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สวนที่ 1
บทนํา
หลักการและเหตุผล
สํานักงานสงเสริมเศรษฐกิจสรางสรรค (องคการมหาชน) หรือ สศส. เปนหนวยงานที่ทําหนาที่สงเสริมและ
พัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจสรางสรรคของประเทศไทย เพื่อใหเศรษฐกิจสรางสรรคเปนพลังขับเคลื่อนไปสูเศรษฐกิจ
ที่มีความสมดุลและมีความยั่งยืน โดยการพัฒนาระบบเศรษฐกิจดวยการใชความคิดสรางสรรคบนพื้นฐานขององค
ความรู ทรัพยสินทางปญญา และการศึกษาวิจัย เปนการเชื่อมโยงวัฒนธรรม พื้นฐานทางประวัติศาสตร สังคม
เทคโนโลยีและวัฒนธรรม เพื่อทําการยกระดับการพัฒนาผูประกอบการในอุตสาหกรรมสรางสรรคของประเทศให
ทัดเทียมกับประเทศชั้นนําได
การใชองคความรูในการตอยอดพัฒนาเพื่อใหเกิดนวัตกรรม สรางสินคาบริการใหมเพื่อตอบโจทยกับ
กระแสสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วในยุค New Normal จําเปนตองมีกระบวนการจัดการความรูใน
สํานักงานฯ โดยเปนการรวบรวมองคความรูที่มีอยูอยางกระจัดกระจายอยูในตัวของเจาหนาที่ในแตละระดับชั้น
หรือจากเอกสารรายงาน/ฐานขอมูลตาง ๆ เพื่อใหทุกคนในองคกรสามารถเขาถึงองคความรู สงตอองคความรู
ระหวางกันไดอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล อันจะสงผลใหสํานักงานเปนองคกรแหงการเรียนรู สศส. จึงได
มีการจัดทําแผนการจัดการความรู ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขึ้น โดยมีคณะทํางานการจัดการความรูทํา
หนาที่ จัดทําแผนปฏิบัติงานและเปนผูแทนของสวนงานตาง ๆ เพื่อใหสามารถนําแผนฯ ไปปฏิบัติตามเปาหมายที่
กําหนดไว
กฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคับที่เกี่ยวของ
จากพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 11
กําหนดไวเปนหลักการวา สวนราชการมีหนาที่พัฒนาความรูในสวนราชการ เพื่อใหมีลักษณะเปนองคกรแหงการ
เรียนรูอยางสม่ําเสมอ โดยตองรับรูขอมูลขาวสารและสามารถประมวลผลความรูในดานตางๆ เพื่อนํามาประยุกตใช
ในการปฏิบัติราชการไดอยางถูกตอง รวดเร็ว และเหมาะสมตอสถานการณ รวมทั้งตองสงเสริมและพัฒนาความรู
ความสามารถ สรางวิสัยทัศน และปรับเปลี่ยนทัศนคติของขาราชการในสังกัด ใหเปนบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและ
มีการเรียนรูรวมกัน และเพื่อใหการพัฒนาความรูในสวนราชการมีลักษณะเปนองคกรแหงการเรียนรูอยางสม่ําเสมอ
จากพระราชกฤษฎีกาฉบับดังกลาว นําไปสูความพยายามในการสรางระบบการจัดการความรูใหกับสวน
ราชการตาง ๆ โดยกําหนดเปนเกณฑการบริหารจัดการภาครัฐสูความเปนเลิศ (PMQA) หมวด 4 การวัด วิเคราะห
และการจัดการความรู ที่มุงเนนกระบวนการพัฒนาอยางตอเนื่อง และการจัดการความรูถือเปนหัวใจสําคัญที่จะ
เปนฐานใหเกิดการพัฒนาไปสูองคกรแหงการเรียนรูอยางยั่งยืนที่จะสงผลไปยังหมวดตาง ๆ เพื่อสรางผลลัพธตาม
เปาหมายที่องคกรตองการ
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ขอมูลพื้นฐานของ สศส.
วิสัยทัศน
องคกรหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสรางสรรคเพื่อการพัฒนาและยกระดับเศรษฐกิจของประเทศ
หนาที่และอํานาจ
1. สงเสริมและพัฒนาศักยภาพของเศรษฐกิจสรางสรรคและปจจัยสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรค
เพื่อผลักดันใหเกิดการพัฒนาและยกระดับเศรษฐกิจ
2. สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาความคิดสรางสรรคและนวัตกรรมใหแกชุมชน สาธารณชน และ
สถาบันการศึกษา
3. สงเสริมและพัฒนาพื้นที่ที่เอื้อตอบรรยากาศสรางสรรคและการเริ่มตนธุรกิจใหม รวมทั้งพัฒนายาน
เศรษฐกิจสรางสรรคใหเกิดขึ้น
4. พัฒนาผูประกอบการและสงเสริมใหเกิดการนํากระบวนการคิดเชิงสรางสรรคไปใชในการพัฒนาผลิตภัณฑ
และสรางนวัตกรรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจของประเทศ
5. เปนศูนยกลางการรวบรวมและพัฒนาขอมูลและสถิติเกี่ยวกับเศรษฐกิจสรางสรรค เพื่อการตัดสินใจเชิง
นโยบาย และเพื่อสนับสนุนความคิดสรางสรรคและการสรางนวัตกรรม
6. สงเสริมและประสานความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และหนวยงานตางประเทศหรือ
ระหวางประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนและถายทอดองคความรูดานความคิดสรางสรรคที่จะนําไปสูเศรษฐกิจ
สรางสรรคของประเทศ
ประเด็นยุทธศาสตร สศส.
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 : พัฒนาความสามารถของผูประกอบการและธุรกิจสรางสรรค
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 : พัฒนาพื้นที่สรางสรรคและกลไกสนับสนุนธุรกิจสรางสรรค
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 : สงเสริมการยกระดับความคิดและทักษะสรางสรรคใหกับคนไทย
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 : พัฒนาขอมูลสารสนเทศเพื่อการยกระดับอุตสาหกรรมสรางสรรคของไทย
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 : พัฒนาศักยภาพสูองคกรหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสรางสรรค
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โครงสรางองคกร
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สวนที่ 2
การจัดการความรู
นิยามและคําจํากัดความ
การจัดการความรู (Knowledge Management หรือ KM) คือ การรวบรวมองคความรูที่มีอยูในองคกร ซึ่ง
กระจัดกระจายอยูในตัวบุคคลหรือเอกสาร มาพัฒนาใหเปนระบบ เพื่อใหทุกคนในองคกรสามารถเขาถึงความรู
และพัฒนาตนเองใหเปนผูรู รวมทั้งปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ อันจะสงผลใหองคกรมีความสามารถในเชิง
แขงขันสูงสุด
KM ไมใชเปาหมาย แตเปนเครื่องมือ ที่จะชวยใหมีการสราง รวบรวม จัดระบบ เผยแพร ถายโอนความรูที่
เปนประโยชนเพื่อใหสามารถนําไปประยุกตใชใน สถานการณตาง ๆ ไดทันเวลา และทันเหตุการณ จะสงผลใหการ
ปฏิบัติงานของคนในองคกรมีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะทําใหองคกรบรรลุเปาหมายตาม
วิสัยทัศน พันธกิจขององคกร และเปนองคกรแหงการเรียนรู (Learning Organization)
ความรู (Knowledge) คือ สิ่งที่สั่งสมมาจากการศึกษา เลาเรียน การคนควา หรือประสบการณ รวมทั้ง
ความสามารถเชิงปฏิบัติและทักษะความเขาใจ หรือ สารสนเทศที่ไดรับมาจากประสบการณ สิ่งที่ไดรับมาจากการ
ไดยิน ไดฟง การคิด หรือ การปฏิบัติ องควิชาในแตละสาขา โดยที่ความรูมี 2 ประเภท คือ
1. ความรูที่ฝงอยูในคน (Tacit Knowledge) เปนความรูที่ไดจากประสบการณ พรสวรรคหรือสัญชาติญาณ
ของแตละบุคคลในการทําความเขาใจในสิ่งตาง ๆ เปนความรูที่ไมสามารถถายทอดออกมาเปนคําพูดหรือ
ลายลักษณอักษรไดโดยงาย เชน ทักษะในการทํางาน งานฝมือ หรือการคิดเชิงวิเคราะห บางครั้ง จึง
เรียกวาเปนความรูแบบนามธรรม
2. ความรูที่ชัดแจง (Explicit Knowledge) เปนความรูที่สามารถรวบรวม ถายทอดได โดยผานวิธีตาง ๆ เชน
การบันทึกเปนลายลักษณอักษร ทฤษฎี คูมือตาง ๆ และบางครั้งเรียกวาเปนความรูแบบรูปธรรม
องคประกอบในการจัดการความรู
1. คน - เปนองคประกอบที่สําคัญที่สุด เพราะเปนทั้งแหลงความรู และเปนผูนําความรูไปใชใหเกิดประโยชน
ดังนั้น การจะทํา KM จะตองเนนใหความสําคัญที่องคประกอบนี้ ตองรูวาความรูอยูที่คน ๆ ไหน และคน
ๆ นั้นเปนอยางไร เพื่อที่จะดึงความรูจากบุคคลนั้นออกมาถายทอดตอใหได
2. เทคโนโลยี - เปนเครื่องมือเพื่อใหคนสามารถคนหา จัดเก็บ แลกเปลี่ยน และนําความรูไปใชไดอยางงาย
สะดวก รวดเร็ว และมีความถูกตอง
3. กระบวรการความรู – เปนการบริหารจัดการเพื่อนําความรูจากแหงความรูไปใหผูใชเพื่อทําใหเกิดการ
ปรับปรุงและนวัตกรรม
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กระบวนการจัดการความรู (Knowledge Management Process)
เปนกระบวนการแบบหนึ่งที่จะชวยใหองคการเขาใจถึงขั้นตอนที่ทําใหเกิดกระบวนการจัดการความรูหรือ
พัฒนาการของความรูที่เกิดขึ้นภายในองคกร ประกอบดวย 7 ขั้นตอน ดังนี้

ภาพที่ 1 : แสดงกระบวนการจัดการความรู (Knowledge Management Process)
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1. การบงชี้ความรู (Knowledge Identification)
- การคนหาวามีความรูอะไรบางในองคกรที่มีผูเกี่ยวของหรือลูกคา (Stakeholder/C-Customer)
ตองการทราบแลวพิจารณาวาความรูนั้นเปนรูปแบบใด อยูที่ใครหรือความรูอะไรบางที่องคกร
จําเปนตองมี
- การจัดลําดับความสําคัญของความรูเหลานั้น เพื่อองคกรจะไดวางขอบเขตของการจัดการความรู
และสามารถจัดสรรทรัพยากรไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (C-Cost)
2. การสรางและแสวงหาความรู (Knowledge Creation and Acquisition)
- การกําหนดวิธีการในการดึงความรูจากแหลงตางๆที่อาจะอยูกระจัดกระจายมารวมไว (CConvenience)
- การจัดทําเนื้อหาใหเหมาะสม และตรงกับความตองการหรือลักษณะการเรียนรูของผู (CCommunication)
- การสรางความรูขึ้นจากความรูเดิมที่มีอยูหรือนําความรูจากภายนอกองคกรมาใช เพื่อใหองคกรมี
ความรูที่จําเปนตองมีแตยังไมมี
3. การจัดความรูใหเปนระบบ (Knowledge Organization)
- การจัดความรูใหเปนระบบ เพื่อใหผูใชสามารถคนหาและนําความรูดังกลาวไปใชประโยชนได
เชน การจัดทําสารบัญ และจัดเก็บความรูประเภทตางๆเพื่อการเก็บรวบรวม การคนหา และการ
นํามาใชทําไดงายและรวดเร็ว
- การแบงชนิดหรือประเภทของความรู โดยคํานึงถึงวาผูใชนําไปใชอยางไร และลักษณะการทํางาน
ของบุคลากรเปนแบบใด เชน แบงตามความชํานาญหรือความเชี่ยวชาญของบุคลากร หัวขอ/หัว
เรื่อง หนาที่/กระบวนการ ประเภทของผลิตภัณฑ บริการ ตลาด หรือกลุมลูกคา เปนตน
4. การประมวลผลและกลั่นกรองความรู (Knowledge Codification and Refinement)
การประมวลความรูใหอยูในรูปแบบและภาษาที่เขาใจงายและสะดวกตอการใช ซึ่งทําไดหลาย
ลักษณะ เชน
- จัดทําหรือปรับปรุงรูปแบบของเอกสารใหเปนมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งองคกร ทําการปอนขอมูล
การจัดเก็บ การคนหา และการใชขอมูลทําไดสะดวกและรวดเร็ว
- การใช "ภาษา" เดียวกันทั้งองคกร โดยจัดทําคําอภิธานศัพทของคําจํากัดความ ความหมายของ
คําตางๆที่แตละสํานัก/ฝายใชในการปฎิบัติงาน เพื่อใหความเขาใจที่ตรงกัน
- การเรียบเรียง ตัดตอ และปรับปรุงเนื้อหาใหมีคุณภาพดีในแงตางๆ เชน ครบถวน เที่ยงตรง
ทันสมัย สอดคลองและตรงตามความตองการของผูใช
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5. การเขาถึงความรู (Knowledge Access)
มีวิธีการในการจัดเก็บและกระจายความรู เพื่อใหผูอื่นใชประโยชนได โดยมีการกระจายความรูให
ผูใชทั้ง 2 ลักษณะ คือ
- "Push" (การปอนความรู) คือ การสงขอมูลหรือความรูใหผูรับโดยผูรับไมไดรองขอ เชน การสง
หนังสือเวียนแจงใหทราบเกี่ยวกับกิจกรรมตางๆขาวสารตางๆหรือขอมูลเกี่ยวกับการใหบริการ
ขององคกร
- "Pull" (การใหโอกาสเลือกใชความรู) คือ การที่ผูรับสามารถเลือกรับหรือใชแตเฉพาะขอมูล หรือ
ความรูที่ตองการเทานั้น ซึ่งชวยลดปญหาการไดรับขอมูลหรือความรูที่ไมตองการมากเกินไป
6. การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู (Knowledge Sharing)
- มีการแบงปนความรูประเภทความรูที่ชัดแจง (Explicit Knowledge)โดยวิธีตางๆ เชน การจัดทํา
เอกสาร จัดทําฐานความรู หรือการจัดทําสมุดหนาเหลือง โดยนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช
- มีการแบงปนความรูประเภทความรูที่ฝงอยูในคน (Tacit Knowledge) ซึ่งอาจใชวิธีผสมผสาน
เพื่อผูใชขอมูลสามารถเลือกใชไดตามสะดวก
7. การเรียนรู (Learning)
บุคลากรเกิดการเรียนรู ซึ่งอาจสังเกตไดจากความสามารถที่ดีขึ้น มีประสิทธิภาพสูงขึ้น สามารถแกปญหา
ในการทํางานไดดีขึ้น หรือเกิดความรูใหม ชวยเพิ่มพูนองคความรูขององคกรที่มีอยูแลวใหเพิ่มมากขึ้น
เรื่อยๆ และนําไปสูการทําใหองคกรมีการบริการจัดการความรูที่มีประสิทธิภาพ
ขอบเขตและเปาหมายของ KM
ขอบเขตของ KM (KM Focus Areas) เปนหัวขอเรื่องกวาง ๆ ของความรูที่จําเปนและสอดคลองกับกล
ยุทธขององคกรที่จะนํามาดําเนินการจัดการความรู โดยจะสงผลกระทบตอผลลัพธ (Outcome) ขององคกร และ
จะนํามาใชเปนแนวทางในการกําหนดเปาหมาย KM (Desired State) ตอไป สําหรับ
เปาหมาย KM (Desired State) เปนหัวขอเรื่องของความรูที่จําเปนและสอดคลองกับขอบเขต KM ที่ได
เลือกมาจัดทํา และตองสามารถวัดไดเปนรูปธรรมที่มีตอผลงาน (Output) ของบุคลากรในองคกร หรืออาจจะมีผล
ตอผลลัพธ (Outcome) ก็ได ซึ่งจะนําเปาหมาย KM และขอบเขต KM มาเปนแนวทางในการจัดทําแผนการ
จัดการความรู (KM Action Plan) ตอไป
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สวนที่ 3
แผนการจัดการความรู ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
คณะทํางานการจัดการความรู ไดรวมกันทบทวน กลั่นกรอง วิเคราะหองคความรูที่จําเปน เพื่อกําหนด
แผนการจัดการความรู ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรตามภารกิจของสํานักงาน
สงเสริมเศรษฐกิจสรางสรรค (องคการมหาชน) โดยไดกําหนดขอบเขตและเปาหมายการจัดการความรู ดังนี้
ขอบเขตและเปาหมายการจัดการความรูของ สศส.
กระบวนการจัดการความรูเปนวงจรที่ไมรูจบ การใชความรูมากเทาไรสงผลใหความรูนั้นไดเพิ่มมูลคาอยาง
ทวีคูณ ซึ่งเปาหมายขององคกรจึงจําเปนที่ตองมีกระบวนการในการจัดการใหความรูนั้น ๆ อยูกับสํานักงาน โดย
แบงการจัดการเปน 3 มิติหลัก ๆ คือ การผลิตหรือสรางความรู การจัดเก็บ และการเผยแพร

ภาพที่ 2 : แสดงแผนภาพความคิดการจัดการความรู

1. การผลิตหรือสรางความรู
การสรางความรูเกิดไดจากการพัฒนา/ทบทวนทักษะ (Competency Reskill) ของเจาหนาที่ทุกระดับชั้น
เพื่อใหเจาหนาที่มีความรูที่สามารถนํามาประยุกตใชกับการดําเนินงานตามหนาที่ได, แนวทางการพัฒนาเนื้อหาของ
คณะทํางานผลิตเนื้อหา (Content Committee) ซึ่งคณะทํางานทําหนาที่จัดการผลิตเนื้อหาสําหรับการเผยแพรทั้ง
ภายในและภายนอกองคกร ใหองคกรสามารถจัดการเนื้อหาใหไปในทิศทางเดียวกัน, กิจกรรมตางๆ ในโครงการ
(Project Activities) การจัดกิจกรรมทั้งในองคกรและนอกองคกรมีการสรางเนื้อหาชุดความรูใหมๆ ที่สอดแทรกอยู
ในทุกกิจกรรม สํานักงานสามารถถอดบทเรียนจากกิจกรรมและสรุปเพื่อถายทอดเนื้อหาที่เปนประโยชนตอไปได
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2. การจัดเก็บ
การสงตอองคความรูเปนกลไกสําคัญหนึ่งที่ชวยใหความรูในสํานักงานมีการตอยอดนําไปใชใหเกิดมูลคา
ยิ่งขึ้นไป ประกอบกับองคกรกําลังปรับตัวเขาสูเปน Digital Agency ซึ่งการจัดเก็บองคความรูจึงตองใชหลักแนวคิด
การจัดการ Digital Transformation เปนการวางกรอบกลไกการจัดเก็บขอมูลองคความรู ที่ชวยใหสามารถจัดการ
สงตอความรูระหวางกันในรูปแบบดิจิทัลไดงาย โดยมีการกําหนด ระบบฐานขอมูล (System Databases), ประเภท
(Category), ขอกําหนดหรือมาตรฐานการจัดเก็บเพื่อใหระบบสามารถแลกเปลี่ยนขอมูลองคความรูได (Standard
Format)
3. การเผยแพรความรู
รูปแบบการเผยแพรองคความรูของสํานักงานนั้น จะขึ้นอยูกับเนื้อหาขององคความรูวา องคความรูที่จะ
เผยแพรเปนเรื่องใดเพื่อใหสามารถออกแบบการเผยแพรใหเหมาะสมกับบริบทของผูรับองคความรู
(Service
Touch point) ซึ่งอาจจะเปนในรูปแบบการจัดกิจกรรมถายทอดองคความรูใ นสํานักงาน (KM Activities), การ
จัดทําเปนคูมือกระบวนการทํางานในแตละทีม (Service Design Process) เปนตน
สศส. มุงเนนใหเจาที่หนาที่ทุกระดับ ใชองคความรูที่สั่งสมมาจากการประสบการณความชํานาญที่มีมา
หรือจากการศึกษาวิจัยคนควาจนฝกฝนเกิดเปนทักษะใหม
และนําองคความรูนั้นตอยอดพัฒนาจนเกิดเปน
นวัตกรรมดานการใชความคิดสรางสรรค
เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของสํานักงานใหเปนไปตามเปาหมายที่
กําหนด โดยแบงดําเนินงานออกเปน 4 แผนงาน ดังนี้
แผนงานที่ 1
แผนงานที่ 2
แผนงานที่ 3
แผนงานที่ 4

การสํารวจและสรางมาตรฐานดานขอมูลและความรู
การใชความรูเพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรมองคกร
การใชความรูเพื่อพัฒนาบุคลากรแบงปนความรูและประสบการณ
การจัดระบบความรูและจดหมายเหตุ
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แผนปฏิบัติการจัดการความรู ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 สศส.
แผนงานที่ 1 : การสํารวจและสรางมาตรฐานดานขอมูลและความรู
สํารวจขอมูลและความรูภายในองคกรเพื่อจัดทํามาตรฐานและกําหนดนโยบายที่เกี่ยวของเพื่อเปนพื้นฐานในการทํางานรวมกัน
กิจกรรม
1 จัดทําชุดขอมูลที่มีเกี่ยวของกับขอมูลสวนบุคคล
(Sensitive Data) ตาม พรบ. คุมครองขอมูลสวน
บุคคล พ.ศ. 2562
2 จัดทําชุดขอมูลเปดของสํานักงานในรูปแบบดิจิทัล
(Open Data)

3 กําหนดเเนวทางการพัฒนาปรับปรุงการจัดการ
ความรูขององคกร (Knowledge Lifecycle
Management / Application)

ไตรมาสที่
1

2

3

4

ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย

✓ ✓ ✓ รายงานสรุปขอมูลสวนบุคคล
ที่เเตละสํานักงานถือครอง
จํานวน 1 ฉบับ

งบประมาณ
(ลานบาท)
ไมใช
งบประมาณ

✓ ✓ ✓ ✓ 1. ระบบขอมูลเปดของสํานักงาน 0.2700
จํานวน 1 ระบบ
2. ขอมูลเปดตามภารกิจหลักของ
สํานักงานอยางนอย 1 ภารกิจ
(ขอมูลยานสรางสรรค)
✓ ✓ ✓ รายงานสรุปเเนวทางการ
พัฒนาการจัดการความรูของ
สํานักงาน จํานวน 1 ฉบับ

ไมใช
งบประมาณ

ผูรับผิดชอบ
ทุกสํานัก/ฝาย

สํานักพัฒนา
พื้นที่สรางสรรค/
ฝายเทคโนโลยี
สารสนเทศ
คณะทํางานการ
จัดการความรู
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กิจกรรม

ไตรมาสที่
1

2

3

4

ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย

✓ ✓ นโยบาย/เเนวปฏิบัติการจัดการ
ขอมูลสําคัญของสํานักงาน
จํานวน 1 ฉบับ

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

งบประมาณ
(ลานบาท)
ไมใช
งบประมาณ

ผูรับผิดชอบ
สํานักบริหารและ
พัฒนาองคกร /
ฝายเทคโนโลยี
สารสนเทศ

แผนงานที่ 2 : การใชความรูเพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรมองคกร
กระบวนการแสวงหา จัดระบบ และพัฒนาเนื้อหาความรูเพื่อเปาหมายในการสรางนวัตกรรมที่ตอบสนองตอภารกิจของสํานักงาน และการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการปฎิบัติงาน
กิจกรรม

ไตรมาสที่
1

2

3

4

ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย

งบประมาณ
(ลานบาท)

ผูรับผิดชอบ

1 ดําเนินการขับเคลื่อนสํานักงานดวยโจทย/เนื้อหาใน
ทิศทางเดียวกันเพื่อใหเกิดเปาหมายเนื้อหารวมกัน
ทั้งการสื่อสารประชาสัมพันธ การจัดกิจกรรม ตางๆ
ที่เกี่ยวของ (Content Committee)

✓ ✓ ✓ ✓ จัดทําสรุปผล/ขอเสนอเเนะ
รายงานตอที่ประชุมไดเรกเตอร
ไตรมาสละ 1 ครั้ง

ไมใช
งบประมาณ

คณะทํางาน
Content
Committee/
สํานักสื่อสารและ
การตลาด

2 จัดทําการศึกษาแผนภาพอนาคตของอุตสาหกรรม
สรางสรรค (Creative Industries Foresight) เพื่อ

✓ ✓ ✓ ✓ รายงานผลการศึกษาฯ
จํานวน 1 ฉบับ

5.0000

สํานักพัฒนา
พื้นที่สรางสรรค/
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กิจกรรม

ไตรมาสที่
1

2

3

4

ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย

งบประมาณ
(ลานบาท)

สรางชุดความรูใหมตอการขับเคลื่อนอุตสาหกรรม
สรางสรรค
3 จัดทําสรุปขอมูลในรูปแบบ Dashboard
(Monitoring Dashboard)
4 การนําองคความรูไปใชประโยชน หรือตอยอดสู
นวัตกรรม PMQA

ผูรับผิดชอบ
ฝายเทคโนโลยี
สารสนเทศ

✓ ✓ ✓ ✓ Dashboard สํานักละ 1
Dashboard

ไมใช
งบประมาณ

ทุกสํานัก/ฝาย

✓ ✓ ✓ นวัตกรรม จํานวน 1 ชิ้น

ไมใช
งบประมาณ

คณะทํางานการ
จัดการความรู
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แผนงานที่ 3 : การใชความรูเพื่อพัฒนาบุคลากรแบงปนความรูและประสบการณ
จัดรูปแบบกระบวนการแลกเปลี่ยนทักษะและการถายทอดประสบการณภายใน/นอกองคกร เพื่อเผยแพรพัฒนาบุคลากรใหมีความเขาใจในภารกิจ
องคกรรวมถึงการตัดสินใจเพื่อเปนขอมูลในการทํางานขององคกรตอไป
กิจกรรม
1 จัดทําหลักสูตรการพัฒนาและเสริมทักษะสําหรับ
นักศึกษาฝกงาน (Internship Program)

ไตรมาสที่
1

2

3

4

ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย

งบประมาณ
(ลานบาท)

✓ ✓ ✓ ✓ Internship Program จํานวน 1 ไมใช
หลักสูตร
งบประมาณ

ผูรับผิดชอบ
สํานักพัฒนา
องคความรู
เศรษฐกิจ
สรางสรรค

2 จัดทําหลักสูตรสําหรับการพัฒนาและเสริมทักษะ
ของเจาหนาที่ของ สศส. (Orientation Program)

✓ ✓ ✓ Orientation Program จํานวน
1 หลักสูตร

ไมใช
งบประมาณ

สํานักบริหาร
และพัฒนา
องคกร

3 จัดทําหลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะความรูใหกับ
เจาหนาที่ในทุกระดับชั้น (Online Training)

✓ ✓ ✓ จัดทําหลักสูตรพัฒนาความรูให
เจาหนาที่ จํานวน 2 หลักสูตร

ไมใช
งบประมาณ

สํานักบริหาร
และพัฒนา
องคกร

4 จัดทําหลักสูตรเพื่อเเบงปนเเละถายทอด
ประสบการณผานเเพลตฟอรมทั้งภายในเเละ
ภายนอกสํานักงานผาน CEA Online Academy

✓ ✓ ✓ ✓ จัดทําหลักสูตรความรู จํานวน 10 1.4800
หลักสูตร

สํานักพัฒนา
องคความรู
เศรษฐกิจ
สรางสรรค

5 จัดกิจกรรมการแบงปนความรูภายในสํานักงาน

✓ ✓ ✓ ✓ จัดกิจกรรมแบงปนความรูอยาง
นอย 4 ครั้ง/ป

สํานักบริหาร
และพัฒนา

ไมใช
งบประมาณ
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กิจกรรม

ไตรมาสที่
1

2

3

4

ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย

งบประมาณ
(ลานบาท)

ผูรับผิดชอบ
องคกร/สํานัก
พัฒนาองค
ความรูเศรษฐกิจ
สรางสรรค/
สํานักพัฒนา
พื้นที่เศรษฐกิจ
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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แผนงานที่ 4 : การจัดระบบความรูและจดหมายเหตุ
จัดทํารูปแบบกระบวนการทํางาน คูมือ หรือเอกสารดิจิทัลที่เกี่ยวของกับการจัดเก็บความรูเพื่อการใชประโยชน และสอดคลองกับแนวทางการปฎิบัติงาน
กิจกรรม
1 จัดทําคูมือ / Template / Blueprint / Workflow
เพื่อเปนเเนวปฏิบัติงานของเเตละสวนงาน

ไตรมาสที่
1

2

3

4

ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย

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

2 พัฒนาระบบจดหมายเหตุและการจัดการองคความรู ✓ ✓ ✓ ✓ ระบบใชงานเบื้องตน จํานวน 1
ระบบ KM Service Touchpoint
ระบบ
3 ควบคุมการบันทึก Timeline และจัดเก็บจดหมาย
เหตุที่เกี่ยวของ

งบประมาณ
(ลานบาท)

✓ ✓ ✓ ✓ ระบบจัดเก็บขอมูล จํานวน 1
ระบบ

ผูรับผิดชอบ
ทุกสํานัก/ฝาย

ไมใช
งบประมาณ

สํานักพัฒนาองค
ความรูเศรษฐกิจ
สรางสรรค

ไมใช
งบประมาณ

สํานักพัฒนาองค
ความรูเศรษฐกิจ
สรางสรรค
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แผนภาพอธิบายแนวทางการดําเนินงาน ขับเคลื่อนองคกรดวยความรู เพื่อกอใหเกิดนวัตกรรมองคกร
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ปจจัยความสําเร็จในการขับเคลื่อนเเเผนการจัดการความรู
การจัดการความรูของสํานักงานฯ เปนเรื่องที่ตองมีการดําเนินการอยางตอเนื่อง เนื่องจากความรูสามารถมี
การเปลี่ยนแปลงและเกิดขึ้นใหมอยูเสมอ รวมไปถึงความรูที่อยูในตัวของแตละบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและ
ความชํานาญที่แตกตางกัน การจะทําใหองคความรูสามารถคงอยูกับสํานักงานฯและไมสูญหายนั้น จึงจําเปนที่
สํานักงานตองดําเนินการจัดทําเเผนเพื่อจัดการความรู ใหเปนไปอยางสมดุลโดยการจัดการสรรความรูใหสอดเเทรก
เขาไปอยูในกระบวนการทํางานของเจาหนาที่ในทุกระดับชั้น เพื่อใหสามารถดึงประเด็นชุดความรูที่สําคัญ และนํา
ความรูนั้นมาเผยเเพรเเบงปน เพิ่มประสบการณระหวางกันภายในสํานักงานฯ และเพื่อใหเกิดการตอยอดความรู
รวมถึงนวัตกรรมใหมๆในการทํางาน ซึ่งปจจัยความสําเร็จในการขับเคลื่อนเเผนการจัดการความรูประกอบดวย 2
ปจจัยหลักคือ
1. กระบวนการสรางการมีสวนรวมของเจาหนาที่ทุกระดับชั้น
2. การติดตามผลการดําเนินงานตามเเผนเเละตัวชี้วัดที่กําหนดตามเเผน
สศส. มุงเนนกระบวนการสรางการมีสวนรวมของเจาหนาที่ในทุกระดับชั้นใหเปนการสรางวัฒนธรรมใหม
ขององคกรใหเปนสังคมเเหงการเรียนรูเเละเเบงปน เเละเพื่อใหเเผนจัดการความรูที่วางไวสามารถดําเนินการตาม
เเผนที่ตั้งเปาหมายไว จึงกําหนดใหความสําคัญกับเรื่องการติดตามผลการดําเนินงาน ซึ่งคณะทํางานจัดการความรู
ทําหนาที่ในการนําเสนอตอคณะผูบริหารของสํานักงานฯ ตอไป
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ภาคผนวก
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คำสั่งสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)
ที่ ๔๓/๒๕๖๔
เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานการจัดการความรู้
__________________________________________________________

เพื่อให้การดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดการความรู้ภายใต้การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับ
บทบาทภารกิจของสำนักงาน และกรอบแนวทางการดำเนินงานตามกระบวนการมาตรฐานของการจัดการ
ความรู้
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 29 (3) แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานส่งเสริม
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2561 ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์จึงมี
คำสั่งแต่งตั้งคณะทํางานจัดการความรู้ โดยมีองค์ประกอบ และหน้าที่และอํานาจ ดังนี้
องค์ประกอบ
1. ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาองค์ความรู้เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ประธานคณะทำงาน
2. นางสาววิไลพร แก้วอนันต์
คณะทำงาน
3. นางสาวพัชรินทร์ พัฒนาบุญไพบูลย์
คณะทำงาน
4. นางสาวณัฏฐวีร์ แตงน้อย
คณะทำงาน
5. นางสาวพัณณิตา มิตรภักดี
คณะทำงาน
6. นางสาวจินตนา ชูพรมวงษ์
คณะทำงาน
7. นางสาวจันทร์ทนา ล้อจิตรอำนวย
คณะทำงาน
8. นางบุญธิดา สุรทินธนากร
คณะทำงาน
9. นายปัณธวัฒน์ ปาลรัตน์ฐนนท์
คณะทำงาน
10. นายภควัต วงศ์ไทย
คณะทำงาน
11. นางสาวน้ำฝน ยุรยาตร์สัมพันธ์
คณะทำงาน
12. นางสาววิภาวรรณ สุดสง่า
คณะทำงาน
13. นางสาวญาธิป มอญสิน
คณะทำงานและเลขานุการ
14. นางสาวธนภรณ์ ไชยฤกษ์
คณะทำงานและผู้ช่วย
เลขานุการ

/หน้าที่และอำนาจ...

- ๒ -

กำหนดไว้

หน้าที่และอำนาจ
1. จัดทำแผนการจัดการความรู้ของสำนักงาน และขับเคลื่อนการดำเนินกิจกรรมตามแผนที่

2. รวบรวมข้อมูล องค์ความรู้ และประสบการณ์ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้เพื่อ
ใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการของสำนักงาน
3. พัฒนา ประมวลผล กลั่นกรอง และจัดเก็บองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ เพื่อเผยแพร่ให้
บุคลากรนำไปใช้ประโยชน์ในการทำงานที่ตอบสนองต่อเป้าหมายขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. สร้างเครื่องมือและกลไกในการแลกเปลี่ยน แบ่งปัน และถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เชื่อมโยง
ทุกส่วนงานในสำนักงาน โดยนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการส่งเสริมการจัดการความรู้
5. ส่งเสริมการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ และเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการแบ่ง
ปันแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างบุคลากรภายในหน่วยงาน และระหว่างหน่วยงานให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
6. ติดตามและรายงานผลการบริหารจัดการองค์ความรู้ และรายงานผลต่อผู้อำนวยการ
สำนักงาน เพื่อทราบหรือพิจารณาแล้วแต่กรณี
7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้ตามที่ได้รับมอบหมาย
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายอภิสิทธิ์ ไล่สัตรูไกล)
ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์
๒๙ ก.ค. ๖๔ เวลา ๑๖:๓๕:๐๕ Non-PKI Server Sign
Signature Code : MgAzA-EIANA-BFADk-AOQBB

