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สวนที่ 1 
บทนํา 

 
หลักการและเหตุผล 

สํานักงานสงเสริมเศรษฐกิจสรางสรรค (องคการมหาชน) หรอื สศส. เปนหนวยงานท่ีทําหนาท่ีสงเสริมและ
พัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจสรางสรรคของประเทศไทย เพ่ือใหเศรษฐกิจสรางสรรคเปนพลังขับเคลื่อนไปสูเศรษฐกิจ
ท่ีมีความสมดุลและมีความยั่งยืน โดยการพัฒนาระบบเศรษฐกิจดวยการใชความคิดสรางสรรคบนพ้ืนฐานขององค
ความรู ทรัพยสินทางปญญา และการศึกษาวิจัย เปนการเชื่อมโยงวัฒนธรรม พ้ืนฐานทางประวัติศาสตร สังคม 
เทคโนโลยีและวัฒนธรรม เพ่ือทําการยกระดับการพัฒนาผูประกอบการในอุตสาหกรรมสรางสรรคของประเทศให
ทัดเทียมกับประเทศชั้นนําได  

การใชองคความรูในการตอยอดพัฒนาเพ่ือใหเกิดนวัตกรรม สรางสินคาบริการใหมเพ่ือตอบโจทยกับ
กระแสสังคมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วในยุค New Normal จําเปนตองมีกระบวนการจัดการความรูใน
สํานักงานฯ โดยเปนการรวบรวมองคความรูท่ีมีอยูอยางกระจัดกระจายอยูในตัวของเจาหนาท่ีในแตละระดับชั้น 
หรือจากเอกสารรายงาน/ฐานขอมูลตาง ๆ เพ่ือใหทุกคนในองคกรสามารถเขาถึงองคความรู สงตอองคความรู
ระหวางกันไดอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล อันจะสงผลใหสํานักงานเปนองคกรแหงการเรียนรู สศส. จึงได
มีการจัดทําแผนการจัดการความรู ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ข้ึน โดยมีคณะทํางานการจัดการความรูทํา
หนาท่ี จัดทําแผนปฏิบัติงานและเปนผูแทนของสวนงานตาง ๆ เพ่ือใหสามารถนําแผนฯ ไปปฏิบัติตามเปาหมายท่ี
กําหนดไว 

 
กฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคับท่ีเกี่ยวของ 

จากพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 11 
กําหนดไวเปนหลักการวา สวนราชการมีหนาท่ีพัฒนาความรูในสวนราชการ เพ่ือใหมีลักษณะเปนองคกรแหงการ
เรียนรูอยางสมํ่าเสมอ โดยตองรับรูขอมูลขาวสารและสามารถประมวลผลความรูในดานตางๆ เพ่ือนํามาประยุกตใช
ในการปฏิบัติราชการไดอยางถูกตอง รวดเร็ว และเหมาะสมตอสถานการณ รวมท้ังตองสงเสริมและพัฒนาความรู 
ความสามารถ สรางวิสัยทัศน และปรับเปลี่ยนทัศนคติของขาราชการในสังกัด ใหเปนบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพและ
มีการเรียนรูรวมกัน และเพ่ือใหการพัฒนาความรูในสวนราชการมีลักษณะเปนองคกรแหงการเรียนรูอยางสมํ่าเสมอ 

จากพระราชกฤษฎีกาฉบับดังกลาว นําไปสูความพยายามในการสรางระบบการจัดการความรูใหกับสวน
ราชการตาง ๆ โดยกําหนดเปนเกณฑการบริหารจัดการภาครัฐสูความเปนเลิศ (PMQA) หมวด 4 การวัด วิเคราะห 
และการจัดการความรู ท่ีมุงเนนกระบวนการพัฒนาอยางตอเนื่อง และการจัดการความรูถือเปนหัวใจสําคัญท่ีจะ
เปนฐานใหเกิดการพัฒนาไปสูองคกรแหงการเรียนรูอยางยั่งยืนท่ีจะสงผลไปยังหมวดตาง ๆ เพ่ือสรางผลลัพธตาม
เปาหมายท่ีองคกรตองการ 
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ขอมูลพ้ืนฐานของ สศส. 

วิสัยทัศน 
องคกรหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสรางสรรคเพ่ือการพัฒนาและยกระดับเศรษฐกิจของประเทศ 

 
หนาท่ีและอํานาจ 

1. สงเสริมและพัฒนาศักยภาพของเศรษฐกิจสรางสรรคและปจจัยสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรค 
เพ่ือผลักดันใหเกิดการพัฒนาและยกระดับเศรษฐกิจ 

2. สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาความคิดสรางสรรคและนวัตกรรมใหแกชุมชน สาธารณชน และ
สถาบนัการศึกษา 

3. สงเสริมและพัฒนาพ้ืนท่ีท่ีเอ้ือตอบรรยากาศสรางสรรคและการเริ่มตนธุรกิจใหม รวมท้ังพัฒนายาน
เศรษฐกิจสรางสรรคใหเกิดข้ึน 

4. พัฒนาผูประกอบการและสงเสริมใหเกิดการนํากระบวนการคิดเชิงสรางสรรคไปใชในการพัฒนาผลิตภัณฑ
และสรางนวัตกรรม เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจของประเทศ 

5. เปนศูนยกลางการรวบรวมและพัฒนาขอมูลและสถิติเก่ียวกับเศรษฐกิจสรางสรรค เพ่ือการตัดสินใจเชิง
นโยบาย และเพ่ือสนับสนนุความคิดสรางสรรคและการสรางนวัตกรรม 

6. สงเสริมและประสานความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และหนวยงานตางประเทศหรือ
ระหวางประเทศ เพ่ือแลกเปลี่ยนและถายทอดองคความรูดานความคิดสรางสรรคท่ีจะนําไปสูเศรษฐกิจ
สรางสรรคของประเทศ 

 
ประเด็นยุทธศาสตร สศส. 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 : พัฒนาความสามารถของผูประกอบการและธุรกิจสรางสรรค 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 : พัฒนาพ้ืนท่ีสรางสรรคและกลไกสนับสนุนธุรกิจสรางสรรค 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 : สงเสริมการยกระดับความคิดและทักษะสรางสรรคใหกับคนไทย 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 : พัฒนาขอมูลสารสนเทศเพ่ือการยกระดับอุตสาหกรรมสรางสรรคของไทย 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5 : พัฒนาศักยภาพสูองคกรหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสรางสรรค 
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โครงสรางองคกร 
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สวนที่ 2 
การจัดการความรู 

 
นิยามและคําจํากัดความ 

การจัดการความรู (Knowledge Management หรือ KM) คือ การรวบรวมองคความรูท่ีมีอยูในองคกร ซ่ึง
กระจัดกระจายอยูในตัวบุคคลหรือเอกสาร มาพัฒนาใหเปนระบบ เพ่ือใหทุกคนในองคกรสามารถเขาถึงความรู 
และพัฒนาตนเองใหเปนผูรู รวมท้ังปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ อันจะสงผลใหองคกรมีความสามารถในเชิง
แขงขันสูงสุด  

KM ไมใชเปาหมาย แตเปนเครื่องมือ ท่ีจะชวยใหมีการสราง รวบรวม จัดระบบ เผยแพร ถายโอนความรูท่ี
เปนประโยชนเพ่ือใหสามารถนําไปประยุกตใชใน สถานการณตาง ๆ ไดทันเวลา และทันเหตุการณ จะสงผลใหการ
ปฏิบัติงานของคนในองคกรมีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน ซ่ึงจะทําใหองคกรบรรลุเปาหมายตาม
วิสัยทัศน พันธกิจขององคกร และเปนองคกรแหงการเรียนรู (Learning Organization) 

 ความรู (Knowledge) คือ สิ่งท่ีสั่งสมมาจากการศึกษา เลาเรียน การคนควา หรือประสบการณ รวมท้ัง
ความสามารถเชิงปฏิบัติและทักษะความเขาใจ หรือ สารสนเทศท่ีไดรับมาจากประสบการณ สิ่งท่ีไดรับมาจากการ
ไดยิน ไดฟง การคิด หรือ การปฏิบัติ องควิชาในแตละสาขา โดยท่ีความรูมี 2 ประเภท คือ 

1. ความรูท่ีฝงอยูในคน (Tacit Knowledge) เปนความรูท่ีไดจากประสบการณ พรสวรรคหรือสัญชาติญาณ
ของแตละบุคคลในการทําความเขาใจในสิ่งตาง ๆ เปนความรูท่ีไมสามารถถายทอดออกมาเปนคําพูดหรือ
ลายลักษณอักษรไดโดยงาย เชน ทักษะในการทํางาน งานฝมือ หรือการคิดเชิงวิเคราะห บางครั้ง จึง
เรียกวาเปนความรูแบบนามธรรม 

2. ความรูท่ีชัดแจง (Explicit Knowledge) เปนความรูท่ีสามารถรวบรวม ถายทอดได โดยผานวิธีตาง ๆ เชน 
การบันทึกเปนลายลักษณอักษร ทฤษฎี คูมือตาง ๆ และบางครั้งเรียกวาเปนความรูแบบรูปธรรม 

องคประกอบในการจัดการความรู 

1. คน - เปนองคประกอบท่ีสําคัญท่ีสุด เพราะเปนท้ังแหลงความรู และเปนผูนําความรูไปใชใหเกิดประโยชน 
ดังนั้น การจะทํา KM จะตองเนนใหความสําคัญท่ีองคประกอบนี้ ตองรูวาความรูอยูท่ีคน ๆ ไหน และคน 
ๆ นั้นเปนอยางไร เพ่ือท่ีจะดึงความรูจากบุคคลนั้นออกมาถายทอดตอใหได 

2. เทคโนโลยี - เปนเครื่องมือเพ่ือใหคนสามารถคนหา จัดเก็บ แลกเปลี่ยน และนําความรูไปใชไดอยางงาย 
สะดวก รวดเร็ว และมีความถูกตอง 

3. กระบวรการความรู – เปนการบริหารจัดการเพ่ือนําความรูจากแหงความรูไปใหผูใชเพ่ือทําใหเกิดการ
ปรับปรุงและนวตักรรม 
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กระบวนการจัดการความรู  (Knowledge Management Process)  

เปนกระบวนการแบบหนึ่งท่ีจะชวยใหองคการเขาใจถึงข้ันตอนท่ีทําใหเกิดกระบวนการจัดการความรูหรือ
พัฒนาการของความรูท่ีเกิดข้ึนภายในองคกร ประกอบดวย 7 ข้ันตอน ดังนี้ 

 

 ภาพที่ 1 : แสดงกระบวนการจัดการความรู (Knowledge Management Process) 
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1. การบงช้ีความรู (Knowledge Identification) 
- การคนหาวามีความรูอะไรบางในองคกรท่ีมีผูเก่ียวของหรือลูกคา (Stakeholder/C-Customer) 

ตองการทราบแลวพิจารณาวาความรูนั้นเปนรูปแบบใด อยูท่ีใครหรือความรูอะไรบางท่ีองคกร
จําเปนตองมี 

- การจัดลําดับความสําคัญของความรูเหลานั้น เพ่ือองคกรจะไดวางขอบเขตของการจัดการความรู
และสามารถจัดสรรทรัพยากรไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (C-Cost) 

2. การสรางและแสวงหาความรู (Knowledge Creation and Acquisition)  
- การกําหนดวิธีการในการดึงความรูจากแหลงตางๆท่ีอาจะอยูกระจัดกระจายมารวมไว (C-

Convenience) 
- การจัดทําเนื้อหาใหเหมาะสม และตรงกับความตองการหรือลักษณะการเรียนรูของผู  (C-

Communication) 
- การสรางความรูข้ึนจากความรูเดิมท่ีมีอยูหรือนําความรูจากภายนอกองคกรมาใช เพ่ือใหองคกรมี

ความรูท่ีจําเปนตองมีแตยังไมมี 

3. การจัดความรูใหเปนระบบ (Knowledge Organization) 
- การจัดความรูใหเปนระบบ เพ่ือใหผูใชสามารถคนหาและนําความรูดังกลาวไปใชประโยชนได 

เชน การจัดทําสารบัญ และจัดเก็บความรูประเภทตางๆเพ่ือการเก็บรวบรวม การคนหา และการ
นํามาใชทําไดงายและรวดเร็ว 

- การแบงชนิดหรือประเภทของความรู โดยคํานึงถึงวาผูใชนําไปใชอยางไร และลักษณะการทํางาน
ของบุคลากรเปนแบบใด เชน แบงตามความชํานาญหรือความเชี่ยวชาญของบุคลากร หัวขอ/หัว
เรื่อง หนาท่ี/กระบวนการ ประเภทของผลิตภัณฑ บริการ ตลาด หรือกลุมลูกคา เปนตน 

4. การประมวลผลและกล่ันกรองความรู (Knowledge Codification and Refinement)  
การประมวลความรูใหอยูในรูปแบบและภาษาท่ีเขาใจงายและสะดวกตอการใช ซ่ึงทําไดหลาย

ลักษณะ เชน  
- จัดทําหรือปรับปรุงรูปแบบของเอกสารใหเปนมาตรฐานเดียวกันท่ัวท้ังองคกร ทําการปอนขอมูล 

การจัดเก็บ การคนหา และการใชขอมูลทําไดสะดวกและรวดเร็ว 
- การใช "ภาษา" เดียวกันท้ังองคกร โดยจัดทําคําอภิธานศัพทของคําจํากัดความ ความหมายของ

คําตางๆท่ีแตละสํานัก/ฝายใชในการปฎิบัติงาน เพ่ือใหความเขาใจท่ีตรงกัน 
- การเรียบเรียง ตัดตอ และปรับปรุงเนื้อหาใหมีคุณภาพดีในแงตางๆ เชน ครบถวน เท่ียงตรง 

ทันสมัย สอดคลองและตรงตามความตองการของผูใช  
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5. การเขาถึงความรู (Knowledge Access)   
มีวิธีการในการจัดเก็บและกระจายความรู เพ่ือใหผูอ่ืนใชประโยชนได โดยมีการกระจายความรูให

ผูใชท้ัง 2 ลักษณะ คือ 
- "Push" (การปอนความรู) คือ การสงขอมูลหรือความรูใหผูรับโดยผูรับไมไดรองขอ เชน การสง

หนังสือเวียนแจงใหทราบเก่ียวกับกิจกรรมตางๆขาวสารตางๆหรือขอมูลเก่ียวกับการใหบริการ
ขององคกร 

- "Pull" (การใหโอกาสเลือกใชความรู) คือ การท่ีผูรับสามารถเลือกรับหรือใชแตเฉพาะขอมูล หรือ 
ความรูท่ีตองการเทานั้น ซ่ึงชวยลดปญหาการไดรับขอมูลหรือความรูท่ีไมตองการมากเกินไป 

6. การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู (Knowledge Sharing) 
- มีการแบงปนความรูประเภทความรูท่ีชัดแจง (Explicit Knowledge)โดยวิธีตางๆ เชน การจัดทํา

เอกสาร จัดทําฐานความรู หรือการจัดทําสมุดหนาเหลือง โดยนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช 
- มีการแบงปนความรูประเภทความรูท่ีฝงอยูในคน (Tacit Knowledge) ซ่ึงอาจใชวิธีผสมผสาน

เพ่ือผูใชขอมูลสามารถเลือกใชไดตามสะดวก 

7. การเรียนรู (Learning) 
 บุคลากรเกิดการเรียนรู ซ่ึงอาจสังเกตไดจากความสามารถท่ีดีข้ึน มีประสิทธิภาพสูงข้ึน สามารถแกปญหา
ในการทํางานไดดีข้ึน หรือเกิดความรูใหม ชวยเพ่ิมพูนองคความรูขององคกรท่ีมีอยูแลวใหเพ่ิมมากข้ึน
เรื่อยๆ และนําไปสูการทําใหองคกรมีการบริการจัดการความรูท่ีมีประสิทธิภาพ 
 

ขอบเขตและเปาหมายของ KM  

ขอบเขตของ KM (KM Focus Areas) เปนหัวขอเรื่องกวาง ๆ ของความรูท่ีจําเปนและสอดคลองกับกล
ยุทธขององคกรท่ีจะนํามาดําเนินการจัดการความรู โดยจะสงผลกระทบตอผลลัพธ (Outcome) ขององคกร และ
จะนํามาใชเปนแนวทางในการกําหนดเปาหมาย KM (Desired State) ตอไป สําหรับ  

เปาหมาย KM (Desired State) เปนหัวขอเรื่องของความรูท่ีจําเปนและสอดคลองกับขอบเขต KM ท่ีได
เลือกมาจัดทํา และตองสามารถวัดไดเปนรูปธรรมท่ีมีตอผลงาน (Output) ของบุคลากรในองคกร หรืออาจจะมีผล
ตอผลลัพธ (Outcome) ก็ได ซ่ึงจะนําเปาหมาย KM และขอบเขต KM มาเปนแนวทางในการจัดทําแผนการ
จัดการความรู (KM Action Plan) ตอไป 
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สวนที่ 3 
แผนการจัดการความรู ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
คณะทํางานการจัดการความรู ไดรวมกันทบทวน กลั่นกรอง วิเคราะหองคความรูท่ีจําเปน เพ่ือกําหนด

แผนการจัดการความรู ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรตามภารกิจของสํานักงาน
สงเสริมเศรษฐกิจสรางสรรค (องคการมหาชน) โดยไดกําหนดขอบเขตและเปาหมายการจัดการความรู ดังนี้ 

ขอบเขตและเปาหมายการจัดการความรูของ สศส. 

กระบวนการจัดการความรูเปนวงจรท่ีไมรูจบ การใชความรูมากเทาไรสงผลใหความรูนั้นไดเพ่ิมมูลคาอยาง
ทวีคูณ ซ่ึงเปาหมายขององคกรจึงจําเปนท่ีตองมีกระบวนการในการจัดการใหความรูนั้น ๆ อยูกับสํานักงาน โดย
แบงการจัดการเปน 3 มิติหลัก ๆ คือ การผลิตหรือสรางความรู การจัดเก็บ และการเผยแพร   

 

ภาพที่ 2 : แสดงแผนภาพความคิดการจัดการความรู 

1. การผลิตหรือสรางความรู  
การสรางความรูเกิดไดจากการพัฒนา/ทบทวนทักษะ (Competency Reskill) ของเจาหนาท่ีทุกระดับชั้น

เพ่ือใหเจาหนาท่ีมีความรูท่ีสามารถนํามาประยุกตใชกับการดําเนินงานตามหนาท่ีได, แนวทางการพัฒนาเนื้อหาของ
คณะทํางานผลิตเนื้อหา (Content Committee) ซ่ึงคณะทํางานทําหนาท่ีจัดการผลิตเนื้อหาสําหรับการเผยแพรท้ัง
ภายในและภายนอกองคกร ใหองคกรสามารถจัดการเนื้อหาใหไปในทิศทางเดียวกัน, กิจกรรมตางๆ ในโครงการ 
(Project Activities) การจัดกิจกรรมท้ังในองคกรและนอกองคกรมีการสรางเนื้อหาชุดความรูใหมๆ ท่ีสอดแทรกอยู
ในทุกกิจกรรม สํานักงานสามารถถอดบทเรียนจากกิจกรรมและสรุปเพ่ือถายทอดเนื้อหาท่ีเปนประโยชนตอไปได 
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2. การจัดเก็บ 
การสงตอองคความรูเปนกลไกสําคัญหนึ่งท่ีชวยใหความรูในสํานักงานมีการตอยอดนําไปใชใหเกิดมูลคา

ยิ่งข้ึนไป ประกอบกับองคกรกําลังปรับตัวเขาสูเปน Digital Agency ซ่ึงการจัดเก็บองคความรูจึงตองใชหลักแนวคิด
การจัดการ Digital Transformation เปนการวางกรอบกลไกการจัดเก็บขอมูลองคความรู ท่ีชวยใหสามารถจัดการ
สงตอความรูระหวางกันในรูปแบบดิจิทัลไดงาย โดยมีการกําหนด ระบบฐานขอมูล (System Databases), ประเภท 
(Category), ขอกําหนดหรือมาตรฐานการจัดเก็บเพ่ือใหระบบสามารถแลกเปลี่ยนขอมูลองคความรูได (Standard 
Format)  

3. การเผยแพรความรู 
รูปแบบการเผยแพรองคความรูของสํานักงานนั้น จะข้ึนอยูกับเนื้อหาขององคความรูวา องคความรูท่ีจะ

เผยแพรเปนเรื่องใดเพ่ือใหสามารถออกแบบการเผยแพรใหเหมาะสมกับบริบทของผูรับองคความรู (Service 
Touch point) ซ่ึงอาจจะเปนในรูปแบบการจัดกิจกรรมถายทอดองคความรูในสํานักงาน (KM Activities), การ
จัดทําเปนคูมือกระบวนการทํางานในแตละทีม (Service Design Process) เปนตน 

สศส. มุงเนนใหเจาท่ีหนาท่ีทุกระดับ ใชองคความรูท่ีสั่งสมมาจากการประสบการณความชํานาญท่ีมีมา 
หรือจากการศึกษาวิจัยคนควาจนฝกฝนเกิดเปนทักษะใหม และนําองคความรูนั้นตอยอดพัฒนาจนเกิดเปน
นวัตกรรมดานการใชความคิดสรางสรรค เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานของสํานักงานใหเปนไปตามเปาหมายท่ี
กําหนด โดยแบงดําเนินงานออกเปน 4 แผนงาน ดังนี้ 

แผนงานท่ี 1 การสํารวจและสรางมาตรฐานดานขอมูลและความรู 
 แผนงานท่ี 2 การใชความรูเพ่ือขับเคลื่อนนวัตกรรมองคกร 
 แผนงานท่ี 3 การใชความรูเพ่ือพัฒนาบุคลากรแบงปนความรูและประสบการณ 
 แผนงานท่ี 4 การจัดระบบความรูและจดหมายเหตุ
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แผนปฏิบัติการจัดการความรู ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 สศส. 

แผนงานท่ี 1 : การสํารวจและสรางมาตรฐานดานขอมูลและความรู 
สํารวจขอมูลและความรูภายในองคกรเพ่ือจัดทํามาตรฐานและกําหนดนโยบายท่ีเก่ียวของเพ่ือเปนพ้ืนฐานในการทํางานรวมกัน 

กิจกรรม 
ไตรมาสท่ี 

ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย 
งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิดชอบ 
1 2 3 4 

1 จัดทําชุดขอมูลท่ีมีเก่ียวของกับขอมูลสวนบุคคล 
(Sensitive Data) ตาม พรบ. คุมครองขอมูลสวน
บุคคล พ.ศ. 2562 

 ✓ ✓ ✓ รายงานสรุปขอมูลสวนบุคคล 
ท่ีเเตละสํานักงานถือครอง 
จํานวน 1 ฉบับ 

ไมใช
งบประมาณ 

ทุกสํานัก/ฝาย 

2 จัดทําชุดขอมูลเปดของสํานักงานในรูปแบบดิจิทัล 
(Open Data) 

✓ ✓ ✓ ✓ 1. ระบบขอมูลเปดของสํานักงาน 
จํานวน 1 ระบบ 

2. ขอมูลเปดตามภารกิจหลักของ
สํานักงานอยางนอย 1 ภารกิจ 
(ขอมูลยานสรางสรรค) 

0.2700 สํานักพัฒนา
พ้ืนท่ีสรางสรรค/
ฝายเทคโนโลยี
สารสนเทศ  

3 กําหนดเเนวทางการพัฒนาปรับปรุงการจัดการ
ความรูขององคกร (Knowledge Lifecycle 
Management / Application) 

 ✓ ✓ ✓ รายงานสรุปเเนวทางการ
พัฒนาการจัดการความรูของ
สํานักงาน จํานวน 1 ฉบับ 

ไมใช
งบประมาณ 

คณะทํางานการ
จัดการความรู 
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กิจกรรม 
ไตรมาสท่ี 

ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย 
งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิดชอบ 
1 2 3 4 

4 กําหนดมาตรฐาน (Data Standard) ระเบียบ หรือ
นโยบาย ท่ีเก่ียวของกับชุดขอมูลสําคัญ  เชน 
มาตรฐานการจัดเก็บ ,มาตรฐานขอมูลสวนบุคคล  
เปนตน  

  ✓ ✓ นโยบาย/เเนวปฏิบัติการจัดการ
ขอมูลสําคัญของสํานักงาน 
จํานวน 1 ฉบับ 

ไมใช
งบประมาณ 

สํานักบริหารและ
พัฒนาองคกร / 
ฝายเทคโนโลยี
สารสนเทศ  

 
แผนงานท่ี 2 : การใชความรูเพ่ือขับเคล่ือนนวัตกรรมองคกร 
      กระบวนการแสวงหา จัดระบบ และพัฒนาเนื้อหาความรูเพ่ือเปาหมายในการสรางนวัตกรรมท่ีตอบสนองตอภารกิจของสํานักงาน และการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการปฎิบัติงาน 

กิจกรรม 
ไตรมาสท่ี 

ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย 
งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิดชอบ 
1 2 3 4 

1 ดําเนินการขับเคลื่อนสํานักงานดวยโจทย/เนื้อหาใน
ทิศทางเดียวกันเพ่ือใหเกิดเปาหมายเนื้อหารวมกัน 
ท้ังการสื่อสารประชาสัมพันธ การจัดกิจกรรม ตางๆ 
ท่ีเก่ียวของ (Content Committee) 

✓ ✓ ✓ ✓ จัดทําสรุปผล/ขอเสนอเเนะ
รายงานตอท่ีประชุมไดเรกเตอร
ไตรมาสละ 1 ครั้ง 

ไมใช
งบประมาณ 

คณะทํางาน 
Content 
Committee/
สํานักสื่อสารและ
การตลาด 

2 จัดทําการศึกษาแผนภาพอนาคตของอุตสาหกรรม
สรางสรรค (Creative Industries Foresight) เพ่ือ

✓ ✓ ✓ ✓ รายงานผลการศึกษาฯ  
จํานวน 1 ฉบับ 

5.0000 สํานักพัฒนา
พ้ืนท่ีสรางสรรค/
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กิจกรรม 
ไตรมาสท่ี 

ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย 
งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิดชอบ 
1 2 3 4 

สรางชุดความรูใหมตอการขับเคลื่อนอุตสาหกรรม
สรางสรรค  

ฝายเทคโนโลยี
สารสนเทศ  

3 จัดทําสรุปขอมูลในรูปแบบ Dashboard 
(Monitoring Dashboard) 

✓ ✓ ✓ ✓ Dashboard สํานักละ 1 
Dashboard 

ไมใช
งบประมาณ 

ทุกสํานัก/ฝาย 

4 การนําองคความรูไปใชประโยชน หรือตอยอดสู
นวัตกรรม PMQA 

 ✓ ✓ ✓ นวัตกรรม จํานวน 1 ชิ้น ไมใช
งบประมาณ 

คณะทํางานการ
จัดการความรู 
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แผนงานท่ี 3 : การใชความรูเพ่ือพัฒนาบุคลากรแบงปนความรูและประสบการณ 
            จัดรูปแบบกระบวนการแลกเปลี่ยนทักษะและการถายทอดประสบการณภายใน/นอกองคกร เพ่ือเผยแพรพัฒนาบุคลากรใหมีความเขาใจในภารกิจ
องคกรรวมถึงการตัดสินใจเพ่ือเปนขอมูลในการทํางานขององคกรตอไป 

กิจกรรม 
ไตรมาสท่ี 

ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย 
งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิดชอบ 
1 2 3 4 

1 จัดทําหลักสูตรการพัฒนาและเสริมทักษะสําหรับ
นักศึกษาฝกงาน (Internship Program) 

✓ ✓ ✓ ✓ Internship Program จํานวน 1 
หลักสูตร 

ไมใช
งบประมาณ 

สํานักพัฒนา
องคความรู
เศรษฐกิจ
สรางสรรค 

2 จัดทําหลักสูตรสําหรับการพัฒนาและเสริมทักษะ
ของเจาหนาท่ีของ สศส. (Orientation Program) 

 ✓ ✓ ✓ Orientation Program จํานวน 
1 หลักสูตร 

ไมใช
งบประมาณ 

สํานักบริหาร
และพัฒนา
องคกร  

3 จัดทําหลักสูตรเพ่ือพัฒนาทักษะความรูใหกับ
เจาหนาท่ีในทุกระดับชั้น (Online Training) 

 ✓ ✓ ✓ จัดทําหลักสูตรพัฒนาความรูให
เจาหนาท่ี จํานวน 2 หลักสูตร 

ไมใช
งบประมาณ 

สํานักบริหาร
และพัฒนา
องคกร 

4 จัดทําหลักสูตรเพ่ือเเบงปนเเละถายทอด
ประสบการณผานเเพลตฟอรมท้ังภายในเเละ
ภายนอกสํานักงานผาน CEA Online Academy 

✓ ✓ ✓ ✓ จัดทําหลักสูตรความรู จํานวน 10 
หลักสูตร 
 
 

1.4800  สํานักพัฒนา
องคความรู
เศรษฐกิจ
สรางสรรค 

5 จัดกิจกรรมการแบงปนความรูภายในสํานักงาน ✓ ✓ ✓ ✓ จัดกิจกรรมแบงปนความรูอยาง
นอย 4 ครั้ง/ป 

ไมใช
งบประมาณ 

สํานักบริหาร
และพัฒนา
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กิจกรรม 
ไตรมาสท่ี 

ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย 
งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิดชอบ 
1 2 3 4 

องคกร/สํานัก
พัฒนาองค
ความรูเศรษฐกิจ
สรางสรรค/
สํานักพัฒนา
พ้ืนท่ีเศรษฐกิจ
สรางสรรค/ 
สํานักงาน
สงเสริม
เศรษฐกิจ
สรางสรรค 
สาขา ขอนแกน 

6 จัดทําเครื่องมือสนับสนุนการดําเนินการตอบขอ
ซักถามภายในองคกร (Q&A, FAQ Chatbot) 

 ✓ ✓ ✓ ระบบสําหรับตอบคําถาม 
Chatbot จํานวน 1 ระบบ 

ไมใช
งบประมาณ 

ฝายเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
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แผนงานท่ี 4 : การจัดระบบความรูและจดหมายเหตุ 
     จัดทํารูปแบบกระบวนการทํางาน คูมือ หรือเอกสารดิจิทัลท่ีเก่ียวของกับการจัดเก็บความรูเพ่ือการใชประโยชน และสอดคลองกับแนวทางการปฎิบัติงาน 

กิจกรรม 
ไตรมาสท่ี 

ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย 
งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิดชอบ 
1 2 3 4 

1 จัดทําคูมือ / Template / Blueprint / Workflow 
เพ่ือเปนเเนวปฏิบัติงานของเเตละสวนงาน 

 ✓ ✓ ✓ เอกสารคูมือ / Template / 
Blueprint / Workflow ของ
กระบวนการทํางานสําคัญของเเต
ละสํานัก สํานักละ 2 เรื่อง 

ไมใช
งบประมาณ 

ทุกสํานัก/ฝาย 

2 พัฒนาระบบจดหมายเหตุและการจัดการองคความรู 
ระบบ KM Service Touchpoint 

✓ ✓ ✓ ✓ ระบบใชงานเบื้องตน จํานวน 1 
ระบบ 

ไมใช
งบประมาณ 

สํานักพัฒนาองค
ความรูเศรษฐกิจ
สรางสรรค  

3 ควบคุมการบันทึก Timeline และจัดเก็บจดหมาย
เหตุท่ีเก่ียวของ 

✓ ✓ ✓ ✓ ระบบจัดเก็บขอมูล จํานวน 1 
ระบบ 

ไมใช
งบประมาณ 

สํานักพัฒนาองค
ความรูเศรษฐกิจ
สรางสรรค  
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แผนภาพอธิบายแนวทางการดําเนินงาน  ขับเคลื่อนองคกรดวยความรู เพ่ือกอใหเกิดนวัตกรรมองคกร



17 

ปจจัยความสําเร็จในการขับเคลื่อนเเเผนการจัดการความรู 

การจัดการความรูของสํานักงานฯ เปนเรื่องท่ีตองมีการดําเนินการอยางตอเนื่อง เนื่องจากความรูสามารถมี
การเปลี่ยนแปลงและเกิดข้ึนใหมอยูเสมอ รวมไปถึงความรูท่ีอยูในตัวของแตละบุคลากรท่ีมีความเชี่ยวชาญและ
ความชํานาญท่ีแตกตางกัน การจะทําใหองคความรูสามารถคงอยูกับสํานักงานฯและไมสูญหายนั้น จึงจําเปนท่ี
สํานักงานตองดําเนินการจัดทําเเผนเพ่ือจัดการความรู ใหเปนไปอยางสมดุลโดยการจัดการสรรความรูใหสอดเเทรก
เขาไปอยูในกระบวนการทํางานของเจาหนาท่ีในทุกระดับชั้น เพ่ือใหสามารถดึงประเด็นชุดความรูท่ีสําคัญ และนํา
ความรูนั้นมาเผยเเพรเเบงปน เพ่ิมประสบการณระหวางกันภายในสํานักงานฯ และเพ่ือใหเกิดการตอยอดความรู 
รวมถึงนวัตกรรมใหมๆในการทํางาน ซ่ึงปจจัยความสําเร็จในการขับเคลื่อนเเผนการจัดการความรูประกอบดวย 2 
ปจจัยหลักคือ 

1. กระบวนการสรางการมีสวนรวมของเจาหนาท่ีทุกระดับชั้น  
2. การติดตามผลการดําเนินงานตามเเผนเเละตัวชี้วัดท่ีกําหนดตามเเผน 

สศส. มุงเนนกระบวนการสรางการมีสวนรวมของเจาหนาท่ีในทุกระดับชั้นใหเปนการสรางวัฒนธรรมใหม
ขององคกรใหเปนสังคมเเหงการเรียนรูเเละเเบงปน  เเละเพ่ือใหเเผนจัดการความรูท่ีวางไวสามารถดําเนินการตาม
เเผนท่ีตั้งเปาหมายไว จึงกําหนดใหความสําคัญกับเรื่องการติดตามผลการดําเนินงาน ซ่ึงคณะทํางานจัดการความรู
ทําหนาท่ีในการนําเสนอตอคณะผูบริหารของสํานักงานฯ ตอไป  
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ภาคผนวก 
 

 
 
 
 



คําสั่งสํานักงานสงเสริมเศรษฐกิจสรางสรรค (องคการมหาชน)

ท่ี   ๔๓/๒๕๖๔

เรื่อง  แตงตั้งคณะทํางานการจัดการความรู
__________________________________________________________

เพ่ือใหการดําเนินงานเกี่ยวกับการจัดการความรูภายใตการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐของสํานักงานสงเสริมเศรษฐกิจสรางสรรค (องคการมหาชน) เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับ
บทบาทภารกิจของสํานักงาน และกรอบแนวทางการดําเนินงานตามกระบวนการมาตรฐานของการจัดการ
ความรู

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 29 (3) แหงพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสํานักงานสงเสริม
เศรษฐกิจสรางสรรค (องคการมหาชน) พ.ศ. 2561 ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมเศรษฐกิจสรางสรรคจึงมี
คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานจัดการความรู โดยมีองคประกอบ และหนาที่และอํานาจ ดังนี้

องคประกอบ 
1. ผูอํานวยการสํานักพัฒนาองคความรูเศรษฐกิจสรางสรรค ประธานคณะทํางาน 
2. นางสาววิไลพร แกวอนันต คณะทํางาน 
3. นางสาวพัชรินทร พัฒนาบุญไพบูลย คณะทํางาน 
4. นางสาวณัฏฐวีร แตงนอย คณะทํางาน 
5. นางสาวพัณณิตา มิตรภักดี คณะทํางาน 
6. นางสาวจินตนา ชูพรมวงษ คณะทํางาน 
7. นางสาวจันทรทนา ลอจิตรอํานวย คณะทํางาน 
8. นางบุญธิดา สุรทินธนากร คณะทํางาน 
9. นายปณธวัฒน ปาลรัตนฐนนท คณะทํางาน 
10. นายภควัต วงศไทย คณะทํางาน 
11. นางสาวนํ้าฝน ยุรยาตรสัมพันธ คณะทํางาน 
12. นางสาววิภาวรรณ สุดสงา คณะทํางาน 
13. นางสาวญาธิป มอญสิน คณะทํางานและเลขานุการ 
14. นางสาวธนภรณ ไชยฤกษ คณะทํางานและผูชวย

เลขานุการ
  

 
 

/หนาที่และอํานาจ...
  



 

-  ๒  -

 

หนาท่ีและอํานาจ 

1. จัดทําแผนการจัดการความรูของสํานักงาน และขับเคลื่อนการดําเนินกิจกรรมตามแผนที่
กําหนดไว 

2. รวบรวมขอมูล องคความรู และประสบการณในเรื่องที่เก่ียวของกับการจัดการความรูเพื่อ
ใชประโยชนในการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการของสํานักงาน 

3. พัฒนา ประมวลผล กลั่นกรอง และจัดเก็บองคความรูอยางเปนระบบ เพื่อเผยแพรให
บุคลากรนําไปใชประโยชนในการทํางานท่ีตอบสนองตอเปาหมายขององคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ 

4. สรางเครื่องมือและกลไกในการแลกเปล่ียน แบงปน และถายทอดองคความรูที่เชื่อมโยง
ทุกสวนงานในสํานักงาน โดยนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการสงเสริมการจัดการความรู 

5. สงเสริมการเปนองคการแหงการเรียนรู และเสริมสรางกระบวนการมีสวนรวมในการแบง
ปนแลกเปลี่ยนความรูระหวางบุคลากรภายในหนวยงาน และระหวางหนวยงานใหเกิดขึ้นอยางตอเน่ือง 

6. ติดตามและรายงานผลการบริหารจัดการองคความรู และรายงานผลตอผูอํานวยการ
สํานักงาน เพ่ือทราบหรือพิจารณาแลวแตกรณี 

7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของกับการจัดการความรูตามที่ไดรับมอบหมาย  
  

ท้ังน้ี ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป

 สั่ง ณ  วันท่ี   ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

 

(นายอภิสิทธิ์ ไลสัตรูไกล)

ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมเศรษฐกิจสรางสรรค
๒๙ ก.ค. ๖๔ เวลา  ๑๖:๓๕:๐๕  Non-PKI Server Sign

Signature Code : MgAzA-EIANA-BFADk-AOQBB
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