คู่มือกระบวนการนวัตกรรม
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สารบัญ
สารบัญ
สารบัญตาราง
สารบัญภาพ
1. หลักการและเหตุผล
2. วัตถุประสงค์
3. ขอบเขต
4. คาจากัดความ
5. ภาพรวมกระบวนการนวัตกรรม องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
5.1 กระบวนการบริหารจัดการความรู้ และการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล
เพื่อสนับสนุนการคิดริเริ่มสร้างสรรค์และการพัฒนานวัตกรรม
5.2 กระบวนการรวบรวมความคิดสร้างสรรค์
5.3 กระบวนการวิเคราะห์ คัดเลือกความคิดสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์
โดยตอบสนองกับ VOC และ VOS อย่างครบถ้วน
5.4 กระบวนการนาความคิดสร้างสรรค์ไปสู่การสร้างนวัตกรรม
5.5 กระบวนการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
5.6 กระบวนการนานวัตกรรมออกไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และเชิงสังคม
6. เอกสารอ้างอิง

หน้า
i
ii
ii
1
1
1
2
5
5
8
10
11
12
15
17

คู่มือกระบวนการนวัตกรรม องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ | i

สารบัญตาราง
ตารางที่
1
2
3
4
5
6

หน้า
กระบวนการจัดการองค์ความรู้ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
กระบวนการรวบรวมความคิดสร้างสรรค์ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
กระบวนการวิเคราะห์ คัดเลือกความคิดสร้างสรรค์ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
กระบวนการนาความคิดสร้างสรรค์ไปสู่การสร้างนวัตกรรม องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
กระบวนการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
กระบวนการนานวัตกรรมออกไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และเชิงสังคม
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

5
9
11
13
14
16

สารบัญภาพ
ภาพที่
1

หน้า
วงจรคุณภาพ (PDCA)

3

คู่มือกระบวนการนวัตกรรม องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ |ii

คู่มือกระบวนการนวัตกรรม องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
1. หลักการและเหตุผล
คณะกรรมการประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจได้มีมติในคราวประชุมครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561
เห็ นชอบในหลั กการของกรอบแนวทางการปรับปรุ งระบบประเมิ นผลการด าเนิ นงานรัฐวิ สาหกิจ และต่ อมาก็
เห็นชอบในการนาระบบ State Enterprise Assessment Model (SE-AM) มาใช้ในการประเมินผลการดาเนินงาน
รัฐวิสาหกิจ โดยได้กาหนดกรอบแนวทางการประเมินผลเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ส่วนผลลัพธ์ ประกอบด้วย
การดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ และผลการดาเนินงานของรัฐวิสาหกิจ และส่วนที่ 2 ส่วน Core Business Enablers
ประกอบด้ วย 8.ด้ าน.ประกอบด้ วย.ด้ านการก ากั บดู แลที่ ดี และการน าองค์ กร.ด้ านการวางแผนเชิ งกลยุ ทธ์
ด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ด้านการมุ่งเน้นลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านการพัฒนา
เทคโนโลยีดิจิทัล ด้านการบริหารทุนมนุษย์ ด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม และด้านการตรวจสอบภายใน
องค์ การอุ ตสาหกรรมป่ าไม้ (อ.อ.ป.) ในฐานะหน่ วยงานรั ฐวิ สาหกิ จของประเทศ จึ งต้ องมีการจั ดการในส่ วน
Core Business Enablers ให้เป็นไปตามระบบ SE-AM โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ตามแผนแม่บทการจัดการนวัตกรรม
อ.อ.ป. ประจาปี 2564 - 2568 และแผนยุทธศาสตร์นวัตกรรม อ.อ.ป. ประจาปี 2564 ได้กาหนดแผนปฏิบัติการตาม
แผนยุทธศาสตร์นวัตกรรม ประจาปี 2564 เกี่ยวกับการจัดทาคู่มือกระบวนการนวัตกรรม อ.อ.ป..ในปี 2564.นี้
คณะท างานด้านนวั ตกรรม อ.อ.ป. จึ งได้จัดท าคู่มื อฉบั บนี้ขึ้ น ส าหรับผู้ ที่รับผิ ดชอบด้ านการจัดการนวัตกรรม
คณะทางานฯ คณะกรรมการฯ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน อ.อ.ป. ทุกคนได้นาไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนางานที่
รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อเป็นคู่มือในการปฏิบัติงานด้านนวัตกรรมของ อ.อ.ป. ให้มีมาตรฐานและถือปฏิบัติในแนวทาง
เดียวกัน
2.2 เพื่อให้ผู้ รั บ ผิ ดชอบระบบงานนวัตกรรมทราบความต้องการของผู้ ใช้งานนวัตกรรมเพื่อนาไป
ปรับปรุงพัฒนาระบบให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
2.3 เพื่อเป็นต้นแบบสาหรับการทบทวนกระบวนการนวัตกรรมของ อ.อ.ป. ต่อไป
3. ขอบเขต
ครอบคลุมถึงขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านนวัตกรรมของ อ.อ.ป. ซึ่งประกอบด้วยกระบวนการที่สาคัญ
6 กระบวนการ ดังนี้
3.1 กระบวนการบริหารจัดการความรู้ และการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสนับสนุนการคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์และการพัฒนานวัตกรรม
3.2 กระบวนการรวบรวมความคิดสร้างสรรค์
3.3 กระบวนการวิเคราะห์ คัดเลือกความคิดสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ โดยตอบสนองกับ VOC และ
VOS อย่างครบถ้วน
3.4 กระบวนการนาความคิดสร้างสรรค์ไปสู่การสร้างนวัตกรรม
3.5 กระบวนการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
3.6 กระบวนการนานวัตกรรมออกไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และเชิงสังคม
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4. คาจากัดความ
4.1 กระบวนการ มีอยู่ด้วยกันหลายความหมายด้วยกัน ดังนี้
4.1.1 ปรากฏการณ์ ธ รรมชาติ ที่ ค่ อย ๆ เปลี่ ยนแปลงอย่ างมี ระเบี ยบ ไปสู่ ผ ลอย่ างหนึ่ ง เช่ น
กระบวนการเจริญเติบโตของเด็ก กรรมวิธีหรือลาดับการกระทาซึ่งดาเนินต่อเนื่องกันไปจนสาเร็จลง ณ ระดับหนึ่ง
(ราชบัณฑิตยสถาน, 2542)
4.1.2 แนวทางการดาเนินงานเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างมีขั้นตอน ซึ่งวางไว้อย่างเป็นลาดับตั้งแต่ต้น
จนจบแล้ว เสร็ จตามจุ ดประสงค์ที่กาหนดไว้ ขั้นตอนดังกล่ าวช่ว ยให้ การดาเนินการมีประสิ ทธิภ าพนาไปสู่
ความสาเร็จตามจุดประสงค์และเป้าหมายได้ โดยใช้เวลาและทรัพยากรน้อยที่สุด (มุทิตา, ม.ป.ป.)
4.1.3 กระบวนการเทคโนโลยี ซึ่ง เป็นขั้นตอนการแก้ไขปัญหา หรือ สนองความต้องการของ
มนุษย์ ประกรอบด้วยการกาหนดปัญหา หรือความต้องการ การรวบรวมข้อมูลเพื่อแสวงหาวิธีการแก้ไขปัญหา
หรือสนองความต้องการ การเลือกวิธีการ การออกแบบโดยการถ่ายทอดทางความคิดเป็นภาพร่าง 3 มิติหรือ
แผนที่ความคิด การลงมือสร้าง และ การประเมินผล (สามเณร, 2556)
4.1.4 ขั้ น ตอนการท าสิ่ ง ใดสิ่ ง หนึ่ ง ตั้ ง แต่ ต้ น จนส าเร็ จ ยกตั ว อย่ า ง กระบวนการทางธุ ร กิ จ
(Business Process) หมายถึง ขั้นตอนในการประกอบธุรกิจ โดยเริ่มตั้งแตการลงทุนสินทรัพย์ถาวร จนถึง
การดาเนิ น งานเพื่อให้ มีสิ นค้าออกสู่ ท้องตลาด นามาซึ่งรายได้ เมื่อหั กค่าใช้จ่ายดาเนินการแล้ ว เหลื อเป็น
กาไรสุทธิ (Sutee, 2559)
4.1.5 จากความหมายข้างต้น พอจะสรุปได้ว่า กระบวนการ หมายถึง แนวทางการดาเนินงาน
อย่างมีแบบแผน เป็นขั้นเป็นตอนตั้งแต่ต้นจนจบ แล้วเสร็จตามจุดประสงค์ที่กาหนดไว้ เพื่อการแก้ไขปัญหา
หรือตอบสนองความต้องการของมนุษย์ นั่นเอง ในที่นี้ กระบวนการนวัตกรรม อ.อ.ป. จึงหมายถึง แนวทางการ
ดาเนิ น งานด้านนวัตกรรมของ อ.อ.ป. อย่างมีแบบแผน เป็นขั้นเป็นตอนตั้งแต่ต้นจนจบตามแผนแม่บทฯ
(ปี 2563-2567) เพื่อบรรลุจุดประสงค์ในการแก้ไขปัญหาและสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าและผู้
มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ของ อ.อ.ป. โดยมี ก ระบวนการท างานที่ ยึ ด หลั ก ของวงจรคุ ณ ภาพ หรื อ วงจร PDCA
ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนที่สาคัญ 4 ขั้นตอน ดังนี้
1) การวางแผน (Plan: P) ทาให้มีความมั่นใจว่าทางานได้สาเร็จ การจัดอันดับความสาคัญ
ของ เป้าหมาย กาหนดการดาเนินงาน กาหนดระยะเวลาการดาเนินงาน กาหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ดาเนินการ
และกาหนดงบประมาณที่จะใช้ การเขียนแผนดังกล่าวอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของลักษณะ
การดาเนินงาน การวางแผนยั งช่วยให้เราสามารถคาดการณ์สิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคตและช่วยลดความสูญเสียที่
อาจเกิดขึ้นได้
2) การปฏิบัติ (Do: D) เป็นการลงมือปฏิบัติงานตามแผนที่วางไว้ การดาเนินการตามแผน
อาจประกอบด้ ว ยการมี โ ครงสร้ า งงานรองรั บ มี วิ ธี ก ารด าเนิ น การ มี ผู้ รั บ ผิ ด ชอบงาน และมี ผ ลของ
การดาเนินการ
3) การตรวจสอบ (Check: C) เป็นขั้นตอนของการประเมินการทางานว่าเป็นไปตามแผนที่
วางไว้หรือไม่ หรือมีเรื่องอะไรปฏิบัติได้ตามแผนมีเรื่องอะไรไม่สามารถปฏิบัติได้ตามแผนหรือปฏิบัติแล้ ว
ไม่ได้ผ ล การตรวจสอบนี้ จะทาให้การดาเนินการประสบความสาเร็จตามแผนที่ว างไว้ การประเมินแผน
อาจประกอบด้วยการประเมินโครงสร้างที่รองรับ การดาเนินการ การประเมินขั้นตอนการดาเนินงานและการ
ประเมินผลของการดาเนินงานตามแผนที่ได้ตั้งไว้
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4) การปรับปรุงแก้ไข (Action: A) กรณีทตี่ รวจสอบแล้ว อาจพบว่าประสบความสาเร็จหรือ
อาจพบว่ามีข้อบกพร่อง ต้องตรวจสอบเนื้อของงาน เพื่อหาทางแก้ไข และประเมินวิเคราะห์ว่ามีโครงสร้าง
หรือขั้นตอนการปฏิบัติงานใดที่ควรแก้ไขปรับปรุงอีก หรือพัฒนาสิ่งที่ดีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้นไปอีก จึงเป็นการทา
ไปเรื่อยๆ ไม่มีการหยุด เป็นการพัฒนาให้ดีขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งถือเป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามภาพที่ 1

ภาพที่ 1 วงจรคุณภาพ (PDCA)
ที่มา: http://119.46.166.126/self_all/selfaccess7/m1/532/lesson1/web1_1.php
4.2 นวัตกรรม คือ สิ่งใหม่ที่เกิดจากการใช้ความรู้ และความคิดสร้างสรรค์ที่มีประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ
และสังคม ซึ่งขั้นตอนของการเกิดนวัตกรรมในองค์กรอย่างแรกจะต้องส่งเสริมให้คนในองค์กรมีความคิดริเริ่ม
สร้ า งสรรค์ ผ ลงาน จากนั้ น จึ ง น าผลงานมาวิ จั ย ทดลองและพั ฒ นาน าไปสู่ สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ จนต่ อ ยอดมาเป็ น
นวัตกรรมเพื่อใช้ในเชิงพาณิชย์ การวิจัยและพัฒนานั้นหากไม่นามาต่อยอดเพื่อใช้ในเชิงพาณิชย์ จะไม่เรียกว่า
เป็นนวัตกรรมแต่จะเป็นเพียงแค่สิ่งประดิษฐ์ (Invention) ที่คิดค้นขึ้นมาเท่านั้น ดังนั้นนวัตกรรมจะเกิดขึ้นได้
ย่อมมาจากความคิดสร้างสรรค์ของคนที่จะคิดหลากหลายวิธี เพื่อแก้ไขหรือปรับปรุงสิ่ งที่ทาอยู่เดิมให้ดี หรือ
มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งคิดค้นประดิษฐ์สิ่งใหม่ ๆ ขึ้นมา (สานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ, 2549)
4.3 ความคิดสร้างสรรค์ หมายถึง ความสามารถทางสมองที่คิดในลักษณะอเนกนัย นาไปสู่การคิดค้น
พบสิ่งแปลกใหม่ด้วยการคิดดัดแปลง ปรุงแต่ง ผสมผสานกันให้เกิดสิ่งใหม่ รวมทั้งการประดิษฐ์คิดค้นทฤษฎี
หลักการได้สาเร็จ ความคิดสร้างสรรค์จะเกิดขึ้นได้นี้มิใช่เพียงแต่คิดในสิ่งที่เป็นไปได้ หรือสิ่งที่เป็นเหตุเป็นผล
เพียงอย่างเดียวเท่านั้น หากแต่ความคิดจินตนาการก็เป็นสิ่งที่สาคัญที่จะก่อให้เกิดความแปลกใหม่ แต่ก็ต้อง
ควบคู่ไปกับความพยายามที่จะสร้างความคิดฝันหรือจินตนาการให้เป็นไปได้ จึงทาให้เกิดผลผลิตหรือคุณค่าที่
ยังประโยชน์ต่อสังคม (สานักงานข้าราชการพลเรือน, 2559)
4.4 กระบวนการคิดสร้างสรรค์ หมายถึง กระบวนการทางานของสมองที่คิดแก้ไขปัญหาได้สาเร็จ
กระบวนการของความรู้สึกที่ไวต่อปัญหาหรือสิ่งที่บกพร่องขาดหายไป แล้วรวบรวมความคิดตั้งเป็นสมมติฐาน
และรวบรวมข้ อ มู ล ต่ า งๆ เพื่ อ ทดสอบสมมติ ฐ าน แล้ ว ค้ น พบแนวทางใหม่ ได้ ผ ลลั พ ธ์ เ ป็ น แนวทางใหม่
(สานักงานข้าราชการพลเรือน, 2559) โดย Wallach et al (1962) ได้กล่าวว่า กระบวนการของความคิด
สร้างสรรค์เกิดจากความคิดสิ่งใหม่ๆ มี 4 ขั้นตอน ดังนี้
4.4.1 ขั้นเตรียม เป็นขั้นเตรียมข้อมูลต่างๆ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับการกระทาหรือแนวทางที่ถูกต้อง
หรือข้อมูลระบุปัญหา ข้อเท็จจริง เป็นต้น
4.4.2 ขั้ น ความคิ ด คุ ก รุ่ น หรื อ ระยะฟั ก ตั ว เป็ น ขั้ น ที่ อ ยู่ ใ นความวุ่ น วายของข้ อ มู ล ต่ า งๆ
สะเปะสะปะ ขาดความเป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่สามารถจะขมวดความคิดนั้น จึงปล่อยความคิดไว้เงียบๆ
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4.4.3 ขั้นความคิดกระจ่างชัด เป็นขั้นที่ความคิดที่สับสนนั้น ได้รับการเรียบเรียงและเชื่อมโยง
ความสัมพันธ์ต่างๆ เข้าด้วยกันให้มีความกระจ่างชัด มองเห็นภาพความคิดชัดเจน
4.4.4 ขั้นทดสอบความคิดและพิสูจน์ให้เห็นจริง เป็นขั้นที่รับความคิดเห็นจากสามขั้นแรกข้างต้น
มาพิสูจน์ว่าจริงหรือถูกต้องหรือไม่
4.5 ทรัพย์สินทางปัญญา หมายถึง ผลงานอันเกิดจากความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ เป็นสิทธิทาง
กฎหมายที่ให้เจ้าของสิทธิ หรือ "ผู้ทรงสิทธิ" มีอยู่เหนือสิ่งที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ทางปัญญาของมนุษย์
แบ่งทรัพย์สินทางปัญญาออกได้ 2 ประเภทหลัก (สมหมาย, ม.ป.ป.) คือ
4.5.1 ทรั พ ย์ สิ น ทางอุ ต สาหกรรม เป็ น ความคิ ด สร้ างสรรค์ ข องมนุ ษ ย์ ที่ เ กี่ ย วกั บ สิ น ค้ า
อุตสาหกรรม แบ่งออกได้เป็น สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า การออกแบบอุตสาหกรรม ความลับทางการค้า
และสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
4.5.2 ลิ ขสิ ทธิ์ หมายถึง งานหรือความคิดสร้างสรรค์ใ นสาขาวรรณกรรม ศิล ปกรรม ดนตรี
งานภาพยนตร์ หรืองานด้านอื่นใดในแผนกวิทยาศาสตร์ รวมทั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ งานฐานข้อมูล ดังนั้น
สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาจึงเป็นสิทธิหรือการเป็นเจ้าของในสิ่งที่เป็นผลผลิตทางทรัพย์สินทางปัญญานั้น
4.6 สิทธิบัตร หมายถึง หนังสือสาคัญที่รัฐออกให้เพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์คิดค้นหรือการออกแบบ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ มี ลั ก ษณะตามที่ก าหนดในกฎหมาย กฎกระทรวง และระเบี ย บว่า ด้ ว ยสิ ท ธิ บั ต ร พ.ศ. 2522
เป็นทรัพย์สินทางปัญญาประเภทหนึ่งที่เกี่ยวกับการประดิษฐ์คิดค้นหรือการออกแบบ เพื่อให้ได้สิ่งของ เครื่องใช้
หรือสิ่งอานวยความสะดวกต่ างๆที่เราใช้กันอยู่ในชีวิตประจาวัน สิทธิบัตร คือสิทธิพิเศษที่ให้ผู้ประดิษฐ์คิดค้น
หรื อ ผู้ อ อกแบบผลิ ต ภั ณ ฑ์ มี สิ ท ธิ ที่ จ ะผลิ ต สิ น ค้ า จ าหน่ า ยสิ น ค้ า แต่ เ พี ย งผู้ เ ดี ย วในช่ ว งระยะเวลาหนึ่ ง
(งานทรัพย์สินทางปัญญา, 2557) แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ
4.6.1 การประดิษฐ์ หมายถึง การคิดค้นเกี่ยวกับกลไก โครงสร้าง ส่วนประกอบ ของสิ่งของ
เครื่องใช้ เช่น กลไกของกล้องถ่ายรูป เครื่องยนต์ ยารักษาโรค เป็นต้น หรือการคิดค้นกรรมวิธีในการผลิต
สิ่งของ เช่น วิธีการในการผลิตสินค้า วิธีการในการเก็บรักษาพืชผักผลไม้ไม่ให้เน่าเสียเร็วเกินไป เป็นต้น
4.6.2 การออกแบบผลิตภัณฑ์หมายถึง การออกแบบรูปร่าง ลวดลาย หรือสีสัน ที่มองเห็นได้จาก
ภายนอก เช่น การออกแบบแก้วน้าให้มีรูปร่างเหมือนรองเท้า เป็นต้น
4.7 อนุสิทธิบัตร เป็นการให้ความคุ้มครองสิ่งประดิษฐ์คิดค้น เช่นเดียวกับสิทธิบัตร การประดิษฐ์
แต่แตกต่างกันตรงที่การประดิษฐ์ที่จะขอรับอนุสิทธิบัต รเป็นการประดิษฐ์ที่มีเป็นการปรับปรุงเพียงเล็กน้อย
และมีประโยชน์ใช้สอยมากขึ้น
4.8 การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา หมายถึง การดาเนินการเพื่อให้งานอันเป็นทรัพย์สินทาง
ปั ญ ญาได้ รั บ ความคุ้ ม ครองตามกฎหมาย การแสวงหาประโยชน์ จ ากงานอั น เป็ น ทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญา
การแบ่งปันผลประโยชน์ระหว่างผู้ก่อให้เกิดผลงานอันเป็นทรัพย์สินทางปัญญากับ อ.อ.ป. และการส่งเสริมให้มี
การประดิษฐ์คิดค้น และสร้างสรรค์งานอันเป็นทรัพย์สินทางปัญญา
4.9 การใช้ประโยชน์นวัตกรรมเชิงพาณิชย์ หมายถึง การนานวัตกรรมของ อ.อ.ป. ไปใช้ประโยชน์ใน
กิ จ การของผู้ ป ระกอบการอื่ น โดยพิ จ ารณาจากการมี ห ลั ก ฐานการเจรจาทางธุ ร กิ จ โดยไม่ นั บ การยื่ น /
จดทะเบียนคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของนวัตกรรมนั้นๆ
4.10 การใช้ประโยชน์นวัตกรรมเชิงสังคม หมายถึง การถ่ายทอดเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมของ อ.อ.ป.
โดยพิจารณาจากหลักฐานการได้รับหนังสือเรียนเชิญให้ความรู้จากชุมชน/องค์กร/หน่วยงานในพื้นที่ต่างๆ
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5. ภาพรวมกระบวนการนวัตกรรม องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
5.1 กระบวนการบริหารจัดการความรู้ และการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสนับสนุนการคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์และการพัฒนานวัตกรรม
มีเป้าหมายเพื่อให้ อ.อ.ป. สามารถพัฒนาองค์ความรู้ควบคู่ระบบเทคโนโลยีดิจิทัล ในการส่งเสริม
ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม ตามนโยบายประเทศไทย 4.0.สาหรับแก้ไขปัญหาและสามารถตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ อ.อ.ป. ประกอบด้วย 2 กระบวนการย่อย ดังนี้
5.1.1 กระบวนการจัดการความรู้ ซึ่งประกอบไปด้วย 8 ขั้นตอน (ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์, 2563)
ดังนี้
1) การระบุองค์ความรู้ที่สาคัญขององค์กร เช่น พิจารณาว่า วิสัยทัศน์/ พันธกิจ/ นโยบาย/
ยุทธศาสตร์ เป้าหมายคืออะไรและเพื่อให้ บรรลุเป้าหมาย เราจาเป็นต้องรู้อะไร ขณะนี้เรามีความรู้ อะไรบ้าง
อยู่ในรูปแบบใด อยู่ที่ใคร
2) การสร้างและแสวงหาความรู้ เช่นการสร้างความรู้ใหม่ แสวงหาความรู้จากภายนอก
รักษาความรู้เก่า กาจัดความรู้ที่ใช้ไม่ได้แล้ว
3) การจั ด การองค์ ความรู้ ใ ห้ เป็ นระบบ เป็นการวางโครงสร้ างความรู้ เพื่ อเตรียมพร้ อ ม
สาหรับการเก็บความรู้อย่างเป็นระบบในอนาคต
4) การประมวลผลและกลั่นกรององค์ความรู้ เช่น ปรับปรุงรูปแบบเอกสารให้เป็นมาตรฐาน
ใช้ภาษาเดียวกัน ปรับปรุงเนื้อหาให้สมบูรณ์
5) การเข้าถึงความรู้ เป็นการทาให้ผู้ใช้ความรู้นั้นเข้าถึงความรู้ที่ต้องการได้ง่ายและสะดวก
เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) Web board บอร์ดประชาสัมพันธ์ เป็นต้น
6) การแบ่งปันแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ทาได้หลายวิธีการ โดยกรณีเป็น Explicit Knowledge
อาจจัดทาเป็นเอกสาร ฐานความรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือกรณีเป็น Tacit Knowledge อาจจัดทาเป็นระบบ
ทีมข้ามสายงาน กิจกรรมกลุ่มคุณภาพและนวัตกรรม ชุมชนแห่งการเรียนรู้ ระบบพี่เลี้ยง การสับเปลี่ยนงาน
การยืมตัว เวทีแลกเปลี่ยนความรู้ เป็นต้น
7) การนาองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ เช่น การนาไปใช้ในชีวิตประจาวันของตนเอง หรือใช้
ในการปฏิบัติงานรวมถึงการนาไปใช้สร้างนวัตกรรมใหม่ๆ เป็นต้น
8) สรุ ปผลการดาเนิ นงานจัดการองค์ความรู้ ประจาปี เพื่อรายงาน อ.อ.ป. ตามขั้นตอน
ต่อไป ตามตารางที่ 1
ตารางที่ 1 กระบวนการจัดการองค์ความรู้ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
กระบวนการ
กิจกรรม/ดาเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
1. การระบุองค์ความรู้ที่สาคัญขององค์กร
1.1 คณะท างานฯ ของ อ.อ.ป. ศึ ก ษา - ศึกษาขอบเขตการดาเนินงาน วิสัยทัศน์ - ส.บก.(ฝ.ทม.)
ขอบเขตการดาเนินงาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ พั น ธกิ จ ยุ ท ธศาสตร์ เ ป้ า หมาย และ คณะทางานฯอ.อ.ป.
ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย และนโยบายของ นโยบายของ อ.อ.ป. และทบทวนองค์
อ.อ.ป. และทบทวนองค์ความรู้ ที่มีอยู่ใน ความรู้ที่มีอยู่ในรูปแบบต่างๆ เพื่อกาหนด
รู ป แบบต่ า งๆ เพื่ อ กาหนดองค์ ความรู้ ที่ องค์ความรู้ที่จาเป็นประจาปีของ
จาเป็น ประจาปี
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1.2 ประชุ ม คณะท างานจั ด การองค์
ความรู้ อ.อ.ป. หรือมีการให้ความเห็นชอบ
ร่ ว มกั น ของคณะท างานฯ ในการจั ด ท า
แผนการจั ดการองค์ ค วามรู้ ข อง อ.อ.ป.
ประจาปี
2. การสร้าง/แสวงหา/รวบรวมองค์ความรู้
2.1 คณะทางานของหน่วยงานแสวงหา
องค์ความรู้ ที่ส อดคล้ องกับ องค์ ความรู้ ที่
จาเป็นต่อองค์กร
- แสวงหาองค์ความรู้ใหม่ จากบุคลากร
ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน รวมถึง
ผู้มีส่วนได้เสีย
- ปรับปรุงองค์ความรู้ที่มีอยู่เดิม โดยการ
บททวนเนื้อหาสาระให้เป็นปัจจุบัน
- นาองค์ความรู้ที่มีอยู่เดิมไปต่อยอด เพื่อ
เป็ น องค์ ค วามรู้ ใ หม่ หรื อ น าไปสร้ า ง
นวัตกรรมใหม่ๆ
3. การจัดการองค์ความรู้ให้เป็นระบบ
3.1 มี ก ารปรั บ ปรุ ง องค์ ค วามรู้ เ ก่ า ที่
สามารถน ามาใช้ ได้ใ ห้ เป็ น ปั จ จุ บั น และ
จัดการองค์ความรู้ที่ใช้ไม่ได้แล้ว
3.2 ก าหนดองค์ ค วามรู้ ที่ จ าเป็ น ตาม
ขอบเขตองค์ความรู้ (ยุ ทธศาสตร์ อ.อ.ป.)
เพื่อเตรียมความพร้อมสาหรั บจั ดเก็บองค์
ความรู้ใหม่ที่แสวงหาได้จากบุคลากรภายใน
และภายนอกหน่ วยงาน รวมถึงผู้มีส่ วนได้
เสีย ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน
4. การประมวลผลและกลั่ น กรององค์
ความรู้
4.1 คณะทางานจัดการองค์ความรู้ของ
หน่วยงานรวบรวมองค์ความรู้ที่ได้จากการ
แสวงหา นามาประมวลผลและกลั่นกรอง
ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
4.2 คณะทางานจัดการองค์ความรู้ ของ
อ.อ.ป. สรุปองค์ความรู้ของทุกหน่ว ยงาน
และนามาจัดหมวดหมู่ในรูปแบบเอกสาร
หนังสือ ไฟล์ ฯลฯ

คณะทางานฯ ของ อ.อ.ป.
- ส.บก.(ฝ.ทม.)
- การประชุมคณะทางานฯ ของ อ.อ.ป. / ค ณ ะ ท า ง า น ฯ
หรือการให้ความเห็นชอบร่วมกัน
อ.อ.ป.

- แ จ้ ง ใ ห้ ค ณ ะ ท า ง า น ข อ ง ห น่ ว ย ง า น - ส.บก.(ฝ.ทม.)
เพื่ อ ทราบและด าเนิ น การ ตามแผนฯ คณะทางานฯ
ประจาปี
หน่วยงาน

- แจ้งให้คณะทางานฯ ของหน่วยงาน
ดาเนินการ ตามแผนฯประจาปี
- คณะทางานฯ ของ อ.อ.ป. กาหนด
องค์ความรู้ที่จาเป็น ประจาปี

- แจ้งให้คณะทางานฯ ของหน่วยงาน
ดาเนินการ ตามแผนฯ ประจาปี

- ส.บก.(ฝ.ทม.)
คณะทางานฯ
หน่วยงาน
- คณะทางานฯ
อ.อ.ป.

- ทุกหน่วยงาน

- ส.บก. (คณะกรรมการและเลขานุการ)
- ส.บก. (ฝ.ทม.)
ดาเนินการ สรุปองค์ความรู้ของทุกหน่วยงาน
และน ามาจั ด หมวดหมู่ ใ นรู ปแบบเอกสาร
หนังสือ ไฟล์ ฯลฯ เสนอให้ อ.อ.ป. เพื่อทราบ
และแจ้งทุกหน่วยงาน
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5. การเข้าถึงความรู้
นาองค์ความรู้ที่จัดหมวดหมู่ตามขอบเขต
องค์ความรู้ฯ หรือองค์ความรู้ที่จาเป็น ใน
รูปแบบเอกสารหนังสือ ไฟล์ฯลฯ เผยแพร่
ผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อให้บุคลากรภายใน
หน่วยงานและภายนอกหน่วยงานรวมทั้ง
ผู้มีส่วนได้เสีย สามารถเข้าสืบค้นได้ง่าย
6. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนองค์ความรู้
6.1 ความรู้ที่ชัดแจ้งแบ่งปันแลกเปลี่ยน
โดยการทาเป็นเอกสาร ฐานความรู้ หรือ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้ผู้สนใจศึกษา
ในรูปแบบที่ตนเองต้องการ
6.2 ความรู้ ที่ ฝั ง ลึ ก ในตั ว บุ ค คลอาจ
แบ่งปันแลกเปลี่ยนด้วยการสอนงาน การ
สั ม ภาษณ์ ผู้ ที่ จ ะเกษี ย ณอายุ ใ นแต่ ล ะปี
หรือโดยการจัดกิจกรรมต่างๆ
7. การนาองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์
- บุคลากรภายในและภายนอกหน่วยงาน
เข้าสืบค้นและศึกษาข้อมูลองค์ความรู้ของ
อ.อ.ป.จากช่ อ งทางต่ า งๆ และน าไปใช้
ประโยชน์ ทั้งต่อตนเอง และองค์กร เช่น
การนาไปใช้ในชีวิตประจาวันของตนเอง
หรื อ ใช้ ใ นการปฏิ บั ติ ง านรวมถึ ง การ
นาไปใช้สร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ฯลฯ
8. สรุ ป ผลการด าเนิ น งานจั ด การองค์
ความรู้ ประจาปีรายงาน อ.อ.ป. เพื่อทราบ

ประชาสัมพันธ์การเข้าถึงองค์ความรู้ของ
ส.บก.(ฝ.ทม./
อ . อ . ป . ผ่ า น ช่ อ ง ท า ง ต่ า ง ๆ เ พื่ อ ใ ห้ ฝ.กส.)
ผู้ปฏิบัติงานและบุคคลภายนอก ผู้มีส่วนได้ ส.วป.
เสีย สะดวกในการเข้าถึงความรู้ผ่านช่องทาง
ต่ า งๆ โ ดย เข้ าไ ป ศึ กษ าเ พื่ อ น า ไป ใ ช้
ประโยชน์ต่อไป
- จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM Day
ประจาปี
- จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้พี่สู่น้อง
- การสัมภาษณ์ Talent

- ส.บก.(ฝ.ทม./
ฝ.กส.)
ส.วป.

- จานวนผู้เข้าสืบค้นนาไปใช้ประโยชน์และ - ทุกหน่วยงาน
ดาวน์โหลดเอกสาร เพื่อนาไปศึกษา

สรุปผลการดาเนินการตามแผนฯ ประจาปี

ส.บก. (ฝ.ทม.)

5.1.2 กระบวนการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล ตามโครงการบริหารจัดการองค์ความรู้ (S2P7) (ฝ่าย
สารสนเทศ, 2562) ซึ่งจะเริ่มดาเนินโครงการฯ ในปี 2565 มีขั้นตอนในการปฏิบัติงานต่างๆ ประกอบด้วย
1) รวบรวมองค์ความรู้ด้านอุตสาหกรรมป่าไม้และแยกแยะเป็นหมวดหมู่
2) รวบรวมความต้องการใช้งาน และประมาณการข้อมูลที่จะจัดเก็บและใช้งาน
3) ประเมินความต้องการ กาหนดคุณสมบัติ ของผู้รับจ้าง และจัดทารายละเอียดขอบเขต
ของงาน (TOR)
4) จัดซื้อจัดจ้างพัฒนาและติดตั้งระบบบริหารจัดการองค์ความรู้อุตสาหกรรมป่าไม้ รวมถึง
การนาเข้าข้อมูล
5) ดาเนินการติดตั้ง ทดสอบ และตรวจรับงาน
6) ประเมินผลและติดตามการใช้งานระบบ
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5.2 กระบวนการรวบรวมความคิดสร้างสรรค์
มีเป้าหมายเพื่อ รวบรวมความคิดเชิงสร้างสรรค์มาใช้ในการแก้ไขปัญหา หรือ ตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในด้านนวัตกรรมของ อ.อ.ป. โดยมีรายละเอียด ดังนี้
5.2.1 ความสาคัญของความคิดสร้างสรรค์ สามารถจาแนกได้ 2 ระดับ (สานักงานข้าราชการ
พลเรือน, 2559) ได้แก่
1) ระดับบุคคล โดยความคิดสร้างสรรค์ช่วยส่งเสริมคุณลักษณะที่ดีทั้งทางด้านร่างกาย
อารมณ์ จิตใจ สังคมและนิสัยที่ดี ดังนี้
(1) สุนทรียภาพความคิดสร้างสรรค์
(2) การผ่อนคลายอารมณ์
(3) สร้างนิสัยที่ดีในการทางาน
(4) สร้างโอกาสที่ดีในการเล่นกับความคิด
2) ระดับสังคม ความคิดสร้างสรรค์มีความสาคัญในระดับองค์กรและสังคม ดังนี้
(1) เกิดนวัตกรรมใหม่อย่างต่อเนื่อง
(2) สร้างความปลอดภัยในชีวิตและสังคมได้ดียิ่งขึ้น
(3) สร้างเสริมสุขภาพอนามัยที่ดียิ่งขึ้น
(4) พัฒนาวิธีการแก้ปัญหาให้สังคมสงบราบรื่น และดาเนินต่อไปอย่างปกติสุข
(5) นามาซึ่งความสุข ความเจริญก้าวหน้าของสังคมโลกต่อไปไม่หยุดยั้ง
5.2.2 แนวทางการส่งเสริมพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ประกอบไปด้วยการส่งเสริมทั้ง 5 ด้าน
(สานักงานข้าราชการพลเรือน, 2559) ดังนี้
1) ส่งเสริมพัฒนากรอบความคิด แบบกรอบความคิดแบบเติบโต เพื่อความพยายาม
สร้างสรรค์และพัฒนา โดยมีความเชื่อว่าความฉลาด ความสามารถและความคิดสร้างสรรค์ สร้างได้ด้วยการ
เรียนรู้
2) ส่งเสริมพัฒนากระบวนการคิด โดยการเน้นกระบวนการคิดทุกรูปแบบอย่างเป็นระบบ
3) ส่งเสริมพัฒนาบรรยากาศสร้างสรรค์ โดยการจัดบรรยากาศที่ปลอดภัย อบอุ่น มั่นคง
ได้รับการยอมรับของบุคคล เพื่อให้เกิดความรู้สึกที่ดี มั่นใจ และกล้าแสดงความคิดสร้างสรรค์
4) ส่งเสริมการสร้างผลงานทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ซึ่งจะทาให้เกิดกาลังใจและเกิด
ความท้าทายในการทาสิ่งใหม่ๆ ต่อไป
5) ส่งเสริมพัฒนาการใช้คาถามกระตุ้นการคิด เช่น คาถามที่ขึ้นต้นด้วย 5 W 1 H คือ
Who (ใคร), What (อะไร), When (เมื่อไร), Where (ที่ไหน), Why (ทาไม) และ How (อย่างไร)
5.2.3 เทคนิคการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ โดยนักคิด นักจิตวิทยาได้ศึกษาค้นคว้าไว้ (สานักงาน
ข้าราชการพลเรือน, 2559) ดังนี้
1) เทคนิคความกล้าที่จะเริ่ม โดย Osborn ในปี ค.ศ. 1969
2) เทคนิคการสร้างสรรค์ความคิดใหม่ โดย Smith ในปี ค.ศ. 1958
3) เทคนิคแผ่นตรวจของออสบอร์น โดย Osborn ในปี ค.ศ. 1961
4) เทคนิคในการระดมพลังสมอง โดย Osborn ในปี ค.ศ. 1963
5) เทคนิค Cognitive Affective for Implementing (CAI) โดย William ในปี ค.ศ. 1970
6) เทคนิคอุปมาอุปไมยความเหมือน โดย Gordon ในปี ค.ศ. 1976
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7) เทคนิคการคิดอย่างมีประสิทธิภาพ มี 7 ขั้นตอน ดังนี้
(1) ขั้นที่ 1 ให้ความสนใจทั้งด้านบวกและด้านลบ
(2) ขั้นที่ 2 ให้พิจารณาองค์ประกอบทั้งหมด
(3) ขั้นที่ 3 การพิจารณาถึงสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาและลาดับที่จะเกิด
(4) ขั้นที่ 4 คิดถึงจุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์
(5) ขั้นที่ 5 สิ่งสาคัญเป็นลาดับแรก
(6) ขั้นที่ 6 เลือกทางเลือก หรือทางที่อาจเป็นไปได้
(7) ขั้นที่ 7 การพิจารณาความคิดเห็นจากด้านอื่นๆ
8) เทคนิคการคิดหมวก 6 ใบ โดย De Bono ในปี ค.ศ. 1976
5.2.4 จากที่ได้อ้างถึงทั้งหมดข้างต้น คณะทางานฯ จึงได้กาหนดกระบวนการรวบรวมความคิด
สร้างสรรค์ของ อ.อ.ป. แบ่งเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้
1) กาหนดปัญหา หรือความต้องการของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านนวัตกรรมของ
อ.อ.ป.
2) ดาเนิน การรวบรวมความคิดสร้างสรรค์ตามแนวทางการส่ งเสริมพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์ทั้ง 5 ด้าน และเทคนิคการคิดอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อทราบถึงแนวคิดที่สร้างสรรค์โดยรวมสาหรับ
นาไปแก้ไขปัญหาด้านนวัตกรรม หรือตอบสนองความต้องการของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านนวัตกรรม
ของ อ.อ.ป. ได้ในอนาคต
3) สรุปผลการรวบรวมความคิดสร้างสรรค์ เพื่อรายงานต่อคณะทางานฯ องค์กรต่อไป
ตามตารางที่ 2
ตารางที่ 2 กระบวนการรวบรวมความคิดสร้างสรรค์ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
กระบวนการ
ออกแบบ
สารวจ
สารวจ
ปัญหาหรือ
ความต้องการ

พัฒนาความคิด
สร้างสรรค์

รวบรวมความคิด
สร้างสรรค์

ความคิด
สร้างสรรค์

กิจกรรม/ดาเนินการ
1.1 ออกแบบฟอร์มสารวจปัญหา/ความ
ต้องการของลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ด้านนวัตกรรมของ อ.อ.ป.
1.2 สารวจความต้องการของลูกค้าและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียด้านนวัตกรรมของ อ.อ.ป.
1.3 สรุ ป ปั ญ หา/ความต้ อ งการด้ า น
นวัตกรรม

ผู้รับผิดชอบ
1.1 ส.วป. (ฝ.นม.)/
ส.ธต.
1.2 คณะทางานฯ
หน่วยงาน
1.3 ส.วป. (ฝ.นม.)

2.1 ส่งเสริมพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทั้ง ค ณ ะ ท า ง า น ฯ
5 ด้าน
หน่วยงาน
2.2 ใช้เทคนิคการคิดอย่างมีประสิทธิภาพ
ในการรวบรวมความคิ ด สร้า งสรรค์ ต าม
เป้าหมาย
ดาเนินการสรุปผลการรวบรวมความคิด ส.วป. (ฝ.นม.)
สร้างสรรค์เ พื่อรายงานต่ อคณะทางานฯ
องค์กรต่อไป
คู่มือกระบวนการนวัตกรรม องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ | 9

5.3 กระบวนการวิเคราะห์ คัดเลือกความคิดสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ โดยตอบสนองกับ VOC
และ VOS อย่างครบถ้วน
มีเป้าหมายเพื่อค้นหาและสามารถคัดเลือกความคิดสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ สามารถตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านนวัตกรรมของ อ.อ.ป. ได้ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
5.3.1 ชีวรรณ (2557) ได้กล่าวถึงการประเมินแนวคิดทางด้านผลิตภัณฑ์ใหม่ว่า เป็นจุดมุ่งหมายที่
ต้องกลั่นกรองแนวคิดหลายๆ กรอบหรือหลายแนวทาง เพื่อให้เหลือเพียงแนวคิดเดียวที่ประเมินแล้วว่าดีที่สุด
เหมาะสมที่สุดสาหรับกิจการ และมีโอกาสดีในตลาด เกณฑ์ที่ใช้ในการกลั่นกรองแนวคิดนี้ กิจการต้ องสามารถ
วิเคราะห์ถึงจุดแข็งจุดอ่อนลักษณะที่ตลาดที่กิจการกาลังจะเข้าไปและคัดเลือกเอาเฉพาะแนวคิด ที่สามารถทา
ให้กิจการอยู่ในฐานะได้เปรียบคู่แข่งขัน แนวคิดของผลิตภัณฑ์ใหม่ควรที่จะตอบสนองวัตถุประสงค์ที่กิจการ
กาหนดไว้ และมีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าสร้างความพึงพอใจแก่ผู้บริโภคเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิม โดยไม่ควร
ทาลายสิ่งแวดล้อมใช้แล้วควรปลอดภัยทั้งตัวผู้บริโภคและสังคมโดยรวม
5.3.2 ปัจจัยที่ใช้ประกอบการคัดเลือกแนวคิด ความคิดที่ระดมได้ จะต้องนามากลั่นกรองให้
รอบคอบโดยการกลั่นกรองให้เหลือ เฉพาะแนวคิดที่มีความเป็นไปได้ คัดเลือกเฉพาะความคิดที่จะมีโอกาส
ประสบความสาเร็จ โดยมีปัจจัยที่จะนามาประกอบการกลั่นกรองความคิด ได้แก่
1) ภาพลั กษณ์ ขององค์กร (Image) ความคิดใหม่ที่จะนามาใช้ จะต้องไม่ทาลาย
ภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร เช่น หากองค์กรพยายามรักษาภาพลั กษณ์ ในการเป็นผู้ผลิตที่ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม
ดังนั้นแนวความคิดที่ผ่านขั้นนี้ไป จะต้องมีความสอดคล้องกับภาพลักษณ์ที่องค์กรพยายามสร้างขึ้นมา
2) วัตถุประสงค์และนโยบายของกิจการ (Objective and Policy) แต่ละองค์กรจะมี
เป้าหมายและวัตถุประสงค์ในการดาเนินธุรกิจที่ตั้งไว้ล่วงหน้า โดยผู้บริหารจะมีการกาหนดนโยบายไว้เป็น
แนวทางปฏิบัติ ดังนั้น การคัดเลือกความคิด จะต้องพิจารณาความเหมาะสม ไม่ขัดกับเป้าหมาย วัตถุประสงค์
และนโยบายขององค์กร แนวคิดนั้นจึงจะสามารถนาไปปฏิบัติได้
3) ความพร้อมของทรัพยากร (Resources) ความคิดในการผลิตสินค้าใหม่ย่อมนาไปสู่การ
ลงทุนใหม่ ภาระทางการเงิน อุปกรณ์และแรงงาน ดังนั้น จะต้องพิจารณาแต่ละความคิดว่าต้องใช้ทรัพยากร
เหล่านี้อย่างไร ปริมาณเท่าไร องค์กรมีอุปกรณ์พร้อม มีแรงงานเหลือ มีผู้ชานาญการผลิตหรือสามารถจัดหาได้
มีเงินทุนเพียงพอต่อการลงทุนไหมหรือจัดหาได้อย่างไร หากองค์กรไม่พร้อมในทรัพยากรต่างๆ แม้ความคิดจะดี
แต่โอกาสในการพัฒนาจะยากขึ้น
4) ระดับความใหม่ของความคิด (Degree of Newness) ความคิดที่ก้าวหน้า ทันสมัยมาก
เกินไปอาจจะใช้ไม่ได้ ผู้บริโภคโดยทั่วๆ ไปจะยอมรับสิ่งใหม่ที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงแบบหน้ามือเป็นหลังมือ
ผลิต ภัณฑ์ใหม่ที่มีความคล้ายคลึงหรื อสั มพันธ์กับผลิตภัณฑ์เดิม อัตราการยอมรับจะสู งกว่าผลิ ตภัณฑ์ที่ไม่
คุ้นเคย ดังนั้น ต้องคานึงถึงระดับความใหม่ที่ลูกค้าหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะยอมรับได้ด้วย
5.3.3 นฤมล (2561) ได้กล่าวถึง ขั้นตอนในการทาการคัดเลือกแนวความคิดผลิตภัณฑ์ (Product
Idea Screening) ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ได้แก่ การทา Check list Screening การทาการประเมินให้
คะแนนแนวความคิด และการประเมินความเป็นไปได้ในด้านต่างๆ อาทิ การเงิน การตลาด เทคนิค การผลิต
เป็นต้น
จากที่ได้อ้างถึงทั้งหมด คณะทางานฯ จึงได้กาหนดกระบวนการในการวิเคราะห์ คัดเลือก
ความคิดสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ โดยตอบสนองกับ VOC และ VOS แบ่งเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้
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1) ทา Check list Screening (Pass/Fail Screening) เป็นการกาหนดปัจจัยในการ
Screening ถ้าความคิดสร้างสรรค์นั้นๆ ผ่านไม่หมดแม้เพียง 1 ปัจจัยให้ตัดความคิดสร้างสรรค์นั้นทิ้งได้เลย
2) ประเมิน (Evaluation) โดยการใช้ปัจจัยที่ใช้ประกอบการคัดเลือกแนวคิด ทั้ง 4 ปัจจัย
ในข้อ 4.3.2 โดยการทา Scoring Screening หรือ Probability Screening ถ้าความคิดสร้างสรรค์ไหนได้
คะแนนสูงสุดจะได้รับการคัดเลือก
3) สรุปผลการวิเคราะห์ คัดเลือกความคิดสร้างสรรค์ เพื่อรายงานต่อ ผู้อานวยการต่อไป
ตามตารางที่ 3
ตารางที่ 3 กระบวนการวิเคราะห์ คัดเลือกความคิดสร้างสรรค์ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
กระบวนการ
กิจกรรม/ดาเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
ทา Check list Screening
ส.วป. (ฝ.นม.)
ความคิด
สร้างสรรค์

Check list
Screening
ประเมิน
แนวความคิด

ไม่ผ่าน/คะแนนน้อย

ประเมิ น แนวความคิ ด เพื่ อ ให้ ค ะแนน ค ณ ะ ท า ง า น ฯ
ความคิดสร้างสรรค์
องค์กร

ผ่าน/คะแนนสูงสุด
ความคิด
สร้างสรรค์ที่
ได้รับคัดเลือก

ด าเนิ น การสรุ ป ผลการ คั ด คว ามคิ ด ส.วป. (ฝ.นม.)
สร้ า งสรรค์ เ พื่ อ รายงานต่ อ ผู้ อ านวยการ
ทราบ ต่อไป

5.4 กระบวนการนาความคิดสร้างสรรค์ไปสู่การสร้างนวัตกรรม
มีเป้าหมายเพื่อสามารถพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ที่คัดเลือกได้นาไปสู่การสร้างนวัตกรรมของ
องค์กร โดย อ.อ.ป. ได้ให้ความสาคัญกับการสร้างสรรค์นวัตกรรมตามนโยบายด้านการจัดการนวัตกรรม ของ
อ.อ.ป. ซึ่งได้ประกาศไว้เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2563 (สานักวิจัยพัฒนาการจัดการป่าไม้เศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ,
2563) เพื่อส่งเสริมการนาความคิดสร้างสรรค์ไปปรับปรุง และพัฒนา ให้เกิดนวัตกรรมทั้งในส่วนของ นวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์ (Product Innovation) นวัตกรรมกระบวนการ (Process Innovation) และนวัตกรรมแนวคิด
ธุรกิจใหม่ (New Business Model Innovation) ทั้งนี้ เมื่อบ่มเพาะความคิดนั้นจนตกผลึกกลายเป็นความคิด
สร้ างสรรค์แล้ ว จะเริ่ ม ต้น สร้ างรู ป แบบการพัฒ นานวัตกรรม โดยมี รายละเอียดกระบวนการน าความคิ ด
สร้างสรรค์ไปสู่การสร้างนวัตกรรม จาแนกได้ 8 ขั้นตอน ดังนี้
5.4.1 การสร้างแนวร่วมและทีมงาน จากการพูดคุยบอกต่อเพื่อค้นหาผู้ที่มีความสนใจเหมือนกัน
มาร่ ว มงานกั น โดยอาจขอค าปรึ ก ษาจากผู้ เ ชี่ ย วชาญต่ า ง ๆ ทั้ ง ในประเด็ น การผลิ ต สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ และ
กระบวนการวิจัย เพื่อการเริ่มต้นที่ชัดเจนและตรงตามสภาพปัญหา สาหรับคุณสมบัติของผู้ร่วมทีมนั้นควรมี
ความสนใจในสิ่งเดียวกัน มีความรู้ประสบการณ์ ในการปฏิบัติงาน หรือหากมีผู้บริหารร่วมทีมจะช่วยสนับสนุน
ทรัพยากร หรือมีอานาจอนุมัติให้นานวัตกรรมนั้นไปทดลองใช้ได้ยิ่งดี
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5.4.2 กาหนดประเด็น/หัวข้อที่ต้องการพัฒนานวัตกรรมให้มีความเจาะจง ไม่ศึกษาหลายเรื่องใน
เวลาเดีย วกัน โดยนวัตกรรมที่จ ะพัฒ นาอาจเป็นกลวิธี เทคนิค โปรแกรม วัส ดุ/อุปกรณ์ การปรับเปลี่ ยน
สิ่งแวดล้อม ระบบ หรือนโยบาย
5.4.3 การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ โดยตรวจสอบว่ามีกลวิธีใดบ้างที่สามารถช่วยแก้ไข
ปัญหาให้ดีขึ้นได้ ตลอดจนข้อดี-ข้อเสียที่พึงตระหนักในสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบนวัตกรรม นอกจากนี้ต้อง
มีการประเมินคุณภาพของวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ และสังเคราะห์ข้อความรู้ที่ได้จากวรรณกรรมที่มีคุณภาพ
เพื่อนามาบูรณาการในการวางแผนและการออกแบบนวัตกรรม
5.4.4 ออกแบบนวัตกรรม โดยรูปแบบการพัฒนานวัตกรรม อ.อ.ป. สามารถอธิบายได้ 4 รูปแบบ
ดังนี้
1) ใช้ความรู้เดิม วิธีการเดิม ทาจนชานาญสามารถอธิบายปัญหา และวิธีการแก้ไขปัญหา
ในให้การปฏิบัติงานได้ชัดเจน แล้วนามาสรุปเป็นผลงานใหม่
2) ใช้ความรู้เดิม วิธีการใหม่ (เก่าจากที่อื่น) ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม ปฏิบัติจนเชี่ยวชาญใน
บริบทของเรา แล้วนามาสรุปเป็นผลงานใหม่
3) ใช้ความรู้เดิม วิธีการใหม่ (ใหม่จากที่อื่น) ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม ปฏิบัติจนเชี่ยวชาญใน
บริบทของเรา แล้วนามาสรุปเป็นผลงานใหม่
4) ใช้ความรู้ใหม่ วิธีการใหม่ที่เราศึกษาค้นคว้าเพิ่ มเติม แล้วคิดสร้างวิธีการใหม่ ทดลอง
ปฏิบัติจนได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง แล้วนามาสรุปเป็นผลงานใหม่
5.4.5 สร้างนวัตกรรมตามที่ได้ออกแบบนวัตกรรมไว้
5.4.6 ทดลองใช้นวัตกรรมนั้น ๆ ในหน่วยงานหรือกลุ่มเป้าหมายตามที่วางแผนไว้
5.4.7 ประเมินประสิทธิภาพของนวัตกรรมด้วยการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความเป็นไปได้ใน
การปฏิบัติจริง ความพึงพอใจของผู้ใช้งาน และค่าใช้จ่าย
5.4.8 สรุปรายงานผลการนาความคิดสร้างสรรค์ไปสู่การสร้างนวัตกรรมประจาปี ตามตารางที่ 4
5.5 กระบวนการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
มีเป้าหมายเพื่อใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาของ อ.อ.ป. ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด และ
สามารถเป็นต้นแบบสาหรับการพัฒนากระบวนการฯ ได้ในอนาคต โดยกระบวนการบริหารจัดการทรัพย์สิน
ทางปัญญาของ อ.อ.ป. ประกอบด้วย 4 หัวข้อ ดังต่อไปนี้
5.5.1 การระบุทรัพย์สินทางปัญญา การระบุทรัพย์สินทางปัญญาเป็นขั้นตอนที่มีความสาคัญมาก
เพราะจาเป็นต้องสามารถระบุทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งจะนามาบริหารจัดการได้และจัดวางกลยุทธ์ได้ก่อน
5.5.2 การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา การกาหนดประเภทและระดับของการขอรับคุ้มครอง
โดยต้องคานึงถึงลักษณะและความสาคัญของทรัพย์สินทางปัญญานั้น และการดูแลและบารุงรักษาทรัพย์ สิน
ทางปัญญาก็เป็นขั้นตอนที่มีความสาคัญอย่างหนึ่ง
5.5.3 การพัฒนาทรัพย์สินทางปัญญา การพัฒนาทรัพย์สินทางปัญญาจะช่วยในการระบุทรัพย์สิน
ทางปัญญาที่สาคัญที่ควรมีการพัฒนาต่อยอดหรือขยายผล การวางกลยุทธ์ในเรื่องนี้มี ความสาคัญเพราะจะใช้
ช่วยในการวินิจฉัยว่าควรจะพัฒนาเทคโนโลยีของตนเองต่อไปหรือควรจะขออนุญาตใช้สิทธิจากบุคคลอื่น
5.5.4 การใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญา การก่อให้เกิดรายได้มากที่สุดโดยการใช้ประโยชน์ใน
ทรัพย์สินทางปัญญาอย่างมีประสิทธิภาพ การมีความกระตือรือร้นในการพัฒนา ใช้ประโยชน์และคุ้มครอง
ทรัพย์สินทางปัญญาในองค์กร ตามตารางที่ 5
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ตารางที่ 4 กระบวนการนาความคิดสร้างสรรค์ไปสู่การสร้างนวัตกรรม องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
กระบวนการ
กิจกรรม/ดาเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
ค้ น หาผู้ ที่ มี ค วามสนใจเหมื อ นกั น มา ค ณ ะ ท า ง า น ฯ
แนวร่วม ทีมงาน
ความคิดสร้างสรรค์
ร่ ว มงานกั น โดยอาจขอค าปรึ ก ษาจาก หน่วยงาน
และเสียงของลูกค้า
ที่ได้รับคัดเลือก
ผู้เชี่ยวชาญต่าง ๆ ทั้งในประเด็นการผลิต
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
สิ่งประดิษฐ์ และกระบวนการวิจัย
กาหนดประเด็น/หั ว ข้อที่ต้องการพัฒ นา ค ณ ะ ท า ง า น ฯ
นวัตกรรมให้มีความเจาะจง โดยนวัตกรรม หน่วยงาน
กาหนดหัวข้อ
ที่จะพัฒ นาอาจเป็น นวัตกรรมผลิ ตภัณฑ์
นวัตกรรม
กระบวนการ หรือแนวคิดธุรกิจใหม่
ตรวจสอบว่ามีกลวิธีใดบ้างที่สามารถช่วย ค ณ ะ ท า ง า น ฯ
แก้ ไ ขปั ญ หาให้ ดี ขึ้ น ได้ ตลอดจนข้ อ ดี - หน่วยงาน
ทบทวน
วรรณกรรม
ข้อเสียที่พึงตระหนักในสิ่งที่เกี่ยวข้องกับ
การออกแบบนวัตกรรม
กาหนดวิธีการที่เหมาะสมตามรูปแบบการ ค ณ ะ ท า ง า น ฯ
ออกแบบ
นวัตกรรม
พัฒนานวัตกรรมทั้ง 4 รูปแบบ
หน่วยงาน
สร้างนวัตกรรมตามวิธีการที่ได้ออกแบบ ค ณ ะ ท า ง า น ฯ
นวัตกรรมไว้
หน่วยงาน

สร้าง
นวัตกรรม

ทดลองใช้นวั ตกรรมนั้น ๆ ในหน่ ว ยงาน ค ณ ะ ท า ง า น ฯ
หรือกลุ่มเป้าหมายตามที่วางแผนไว้
หน่วยงาน

ทดลองใช้
นวัตกรรม

ประเมิน
นวัตกรรม

แก้ไข

ผ่าน

ไม่ผา่ น
นวัตกรรม
อ.อ.ป.

ละทิ้ง

ประเมินประสิทธิภาพของนวัตกรรมด้วย
การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ความ
เป็นไปได้ในการปฏิบัติจริง ความพึงพอใจ
ของผู้ใช้งาน และค่าใช้จ่าย
สรุปรายงานผลการนาความคิดสร้างสรรค์
ไปสู่การสร้างนวัตกรรมประจาปี รายงาน
ผู้อานวยการ และคณะกรรมการ ก.น.อ.

คณะทางานฯ
องค์กร
คณะทางานฯ
องค์กร
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ตารางที่ 5 กระบวนการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
กระบวนการ
กิจกรรม/ดาเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
การระบุทรัพย์สินทางปัญญา โดย ค ณ ะ ท า ง า น ฯ
นวัตกรรม
การ ประ เมิ น ผลง านน วั ต ก รร ม หน่วยงาน
อ.อ.ป.
ประจ าปี ที่ ผ่ า นมาและคั ด เลื อ ก
ผ ล ง า น ที่ เ ห ม า ะ ส ม เ พื่ อ เ ข้ า สู่
กระบวนการคุ้มครองทรัพย์สิ นทาง
ประเมิน/คัดเลือก
ผ่าน
ไม่ผ่าน
ปัญญา
ผลงานนวัตกรรม
กระบวนการนา
ความคิด
สร้างสรรค์ไปสู่
การสร้าง
นวัตกรรม

ไม่ครบ

ข้อเสนอทรัพย์สิน
ทางปัญญา

ผู้ประดิษฐ์ยื่นคาขอ/ปรับปรุงตามแบบฟอร์ม
ฝ.นม.ตรวจสอบเอกสาร
ฝ.นม.ยืน่ เอกสารที่กรมทรัพย์สินฯ
ติดตามความคืบหน้า
แจ้งผลการยื่นขอการคุ้มครองฯ
ผ่าน

การคุ้ ม ครองทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญา ผู้ ป ร ะ ดิ ษ ฐ์ /
โดยการยื่นขอจดแจ้ง สิ ทธิบัตร อนุ ผูอ้ อกแบบ
สิทธิบัตร หรือลิขสิทธิ์ต่อกรมทรัพย์ ส.วป. (ฝ.นม.)
สินทางปัญญา

ไม่ผ่าน

สิทธิบัตร อนุสิทธิบตั ร หรือลิขสิทธิ์

การพัฒนาทรัพย์สินทางปัญญา
พัฒนาต่อ

ไม่พัฒนาต่อ

คณะทางานฯ
หน่วยงาน

การใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญา ทุกสานักฯ
ใช้ประโยชน์
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5.6 กระบวนการนานวัตกรรมออกไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และเชิงสังคม
มี เ ป้ า หมายเพื่ อ สร้ า งความเข้ ม แข็ ง ต่ อ ภาคเศรษฐกิ จ สั ง คม ท าให้ เ กิ ด การพึ่ ง พาตนเองทาง
เทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึงสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งสามารถแบ่งกระบวนการ
นานวัตกรรมออกไปใช้ ประโยชน์ จาแนกได้ 2 ด้าน ได้แก่ การใช้ประโยชน์นวัตกรรมเชิงพาณิชย์ และการใช้
ประโยชน์นวัตกรรมเชิงสังคม ดังนี้
5.6.1 การใช้ประโยชน์นวัตกรรมเชิงพาณิชย์ มีกระบวนการนานวัตกรรมออกไปใช้ประโยชน์
จานวน 9 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้
1) คณะทางานฯ ทาการประเมินศักยภาพนวัตกรรมเชิงพาณิชย์ ซึ่งหากเป็นนวัตกรรมที่ไม่
มีศักยภาพเชิงพาณิชย์จะถูกนาไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบอื่น เช่น การเผยแพร่ทางวิชาการ หรือการถ่ายทอด
เทคโนโลยีเพื่อประโยชน์สาธารณะ เป็นต้น
2) ส.วป. ร่วมกับ ส.บก. ประชาสัมพันธ์นวัตกรรมผ่านช่องทางต่างๆ เช่น การออกแสดง
ผลงาน หรือสื่อสิ่งพิมพ์ เป็นต้น พร้อมประกาศโฆษณาผลงานนวัตกรรมบนหน้าเว็บไซด์ อ.อ.ป. ไม่ต่ากว่า 30
วัน เพื่อเป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์ผลงานแก่บุคคลภายนอกที่สนใจ และเปิดโอกาสในการเสาะหาผู้
ขอรับการพิจารณาอนุญาตเพิ่มเติม
3) ผู้ที่สนใจยื่นหนังสือแสดงเจตจานงใช้ประโยชน์จากผลงานนวัตกรรม อ.อ.ป.
4) ส.วป. ดาเนินการประสานและติดตามข้อเสนอแผนการนานวัตกรรมไปใช้ประโยชน์จาก
ผู้ที่สนใจ ตลอดจนจัดทาข้อมูลบทวิเคราะห์การนานวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ เพื่อใช้ในการกาหนดแนวทาง
กรอบการเจรจาต่อรองและใช้เป็นเอกสารประกอบการพิจารณาอนุญาตให้ใช้ประโยชน์จากนวัตกรรม กรณีการ
ใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
5) อ.อ.ป. มอบหมายผู้แทนดาเนินการเข้าเจรจาต่อรองกับผู้ที่สนใจใช้ประโยชน์ ผลงาน
นวัตกรรม
6) ผู้แทน อ.อ.ป. จัดทาบันทึกเรียนผู้อานวยการ เพื่อโปรดพิจารณาอนุญาต
7) สานักกฎหมายจัดทาสัญญาและ ผอส.วป. ลงนามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ
8) ส.วป. (ฝ.นม.) ประสานและดาเนินการถ่ายทอดผลงาน ตามแผนงานที่ตกลงกันไว้
พร้อมติดตามหลังการอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ติดตามหลังการถ่ายทอดนวัตกรรมที่ได้ถ่ายทอดไป โดยพบปะ
เยี่ยมชม รวมถึงรับฟังปัญหา เพื่อหาแนวทางแก้ไข
5.6.2 การใช้ประโยชน์นวัตกรรมเชิงสังคม มีกระบวนการนานวัตกรรมออกไปใช้ประโยชน์
จานวน 9 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้
1) คณะทางานฯ ทาการประเมินศักยภาพนวัตกรรมเชิง สังคม หรือนวัตกรรมที่ไม่มี
ศักยภาพเชิงพาณิชย์
2) ส.วป. ร่วมกับ ส.บก. ประชาสัมพันธ์นวัตกรรมผ่านช่องทางต่างๆ เช่น การออกแสดง
ผลงาน หรือสื่อสิ่งพิมพ์ เป็นต้น พร้อมประกาศโฆษณาผลงานนวัตกรรมบนหน้าเว็บไซด์ อ.อ.ป.
3) ผู้ที่สนใจมีหนังสือเรียนเชิญขอรับการถ่ายทอดนวัตกรรม อ.อ.ป. เชิงสังคม
4) ส.วป. (ฝ.นม.) จัดทาบันทึกเรียนผู้อานวยการ เพื่อโปรดพิจารณาอนุญาต
5) ส.วป. (ฝ.นม.) ประสานและดาเนินการถ่ายทอดนวัตกรรม ตามตารางที่ 6
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ตารางที่ 6 กระบวนการนานวัตกรรมออกไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และเชิงสังคม องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
กระบวนการ
กิจกรรม/ดาเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
ประเมินศักยภาพนวัตกรรม
คณะทางานฯ
นวัตกรรม
หน่วยงาน
อ.อ.ป.

นวัตกรรมเชิง
พาณิชย์

นวัตกรรมเชิง
สังคม

ประชาสั ม พั น ธ์ น วั ต กรรมผ่ า นช่ อ งทาง ส.วป. (ฝ.สท.)
ต่างๆ
ส.บก. (ฝ.กส.)

ประชาสัมพันธ์

ผู้ที่ส นใจยื่นหนังสื อ แสดงเจตจานงขอใช้ ผู้ที่สนใจ
ประโยชน์

ยื่นหนังสือ

ประสาน/
ติดตาม

เจรจาต่อรอง

NO=ยุติ

NO

อนุญาต

อนุญาต

จัดทาบันทึกเรียนผู้อานวยการ เพื่อโปรด ผู้แทน อ.อ.ป.
พิจารณาอนุญาต
จัดทาสัญญาและ ลงนามสัญญาอนุญาตให้ ส.กม./ผอส.วป.
ใช้สิทธิ

ทาสัญญา/
ลงนาม
ถ่ายทอด
นวัตกรรม

ประสานและติดตามข้อเสนอแผนการนา ส.วป. (ฝ.นม.)
นวั ต กรรมไปใช้ ป ระโยชน์ จ ากผู้ ที่ ส นใจ
ตลอดจนจัดทาข้อมูลบทวิเคราะห์การนา
นวัตกรรมไปใช้ประโยชน์
เจรจาต่อรองกับผู้ที่สนใจใช้ประโยชน์
ผู้แทน อ.อ.ป.

ถ่ายทอด
นวัตกรรม

ประสานและดาเนินการถ่ายทอดผลงาน ส.วป. (ฝ.นม.)
ตามแผนงานที่ ต กลงกั น ไว้ พ ร้ อ มติ ด
ตามหลังการอนุญาตให้ใช้ประโยชน์
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