถสรุปได้ว่าเป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์ 

ในกรณีที่เป็นการประดิษฐ์ ต้องตัดสินใจว่าควรที่จะขอรับความคุ้มครองสิทธิบัตรการประดิษฐ์หรือ     
อนุสิทธิบัตร โดยค านึงถึงว่า สิ่งประดิษฐ์นั้นมีเทคนิคที่ซับซ้อนหรือไม่ หากมีเทคนิคที่ซับซ้อนก็ควรที่จะขอรับ
ความคุ้มครองสิทธิบัตรการประดิษฐ์ และจะต้องดูว่าลักษณะเงื่อนไข และองค์ประกอบอ่ืนๆ เช่นค่าธรรมเนียม 
อายุการคุ้มครอง ขั้นตอนการจดทะเบียน เพ่ือเลือกว่าจะยื่นค าขอแบบใด 

1.2 ลิขสิทธิ์ (Copyright) หมายถึง สิทธิแต่เพียงผู้เดียวของผู้สร้างสรรค์ที่จะกระท าการใดๆเกี่ยวกับ
งานที่ผู้สร้างสรรค์ได้ท าขึ้นตามประเภทลิขสิทธิ์ที่กฎหมายก าหนด ได้แก่ งานวรรณกรรม นาฏกรรมศิลปกรรม 
ดนตรีกรรม โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์ สิ่งบันทึกเสียง งานแพร่เสียงแพร่ภาพ หรืองานอ่ืนใดในด้านวรรณคดี 
แผนกวิทยาศาสตร์ หรือศิลปะ ไม่ว่างานลักษณะดังกล่าวจะแสดงออกโดยวิธีหรือรูปแบบอย่างใด ซึ่งโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ที่จัดท าขึ้นจะถือว่าอยู่ในหมวดหมู่ของงานวรรณกรรม 
 
2. ข้ันตอนการจัดเตรียมเอกสารประกอบค าขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา 

2.1 เอกสารการมอบอ านาจให้เจ้าของผลงานยื่นจดทะเบียน 
1. บันทึกข้อความจากหน่วยงานต้นสังกัดน าเรียน ผวก. โดยผ่านทางสายงาน เพ่ือมอบอ านาจให้

ด าเนินการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาของผลงานนั้นๆ 
2. หนังสือมอบอ านาจจาก ผวก. พร้อมอากรแสตมป์ 30 บาท 
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3. ส าเนาบัตรประจ าตัวของ ผวก. พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
4. ส าเนาค าสั่งคณะกรรมการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย เรื่อง แต่งตั้งผู้ว่าการการทางพิเศษ

แห่งประเทศไทย ลงนามรับรองส าเนาถูกต้องโดย ผวก. 
5. หลักฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ขอ  

 
2.2 เอกสารประกอบการขอจดลิขสิทธิ์ 

1. แบบพิมพ์ค าขอแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ (ลข.01) (สามารถดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของกรมทรัพย์สิน
ทางปัญญา (http://www.ipthailand.go.th) 

2. ส าเนาหรือภาพถ่ายผลงานลิขสิทธิ์ 
 

2.3 เอกสารประกอบการขอจดสิทธิบัตรการประดิษฐ์ 
1. การยื่นค าขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์ จะต้องยื่นค าขอพร้อมทั้งช าระค่าธรรมเนียมเป็นเงิน 500 

บาท ที่ซึ่งค าขอจะต้องประกอบด้วย 
1.1 แบบพิมพ์ค าขอรับสิทธิบัตรแบบ สป/สผ/อสป/001-ก 
1.2 รายละเอียดการประดิษฐ์ ที่มีหัวข้อครบถ้วนตามที่กฎหมายก าหนด 
1.3 ข้อถือสิทธิ 
1.4 บทสรุปการประดิษฐ์ 
1.5 รูปเขียน ( ถ้ามี ) 
1.6 เอกสารอ่ืนๆ ( ถ้ามี ) เช่น หนังสือโอนสิทธิ สัญญาการว่าจ้าง หนังสือมอบอ านาจ หนังสือ

รับรองนิติบุคคล เป็นต้น 
รายการที่ 1.2 - 1.6 ผู้ขอจะต้องจัดเตรียมขึ้นเองในกระดาษ ขนาด A4 
2. เมื่อยื่นค าขอตามข้อ 1 แล้ว ถ้ามีสิ่งบกพร่องที่พอจะแก้ไขได้เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ผู้ขอหรือ 

ตัวแทนของผู้ขอทราบ เพ่ือให้ท าการแก้ไขให้ถูกต้อง ทั้งนี้จะมีเงื่อนเวลาว่า จะต้องด าเนินการภายใจ 90 วัน 
นับจากวันที่ได้รับแจ้ง หากด าเนินการไม่ทันก็สามารถขอผ่อนผันได้ หากพ้นระยะเวลาจะถือว่าผู้ขอละทิ้งค าขอ 

3. ในการแก้ไขเพ่ิมเติม ผู้ขอจะต้องใช้แบบ สป/สผ/อสป/003-ก ในการยื่นขอแก้ไขเพ่ิมเติมพร้อม
ทั้งตอ้งช าระค่าธรรมเนียม 

4. ในกรณีค าขอตามข้อ 1 ถูกต้องหรือได้แก้ไขถูกต้องตามข้อ 3 แล้ว เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ผู้ขอมา
ด าเนินการช าระค่าธรรมเนียมการประกาศโฆษณาเป็นเงิน 250 บาท โดยเจ้าหน้าที่จะแจ้งสองครั้งๆ ละ 60 
วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้ง หากพ้นระยะเวลาจะถือว่าผู้ขอละทิ้งค าขอ และให้จัดส่งค าขอรับสิทธิบัตรชุดล่าสุด
อีกหนึ่งชุดพร้อมทั้งส่งค าแปลข้อถือสิทธิ บทสรุปการประดิษฐ์เป็นภาษาอังกฤษ ทั้งนี้เพ่ือเปิดโอกาสให้มีการ
คัดค้านกรณีที่ผู้ อ่ืนเห็นว่าสิ่งที่ยื่นขอสิทธิบัตรนั้นไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของกฎหมาย หรือผู้ขอไม่ได้เป็นผู้
ประดิษฐ์แอบเอาของผู้คัดค้านซึ่งเป็นผู้ประดิษฐ์มาจดทะเบียน 

5. เมื่อประกาศโฆษณาแล้ว ผู้ขอต้องยื่นขอให้ตรวจสอบการประดิษฐ์ พร้อมทั้งช าระค่าธรรมเนียม
เป็นเงิน 250 บาท โดยใช้แบบ สป/อสป/005-ก ภายใน 5 ปี นับตั้งแต่วันประกาศโฆษณา หากพ้นระยะเวลา
จะถือว่าผู้ขอละทิ้งค าขอ 

6. ภายหลังจากมีการขอให้ตรวจสอบแล้ว เจ้าหน้าที่จะท าการสืบค้นเอกสารว่า เคยมีสิ่งประดิษฐ์
เดียวกันหรือคล้ายกันหรือไม่ ( รวมทั้งตรวจค้นเอกสารจากต่างประเทศด้วย ) ถ้าค าขอถูกต้องเป็นไปตาม
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เงื่อนไขที่ก าหนดในกฎหมาย จะแจ้งให้ผู้ขอมาช าระค่าธรรมเนียมการรับจดทะเบียนเป็นเ งิน 500 บาท และ
ออกสิทธิบัตรให้ผู้ขอต่อไป หากไม่ถูกต้องจะยกค าขอ 
 

2.4 เอกสารประกอบการขอจดอนุสิทธิบัตร 
1. การยื่นค าขอรับอนุสิทธิบัตร จะต้องยื่นค าขอพร้อมช าระค่าธรรมเนียมที่ซ่ึงค าขอจะต้องประกอบด้วย 

1.1 แบบพิมพ์ค าขอรับสิทธิบัตรแบบ  สป/สผ/อสป/001-ก 
1.2 รายละเอียดการประดิษฐ์ ที่มีหัวข้อครบถ้วนตามที่กฎหมายก าหนด 
1.3 ข้อถือสิทธิ 
1.4 บทสรุปการประดิษฐ์ 
1.5 รูปเขียน (ถ้ามี) 
1.6 เอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น หนังสือโอนสิทธิ สัญญาการจ้าง หนังสือมอบอ านาจ หนังสือรับรองนิติ

บุคคลเป็นต้น 
รายการที่ 1.2 - 1.6 ผู้ขอจะต้องเตรียมขึ้นเองในกระดาษขนาด เอ 4 
2. เมื่อยื่นค าขอตามข้อ 1 แล้ว ถ้ามีสิ่งบกพร่องที่พอจะแก้ไขได้เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ผู้ขอหรือตัวแทนของ

ผู้ขอทราบ เพ่ือให้ท าการแก้ไขให้ถูกต้อง ทั้งนี้จะมีเงื่อนเวลาว่า จะต้องด าเนินการภายใน 90 วัน นับจากวันที่
ได้รับแจ้ง หากด าเนินการไม่ทันก็สามารถขอผ่อนผันได้ หากพ้นระยะเวลาจะถือว่าผู้ขอละทิ้งค าขอ 

3. ในการแก้ไขเพ่ิมเติม ผู้ขอจะต้องใช้แบบ สป/สผ/อสป/003-ก  ในการยื่นขอแก้ไขเพ่ิมเติมพร้อมทั้ง
ต้องช าระค่าธรรมเนียม 

4. ในกรณีค าขอตามข้อ 1 ถูกต้องหรือได้แก้ไขถูกต้องตามข้อ 3 แล้ว จะรับจดทะเบียนและออกอนุ
สิทธิบัตรให้แก่ผู้ขอ ซึ่งเจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ผู้ขอมาด าเนินการช าระค่าธรรมเนียมการรับจดทะเบียนและออกอนุ
สิทธิบัตร และประกาศโฆษณาเป็นเงิน 500 บาท ภายใน 60 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้ง สองครั้งหากครั้งที่สอง
ไม่มาตามแจ้ง จะถือว่าผู้ขอละทิ้งค าขอละทิ้งค าขอ ในการประกาศโฆษณาจะประกาศในหนังสือประกาศ
โฆษณาอนุสิทธิบัตร เป็นเวลา 1 ปี 

5. เมื่อประกาศโฆษณาแล้ว บุคคลอ่ืนที่มีส่วนได้เสีย สามารถที่จะขอให้ตรวจสอบอนุสิทธิบัตรว่าเป็นไป
ตามเงื่อนไขที่กฎหมายก าหนดไว้หรือไม่ ภายใน 1 ปีนับจากวันทีประกาศโฆษณา โดยใช้แบบ สป/อสป/005-ก 
หากปรากฏว่า อนุสิทธิบัตรนั้นไม่เป็นไปตามกฎหมายก็จะถูกเพิกถอนต่อไป 

 
2.5 เอกสารประกอบการขอจดสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
1. การยื่นค าขอรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ จะต้องยื่นค าขอพร้อมทั้งช าระค่าธรรมเนียมเป็น

เงิน 250 บาทที่ซ่ึงค าขอต้องประกอบด้วย 
1.1  แบบพิมพ์ค าขอรับสิทธิบัตรแบบ สป/สผ/อสป/001-ก ซึ่งมี 2 หน้า 
1.2 ค าพรรณนาแบบผลิตภัณฑ์ ( ถ้ามี ) 
1.3 ข้อถือสิทธิ 
1.4 รูปเขียน  
1.5 เอกสารอื่นๆ ( ถ้ามี ) เช่น หนังสือโอนสิทธิ สัญญาการว่าจ้าง หนังสือมอบอ านาจ หนังสือรับรอง

นิติบุคคล เป็นต้น 
รายการที่ 1.2 - 1.5 ผู้ขอจะต้องจัดเตรียมขึ้นเองในกระดาษ ขนาด A4 
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2. เมื่อยื่นค าขอตามข้อ 1 แล้วถ้ามีสิ่งบกพร่องที่พอจะแก้ไขได้เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ผู้ขอหรือตัวแทนของผู้
ขอทราบ เพ่ือให้ท าการแก้ไขให้ถูกต้อง ทั้งนี้จะมีเงื่อนเวลาว่าจะต้องด าเนินการภายใน 90 วัน นับจากวันที่
ได้รับแจ้ง หากด าเนินการไม่ทันก็สามารถขอผ่อนผันได้ หากพ้นระยะเวลาจะถือว่าผู้ขอละทิ้งค าขอ 

3. ในการแก้ไขเพ่ิมเติม ผู้ขอจะต้องใช้แบบ สป/สผ/อสป/003-ก ในการยื่นขอแก้ไขเพ่ิมเติมพร้อมทั้ง
ต้องช าระค่าธรรมเนียม 

4. ในกรณีค าขอตามข้อ 1 ถูกต้องหรือได้แก้ไขถูกต้องตามข้อ 3 แล้ว เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ผู้ขอมา
ด าเนินการช าระค่าธรรมเนียมการประกาศโฆษณาเป็นเงิน 250 บาท โดยเจ้าหน้าที่จะแจ้งสองครั้งๆ ละ 60 
วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้ง หากพ้นระยะเวลาจะถือว่าผู้ขอละทิ้งค าขอ และให้จัดส่งค าขอรับสิทธิบัตรชุดล่าสุด
อีกหนึ่งชุดเพ่ือเปิดโอกาสให้มีการคัดค้าน กรณีที่ผู้อ่ืนเห็นว่าสิ่งที่ยื่นขอสิทธิบัตรนั้นไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของ
กฎหมาย หรือผู้ขอไม่ได้เป็นผู้คิดค้นแอบเอาของผู้คัดค้านซึ่งเป็นผู้ประดิษฐ์มาจดทะเบียน 

5. กรณีสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์นี้ ผู้ขอไม่ต้องยื่นค าขอให้ตรวจสอบการประดิษฐ์ซึ่งจะใช้เฉพาะ
กรณีการประดิษฐ์เท่านั้น เมื่อประกาศโฆษณาครบ 90 วันแล้วเจ้าหน้าที่จะท าการสืบค้นว่าเคยมีแบบ
ผลิตภัณฑ์ที่เหมือนหรือคล้ายกันแพร่หลายมาก่อนหรือไม่ ถ้าค าขอถูกต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนดใน
กฎหมาย จะแจ้งให้ผู้ขอมาช าระค่าธรรมเนียมการรับจดทะเบียนเป็นเงิน 500 บาท และออกสิทธิบัตรให้ผู้ขอ
ต่อไป หากไม่ถูกต้องจะยกค าขอ 
 
3. การยื่นค าขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา 

เมื่อจัดเตรียมเอกสารค าขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาครบถ้วนแล้ว ผู้ขอจะต้องยื่นค าขอต่อ
พนักงานเจ้าหน้าที่ ณ กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ หรือ ส านักงานพาณิชย์จังหวัดในกรณีการ
ขอจดลิขสิทธิ์ ไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้น ส่วนในกรณีของการขอจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรจ าเป็นต้องช าระ
ค่าธรรมเนียม 
 
4. การตรวจสอบเบื้องต้น 

เมื่อผู้ขอยื่นค าขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาแล้ว เจ้าหน้าที่จะตรวจดูว่าค าขอนั้นมีส่วนประกอบ
หรือเอกสารครบถ้วนหรือไม่ และผู้ขอได้ช าระค่าธรรมเนียมถูกต้องหรือไม่ (ค่าธรรมเนียมกรณีการขอ
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร) ถ้าไม่ถูกต้องก็จะให้ผู้ขอด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้องเสียก่อน หลังจากนั้นจึงจะท าการ
ตรวจสอบเบื้องต้นอันเป็นการตรวจดูว่าส่วนประกอบค าขอแต่ละส่วนถูกต้ องหรือไม่ ทรัพย์สินทางปัญญาที่
ขอรับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญานั้นเป็นทรัพย์สินทางปัญญาที่ต้องห้ามมิให้ขอรับการจดทะเบียน
ทรัพย์สินทางปัญญาหรือไม่ และผู้ขอรับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาเป็นผู้มีสิทธิขอรับการจดทะเบียน
ทรัพย์สินทางปัญญาหรือไม่ ถ้าพบว่าค าขอมีข้อบกพร่อง เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ผู้ขอด าเนินการแก้ไขเพ่ิมเติม ซึ่งผู้
ขอจะต้องด าเนินการภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง โดยใช้แบบพิมพ์ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาก าหนด
และจัดพิมพ์ขึ้น 
 
5. การประกาศโฆษณาค าขอ 

หลังจากผ่านการตรวจสอบเบื้องต้นแล้วเจ้าหน้าที่จะด าเนินการประกาศโฆษณาค าขอรับสิทธิบัตร โดย
แจ้งให้ผู้ขอช าระค่าธรรมเนียมประกาศโฆษณาภายใน 90 วัน การประกาศโฆษณาค าขอรับสิทธิบัตรมี
วัตถุประสงค์ 2 ประการ ประการแรก เพ่ือให้ผู้ที่มีสิทธิดีกว่าผู้อ่ืนยื่นค าขอหรือเห็นว่าผู้ขอไม่มีสิทธิมายื่นค า
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คัดค้านและประการที่ 2 เพ่ือให้ประชาชนเข้ามามีส่วนในการให้ข้อมูลหรือหลักฐานแก่เจ้าหน้าที่ในการ
พิจารณาออกสิทธิบัตร 

ในกรณีของค าขอรับอนุสิทธิบัตร เมื่อผ่านการตรวจสอบเบื้องต้นแล้วเจ้าหน้าที่จะด าเนินการเสนอ
รายงานการตรวจสอบต่ออธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา ถ้าอธิบดีเห็นสมควรออกอนุสิทธิบัตรให้แก่ผู้ขอโดยไม่
มีการคัดค้าน หรือมีการคัดค้านแต่อธิบดีเห็นว่าผู้ขอมีสิทธิได้รับอนุสิทธิบัตรตามกฎหมาย อธิบดีจะสั่งให้รับจด
ทะเบียนและออกอนุสิทธิบัตรให้แก่ผู้ขอ เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ผู้ขอช าระค่าธรรมเนียมการออกอนุสิทธิบัตร ซึ่งผู้
ขอจะต้องช าระค่าธรรมเนียมดังกล่าวภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้ง มิฉะนั้นกฎหมายจะถือว่าผู้ขอละ
ทิ้งค าขอ เมื่อได้ช าระค่าธรรมเนียมแล้ว เจ้าหน้าที่จะจดทะเบียนและออกอนุสิทธิบัตรให้แก่ผู้ขอพร้อมทั้ง
ประกาศโฆษณาอนุสิทธิบัตร 

ในกรณีของการขอจดลิขสิทธิ์ ไม่มีในส่วนของการประกาศโฆษณา 
 
6. การตรวจสอบการประดิษฐ์หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ 

เมื่อได้มีการประกาศโฆษณาค าขอรับสิทธิบัตรแล้ว เจ้าหน้าที่จะด าเนินการพิจารณาว่าการประดิษฐ์หรือ
การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ขอรับสิทธิบัตรมีลักษณะตามที่กฎหมายก าหนดหรือไม่ การพิจารณาดังกล่าวเรียกว่า 
“การตรวจสอบการประดิษฐ์” หรือ “การตรวจสอบการออกแบบผลิตภัณฑ์” แล้วแต่กรณี ขั้นตอนการ
ตรวจสอบการประดิษฐ์ และการตรวจสอบการออกแบบผลิตภัณฑ์ตามกฎหมายมีความแตกต่างกัน คือ ใน
กรณีท่ีเป็นค าขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์ เจ้าหน้าที่จะด าเนินการตรวจสอบการประดิษฐ์ก็ต่อเมื่อผู้ขอได้ยื่นค า
ขอให้ตรวจสอบการประดิษฐ์โดยใช้แบบพิมพ์ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาก าหนดและจัดพิมพ์ขึ้น คือ แบบ สป/
อสป/005-ก ภายใน 5 ปี นับแต่วันประกาศโฆษณา หรือ 1 ปี นับแต่วันที่ค าวินิจฉัยถึงที่สุด ในกรณีที่มีการ
คัดค้านแล้วแต่ระยะเวลาใดจะสิ้นสุดลงทีหลัง ผู้ขอจะต้องช าระค่าธรรมเนียมค าขอให้ตรวจสอบการประดิษฐ์
แต่ในกรณีที่เป็นค าขอรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ ผู้ขอไม่ต้องยื่นค าขอให้ตรวจสอบแต่ประการใด ใน
การตรวจสอบการประดิษฐ์หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบกับรายละเอียดในเอกสาร
สิทธิบัตรของไทยและของต่างประเทศที่กรมทรัพย์สินทางปัญญามีอยู่ เพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบดังกล่าว
อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาขอให้ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือองค์การของรัฐ หรือส านักงานหรือ
องค์การสิทธิบัตรต่างประเทศหรือระหว่างประเทศ ท าการตรวจสอบดังกล่าวให้ได้ 
 
7. การรับจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา 

หลังจากการตรวจสอบการประดิษฐ์หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์แล้ว เจ้าหน้าที่จะเสนอรายงานการ
ตรวจสอบต่ออธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา ถ้าอธิบดีเห็นสมควรออกสิทธิบัตรให้แก่ผู้ขอโดยไม่มีการคัดค้าน
หรือมีการคัดค้านแต่อธิบดีเห็นว่าผู้ขอมีสิทธิได้รับสิทธิบัตรตามกฎหมาย อธิบดีจะสั่งให้รับจดทะเบียนการ
ประดิษฐ์หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์และออกสิทธิบัตรให้แก่ผู้ขอ เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ผู้ขอช าระค่าธรรมเนียม
การออกสิทธิบัตร ซึ่งผู้ขอจะต้องช าระค่าธรรมเนียมดังกล่าวภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้ง มิฉะนั้น
กฎหมายจะถือว่าผู้ขอละทิ้งค าขอ เมื่อได้ช าระค่าธรรมเนียมแล้ว เจ้าหน้าที่จะจดทะเบียนและออกสิทธิบัตร
ให้แก่ผู้ขอภายใน 15 วัน แต่ถ้าอธิบดีเห็นว่าการประดิษฐ์หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ขอรับสิทธิบัตรไม่มี
ลักษณะตามท่ีกฎหมายก าหนดหรือผู้คัดค้านเป็นผู้มีสิทธิขอรับสิทธิบัตรก็จะสั่งยกค าขอรับสิทธิบัตรนั้น 

ในส่วนของการจดลิขสิทธิ์ กรมทรัพย์สินทางปัญญาจะจัดส่งเอกสารลิขสิทธิ์ให้ทางไปรษณีย์หลังจาก
วันที่รับแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ ภายใน 40 วัน 
 


