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เอกสารประกอบการประชุมปรับปรุงแผน ป 2550-2552 ของ สสส. (คณะที่ 7) 
 
ชื่อโครงการ โครงการสถาบันสงเสริมการจัดการความรูเพื่อสังคม 
เลขที่สัญญารบัทุน 46-00089 
ระยะเวลาโครงการ 1 พฤศจิกายน 2545 – 28 กุมภาพนัธ 2551 
 (สคส. ไดรับการขยายเวลาการดําเนินงาน จาก 3 ป เปน 5 ป) 
ผูจัดการแผน ศ.นพ. วิจารณ  พานิช 
 
 
 

     โครงการสถาบันสงเสริมการจัดการความรูเพื่อสังคม (สคส.)   ) 
 

สคส. ดําเนินงานไดผลงานตามวัตถุประสงคในการสงเสริมขีดความสามารถการจดัการความรูใน
สังคมไทย สงเสริมขบวนการเคลื่อนสังคมไทยสูสังคมความรู และสังคมเรียนรู  โดยมีการสรางศาสตร และ
สรางสุขภาวะทางสังคม และทุนทางสังคมไปพรอมๆ กัน ในบริบทและรูปแบบทีห่ลากหลาย 

 นอกจากการดําเนินงานตามวัตถุประสงคแลว  สคส. ดําเนินงานอยางไมยดึติดอยูในกรอบ และ
พยายาม “คิดนอกกรอบ” เพ่ือไมให “ตกรอง” ความรู-ความคดิแบบเดิมๆ  โดยพัฒนารูปแบบการใชเทคนิค
ของการจัดการความรูคือ คนหาส่ิงที่เปนตัวอยางที่ด ี นํามายกยองใหคุณคาอยางสรางสรรค (appreciative 
inquiry)  มีการทบทวนหลงัทํากจิกรรม (After Action Review - AAR) ซึ่งเรียนรูจากการปฏิบัติจริง ทําให 
สคส. สามารถปรับการดาํเนินงานใหสอดคลองกับสภาพการณปจจบัุนขณะไดอยางนาพอใจ 

 เน่ืองจากงานจัดการความรู เปนงานเชิงคุณภาพ ตองอาศยัมิติของระยะเวลาและกระบวนการในการ
เพาะบม ใหเกิดการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนอยางคอยเปนคอยไป เพ่ือนําไปสูการสราง “สุขภาวะ” ของ
ปจเจกบุคคลและสังคมโดยรวม  ดังน้ัน ในชวงปแรกๆ จึงเปนระยะของการวางรากฐานและรูปแบบการ
จัดการความรูใหแกหนวยงาน องคกรตางๆ โดยบรรยายใหความรู  จัดประชมุวิชาการ  จัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการ (workshop) จัดตลาดนัดความรู  ใหคาํแนะนําและเปนที่ปรึกษา  รวมมือประสานกับศูนย
เครือขาย (hub) เพ่ือเพิ่มขีดความสามารถในการขยายเครือขายการจัดการความรูโดยเร็ว   จับภาพเพื่อนําผู
ที่มีการปฏิบัตดิีเปนตัวอยางได มายกยองใหสังคมไดรับรูและแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน ใหหมุนเปน
เกลียวความรูพัฒนาตอยอดกันไป เปนตน  และในป 2549 น้ี สคส. มีแนวทางในการดาํเนินงานเพื่อสราง
ความสัมพันธกับภาคีที่มีอยูในมิติเชิงลึกและเชิงกวางมากขึ้น  และขยายเครือขายแตกหนอจากภาคีทีมี่อยู
และคนหาภาคีใหมเพ่ิมเติมควบคูไปดวย  ซึ่งสงผลใหเกิดนวัตกรมในการดาํเนินงานในชวงปที่ 2-3 ดังน้ี 

• บล็อก Gotoknow.org   เปนเครื่องมือแลกเปลี่ยนเรียนรูทีท่รงพลังมาก ซึ่งครบรอบการใชงาน 1 ปใน
เดือนพฤษภาคม 2549 และปรับปรุงใหมีประสิทธิยิ่งขึ้นเปน KnowledgeVolution 

• กิจกรรม “จับภาพ KM”   จะเปนกลไกเชื่อมโยงและกระชับความสัมพันธเครือขายที่มีพลังมาก 
• การสรางวิทยากร KM จากบุคลากร สคส. และจากภาคีเครือขาย  อันจะเปนบันไดสูการสรางและ

ขยายวทิยากร KM จํานวนมากในป 2549 
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• เทคนิคการจดัตลาดนดัความรูและการประชุมปฏิบัติการเพื่อทาํความรูจักการจัดการความรู  มี
รูปแบบที่ชดัเจนขึ้น   และเห็นไดชดัวาทาํไดไมยาก  ชวยใหการฝกนักจัดการความรูและวิทยากร KM 
ทําไดงายขึ้น 

• มีภาคีเครือขายที่ขับเคลื่อนกิจกรรมจัดการความรูไดเอง และสามารถชวยเหลือองคกรอื่นได  เกิด
วิทยากร KM ขึ้นภายในองคกรภาค ี

• หนวยงานที่เปนศูนยกลางเครือขาย (hub) เขามาขอความรวมมือ  ขอเรียนรูวิธีการดาํเนินการจัดการ
ความรูกับ สคส. เพ่ิมขึ้นมาก   แสดงวาวิธีการของ สคส. ไดรับความเชื่อถือ 

• จัดมหกรรมการจดัการความรูแหงชาติมาแลว 2 ครั้ง  โดยเชิญองคกรภาคีเครือขายเขามารับผดิชอบ
จัดเวทแีลกเปลี่ยนเรียนรู   อันจะนําไปสูมหกรรมการจัดการความรูแหงชาตทิี่มีผูเขารวมงานมากขึ้น
ทุกปๆ 

• รูปแบบการจดัการความรูของ สคส.  เนนการจดัระบบและเนนบทบาทของ “คณุเอื้อ” และ “คุณ
อํานวย” มากขึ้น   เพ่ือใหเกิดการดําเนนิการตอเนื่องและเปนเนื้อเดียวกันกับงานประจํา 

• มีการพัฒนารปูแบบของการประชุมวิชาการ  ใหมีความหลากหลายมากขึ้น โดย สคส. จัดประชุม
วิชาการไปแลว 20 ครั้ง  ประชุมภาคทีองถ่ิน 20 ครั้ง  ประชุมภาครีาชการ 3 ครั้ง ประชุมเครือขาย 
“คุณเอื้อ” และ “คุณอาํนวย” เปนตน 

• มีการใหรางวลัเพื่อสรางบรรยากาศในการจัดการความรู  ไดแกรางวลัสุดคะนึง รางวัลจตุรภาคี และ
รางวัล BIO Award เปนตน 

• มีการผลติส่ือแหงการเรียนรูอยางสม่ําเสมอเพื่อการเผยแพร อาทิ หนังสือ  ซีดี  จดหมายขาว  เว็บไซต 
 

ปจจัยความสาํเร็จ (Key Success Factor) ที่ สคส. พบวา มีอิทธิพลตอการดําเนินงานคอื การมี
ปณิธานที่แนวแนในการทีจ่ะดําเนินการและผลักดันสังคมไทยไปสูสังคมความรู โดยดาํเนินการรวมกับภาคทีี่
หลากหลาย ทั้งที่เปนภาคโีดยตรงและโดยออม และดําเนินการใหเหมาะสมกับบริบทนั้นๆ   กอปรกับปจจบัุน
เปนยุคของการเสพเทคโนโลยีขอมูลขาวสารแบบไรพรมแดน  การนําเทคโนโลยีมาใชเปนเครื่องมือในการ
จัดการความรู จึงสอดคลองกับการดาํเนินชีวิตประจําวนั ทั้งในระดบับุคคล และ ระดับองคกร/หนวยงาน 
รวมถึงระดับประเทศ  ดังเชนที่ สคส. ไดทาํงานรวมกับศูนยเครือขาย (hub) อาทิ สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ (กพร.) เพ่ือการบรหิารการเปลี่ยนแปลงผานกระบวนการสงเสริมการจดัการความรู 
(Knowledge Management) ในระบบราชการ กระตุนใหเกิดการจัดการความรูออกไปทั่วสังคมโดยเร็ว มี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 

 

อยางไรก็ดี ดงัที่กลาวไวแลววา งานจัดการความรู เปนงานเชิงคุณภาพ อาศัยความละเอียดออน และ
ระยะเวลา เพ่ือใหไดผลสัมฤทธ์ิที่ยั่งยืน  เนียนอยูในเนื้องาน และหลอมรวมเปนกิจกรรมปกติในชีวิตประจาํวัน  
ซึ่งในองคกร/หนวยงานคนหมูมาก ยังตองใชการกระตุน ความพยายามเขาใจในลักษณะ “เพ่ิมบวก-แกลบ”  
การปรับเปลี่ยนทัศนคติแบบที่เปนอยูซึ่งฝงรากหยั่งลึกมานานไปเปนกระบวนทัศนของสังคมเรยีนรู และยั่งยืน
สูรุนตอๆ ไป ใหเกิดสุขภาวะทางสังคม 

 



27 มิ.ย. 49 3 - 8 

จากรายงานการประเมินผลงาน สคส. โดย ศาสตราภิชาน ไกรฤทธ์ิ บุณยเกียรต ิ และคณะ ในป 
2547 (หนา 70) ไดสรุปบทบาทของ สคส. ในสังคมไทย โดยการเชื่อมโยงและจัดเวทีเพ่ือใหเกิดกระบวนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูใน 4 ระดับ เพ่ือนําไปสูเปาหมายสูงสุดที่ สสส. ตองการคือ “สุขภาวะที่ยั่งยนื”  ดังน้ี 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นอกจากนี้ สคส. ยังไดรับคําชี้แนะจากคณะกรรมการนโยบาย สคส. ซึ่งจะไดพิจารณาวางแผน

ดําเนินการตอไป อาทิ   
1.  การจัดการความรูที่พึงกระทาํในระดบัปจเจกบุคคลมากขึ้น ตามหลักการของ Peter Senge คือ 

Systems Thinking, Personal Mastery และ Mental Models 
2.  การทาํ mapping กลุมตัวอยางที่ดใีนการจดัการความรู เพ่ือเปนแบบอยาง (role model) และ

ชวยเหลือผูอืน่ได 
3.  สคส. ดําเนินการจัดการความรูครอบคลุมทั้งในเชิง area-based, issue-based, organization- 

based และ sector-based ในเบื้องตนการจัดการความรูในเชงิประเด็นของ สคส. ดูจะเปนแนวทางการ
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เสริมสรางสุขภาพทางออม แตผลลัพธสุดทายทีจ่ะบรรลุคอื การสงเสริมใหคนไทยมีสุขภาวะอยางยัง่ยืนดวย
ปญญา สอดรบักับพันธกิจของ สสส. 

4. สคส. ไดพัฒนาเครื่องมอื KM เพ่ือเสริมใหทีมงานสรางเสริมสุขภาพของ สสส.  สกว. และเครือขาย 
นําไปใชในบรบิทตางๆ งานของ สคส. จึงมีผลตอการสรางเสริมสุขภาพทั้งทางตรงและทางออม 

 
 

 ในชวงของการขยายระยะ หรือระยะที่ 2 น้ี  สคส. ถือเปนระยะเวลาของการเปลี่ยนผานหรืออภิวัฒน
ของชีวิตองคกร ซึ่งไดเพาะบมสะสมประสบการณมาถึง 3 ป พรอมที่จะแผกิ่งกานสาขา เพ่ือเริ่มหยั่งรากลึก 
สรางความมัน่คงในสังคมมากขึ้น   ดังน้ัน จากความเห็นของคณะกรรมการนโยบาย สคส. ที่วา จาก
ประสบการณความสําเรจ็ของ สคส. ใน 3 ปที่ผานมา ในการสรางสังคมอุดมปญญา 4 เรื่องสําคัญคือ 1. 
สรางศาสตร องคความรู   2. สรางขีดความสามารถของคนในระดบัตางๆ 3. พัฒนางานและองคกรตางๆ  4. 
สรางความเชือ่มรอยโครงขาย KM  โดยเฉพาะเรื่องที่ 4. หากการเชื่อมรอยโครงขาย KM ไมเขมแข็ง  ใน 3 
เรื่องแรกก็ไมอาจเติบโตงอกงามอยางที่เห็นในทกุวันนี้  และจะเปนการดยีิ่งขึ้น หาก สคส. นํา KM ไปใชใน
งานของ สสส. หรือโครงการที่ สสส. ใหการสนับสนุน ซึ่งจะทาํใหเกดิผลลัพธในวงกวางมากมาย 

 จากการประเมินของ สคส. สภาพการณในประเทศไทยโดยเฉพาะในชวงเวลา 3 ปที่ผานมา  ประเทศ
ไทยมทีุนทางสังคมอุดมปญญา มีผูจุดประกายชวยสงเสริมการจัดการความรูในพื้นที่ตางๆ อยูจํานวนหนึ่งแลว  
ดังน้ัน ยุทธศาสตรการดาํเนินงานตอไปของ สคส.  จึงยังคงสานตอการสรางสังคมใน 3 เรื่องที่กลาวมาแลว 
และเนนใหความสําคญักับเรื่องที่ 4. คือ การสรางความเชื่อมรอยโครงขาย KM (KM network) ใหขยายตัว
และเขมแข็งมากขึ้นในบริบทตางๆ  โดยการใชยทุธวิธีที่สอดคลองกบัการขับเคลื่อนงาน ดังน้ี 

1) สงเสริมใหเกดิชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) ในเครือขายและขามเครือขายในแตละบริบท 
เพ่ือมารวมกนัผลักดันใหเกิดและพัฒนาการจัดการความรูในหลากหลายบริบทมากขึ้น 

2) เวที KM ติดดาว  นําองคกรหรอืหนวยงานทีใ่ชเครื่องมือการจดัการความรูทีด่ีใหเปน
ตัวอยางและแลกเปลี่ยนเรียนรูกันเพื่อแลกเปลี่ยนและเพิ่มศักยภาพการจดัการความรูใหดียิง่ขึ้น 

3) เวทีนวัตกรรมการเรยีนรูทั่วไทย และ เวทีเยาวชนสรางสรรคทั่วไทย 
4) Weblog  Gotoknow 
5) เวทีมหกรรมการจดัการความรูแหงชาต,ิ การจับภาพ KM และ KM สัญจร 
6) สคส. จะมอบรางวัล “KM Inside” เปนเกียรตคิุณแกองคกรที่พัฒนาการจัดการความรู

ในองคกรไปสูองคกรการเรยีนรู (LO) ไดเปนอยางด ี โดยการ”จบัภาพ” ตามเกณฑปจจยั 3 ระดับ คือ 
1. ระดับองคกร  เนนเรื่องภาวะผูนําและทิศทาง  2. ระดับกลุม เนนกระบวนการ KM และการสรางเครือขาย 
และ 3. ระดับปจเจก เนนการพัฒนาคน พิจารณาไปถงึจิตใจ การเรยีนรูในบุคคลที่จะเกิดขึ้นในองคกร  

สคส. มีขอสังเกตวา หนวยงานตางๆ ที่ สคส. เขาไปสงเสริมใหมีการขับเคลื่อนการจดัการความรู  มี
การดาํเนินการไปในทศิทางเดียวกันเหมือนโมเดลปลาตะเพียน  สคส. แสดงบทบาทของผูเชือ่มรอยโครงขาย 
KM ตางๆ เขาดวยกัน และจัดเวทีใหภาคีเครือขายไดมาพบปะ/แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกันและกัน/ตอยอด
องคความรู ในเวทีขับเคลื่อนเครือขาย KM ประเทศไทย ในมหกรรมการจัดการความรูแหงชาติ ครั้งที่ 3   ดวย
หวังเห็นการเกิดการขับเคลือ่นเครือขายการจดัการความรูทั่วทุกหยอมหญาในประเทศไทยเพื่อนาํไปสูสังคม
แหงการเรียนรูในที่สุด 
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 สคส. จัดใหมีการประเมินผลการดําเนินงานของโครงการ และตัวชี้วัดตามวัตถุประสงคในการ
ดําเนินงานจดัการความรู เปนแบบประเมินภายใน (Self Assessment) เพ่ือตรวจสอบทิศทางและทบทวนการ
ดําเนินงานอยางสม่ําเสมอ ใหสอดคลองกับเปาประสงค ซึ่งมีจดุมุงหมายเพื่อใหเกิดสังคมเรียนรูและสังคมสุข
ภาวะ 

แนวทางการประเมินของ สคส.  มีมิติเชิงความสัมพันธระหวาง ตวัแบบและตนแบบ คอื สคส. และ 
hub รวมกับ ขีดความสามารถ ของ ภาคีเครอืขาย  รวมถึง การรับรูและเห็นคณุคาซึ่งกันและกันทั่วทั้งสังคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
โดยสรุป ผลงานดําเนินงานของ สคส. ไดรับการประเมินเปน 2 ระดับคือ (ดังแสดงในตาราง) มี

ตัวชี้วัดตามวัตถุประสงค และไดวัดผลการประเมินแบบมีสวนรวมของผูปฏิบัติงาน ปรากฏเปนผลสัมฤทธ์ิ ดังน้ี  

 

ตัวชี้วดั ระดับ 

1. ระดับการพัฒนาการของศาสตรดานการจัดการความรู ที่เหมาะสมกบัสังคมไทย สีเขียว 

2. ระดับการพัฒนาเครือขายเพ่ือเปนฐานในการพัฒนาขดีความสามารถและเผยแพร
แนวคิดการจดัการความรู 

สีเหลือง 

 

3. ขีดความสามารถดานการจดัการความรูขององคกร และชุมชนในเครอืขาย สีเหลือง 

4. ระดับการรับรูของประชาชน ถึงความสําเรจ็และคณุคาของการจัดการความรูตอการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและสุขภาพ 

สีเหลือง 

 
 

สีเขียว หมายถึง ไดผลสัมฤทธ์ิ อยูในเกณฑ ดี/ดีมาก 
สีเหลือง หมายถึง ไดผลสัมฤทธ์ิ อยูในเกณฑ ปานกลาง 
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ตัวชี้วัดตามวัตถุประสงค ผลของการวัดผล ผลการ
ประเมิน 

1.      ระดับการพัฒนาการของศาสตรดานการจัดการความรู ท่ีเหมาะสมกับสังคมไทย สีเขียว 
  1.1.  จํานวนตัวแบบทางทฤษฎี ท่ีใชไดจริงกับ 

       สังคมไทย 
พบวามี 8 ตัวแบบ (model) คือ 
-  โมเดล KM สู LO 
-  โมเดล KM Inside 
-  โมเดลปลาทู 
-  โมเดลฝูงปลาตะเพียน 
-  ธารปญญา 
-  ตลาดนัดความรู 
-  วงจรจัดการความรูแบบบริษัท ซีร็อกซ จํากัด 

สีเขียว 

  1.2.  ระดับความเชื่อมั่นของกลุมเปาหมาย  
       ตอตัวแบบการจัดการความรูของ สคส. 

กลุมเปาหมายใหความเชื่อมั่นในตัวแบบการจัดการ
ความรูของ สคส. และมีหลายกลุมสามารถนําไปปรับ
ใช และสรางรูปแบบที่เหมาะสมกับบริบทแหงตน 
อาทิ จังหวัดนครศรีธรรมราช  มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม  มหาวิทยาลัยนเรศวร  เครือขาย
เบาหวาน เปนตน 

สีเขียว 

  1.3.  ระดับความยอมรับของนักวิชาการใน 
        วงการจัดการความรู ตอตัวแบบของ สคส. 

นักวิชาการใหการยอมรับ พรอมทั้งนําตัวแบบการ
จัดการความรูของ สคส. ไปปรบัใช อาทิ สํานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
มหาวิทยาลัยนเรศวร  นักวิชาการสถาบัน 
นักวิชาการอิสระ  เปนตน 

สีเขียว 

2.      ระดับการพัฒนาเครือขายเพื่อเปนฐานในการพัฒนาขีดความสามารถและเผยแพรแนวคิด 
          การจัดการความรู 

สีเหลือง 

  2.1.  จํานวน และ ผลรวมพลังของเครือขาย 
       แกนนํา (hub) ท่ีรวมมือกับ สคส. 
 
       ( ป 2549 สคส. มุงเนนเชื่อมโยงและขยาย  
      เครือขาย ท้ังเครือขายที่มีอยูแลว และ  
      เครือขายท่ีเกิดใหม เขาดวยกัน ซึ่งชวยเปน 
      ตัวแบบใหแกเครือขายใหม ) 

กพร., สกว., สสส., พรพ., สพบ., สกศ., พอช., 
สรส., มสช., สกอ., มน., มข., วจส., สปรส., มวล.,
มข. รวมกับศูนยอนามัยที่ 6, มรภ., มอ.,  
กรมอนามัย, สสจ.นครสวรรค, สสจ.นครพนม,   
สสจ.พระนครศรีอยุธยา, สสจ. พัทลุง, มูลนิธิรวม
พัฒนาพิจิตร, เครือขายครูชบ ยอดแกว, , เครือขาย
เบาหวาน,  กรมสงเสริมการเกษตร และ 18 จงัหวัด
นํารอง, สมาคมหมออนามัย, กรมควบคุมโรค, 
เครือขายเบาหวานฉะเชิงเทรา, ผูบริหารคณะแพทย, 
จังหวัดสุพรรณบุรี, จังหวัดนครสวรรค, จังหวัด
พิษณุโลก, จังหวัดพิจิตร, จังหวัดสมุทรสงคราม, 
จังหวัดบุรีรัมย, จังหวัดชุมพร, จงัหวัด
นครศรีธรรมราช, จังหวัดสงขลา,  กรมสุขภาพจิต, 
สถาบันเพ่ิมผลผลิตแหงชาติ, กฟผ., โครงการ
ครอบครัวเขมแข็ง (สถาบันครอบครัวรักลูก), 
Internship, Externship, ภาคีราชการ, ชุมชน “คุณ
อํานวย”, ชุมชน “คุณเอื้อ” 

สีเขียว 
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ตัวชี้วัดตามวัตถุประสงค ผลของการวัดผล ผลการ
ประเมิน 

  2.2.  จํานวนประเด็น และรอยละ ความครอบคลุม
ในประเด็นสุขภาพสําคัญ ของเครือขาย 

HA, HPH, ชุมชนเขมแข็ง, อาหารปลอดภัย, เกษตร
ปลอดสาร, เบาหวาน, สุขภาพจิตภัยพิบัติ, 
สุขภาพจิตชุมชน, ไขเลือดออก, ไขหวัดนก, วิกฤติ
วัยรุน, เด็กและเยาวชน, แกจน, ครอบครัวเขมแข็ง, 
“60 ป 60 ลานความดี  เริ่มที่เยาวชน” –วาระหลัก
ของ สสส. 

สีเหลือง 

  2.3.  ระดับการยอมรับขององคกรในเครือขาย 
      ตอบทบาทของ สคส. 

สวนใหญใหการยอมรับกับบทบาทที่ปรึกษาของ 
สคส.  แมบางเครือขายจะไมคุนเคยกับกระบวนการ 

สีเขียว 

  2.4.  ระดับความตื่นตัวในการผลักดันกิจกรรม 
       ตางๆ ของเครือขาย 

เครือขายเกษตรปลอดสาร  จังหวัดพิจิตร, 
ผูประกอบการทางสังคมรุนเยาว, พอช. (แกหนี้), 
กรมสงเสริมการเกษตร, กรมอนามัย, เครือขาย 
สสจ.นครสวรรค และ พระนครศรีอยุธยา, กฟผ.,  
ครอบครัวเขมแข็ง, จังหวัดนครสวรรค, จังหวัด
พิจิตร, จังหวัดสมุทรสงคราม, จังหวัดชุมพร, จังหวัด
นครศรีธรรมราช, สสจ. พัทลุง, สํานักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา, ชุมชน “คุณอํานวย”, การประชมุ
ภาคีทองถ่ิน, การประชุมภาคีราชการ, มหกรรม KM 
ราชการไทย สู LO, มหกรรมการจัดการความรู
แหงชาติ 

สีเขียว 

3.      ขีดความสามารถดานการจัดการความรูขององคกร และชุมชนในเครือขาย สีเหลือง 
  3.1.  จํานวนคน ท่ีไดรับประโยชนจากการพัฒนา

งานดวยการจัดการความรู (คุณกิจ) 
เครือขายเกษตรปลอดสาร จังหวัดพิจิตร, โครงการ
จัดการความรูภาคเหนือตอนลาง 17  โรงพยาบาล, 
อบต.ปากพนัง  จ.นครศรีธรรมราช, อบต.ประดูยืน 
จ.ชัยนาท, สสจ.นครสวรรค 15 โรงพยาบาล, กรม
อนามัย , กรมสงเสริมการเกษตร, เจาหนาที่ดาน
สาธารณสุข จังหวัดพิจิตร, เจาหนาที่โรงพยาบาล
บานตาก (ทั้งโรงพยาบาล) 

สีเขียว 

  3.2.  จํานวนบุคลากรสนับสนุนดานการจัดการ
ความรูในบทบาทตางๆ (คุณเอ้ือ, คุณอํานวย, คุณ
ประสาน และ วิทยากร) 

พอช. (แกหนี้), เครือขายเกษตรปลอดสาร จังหวัด
พิจิตร, ผูประกอบการทางสังคมรุนเยาว, สสจ.
นครสวรรค  15  โรงพยาบาล, กรมอนามัย, กรม
สงเสริมการเกษตร, สถาบันบําราศนราดูร, มอ.,
ชุมชน “คุณอํานวย”, ผูบริหารและบุคลากรทางการ
ศึกษา 18 เขตพ้ืนที่การศึกษา 

สีเหลือง 

  3.3.  จํานวนตนแบบของกรณีความสําเร็จท่ีมีการ
ขยายผลในวงกวาง ผานการเชื่อมโยงเครือขาย 
และผานทางสื่อมวลชน 

เครือขายเกษตรปลอดสาร จังหวัดพิจิตร, พอช., 
เครือขายโรงเรียนจิระศาสตรวิทยา, โรงพยาบาล
บานตาก, โรงพยาบาลตาคลี, สสจ.นครสวรรค, 
โรงเรียนชาวนา, นครสวรรคฟอรั่ม, สสจ. อยุธยา, 
HKM, จ.สงขลา, ภาควิชาพยาธิ มอ. สงขลา  
 

สีเหลือง 
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ตัวชี้วัดตามวัตถุประสงค ผลของการวัดผล ผลการ
ประเมิน 

4.      ระดับการรับรูของประชาชน ถึงความสําเร็จและคุณคาของการจัดการความรูตอการพัฒนาคุณภาพ 
          ชีวิตและสุขภาพ 

สีเหลือง 

  4.1.  จํานวนของประชาชนกลุมเปาหมายที่ไดรับ
ทราบขาวสารเกี่ยวกับความสําเร็จของตนแบบ 
หรือ โครงการ ท่ีใชการจัดการความรูเปนเคร่ืองมือ 

truehits  clipping  จดหมายขาว สีเหลือง 

  4.2.  จํานวนผูเขามาใชประโยชนจากเคร่ืองมือการ
จัดการความรูเพื่อสาธารณะ เชน เว็บล็อก หรือ 
ซอฟตแวรอ่ืนๆ ท่ี สคส. ใหการสนับสนุน 

จํานวนคนที่เขามาใช Blog Gotoknow, website  สีเขียว 

 
 


