


คํานํา 

 การจัดทํานิยามและเกณฑ์การประเมินคุณภาพนวัตกรรม รฟม. ร่ิเร่ิมจากการดําเนินการ
จัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงองค์กร (Opportunity for Improvement (OFI) Roadmap) ระบบประเมิน
คุณภาพรัฐวิสาหกิจ ประจําปีงบประมาณ 2558 – 2560 โครงการท่ี (13) โครงการบริหารจัดการความรู้
อย่างบูรณาการเพื่อพัฒนาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และเป็นองค์กรสมรรถนะสูงโครงการต่อเนื่อง 
การดําเนินการในปีงบประมาณ 2559 – 2560 ซึ่งกิจกรรมในโครงการของปีงบประมาณ 2560 นั้น ได้มี
การกําหนดกิจกรรมที่ 5 ในการสํารวจรวบรวมนวัตกรรมที่เกิดขึ้น ได้มีการกําหนดแนวทางและเป้าหมาย
การสร้างนวัตกรรมของ รฟม. นิยามความหมายและเกณฑ์การพิจารณานวัตกรรม ในบริบทของ รฟม. 
รวมทั้งกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมภายในองค์กรของ รฟม. 

 โดยการจัดทําคํานิยามและเกณฑ์การประเมินคุณภาพนวัตกรรม รฟม .  ดังกล่าวนี้         
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ร่วมกับวิทยากรที่ปรึกษาจากสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติในการดําเนินการประชุม
ศึกษาและวิเคราะห์นิยามของนวัตกรรม จากแหล่งข้อมูลต่างๆ อาทิ  เกณฑ์การพิจารณารางวัลของ
รัฐวิสาหกิจด้านนวัตกรรมปี 2560 (SEPA) เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ปี 2559-2560 รวมทั้งนิยาม
นวัตกรรมขององค์กรชั้นนําต่างๆ และแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับนวัตกรรมของนักวิชาการทั้ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ  ตลอดจนได้ทําการวิเคราะห์บริบทของ รฟม. และผลลัพธ์จากโครงการ
ที่ 13 ข้างต้น ในการจัดทําจะประกอบไปด้วยรายละเอียดต่างๆดังต่อไปน้ี คือ นิยามนวัตกรรมต่างๆ 
นิยามนวัตกรรมของ รฟม. เกณฑ์การประเมินคุณภาพนวัตกรรมของ รฟม. ตารางแสดงรายละเอียดของ
ตัวบ่งชี้ ระดับของการประเมิน วิธีคิดคํานวณเกณฑ์การประเมินและเกณฑ์ระดับคุณภาพของงาน
นวัตกรรม 

 อนึ่ง ความสําเร็จของการดําเนินการดังกล่าวจะเกิดขึ้นมิได้หากขาดความร่วมมือจากทุก
ฝ่ายที่เก่ียวข้องในภาคส่วนต่างๆท้ังในส่วนของผู้บริหารและบุคลากร ของ รฟม. ตลอดจนท่านอาจารย์          
สุประภาดา โชติมณี วิทยากรที่ปรึกษาสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ วิทยากรที่ปรึกษาประจําโครงการที่ 
ได้ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลและข้อคิดเห็น ข้อสังเกตต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์ต่อการจัดทํานิยามและ 
เกณฑ์การประเมินคุณภาพนวัตกรรม รฟม. ซึ่งทางฝ่ายทรัพยากรบุคคลขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้    
และหวังเป็นอย่างย่ิงว่าจะได้รับความอนุเคราะห์เช่นนี ้จากท่านทั้งหลาย เพื่อความสัมฤทธิ์ผลของ นิยาม
และเกณฑ์การประเมินคุณภาพนวัตกรรม รฟม. ต่อไป 

 

  ฝ่ายทรัพยากรบุคคล  
                               กันยายน  2560 
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นิยามนวัตกรรมและเกณฑ์การประเมนิคุณภาพนวัตกรรม รฟม. 

1. ที่มาและความสําคัญ 

 นวัตกรรม มีความสําคัญอย่างย่ิงต่อการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน ทั้งการปรับปรุงผลิตภัณฑ์
บริการ แผนงาน กระบวนการ การปฏิบัติการ และรูปแบบธุรกิจ ที่สร้างคุณค่าใหม่ให้แก่ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย อันจะช่วยให้รัฐวิสาหกิจนําไปสู่มิติใหม่ในการดําเนินการ นวัตกรรมอาจเก่ียวข้องกับการ
กล้าเสี่ยงอย่างฉลาด  ปัจจุ บันนวัตกรรมไม่ใช่หน้าที่ งานของฝ่ายวิจัยและพัฒนาเท่านั้น          
เพราะนวัตกรรมมีความสําคัญต่อการดําเนินการทุกด้าน ทุกระบบงานและทุกกระบวนการ        
ในการผลักดันและจัดการให้นวัตกรรมเป็นส่วนหน่ึงของวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ องค์กรจะต้องมี
การ บูรณาการนวัตกรรมไว้ในการทํางานประจําวัน และสนับสนุนด้วยระบบการปรับปรุงผลการ
ดําเนินการขององค์กร กระบวนการสร้างนวัตกรรมที่เป็นระบบควรครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร 
นอกจากนี้นวัตกรรมยังเกิดจากการสะสมความรู้ขององค์กรและบุคลากรในการบริหารจัดการ
ความรู้ที่ทําให้ความสามารถในการเผยแพร่และการใช้ประโยชน์จากความรู้เหล่านี้อย่างรวดเร็ว  
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน (สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ, 2556 : 12-13) 

 แผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ 2560 – 2564 รฟม. ได้กําหนดยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาศูนย์กลาง
ด้านรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในระดับภูมิภาคอาเซียน และยุทธศาตร์ที่ 5 พัฒนาสู่การเป็นองค์กรที่มี
ประสิทธิภาพสูงและย่ังยืน  โดยมีเป้าหมายหลักในการสร้างวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ ในองค์กร 
รวมถึงการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทํางานโดยนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในองค์กร  

          ระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจเกณฑ์และวิธีการประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (SEPA 
Steering and Management Committee) หมวด 4 (การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้)   
ข้อ 4.2 (3) กําหนดให้รัฐวิสาหกิจดําเนินการจัดการความรู้ขององค์กร เพื่อให้บรรลุผลในการรวบรวม
ความรู้และถ่ายทอดความรู้ที่เก่ียวข้องไปใช้ในการสร้างนวัตกรรมและกระบวนการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์   
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2. วัตถุประสงค์   

 
แผนพัฒนาปรับปรุงองค์กร (Opportunity for Improvement (OFI) Roadmap) ระบบ

ประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ ประจําปีงบประมาณ 2558 – 2560 โครงการที่ (13) โครงการบริหาร
จัดการความรู้อย่างบูรณาการเพื่อพัฒนาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และเป็นองค์กรสมรรถนะสูง
โครงการต่อเนื่องการดําเนินการในปีงบประมาณ 2559 – 2560 ซึ่งกิจกรรมในโครงการของ
ปีงบประมาณ 2560 กําหนดกิจกรรมที่ 5 การสํารวจรวบรวมนวัตกรรมที่เกิดขึ้น และรายละเอียด
ของกิจกรรมได้ให้กําหนดแนวทางและเป้าหมายการสร้างนวัตกรรมของ รฟม. นิยามความหมาย
และเกณฑ์การพิจารณานวัตกรรม ในบริบทของ รฟม. รวมทั้งกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรม
ภายในองค์กรของ รฟม. 

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ร่วมกับวิทยากรท่ีปรึกษาจากสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ                   
ได้ดําเนินการประชุมศึกษาและวิเคราะห์คํานิยาม “นวัตกรรม” ดังนี้  

1. ศึกษาข้อมูลนิยาม “นวัตกรรม” จากเกณฑ์พิจารณารางวัลรัฐวิสาหกิจด้านนวัตกรรม 
เช่น ศึกษาตามเกณฑ์การพิจารณารางวัลของรัฐวิสาหกิจด้านนวัตกรรมปี 2560 (SEPA) เกณฑ์รางวัล
คุณภาพแห่งชาติ ปี 2559-2560 รวมทั้งนิยามนวัตกรรมขององค์กรชั้นนําต่างๆ และแหล่งข้อมูลต่างๆ 
ที่เก่ียวข้องกับนวัตกรรมของนักวิชาการทั้งภายในประเทศ ต่างประเทศ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)  

2. วิเคราะห์จากบริบทของ รฟม. และผลลัพธ์ที่ได้จากการดําเนินโครงการบริหารจัดการ
ความรู้อย่างบูรณาการ เพื่อพัฒนาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และเป็นองค์กรสมรรถนะสูง              
ซี่งดําเนินการโครงการโดยศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)  

         จากการดําเนินการดังกล่าว ที่ปรึกษาสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ได้สรุปนิยามความหมาย
และเกณฑ์การพิจารณานวัตกรรมในบริบทของ รฟม. รวมถึงเกณฑ์การประเมินผลของนวัตกรรม ดังนี้    
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3. นิยามนวตักรรม  

         นิยามนวัตกรรมและเกณฑ์การประเมินคุณภาพนวัตกรรม ได้ดําเนินการศึกษาและ
วิเคราะห์จากเกณฑ์และวิธีการประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (SEPA) ปี 2556 และเกณฑ์การพิจารณา
รางวัลของรัฐวิสาหกิจด้านนวัตกรรมปี 2560 รวมทั้งศึกษาจากหน่วยงานชั้นนําต่างๆ โดยสรุปได้ดังนี้   
 

3.1 เกณฑ์และวิธีการประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (SEPA) ปี 2556 

      นวัตกรรม หมายถึง การเปล่ียนแปลงที่สําคัญเพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์ โปรแกรม บริการ 
กระบวนการ หรือประสิทธิภาพขององค์กร รวมทั้งสร้างมูลค่าใหม่ให้แก่ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย 
นวัตกรรมเป็นการรับเอา ความคิด กระบวนการ เทคโนโลยี หรือผลิตภัณฑ์ ซึ่งอาจเป็นของใหม่ 
หรือนํามาปรับใช้งานในรูปแบบใหม่ 

 นวัตกรรมที่ประสบความสําเร็จในระดับองค์กร เป็นกระบวนการที่ประกอบด้วยหลาย
ขั้นตอนที่ เ ก่ียวข้องกับการพัฒนาและการแบ่งปันความรู้  การตัดสินใจที่จะดําเนินการ             
การดําเนินการ การประเมินผล และการเรียนรู้ แม้ว่านวัตกรรมมักเก่ียวข้องกับเทคโนโลยี         
แต่นวัตกรรมสามารถเกิดได้ในทุกกระบวนการที่สําคัญขององค์กร ซึ่งอาจได้ประโยชน์จากการ
เปลี่ยนแปลง ไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงอย่างก้าวกระโดด หรือการเปลี่ยนแปลงแนวทางหรือผลผลิต 
นวัตกรรมอาจรวมถึงการเปลี่ยนแปลงพื้นฐานของโครงสร้างองค์กรให้บรรลุงานขององค์กรอย่างมี
ประสิทธิผลย่ิงขึ้น  

3.2 เกณฑ์การพิจารณารางวัลของรัฐวิสาหกิจด้านนวัตกรรมปี 2560 (SEPA) 

     นวัตกรรม หมายถึง การคิดสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ บริการใหม่ กระบวนการผลิต
หรือกระบวนการบริการใหม่ รวมถึง การปรับปรุงหรือดัดแปลง ผลิตภัณฑ์ บริการ กระบวนการผลิต 
หรือกระบวนการบริการที่มีอยู่เดิมโดยใช้ความรู้ ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ ทักษะและประสบการณ์ทาง
เทคโนโลยี หรือการจัดการมาพัฒนาเพื่อให้เกิดการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน การบริหารจัดการ 
การให้บริการ และยกระดับศักยภาพการแข่งขันขององค์กร รวมถึงก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการ
ภายนอก อุตสาหกรรม/ธุรกิจที่เก่ียวข้อง ประชาชน หรือสังคมในวงกว้าง    
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3.3 เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติปี 2559-2560 

              นวัตกรรม หมายถึง การเปล่ียนแปลงที่สําคัญเพื่อปรุงปรงผลิตภัณฑ์ กระบวนการ หรือ 
ประสิทธิผลขององค์กร รวมทั้งสร้างมูลค่าใหม่ให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การสร้างนวัตกรรมเป็นการ
รับเอาความคิด กระบวนการ เทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ หรือแนวทางในการดําเนินธุรกิจ ซึ่งอาจเป็น
ของใหม่หรือนํามาปรับเพื่อการใช้งานในรูปแบบใหม่ 

 ผลลัพธ์ของการสร้างนวัตกรรม เป็นการฉีกแนวหรือการเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดด
ในด้านผลลัพธ์ ผลิตภัณฑ์ หรือกระบวนการ การสร้างนวัตกรรมใช้ประโยชน์จากสภาพแวดล้อมที่
เก้ือหนุน กระบวนการในการระบุโอกาสเชิงกลยุทธ์ และความเต็มใจที่จะดําเนินการตามความกล้า
เสี่ยงที่ผ่านการประเมินผลได้ผลเสียอย่างรอบด้าน การสร้างนวัตกรรมที่ประสบความสําเร็จใน
องค์กรเป็นกระบวนการที่ประกอบด้วยหลายข้ันตอนที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาและการแบ่งปัน
ความรู้ การตัดสินใจที่จะนําไปใช้ การดําเนินการ การประเมินผล และการเรียนรู้ แม้ว่าการสร้าง
นวัตกรรมมักเก่ียวข้องกับเทคโนโลยี แต่การสร้างนวัตกรรมสามารถเกิดได้ในทุกกระบวนการที่
สําคัญขององค์กรซึ่งอาจได้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงผ่านการสร้างนวัตกรรม ไม่ว่าจะเป็นการ
ปรับปรุงอย่างก้าวกระโดด หรือการเปลี่ยนแนวทางหรือผลผลิต การสร้างนวัตกรรมอาจรวมถึงการ
เปลี่ยนแปลงพื้นฐานของโครงสร้างองค์กรหรือรูปแบบธุรกิจเพื่อให้สําเร็จในงานขององค์กรอย่างมี
ประสิทธิผลย่ิงขึ้น 

 3.4 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

 นวัตกรรม หมายถึง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ โปรแกรม บริการ กระบวนการ หรือ
ประสิทธิภาพขององค์กร รวมทั้งสร้างมูลค่าใหม่ให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยเกิดขึ้นจากการพัฒนา
และการแบ่งปันความรู้ การตัดสินใจที่จะดําเนินการ การดําเนินการ การประเมินผล และการเรียนรู้ 
ซึ่งในการพิจารณาเพื่อประเมินนวัตกรรมมีเกณฑ์ที่เก่ียวข้องกับบริบทของ รฟม. ดังนี้ 

 1) นวัตกรรมที่เกิดขึ้นช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ หรือเพิ่มประสิทธิผล ในการทํางานที่
เก่ียวข้องกับ การก่อสร้างและการเดินรถ การให้บริการรถไฟฟ้า การพัฒนาโครงการรถไฟฟ้า     
การพัฒนาธุรกิจต่อเนื่อง การจัดการความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การบริหารข้อมูลและ
เอกสาร และการจัดซื้อจัดจ้าง 
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 2)  นวัตกรรมที่เกิดขึ้นสร้างผลกระทบในเชิงบวกและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์การ 
 3)  นวัตกรรมที่เกิดขึ้นสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ ในเชิง แนวคิด วิธีการ และ

กรณีศึกษาให้กับบุคลากรที่เก่ียวข้องเพื่อช่วยยกระดับการทํางาน และสร้างสังคมแห่งการแบ่งปัน 
เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และองค์กรสมรรถนะสูง 

3.5 สถาบันเพิ่มผลผลิตแหง่ชาติ 

     สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติได้นําเสนอแนวคิดนิยามนวัตกรรมจากนักวิชาการ
ต่างประเทศ 2 ท่าน ที่น่าสนใจดังต่อไปนี้ 

    Tidd (2009) กล่าวว่า นวัตกรรม หมายถึง กระบวนการเปลี่ยนแปลงโอกาสไปสู่แนวคิด
ใหม่และผลักดันให้เกิดการนําไปใช้อย่างกว้างขวาง 

    Trott (2008) กล่าวว่า นวัตกรรม หมายถึง การบริหารจัดการในทุกกิจกรรมท่ีเก่ียวข้อง
กับกระบวนการพัฒนาความคิดใหม่  การพัฒนาเทคโนโลยี  การผลิตและการตลาดของผลิตภัณฑ์หรือ
การปรับปรุงบริการ 

3.6 บริษัท 3M 

 นวัตกรรม หมายถึง การเปล่ียนแปลงความรู้ไปสู่การสร้างมูลค่าทางการเงิน ซึ่งมีที่มา
จากความคิดและการแสวงหาผลกําไร ตลอดจนแนวคิดใหม่ต่างๆ ที่เน้นความต้องการของลูกค้า       
ส่วนการวิจัยนั้น หมายถึง การเปลี่ยนแปลงของตัวเงินไปสู่การสร้างความรู้ 

 3.7 บริษัทปูนซเิมนต์ไทย จํากัด มหาชน (SCG) 

 นวัตกรรม (Innovation) หมายถึง การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ กระบวนการ
ทํางาน รูปแบบธุรกิจ ที่ เครือฯ สามารถใช้ประโยชน์ ซึ่งสิ่งใหม่เหล่านี้อาจจะยังไม่เคยมีใครทํา                 
มาก่อน (Breakthrough Innovation) หรือเป็นสิ่งใหม่ที่มีการทําแล้ว แต่เครือฯ ยังไม่เคยทํา (Incremental 
Innovation) โดยการใช้ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ เทคโนโลยี และการจัดการมาผนวกกับการส่งเสริม
วัฒนธรรมนวัตกรรม เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่สัมฤทธ์ิผล และเป็นประโยชน์ 

 3.8 บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด มหาชน (CP ALL) 

  นวัตกรรม หมายถึง การเปล่ียนแปลงสู่สิ่งใหม่ หรือการปรับปรุงจากสิ่งเดิมที่เกิดจาก
การนําความรู้ และความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ ซึ่งสามารถนําไปพัฒนาให้เกิดคุณค่าต่อลูกค้า องค์กร 
และสังคม 
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 3.9 บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น (True Corporation) 

  นวัตกรรม หมายถึง การทําสิ่งใหม่ที่ทําให้เกิดผลลัพธ์หรือคุณค่ามากกว่าเดิม โดยมี
พื้นฐานคือ จินตนาการ ความมุ่งม่ัน และการเปลี่ยนความคิดเป็นกระบวนการทําให้เกิดขึ้นจริง และ
ส่งผลประโยชน์ต่อลูกค้า องค์กร และสังคม 

 3.10 บริษัท ปตท.จํากัด (มหาชน) (PTT)  

  นวัตกรรม คือ การประยุกต์ใช้ความคิดสร้างสรรค์ เพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ที่
แตกต่างจากผู้อื่นอย่างเป็นรูปธรรม อันก่อให้เกิดมูลค่าทางธุรกิจ สร้างความได้เปรียบในเชิงการ
แข่งขันให้กับองค์กร และเพิ่มคุณค่าให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ครอบคลุมถึงชุมชน สังคม ประชาชน 
และประเทศไทย 

  หมายเหตุ : ทั้งนี้การสร้างสรรค์สิ่งใหม่สามารถเป็นได้ทั้ง สิ่งใหม่สําหรับองค์กรเรา แต่
อาจมีองค์กรอื่นเคยทํามาแล้ว หรือเป็นสิ่งใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อนในโลก อันได้แก่ ผลิตภัณฑ์                
การบริการ รูปแบบทางธุรกิจ กระบวนการ รวมถึงอุปกรณ์เคร่ืองมือในการปฏิบัติงาน 
 

จากศึกษาและรวบรวมดังกล่าวข้างต้น ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ร่วมกับวิทยากรที่ปรึกษาจาก
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ได้ทําการสังเคราะห์นิยามความหมายทั้งหมดแล้วจึงนําไปมาสรุปเพื่อ
กําหนดเป็นนิยามนวัตกรรมของ รฟม. ดังต่อไปนี้  

ดังนั้น นวัตกรรมของ รฟม. หมายถึง การคิดค้นสิ่งใหม่ (Radical Innovation) หรือการพัฒนา
ต่อยอดหรือการปรับปรุง (Incremental Innovation)  ในการดําเนินงานขององค์กรไม่ว่าจะเป็น
ผลิตภัณฑ์ บริการ กระบวนการทํางาน ตลอดจนรูปแบบธุรกิจ หรือการทําให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลขององค์กร รวมทั้งสร้างมูลค่าใหม่ให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   
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4.รูปแบบนวัตกรรม 

รูปแบบของนวัตกรรม มีรายละเอียดดังนี้ 
 

ประเภทนวัตกรรม ความหมาย 

นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ 
 (Product Innovation) 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ที่ตรง
ตามความต้องการของลูกค้า 

นวัตกรรมบริการ  
(Service Innovation) 

การพัฒนาการให้บริการที่ตรงตามความต้องการของลูกค้าให้
สะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง และน่าเชื่อถือ 

นวัตกรรมกระบวนการ 
(Process Innovation) 

การพัฒนาวิธีการทํางานใหม่เพื่อให้เกิดประสิทธิผลสูงขึ้น เช่น 

- วิธีการใหม่ที่ลดความผิดพลาด (Quality) 

- วิธีการใหม่ที่ลดต้นทุน หรือค่าใช้จ่ายให้ลดลง (Cost) 

- วิธีการใหม่ที่ทําให้มีประสิทธิภาพการทํางานดีขึ้น (Efficiency) 

- วิธีการใหม่ที่ทําให้มีประสิทธิผลการทํางานดีขึ้น (Effectiveness)

- วิธีการใหม่ที่ทําให้พนักงานปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัยมากขึ้น

นวัตกรรมรูปแบบธุรกิจ 
(Business Model 
Innovation) 

การพัฒนารูปแบบธุรกิจใหม่ โอกาสใหม่ หรือกลยุทธ์ใหม่ที่สร้าง
ความสามารถในการแข่งขันขององค์กร เช่น 

- การร่วมทุน (Joint Venture) 

- การสร้างพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ (Strategic Alliances) 

- Product integrated Service 
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5. นิยามนวัตกรรมของ รฟม. 

นวัตกรรมของ รฟม. หมายถึง การคิดค้นสิ่งใหม่ (Radical Innovation) หรือการพัฒนาต่อยอด
หรือการปรับปรุง (Incremental Innovation)  ในการดําเนินงานขององค์กรไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ 
บริการ กระบวนการทํางาน ตลอดจนรูปแบบธุรกิจ หรือการทําให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ขององค์กร รวมทั้งสร้างมูลค่าใหม่ให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 

6. เกณฑ์การประเมินคุณภาพนวตักรรมของ รฟม. 

เกณฑ์การประเมินคุณภาพนวตักรรมของ รฟม. แบ่งเกณฑ์การประเมิน จํานวน 4 สว่น ดังนี้ 

 ส่วนที่ 1 วัตถุประสงค์ แนวทาง และการออกแบบนวัตกรรม  (น้ําหนักรวมร้อยละ 20)   

 ส่วนที่ 2  การนํานวัตกรรมไปปฏิบัติใช้  (น้ําหนักรวมร้อยละ 25)   

 ส่วนที่ 3  ผลการดําเนินการ ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่ได้รับ  (น้ําหนักรวมร้อยละ 30)   

 ส่วนที่ 4  การเผยแพร่ การยอมรับ และ ส่งเสริมการเรียนรู้  (น้ําหนักรวมร้อยละ 25)  

  
7. คณะกรรมการพิจารณาผลงานนวัตกรรมของ รฟม. 

 คณะทํางานพัฒนาศูนย์กลางองค์ความรู้ด้านระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน โดยมีองค์ประกอบและ
อํานาจหน้าที่ตาม ผวก. ได้เห็นชอบตามท้ายบันทึกที่ ฝพค/1344   ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 ให้ปรับปรุง 
ดังต่อไปนี้ 

7.1 องค์ประกอบของคณะทาํงานฯ 
องค์ประกอบของคณะทํางานฯ ประกอบด้วยผู้แทนจากฝ่ายต่างๆ ดงัต่อไปนี ้

1. ผู้ช่วยผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่ง
ประเทศไทย (นายสาโรจน์ ต.สุวรรณ) 

2. ผู้อํานวยการฝ่ายวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม 
3. ผู้อํานวยการฝ่ายบริหารงานก่อสร้าง 1 

ประธานคณะทํางาน 
 
คณะทํางาน 
คณะทํางาน  
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4. ผู้อํานวยการฝ่ายบริหารงานก่อสร้าง 2 
5. ผู้อํานวยการฝ่ายกฎหมาย 
6. ผู้อํานวยการฝ่ายฝ่ายพัฒนาและบริหารพื้นที ่
7. ผู้อํานวยการฝ่ายพัฒนาโครงการรถไฟฟ้า 
8. ผู้อํานวยการฝ่ายระบบรถไฟฟ้า 
9. ผู้อํานวยการฝ่ายกรรมสิทธิ์ที่ดิน 
10. ผู้อํานวยการฝ่ายปฏิบัติการ 
11. ผู้อํานวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ 
12. ผู้อํานวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
13. ผู้อํานวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
14. ผู้อํานวยการกองวิเคราะห์และพัฒนา 
15. ผู้อํานวยการกองพัฒนาบุคลากรและ

ระบบงาน 
16. หัวหน้าแผนกบริหารจัดการความรู้ 

คณะทํางาน 
คณะทํางาน 
คณะทํางาน 
คณะทํางาน 
คณะทํางาน 
คณะทํางาน 
คณะทํางาน 
คณะทํางาน 
คณะทํางาน 
คณะทํางาน 
คณะทํางานและเลขานุการ
คณะทํางานและ 
ผู้ช่วยเลขานุการ 
คณะทํางานและ 
ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

  7.2 อํานาจหน้าที่ของคณะทํางานฯ 
1) พิจารณากลั่นกรองในเร่ืองที่เก่ียวข้องกับการบริหารองค์ความรู้ของการ

รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย และคัดเลือกองค์ความรู้ที่มีความเหมาะสมกับการ
ดําเนินงานของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 

2) กําหนดเป้าหมาย กลยุทธ์ จัดทําแผนงานบริหารจัดการความรู้ แผนจัดตั้งและ
พัฒนาศูนย์กลางองค์ความรู้ รวมทั้งการพิจารณาตัวชี้วัดในการพัฒนาการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่ง
ประเทศไทยให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ตลอดจนดําเนินการคัดเลือกองค์ความรู้ และส่งเสริมให้
เกิดบรรยากาศการเรียนรู้ภายในการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 

3) ดําเนินงานตามแผนงานท่ีได้กําหนดไว้ และพิจารณาดําเนินการวัดผลและ
ประเมินผลในการดําเนินการด้านการบริหารจัดการความรู้อย่างต่อเนื่อง 

4)  ดําเนินงานตามแผนงานการจัดตั้งศูนย์ประวัติศาสตร์การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
แห่งประเทศไทย 

5) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยมอบหมาย 
 



คํานิยามนวัตกรรมและเกณฑ์การประเมินคุณภาพนวัตกรรม รฟม. หน้า 10 

 

        8. ตารางแสดงรายละเอียดของตัวบ่งช้ี ระดับของคุณภาพการประเมินผลงานนวัตกรรม  

     เกณฑ์การประเมินคุณภาพนวัตกรรมของ รฟม. โดยแบ่งตามตัวบ่งชี้ น้ําหนัก และระดับ
คุณภาพ โดยมีรายละเอียด ดังนี้   
 

ตัวบ่งช้ี  น้ําหนัก ระดับคุณภาพ 
ส่วนท่ี 1 วัตถุประสงค์ แนวทาง และการออกแบบนวัตกรรม (น้ําหนักร้อยละ 20)  

1.1  วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และ
แนวทางการพัฒนาผลงานนวัตกรรม      

10 

ระดับ 3 วัตถุประสงค์ และเป้าหมายสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนา
ผลงานนวัตกรรม มีความเป็นไปได้ร้อยละ 100  

ระดับ 2 วัตถุประสงค์ และเป้าหมายสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนา
ผลงานนวัตกรรม มีความเป็นไปได้ร้อยละ 50 

ระดับ 1 วัตถุประสงค์ และเป้าหมายไม่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนา
ผลงานนวัตกรรม 

1.2 การออกแบบและความใหม่ของ
นวัตกรรม  

10 

ระดับ 3 มีการออกแบบนวัตกรรมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ สภาพปัญหา 
ครอบคลุมกระบวนการพัฒนาและมีความเป็นไปได้  รวมท้ังมี  
การประดิษฐ์หรือคิดค้นนวัตกรรมใหม่ระดับองค์กร 

ระดับ 2 มีการออกแบบนวัตกรรมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ สภาพปัญหา 
ครอบคลุมกระบวนการพัฒนาและมีความเป็นไปได้ รวมท้ังมี  
การพัฒนาหรือต่อยอดกระบวนการหรือองค์ความรู้เดิม 

ระดับ 1 มีการออกแบบนวัตกรรมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ สภาพปัญหา 
ครอบคลุมกระบวนการพัฒนาและมีความเป็นไปไ ด้ยาก 
มีการปรับปรุงกระบวนการหรือองค์ความรู้เดิม 

ส่วนท่ี 2  การนํานวัตกรรมไปปฏิบัติใช้งาน (น้ําหนักร้อยละ 25)

2.1 ประสิทธิภาพของการนํานวัตกรรม                
ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน    

 

 

15 

 

 

ระดับ 3 นําไปปฏิบัติใช้ง่าย สะดวก สามารถนําไปปฏิบัติใช้งานได้จริง 
มีวิธีการหรือองค์ความรู้ใหม่ ท่ีส่งผลต่อเป้าหมายและการพัฒนา
อย่างมีคุณภาพ    

ระดับ 2 นําไปปฏิบัติใช้สะดวก สามารถนําไปปฏิบัติใช้งานได้จริง ท่ีส่งผล
ต่อเป้าหมายและการพัฒนาอย่างมีคุณภาพ    

ระดับ 1 การนําไปปฏิบัติใช้ซับซ้อนมีเงื่อนไขและข้อจํากัด 
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ตัวบ่งช้ี  น้ําหนัก ระดับคุณภาพ 
ส่วนท่ี 2  การนํานวัตกรรมไปปฏิบัติใช้งาน (น้ําหนักร้อยละ 25) (ต่อ)

2.2 การดําเนินงานตามกิจกรรม    

5 

ระดับ 3 ดําเนินตามกิจกรรมท่ีออกแบบไว้ทุกข้ันตอน 
และมีการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง   

ระดับ 2 ดําเนินการตามกิจกรรมท่ีออกแบบไว้ทุกข้ันตอน
และมีการปรับปรุงและพัฒนา  

ระดับ 1 ดําเนินการตามกิจกรรมท่ีออกแบบไว้ไม่ครบทุกข้ันตอน  

2.3 การใช้ทรัพยากร 

5 

ระดับ 3 มีการประยุกต์ใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างเหมาะสม 
คุ้มค่าสอดคล้องกับบริบทขององค์กร   

ระดับ 2 มีการใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างเหมาะสม  
คุ้มค่าสอดคล้องกับบริบทขององค์กร  

ระดับ 1 มีการใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างเหมาะสม  
สอดคล้องกับบริบทขององค์กร   

ส่วนท่ี 3 ผลการดําเนินการ ผลสัมฤทธ์ิและประโยชน์ท่ีได้รับ  (น้าํหนักร้อยละ 30)

3.1 ผลท่ีเกิดข้ึนตามวัตถุประสงค์   

10 

ระดับ 3 ผลการปฏิบัติตามกิจกรรมท่ีออกแบบ ครอบคลุมและเป็นไป          
ตามจุดประสงค์ทุกจุดประสงค์ โดยมีหลักฐานหรือข้อมูลประกอบ  

ระดับ 2 ผลการปฏิบัติตามกิจกรรมท่ีออกแบบ ครอบคลุมและเป็นไปตาม
จุดประสงค์บางจดุประสงค์ โดยมีหลักฐานหรือข้อมูลประกอบ 

ระดับ 1 ผลการปฏิบัติตามกิจกรรมท่ีออกแบบ ครอบคลุมและเป็นไป          
ตามจุดประสงค์บางจุดประสงค์ โดยไม่มีหลักฐานหรือข้อมูลประกอบ 

3.2 ผลสัมฤทธิ์ของงาน 

10 

ระดับ 3 แก้ปัญหาและพัฒนาได้ตามจุดประสงค์ เป้าหมายที่ครบถ้วน 
โดยมีข้อมูลทุกส่วนแสดงให้เห็นการเปลี่ยนแปลงท่ีดีข้ึน  

ระดับ 2 แก้ปัญหาและพัฒนาได้ตามจุดประสงค์ เป้าหมายที่ครบถ้วน 
โดยมีข้อมูลบางส่วนแสดงให้เห็นการเปลี่ยนแปลงท่ีดีข้ึน 

ระดับ 1 แก้ปัญหาและพัฒนาได้ตามจุดประสงค์ เป้าหมายบางส่วน 
โดยมีข้อมูลบางส่วนแสดงให้เห็นการเปลี่ยนแปลงท่ีดีข้ึน 

3.3 ประโยชน์ท่ีได้รับ 

 

 

10 

 

 

 

ระดับ 3 ผลงานนวัตกรรมก่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ภาพลักษณ์ท่ีดีและ
ประสบการณ์การเรียนรู้ร่วมกันท้ังองค์กร ประชาชนและสังคม 

ระดับ 2 ผลงานนวัตกรรมก่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ภาพลักษณ์ท่ีดีและ
ประสบการณ์การเรียนรู้ร่วมกันเฉพาะกลุ่ม 
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ตัวบ่งช้ี  น้ําหนัก ระดับคุณภาพ 
ส่วนท่ี 3 ผลการดําเนินการ ผลสัมฤทธ์ิและประโยชน์ท่ีได้รับ  (น้าํหนักร้อยละ 30) (ต่อ)

3.3 ประโยชน์ท่ีได้รับ 10 ระดับ 1 ผลงานนวัตกรรมก่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ภาพลักษณ์ท่ีดีและ
ประสบการณ์การเรียนรู้ร่วมกันเฉพาะบุคคล 

ส่วนท่ี 4  การเผยแพร่ การยอมรับ และ ส่งเสริมกะตุ้นการเรียนรู้  (ร้อยละ 25) 

4.1 การเผยแพร่และการยอมรับ

10 

ระดับ 3 มีหลักฐานการเผยแพร่ การนําไปใช้ และเป็นท่ียอมรับขององค์กร
 

ระดับ 2 มีหลักฐานการเผยแพร่ การนําไปใช้ และเป็นท่ียอมรับเฉพาะกลุ่ม  
 

ระดับ 1 มีหลักฐานการเผยแพร่ การนําไปใช้ และเป็นท่ียอมรับเฉพาะบุคคล 
  

4.2 ส่งเสริมกระตุ้นการเรียนรู้  

15 

ระดับ 3 นวัตกรรม/กระบวนการพัฒนานวัตกรรมส่งเสริมกระตุ้นให้พัฒนา 
/ ผู้เกี่ยวข้องศึกษาค้นคว้าและแสวงหาความรู้เพ่ิมเติมจนสามารถ
คิดค้นและสร้างนวัตกรรมใหม่  

ระดับ 2 นวัตกรรม/กระบวนการพัฒนานวัตกรรมส่งเสริมกระตุ้นให้พัฒนา 
/  ผู้เกี่ยวข้องศึกษาค้นคว้าและแสวงหาความรู้เพ่ิมเติม 
 

ระดับ 1 นวัตกรรม/กระบวนการพัฒนานวัตกรรมส่งเสริมกระตุ้นให้พัฒนา 
/  ผู้เกี่ยวข้องศึกษาค้นคว้าและแสวงหาความรู้เพ่ิมเติมเฉพาะ
ผู้พัฒนา  
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9. วิธีคิดคํานวณเกณฑก์ารประเมิน  

สูตรการคํานวณ    =            ระดับคะแนนคุณภาพที่ได้     x    ค่าน้ําหนัก    

                                             ระดับคะแนนคุณภาพของนวัตกรรม 

ตัวอย่างการคิดคํานวณเกณฑ์การประเมิน    

ตัวบ่งชี้  น้ําหนัก ระดับคุณภาพ 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และแนวทาง
การพัฒนาผลงานนวัตกรรม      

10 

ระดับ 3 วัตถุประสงค์ และเป้าหมายสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนา
ผลงานนวัตกรรม มีความเป็นไปได้ครบถ้วน  

ระดับ 2 วัตถุประสงค์ และเป้าหมายสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนา
ผลงานนวัตกรรม มีความเป็นไปได้บางส่วน 

ระดับ 1 วัตถุประสงค์ และเป้าหมายไม่สอดคล้องกับ แนวทางการพัฒนา
ผลงานนวัตกรรม 

 

การประเมิน วัตถุประสงค์  แนวทาง และการออกแบบนวัตกรรม สมมติว่ าในข้อดังกล่าว                     
ได้คะแนนคุณภาพประเมินอยู่ในระดับ 2 จากระดับคุณภาพทั้ง 3 ระดับ ซึ่งในหัวข้อดังกล่าวมีค่าน้ําหนัก 
ร้อยละ 10 จากการคํานวณในข้อมูลข้างต้น  การประเมินในหัวข้อดังกล่าวจะได้คะแนน ได้เท่ากับ  6.67  

10. เกณฑ์ระดับคุณภาพของงานนวัตกรรม  

การพิจารณาคะแนนรวมของเกณฑ์การประเมิน โดยแบ่งระดับคะแนนที่ได้ เป็น 3 ระดับ  
โดยมีรายละเอียดของระดับคุณภาพ ดังนี้  

ระดับคะแนน ระดับคุณภาพ 

81 – 100  คะแนน  ผลงานที่มีคุณภาพดีเยีย่ม  

60 – 80  คะแนน  ผลงานที่มีคุณภาพดี 

น้อยกว่า 60 คะแนน  ผลงานที่มีคุณภาพพอใช้  
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