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ปฏิทินปฏิบัติงานของสถาบันสงเสริมการจัดการความรูเพื่อสังคม ปฏิทินปฏิบัติงานของสถาบันสงเสริมการจัดการความรูเพื่อสังคม ((สคสสคส..))  

ประจําป ประจําป 22554466  
 

เดือน วันที่ ลําดับที่ รายละเอียดงาน หมายเหตุ 
มกราคม 2 1.  ตอบปฏิเสธโครงการการวิจัยเชิงปฏิบัติการ การบริหารคําสอนในศาสนาอิสลามเพื่อพัฒนาชุมชนมุสลิมในประเทศ

ไทยใหเปนชุมชนพัฒนาสมบูรณแบบ (007/2545/P2) เสนอโดย คุณวินัย  สะมะอุน  กรรมการกลางอิสลาม 
เนื่องจากเปนโครงการวิจัยและพัฒนาขนาดใหญมาก และไมไดใชหลักการจัดการความรูของ สคส. 

 

  2.  คุณวิชิต  นันทสุวรรณ  มูลนิธิหมูบาน มาคุยเรื่องการจัดการความรูดานภูมิปญญาไทย วาควรคํานึงถึงขอมูล 2 
สวน คือ ขอมูลเชิงกระบวนการ กับ ขอมูลเชิงระบบ  ซึ่งจะตองเปนขอมูลในระดับชุมชน   คุณวิชิตตองการรวม
เครือขายในระดับทองถิ่น    
สคส. :  ไดแจงใหคุณวิชิตลองไปคิดโครงการและจะรวมกันจัดประชุมระดมความคิดในระดับทองถิ่น 

 

  3.  คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล  :  ประชุมปรึกษาหารือเรื่องทางศิริราชตองการใหมีทีมจัดการงานวิจัยภายนอก
เขาไปจัดการงานวิจัยของศิริราช   
สคส. :  มองวาเปนรูปแบบหนึ่งของการจัดการความรูระดับสถาบัน  หากโครงการนี้เกิดขึ้นจริงก็จะเปน
ความกาวหนาระดับกระบวนทัศนในดานการจัดการความรู/การจัดการงานวิจัยของประเทศไทย  :  เกิด
อาชีพนักจัดการความรู/จัดการงานวิจัย, เกิดรูปแบบการจัดการความรู/จัดการงานวิจัยภายในสถาบัน, มี
การพัฒนาหลักการ & ปฏิบัติการดานการจัดการความรู/การจัดการงานวิจัยภายในสถาบันอุดมศึกษาที่
เปนโรงเรียนแพทย 

 

  4.  นัดประชุมหารือความชัดเจนโครงการจัดการความรูเพื่อประเมินคุณภาพโรงพยาบาลโดยผูรับบริการในชุมชน 
(004/2545/P2)  เสนอโดย นพ. กฤษณ  พงศพิรุฬห   สํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหวางประเทศ    
ในวันที่ 7 กุมภาพันธ 2546 

 

 5-6  ศ.นพ.วิจารณ  พานิช  รวมเดินทางศึกษาดูงานการจัดการน้ําในลุมน้ําขาน อ.สันปาตอง จ.เชียงใหม 
เปนระบบการจัดการน้ําโดยภูมิปญญาลานนาที่มีอายุกวาพันป   ถือไดวาเปนการจัดการความรูภูมิปญญาไทย 
เพื่อการดํารงชีวิตอยูรวมกันของคนในชุมชน  เปนการจัดการความรูแบบองครวม  เนนการมีสวนรวมของคนใน
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เดือน วันที่ ลําดับที่ รายละเอียดงาน หมายเหตุ 
ชุมชนและการเปนเครือขายของระบบเหมืองฝาย   เปนระบบการจัดการน้ําที่ไดผลดีกวาระบบของกรมชลประทาน  
เพราะมีความยืดหยุนตามสถานการณน้ํามาก-น้ํานอย ไดดีกวา   และสามารถแกปญหาตาง ๆ ในชุมชนไดดีวา  
เพราะเปนระบบที่สรางและดํารงความเขมแข็งของชุมชนไวได 
           การจัดการความรูที่ควรเขาไปสงเสริม  คือ การบอกแกสังคมใหรูวาระบบการจัดการน้ําโดยภูมิปญญา
ทองถิ่นลานนายังดํารงอยู  และหาทางทําใหภาครัฐเขาไปสงเสริมความเขมแข็งของระบบนี้  โดยไมทําลายเพราะ
ความไมเขาใจ  การดําเนินการดังกลาว สกว. นาจะดําเนินการไดดี  ยังคิดไมออกวา สคส. ควรเขาไปเสริมอยางไร 
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ประชุมระดมความคิด เรื่อง การจัดการฐานขอมูลภูมิปญญาไทย  ซึ่งที่ประชุมแนะนําวาควรใชคําวา การจัดการ
ฐานขอมูลภูมิปญญาทองถิ่น    
สคส. :   มอบหมายใหคุณทรงพล  เจตนาวนิชย และสถาบันชุมชนทองถิ่นพัฒนา (คุณเบ็ญจมาศ  ศิริภัทร)  
เปนผูจัดการประชุม   มีผูเขารวมประชุมประมาณ 50 คน   มีประเด็นที่สําคัญคือ 

(1) เปาหมายของการใชภูมิปญญา 
- เพื่อรับใชทุนนิยม ระบบตลาด หรือเพื่อความสมดุล พอเพียง 
- ภูมิปญญาเพื่อ “ยาไส”  กับภมูิปญญาเพื่อ “ยาใจ” 

(2) ภูมิปญญาทองถิ่นที่มีอยู แตกตางจากความรูที่ถูกทําใหเปนระบบและสวนใหญอยูในคน   
      วัฒนธรรม  วิถีชีวิต 
(3) การจัดกลุม  จัดโครงสราง (pattern) ของภูมิปญญาเดิม  นําไปใชประโยชนและสงเสริมให

เกิดภูมิปญญาใหม 
(4) การอธิบายภูมิปญญาเดิมเชิงวิทยาศาสตร  เพื่อชวยการสืบตอ และใหเขาสูคนรุนใหมได 
(5) กลไกการจัดการภูมิปญญาทองถิ่น ตองดําเนินการแบบผสมผสานเชื่อมโยงกับชาวบาน

ตลอดเวลา 
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ประชุมระดมความคิด เรื่อง การจัดการความรูจากขอมูลผลงานของ สกว. และ สสส. เพื่อประโยชน
สาธารณะ  จัดโดย ทพ.กฤษดา  เรืองอารีรัชต  (สสส.)  มีผูเขารวมประชุม 11 คน  มีเปาหมายเพื่อใหมีการจัดการ 
& กระบวนการนําเอา intellectual capital  ที่ สกว. & สสส. สนับสนุนใหพัฒนาขึ้น นําไปยกระดับและเผยแพรสู
ผูใช  เกิดเปนวงจรยกระดับความรูระหวาง แหลงขอมูล – ผูนําขอมูลไปยกระดับ - ผูใช    สรุปไดวา ที่แหลงขอมูล 
(สกว. & สสส.) ก็จะตองมีการจัดทํามาตรฐานขอมูล เพื่อใหเขาถึงงายและเปนระบบ  ใหผูนําขอมูลไปยกระดับเปน
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เดือน วันที่ ลําดับที่ รายละเอียดงาน หมายเหตุ 
ผูใชและดําเนินการใหเกิด e-community ของการจัดการความรู 
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ประชุมปรึกษาหารือ นวัตกรรมสังคม  ดานการจัดการความรูเพื่อนโยบายสาธารณะ ระหวาง โครงการจัดตั้ง
กองทุนนวัตกรรมสังคม, สวรส., และ สคส.  โดยผูเสนอแนวความคิดคือ คณุปาริชาต  ศิวะรักษ   ตกลงกันวา 
โครงการจัดตั้งกองทุนนวัตกรรมสังคม & สคส.  จะรวมกันจัดประชุมระดมความคิดในเรื่องนี้   เพื่อใหภาคี
หลากหลายฝาย  รวมกันตั้งโจทยหรือบอกความตองการ 

 

 10 1. ศ.นพ.วิจารณ   พานิช  ไดรับเชิญจากคณะแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร อ.หาดใหญ  บรรยายเรื่อง 
“การจัดการความรูในยุคสังคมเศรษฐกิจบนฐานความรู”  มีผูเขาฟงประมาณ 200 คน  โดยมบีุคคลภายนอกเขาฟง
ดวย 

 

  2. เจรจากับคณะแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  เพื่อใหอาจารยพรธิดา  วิเชียรปญญา  เขียนหนังสือ
กรณีศึกษาการจัดการความรูในคณะแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  ไดรับแจงวา เมื่อจัดพิมพเปน
รูปเลมแลว  คณะฯ จะซื้อ 500 เลม 
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ประชุมปรึกษากับคุณทรงพล  เจตนาวนิชย  เรื่องการจัดการความรูในทองถิ่น  เชื่อมโยงกับหนวยงาน / กิจกรรม
สนับสนุนการสรางความรู / วิจัย  เชื่อมโยงกับตัวบุคคลผูมีความรู  เชื่อมโยงกับขบวนการตาง ๆ ในสังคม   ตกลง
กันวาคุณทรงพล จะจัดประชุมนําเสนอการดําเนินการเชื่อมโยงความรูในทองถิ่นที่ดําเนินการโดยทีมคุณทรงพล  
และที่ดําเนินการโดยทีมอื่นอีก 2-3 ทีม  และเชิญผูทรงคุณวุฒิมาวิจารณและใหคําแนะนําวธิีดําเนินการที่ทรงพลัง
ยิ่งขึ้น    โดยการประชุมดังกลาวจะสนับสนุนโดย สกว. และ สคส.  คาดวาจะจัดประมาณตนเดือนมีนาคม 2546 

 

 22-23  
 

ศ.นพ.วิจารณ  พานิช และคุณนิตยา   พิริยธรรมวงศ    เดินทางไปดูงานกิจกรรมใชกระบวนการเรียนรูและการ
จัดการความรูของเครือขายกลุมแสงตะวันพิจิตร  เพื่อสรางความเขมแข็งของชุมชนในจังหวัดพิจิตร  โดยรวม
เดินทางไปกับคุณชัยวัฒน  ถิระพันธุ   

 

 24  ศ.นพ.วิจารณ พานิช  บรรยายเรื่อง “การจัดการความรูกับสังคมไทย”  ในการประชุมวิชาการครบรอบ 10 ป ของภ
สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยรังสิต   เรื่อง การจัดการความรูจากองคกรสูรากหญา 

 

 31-1  ศ.นพ.วิจารณ   พานิช   เดินทางไปรวมการประชุมประจําป  โครงการฟนฟูตนทุนชีวิตชุมชนทองถิ่น  จังหวัด
นครพนม  โดยมีคุณศิริลัคนา  เปยมศิริ  เปนหัวหนาโครงการ  เพื่อหาทางเชื่อมโยงนําหลักการจัดการความรูไป
ประยุกตใช   
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เดือน วันที่ ลําดับที่ รายละเอียดงาน หมายเหตุ 
กุมภาพันธ 5  ประชุมระดมความคิดเพื่อประเมินและปรับปรุงโครงการจัดการความรูเพื่อประเมินคุณภาพโรงพยาบาลโดย

ผูรับบริการในชุมชน (004/2545/P2)   โดย นพ. กฤษณ  พงศพิรุฬ   
 

มีนาคม 3  ศ.นพ.วิจารณ  พานิช  และคุณนิตยา  พิริยธรรมวงศ   เดินทางไปบานผูใหญวิบูลย  เข็มเฉลิม  อ.สนามชัยเขต  จ.
ฉะเชิงเทรา  เพื่อประชุมปรึกษาหารือโครงการการจัดการความรูเพื่อพัฒนาเครือขายปาตะวันออก (010/2546/P2) 
 

 

  
 

   

  
 

   

  
 

   

  
 

   

 


