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1. ความเปนมา 
 สถานภาพปจจุบันของการสรางเสริมสุขภาพในสังคมไทย   ยังขาดการใชความรูอยางเหมาะสมและ
จริงจัง    โดยที่ความรูเพ่ือการสรางเสริมสุขภาพมีลักษณะเปนความรูสหสาขาและแฝงอยูกับชีวิตทุก ๆ ดาน   
รวมทั้งเชื่อมโยงกับ “สุขภาพสังคม” ซ่ึงเปนเรื่องที่ซับซอนและตองการความรูที่หลากหลายเชื่อมโยง 
 การสรางเสริมสุขภาพจึงตองการยุทธศาสตรการจัดการความรู     เพ่ือใหงานสาธารณสุขเชื่อมโยงกับ
วงการและกิจกรรมตาง ๆ อยางกวางขวาง   และอยางเปนพลวัต  และเพื่อใหทุกภาคสวนของสังคมไทยรูจักใช
การจัดการความรูเพ่ือการสรางเสริมสุขภาพของตนเอง กลุมของตน ชุมชน และสังคมในภาพรวม  รวมทั้งรูจัก
ใชการจัดการความรูเพ่ือกิจกรรมตาง ๆ ของชีวิต  ในอันที่จะกอใหเกิดคุณภาพชีวิต (Quality of life)    และ
ผลิตภาพ (productivity)  ทั้งของตนเอง  ครอบครัว  ชุมชน และสังคม 
 สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ไดดําเนินการมาเกือบ 10 ป  ผลงานดานการจัดการ
งานวิจัยเปนที่ประจักษ  และกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงดานการจัดการงานวิจัยในสังคมไทยอยางใหญหลวง 
 การจัดการงานวิจัย เปนสวนหนึ่งของการจัดการความรู  โดยที่การจัดการความรูกับการจัดการงานวิจัย
และการจัดการเพื่อสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ มีความสัมพันธเชื่อมโยงกัน    สกว. จึงมีศักยภาพที่จะ
ขยายประสบการณของตน  เพ่ือบุกเบิกงานจัดการความรูใหแกสังคมไทย 
 สกว. ไดมอบหมายให ศ.นพ. วิจารณ  พานิช  ที่ปรึกษาพิเศษของ สกว. ซ่ึงในอดีตไดเปนผูอํานวยการ 
ผูกอตั้ง สกว.   ไดผานประสบการณดังกลาวมา 8 ป   เปนผูรับผิดชอบบุกเบิกงานจัดการความรูในโครงการที่
เสนอนี้ 
 
2. กรอบแนวคิดของการจัดการความรู 

ความหมายของคําวา “การจัดการความรู” (นิยามเพื่อปฏิบัติการ) 
 การจัดการความรูคือ    กระบวนการที่เปนเครื่องมือหรือวิธีการเพิ่มมูลคาหรือคุณคาของกิจการของ
องคกร   กลุมบุคคล หรือเครือขายของกลุมบุคคลหรือองคกร 
 การจัดการความรูไมไดมีความหมายเพียงแคการนํา “ความรู” มา “จัดการ”  แตมีความหมายจําเพาะ
และลึกซึ้งกวานั้นมาก   
 การจัดการความรู  ประกอบดวยกิจกรรมและกระบวนการตอไปน้ี    เปนอยางนอย 

• การขุดคนและรวบรวมความรู คัดเลือกเอาไวเฉพาะความรูที่จําเปนสําหรับการใชประโยชน ทั้ง
จากภายในองคกรและจากภายนอกองคกร  นํามาตรวจสอบความนาเชื่อถือ และความเหมาะสม
กับบริบทของสังคมและขององคกร   ถาไมเหมาะสมก็ดําเนินการปรับปรุง 

• การจัดหมวดหมูความรู  ใหเหมาะสมตอการใชงาน 
• การจัดเก็บ ความรู   เพ่ือใหคนหาไดงาย 
• การสื่อสารเพื่อถายทอดความรู 
• การจัดกิจกรรมและกระบวนการเพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยนความรู 
• การวิเคราะห  สังเคราะห เพ่ือยกระดับความรู 
• การสรางความรูใหม 
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• การประยุกตใชความรู 
• การเรียนรูจากการใชความรู 

 การจัดการความรูเริ่มที่ปณิธานความมุงมั่น (purpose) อันยิ่งใหญรวมกันของสมาชิกขององคกร กลุม
บุคคล หรือเครือขาย  ที่จะรวมกันใชความเพียรดําเนินการจัดการความรู ดวยวิธีการและยุทธศาสตรอัน
หลากหลาย  เพ่ือใชความรูเปนพลังหลักในการบรรลุเปาหมายตามความมุงม่ัน  เพ่ือประโยชนขององคกร  กลุม
บุคคล เครือขาย และยังประโยชนอันไพศาลใหแกสังคมในวงกวางดวย 
 การจัดการความรูมีความหมายกวางกวาการจัดการสารสนเทศ  กวางกวาการจัดการขอมูล  และกวาง
กวาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 ในการจัดการความรู จะตองมีการจัดการครบทั้ง 3 องคประกอบของความรูคือ ความรูฝงลึกในคน    
ความรูแฝงในองคกร  และความรูเปดเผย       รวมทั้งจะตองมีเปาหมายเพื่อการพัฒนากิจกรรมหลัก (core 
activities) ขององคกร  กลุมบุคคล หรือเครือขาย  

การจัดการความรู จะตองดําเนินการในลักษณะที่บูรณาการอยูในกิจกรรมหรืองานประจํา     ไมถือ
เปนกิจกรรมที่แยกจากงานประจํา  ตองดําเนินการโดยไมทําใหสมาชิกขององคกรรูสึกวามีภาระเพิ่มขึ้น 
 การจัดการความรูเนนการดําเนินการเกี่ยวกับคนในองคกร  กลุมบุคคล หรือเครือขาย  ผลของการ
จัดการความรูวัดจากผลงาน   วัฒนธรรมองคกร  สินทรัพยทางปญญาขององคกร  และความสามารถใน
การสรางนวัตกรรมหรือการปรับตัวขององคกร 
 การจัดการความรู มีทั้งการจัดการความรูที่ดี  และการจัดการความรูที่เลว   การจัดการความรูที่ดีมี
ลักษณะลงทุนนอย  แตไดผลกระทบมาก   การจัดการความรูที่เลว เปนการจัดการความรูที่ไดผลไมคุมคาการ
ลงทุน 
 พ้ืนฐานสําคัญตอความสามารถในการจัดการความรู คือ ความเปนองคกรเรียนรู (Learning 
organization) หรือองคกรเคออรดิก (chaordic  organization)   และการที่สมาชิกขององคกรเปนบุคคล
เรียนรู (learning person) 
 ในเร่ืองการจัดการความรู ไมมีสิ่งใดหรือหลักการใดสําคัญยิ่งกวาจินตนาการ     และความคิดริเริ่ม
สรางสรรค   กลุมผูดําเนินการจัดการความรูจะตองม่ันใจที่จะใชจินตนาการและความคิดริเร่ิมสรางสรรคเพ่ือ
การจัดการความรูอยางเต็มที่   มีความเปนอิสระที่จะคิด  มีความมั่นใจที่จะคิด   และนําความคิดมาแลกเปลี่ยน
เรียนรูรวมกันอยางสรางสรรค   โดยเฉพาะอยางยิ่งการคิดรวมกันผานการกระทํา เพ่ือเปาหมายบรรลุความ
มุงม่ันที่กําหนดรวมกัน 
 ในภาพกวาง การจัดการความรูจะตองเชื่อมโยงกับกิจกรรมเกี่ยวกับความรูที่หลากหลาย เชน การสราง
ความรู (วิจัย)    วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   นวัตกรรม    การศึกษา   การพัฒนาคน  วัฒนธรรมการเรียนรู 
 สคส. ดําเนินการภายใตความเชื่อวา  ความรูมีอยูทั่วไป  และมีการจัดการอยูแลว   สคส. เขาไป
เชื่อมโยงใหมีการจัดการความรูอยางเปนระบบขึ้น  และใชเทคโนโลยีสารสนเทศชวยเพ่ิมพลังในการจัดการ
ความรู   และการดําเนินการจะไมหยุดอยูที่ระดับความรูเทานั้น   แตจะเนนไปถึงระดับปญญา  คุณคา และ
ความดี 
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3. วัตถุประสงคของ สคส. 
 3.1 วัตถุประสงครวม      เพ่ือ 

3.1.1 สงเสริมการวิจัยและพัฒนาทักษะในการจัดการความรู และการประยุกตใชการ
จัดการความรูใหเปนสวนหนึ่งของกิจกรรมประจําขององคกรทุกประเภทใน
สังคมไทย 

3.1.2 สงเสริมการวจัิยและพัฒนาศาสตรวาดวยการจัดการความรูในสังคมไทยใน
บริบทตาง ๆ  

3.1.3 สงเสริมการวจัิยและพัฒนาระบบการจัดการความรูในสังคมไทย 
3.1.4 สังเคราะหองคความรูและทักษะ ตามขอ 3.1.1-3.1.3 เผยแพรแกสาธารณชน 
3.1.5 สงเสริมการพัฒนานักจัดการความรูในสังคมไทย 

    
3.2  วัตถุประสงคสําหรับ    ปแรก 

3.2.1 ไดความชัดเจนของวัตถุประสงคตามขอ 3.1 สําหรับใชในการดําเนินการในป
ตอ ๆ ไป 

3.2.2 ไดผลของโครงการนํารอง ทดลองดําเนินการจัดการความรูในองคกร หรือ
ประเด็น (issue) แบบตาง ๆ  อยางนอย 6 โครงการ  โดยที่ 1/3 –1/2 ของ
โครงการทั้งหมดเกี่ยวของกับการสรางเสริมสุขภาพโดยตรง   และมีโครงการ
จํานวนหนึ่งเชื่อมโยงกับกิจกรรมเพื่อความเขมแข็งของชุมชน และนํามา
สังเคราะหเปนองคความรูเบื้องตนวาการจัดการความรูในองคกรในภาคสวน
ตาง ๆ ของสังคมไทย ควรดําเนินการอยางไร 

3.2.3 มีการนําเสนอรายงานเบื้องตนเกี่ยวกับสถานภาพของการจัดการความรูใน
สังคมไทย และเสนอแนะระบบการสงเสริมที่เหมาะสม 

3.2.4 มีการจัดการประชุมปฏิบัติการฝกอบรมนักจัดการความรู อยางนอย 1 ครั้ง  มี
ผูเขารับการอบรม 10-20 คน 

3.2.5 การจัดทํา software สําหรับทํา data mining ที่เหมาะสมตอการใชงานจัด การ
ความรูในสังคมไทย 

3.2.6 การจัดทําฐานขอมูล และเครือขายขอมูลฐานความรู  สําหรับนํามาใช
ประโยชนในการจัดการความรู 

3.2.7 ทุนวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา  และทุนวิจัยรูปแบบอ่ืน สําหรับสรางศาสตรดาน
การจัดการความรูในสังคมไทย 

3.2.8 การเผยแพรกิจกรรมการจัดการความรู   และองคความรูที่สังเคราะหขึ้นจาก
กิจกรรมดังกลาวแกสังคมไทย  หลากหลายรูปแบบ  โดยรูปแบบหนึ่งคือ 
หนังสือที่มีคุณภาพสูงทางวิชาการอยางนอย 1 เลม 

3.2.9 การจัดทํา webboard    เพ่ือเผยแพรและแลกเปลี่ยนความรูและทักษะ
เกี่ยวกับการจัดการความรู 
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3.2.10 มีการนําเสนอผลการประเมินการดําเนินการในปแรก  โดยคณะผูประเมินที่
เปนบุคคลภายนอก  

3.2.11 มีการดําเนินการอื่น ๆ ตามวัตถุประสงครวม  และตามคําแนะนําของ
คณะกรรมการนโยบาย สคส. 

3.2.12 ไดขอเสนอการดําเนินการโครงการ ในปที่ 2-5 
 

3.3 วัตถุประสงคสําหรับปที่ 2-3 
3.3.1 มีการดําเนินการตามวัตถุประสงครวม  ภายใตขอกําหนดนโยบายและ

แผนงานโดยคณะกรรมการนโยบาย สคส. 
3.3.2 มีการดําเนินการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสงเสริมการจัดการความรูในรูปแบบ

ตาง ๆ อยางหลากหลาย  โดยมีกิจกรรมตอไปน้ีเปนอยางนอย 
3.3.2.1 โครงการนํารอง ทดลองดําเนินการจัดการความรูในองคกรแบบ

ตาง ๆ      เพ่ือพัฒนารูปแบบของการจัดการความรูในสังคมไทย 
3.3.2.2 การประชุมใหญ ในลักษณะของมหกรรมจัดการความรูประจําป 

เพ่ือเปนเครื่องมือในการแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณและ
เชื่อมโยงเครือขายการจัดการความรู  และเผยแพรหลักการและ
วิธีการจัดการความรูแกสังคมไทย 

3.3.2.3  การประชุมใหญระดับภูมิภาค  ในทํานองเดียวกันกับขอ 3.3.2.2 
3.3.2.4 การพัฒนาขีดความสามารถในการจัดการทรัพยสินทางปญญา  

เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดทางสังคม  และประโยชนรองลงมา คือ 
ประโยชนเชิงธุรกิจ 

3.3.2.5  การดําเนินการตามขอ 3.2.5 – 3.2.9  ตอเน่ืองจากปที่ 1 
3.3.3 เม่ือครบ 2 ½ ป  มีองคกร  กลุมบุคคล  หรือเครือขาย  ที่ดําเนินการจัดการ

ความรูไดผลดี เปนตัวอยางไดไมนอยกวา 30 องคกร      กลุมบุคคลหรือ
เครือขาย   

3.3.4 มีการประเมินโดยใหคณะบุคคลที่ไมเกี่ยวของกับกิจกรรมของ สคส. (third 
party)  ประเมิน  พบวาการลงทุนสนับสนุน สคส. กอผลประโยชนตอ
สังคมไทยอยางคุมคา  ในลักษณะที่เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิต และสงผลตอ
การเพิ่มผลิตภาพประชาชาติ  หรือมีหลักฐานบงชี้วาจะสงผลดังกลาวในระยะ
ยาว   การประเมินน้ีจะกระทําภายใน 2 ½ ป หลังจากเริ่มโครงการ  

3.3.5 สคส. มีเจตนารมณที่จะดําเนินการตอไปอีก หลังสิ้นสุดโครงการในปที่ 3 แลว  
หากผลการประเมินตามขอ 3.3.3  ไดผลตามที่คาดหวัง  โดยจะไดหารือกับ 
สสส. ในเรื่องการขอความสนับสนุนตอไป 
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4. แผนการดําเนินงาน 
4.1 จัดตั้งสถาบันสงเสริมการจัดการความรูเพ่ือสังคม (สคส.)   โดยมี ศ.นพ.วิจารณ  พานิช       เปน

ผูอํานวยการ ในชวง 3 ปแรก ทํางานเต็มเวลา  สคส.เปนโครงการอิสระอยูภายใต สกว.  ใช
กฎระเบียบและกลไกการตรวจสอบของ สกว.  และมีคณะกรรมการนโยบายของโครงการ ทําหนาที่
กํากับทิศทางการดําเนินงานดวย   เม่ือขยายตัวเต็มที่ สคส.จะมีพนักงานที่ทํางานอยูภายในองคกร 
ไมเกิน 20 คน (ไมนับผูรับทํางานอยูภายนอกองคกร) 

4.2 สคส. จะมีคณะกรรมการนโยบายของตนเอง  ทําหนาที่กํากับทิศทางการทํางานของ สคส.  โดย
คณะกรรมการดังกลาวมีผูทรงคุณวุฒิเปนประธานกรรมการ  ผูจัดการ สสส. และผูอํานวยการ สกว. 
เปนกรรมการ  และมีผูทรงคุณวุฒิอีกจํานวนไมต่ํากวา 6 คน แตไมเกิน 8 คน ที่ สสส. และ สกว. 
รวมกันสรรหา   ผูอํานวยการ สคส. เปนกรรมการและเลขานุการ  คณะกรรมการดังกลาวมีวาระ 3 
ป   โดยเมื่อครบกําหนด 1 ½ ป ใหจับสลากใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิจํานวนกึ่งหน่ึงหมดวาระ   
กรรมการที่ถูกจับสลากออก อาจไดรับแตงตั้งใหเปนกรรมการในวาระใหมได   สวนกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิที่เหลือ และประธานกรรมการใหอยูในวาระจนครบ 3 ป  และอาจไดรับแตงตั้งใหเปน
กรรมการหรือประธานกรรมการในวาระตอไปก็ได 

4.3 จะมีการทบทวนสถานภาพของ สคส.  หลังจากไดรับผลการประเมินตามขอ 3.3.4   หากมีความ
เหมาะสมอาจใหเปนสถาบันในสังกัดมูลนิธิที่มีวัตถุประสงคตรงกับวัตถุประสงคของ สคส.  ทั้งนี้
การตัดสินใจขึ้นอยูกับ สกว. 

4.4 การดําเนินการของ สคส. จะยืดถือหลักการดําเนินการเองใหนอยที่สุด กระจายงานออกสูภายนอก
ใหมากที่สุด  ดําเนินการเองเฉพาะเทาที่จําเปนเทานั้น  โดยที่งานหลักที่ สคส. ตองทําเองคือ งาน
เชื่อมโยงภาคีตาง ๆ และงานสังเคราะหองคความรูดานหลักการและปฏิบัติการของการจัดการ
ความรูในสังคมไทย  ที่ยกระดับใหสูงขึ้นและทรงพลังมากขึ้นเรื่อย ๆ  

4.5 การดําเนินการของ สคส. เนนการสงเสริมสนับสนุนและการเชื่อมโยงเครือขาย เพ่ือใหหลักการและ
ปฏิบัติการเกี่ยวกับการจัดการความรูไดรับการพัฒนาและบูรณาการเปนเน้ือเดียวกันกับงานประจํา
ในทุกภาคสวนของสังคม 

4.6 กิจกรรมที่สนับสนุนไมนอยกวากึ่งหน่ึง มีเปาหมายเพื่อสงเสริมการจัดการความรูในสังคมชนบท 
หรือในภาคประชาชนที่มีความยากจน    และไมนอยกวากึ่งหน่ึงเกี่ยวกับองคกรหรือกิจกรรมที่
ทํางานใหผลโดยตรงตอการสรางเสริมสุขภาพ 

4.7 ไมเนนการเปนแหลงทุนสนับสนุนกิจกรรมการจัดการความรู  แตเนนการจัดการเพื่อสราง
กระบวนการสงเสริมสนับสนุนตามขอ 4.4 
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5. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
 เม่ือดําเนินการครบ 3 ป  คาดวาจะมีผลงานดังตอไปน้ี 

5.1 เกิดเครือขายปฏิบัติการการจัดการความรูเปนสวนหนึ่งของงานประจําภายในองคกรในสังคมไทย  
มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ  ความรูและทักษะระหวางกัน  ทําใหการจัดการความรูมีคุณภาพ
มากขึ้นเรื่อย ๆ  และสรางผลกระทบในการเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชน  และเพิ่มผลิตภาพ
ประชาชาติ  และเม่ือมีการประเมินผลกระทบตามขอ 3.2.3 พบวาผลที่ไดรับคุมคาการลงทุน
สนับสนุน 

5.2 มีการพัฒนาศาสตรวาดวยการจัดการความรูในสังคมไทย  และมีนําศาสตรดานนี้จากตางประเทศ
มาปรับใหเหมาะสมตอบริบทไทย  เผยแพรตอสังคมไทยในรูปแบบตาง ๆ รวมทั้งในรูปของ
หนังสือ 

5.3 เกิดระบบการจัดการความรูในสังคมไทย 
5.4 เกิดเครือขายฐานขอมูลความรู  และเครื่องมือในการทํา data  mining 
5.5 เกิดนักจัดการความรูที่มีความเชี่ยวชาญระดับสูงทํางานไดเอง จํานวน 10-20 คน และนักจัดการ

ความรูระดับปฏิบัติการที่สามารถทํางานจัดการความรูภายใตกํากับของนักจัดการความรูระดับ
เชี่ยวชาญ จํานวน 100 คน 

5.6 มีองคกร  กลุมบุคคล  หรือเครือขาย ที่ดําเนินการจัดการความรูไดผลดี เปนตัวอยางได  จํานวน
ไมนอยกวา 30 องคกร กลุมบุคคล หรือเครือขาย 

 
6. ผูไดรับประโยชนจากการดําเนินงานของ สคส. 
 ผูไดรับประโยชนจากการดําเนินงานของ สคส. มี 2 กลุมคือ 

(1)  ผูเขามารวมเครือขายพัฒนาหลักการ  วิธีการ   และปฏิบัติการของการจัดการความรูในบทบาท
ตาง ๆ   ไดแก เขารวมโครงการนํารอง, รวมในการประชุม สัมมนา  ประชุมปฏิบัติการ ฝกอบรม 
มหกรรมการจัดการความรู, รวมพัฒนาเครื่องมือ, รวมพัฒนาฐานความรู, รวมวิจัยเพ่ือสราง
ศาสตรดานการจัดการความรูในบริบทของสังคมไทย  เปนตน    จํานวนหนึ่งจะพัฒนาขึ้นเปนนัก
จัดการความรู  ทําประโยชนใหแกสังคมไทยในฐานะผูมีความรูและทักษะดานการจัดการความรู      
ผูเขามารวมเครือขายจัดการความรูดังกลาว  มีทั้งที่เปนบุคคล กลุมบุคคล องคกร ชุมชน และ
เครือขายของบุคคล กลุมบุคคล องคกร และชุมชน 

(2) สังคมไทยในภาพรวม จะไดรับประโยชนในฐานะผูไดรับผลกระทบ  จากการวิวัฒนสังคมไทย  
จากสังคมที่เนนความรูสึก เปนเนนความรู (ที่มีหลักฐาน)  เกิดการเปลี่ยนแปลงในลักษณะของ
การเปลี่ยนวัฒนธรรม  ไปเปนวัฒนธรรมความรู  อันเกิดจากการแทรกซึมของกระบวนการ
จัดการความรูเขาไปในทุกภาคสวนของสังคม 

 
ประโยชนที่เกิดขึ้นดังกลาว  ประมาณครึ่งหน่ึงจะเกิดผลโดยตรงตอสุขภาพ  โดยที่โครงการที่

สนับสนุนโดย สคส.  สวนหนึ่งจะเนนผลดังกลาว  และทุกโครงการจะคํานึงถึงผลตอการสรางเสริมสุขภาพ
ดวยเสมอ 

 



- 8 - 

7. งบประมาณ 
7.1 งบประมาณในภาพรวม 3 ป เปนเงิน 210 ลานบาท  แจกแจงเปนงบประมาณรายป ไดดังน้ี 

ปที่ 1 (1 พ.ย.45 – 31 ต.ค.46)     40 ลานบาท 
 เปนคาจางบุคลากรและคาใชจายภายในสํานักงานไมเกิน 12  ลานบาท 
ปที่ 2  (1 พ.ย.46 – 31 ต.ค.47)     70 ลานบาท 
 เปนคาจางบุคลากรและคาใชจายภายในสํานักงานไมเกิน 14 ลานบาท 
ปที่ 3 (1 พ.ย.47 – 31 ต.ค.48)     100 ลานบาท 
 เปนคาจางบุคลากรและคาใชจายภายในสํานักงานไมเกิน 15 ลานบาท 

7.2 คาใชจายหลักของ สคส. ใชสนับสนุนกิจกรรมเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการความรู และสงเสริม
เครือขายการจัดการความรู  ทั้งที่ดําเนินการโดยบุคคล องคกร  หรือกลุมบุคคล หรือเครือขาย
ภายนอก  และที่ดําเนินการบริหารจัดการโดยตรงภายใน สคส.  เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคตามขอ 
3    คาใชจายหลักดังกลาว จะเปนเงินไมต่ํากวารอยละ 70 ของงบประมาณในปที่ 1  และไมต่ํา
กวารอยละ 80 และ 85 ของงบประมาณในปที่ 2 และ 3  ตามลําดับ    ขอกําหนดนี้มีไวเพ่ือแสดง
ประสิทธิภาพในการใชงบประมาณ  และถือวาเปนขอกําหนดที่ยืดหยุนไดตามเหตุผลที่เหมาะสม 

7.3 รายละเอียดแผนงานและแผนการใชเงินโดยสังเขปของงบประมาณในปที่ 1  มีดังน้ี 
  แผนงานและแผนการใชเ งินนี้  ไมถือเปนแผนตายตัว  มีความยืดหยุนไดเพ่ือใหเกิด
ความสําเร็จในระดับที่ลึกและเชื่อมโยงอยางแทจริง 

 7.3.1  การสนับสนุนโครงการนํารอง 20 โครงการ   14 ลานบาท 
 7.3.2  สนับสนุนการศึกษาสถานภาพของการจัดการความรูในสังคมไทย 

   จํานวน 2-3  โครงการ        2 ลานบาท 
      7.3.3  สนับสนุนการจัดการประชุมปฏิบัติการ ฝกอบรมนักจัดการความรู 

               จํานวน 1-2 ครั้ง  คน 30-60 คน    0.6 ลานบาท 
7.3.4 สนับสนุนการพัฒนาซอฟทแวรสําหรับการขุดคนขอมูล (data  mining) 

   สําหรับใชในการจัดการความรูในสังคมไทย     2 ลานบาท 
7.3.5  สนับสนุนการจัดทําฐานขอมูลเปนเครือขาย  สําหรับใชประโยชนในการจัดการความรู 

                ในสังคมไทย         5 ลานบาท 
7.3.6 สนับสนุนทุนวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา เพ่ือสรางศาสตรวาดวยการจัดการความรู 

                 ในสังคมไทย         2 ลานบาท 
7.3.7 สนับสนุนการเผยแพรกิจกรรมการจัดการความรู และการสังเคราะหองคความรู 

ดานการจัดการความรูจากกิจกรรมที่เกิดขึ้นในสังคมไทย   2 ลานบาท 
7.3.8 การจัดทํา Website & webboard  เผยแพรและสรางเครือขายแลกเปลี่ยนประสบการณ 

การจัดการความรู        1 ลานบาท 
7.3.9 คาใชจายในการประเมิน        1  ลานบาท 
7.3.10 คาใชจายในสํานักงาน (คาเชาพื้นที่ คาตกแตง ครุภัณฑ เงินเดือน และคาใชจาย 

                 ในการดําเนินการ)      10.4 ลานบาท 
   รวม      40 ลานบาท 
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8.  การประเมินผล 
  การประเมินผลจะทําใน 2 ลักษณะ 
  8.1  Formative  Evaluation    เปนการประเมินเพ่ือใชเปน feedback ในการพัฒนาการ
ดําเนินงานของโครงการใหมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น   จะจัดการประเมินโดย สกว. เปนผูริเริ่ม
ดําเนินการ  ใชเงินของโครงการ  และจะประเมินหลังดําเนินงานโครงการไปแลว 12-18 เดือน   ตามความ
เหมาะสม  ผูประเมินจะเปนบุคคลภายนอกที่ไมเกี่ยวของกับงานของ สคส. โดยตรง 
  8.2  Summative  Evaluation   เปนการประเมินผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงคของโครงการ    
ตรวจสอบกระบวนการทํางาน  ตรวจสอบความคุมคาของการลงทุน  ตรวจสอบผลกระทบที่เกิดขึ้นหรือคาดวา
จะเกิดขึ้นในอนาคต  และประเมินโอกาสของความสําเร็จและผลกระทบในอนาคต  (ซ่ึงตรงกับการประเมินทีร่ะบุ
ในขอ 3.3.4)   การประเมินนี้ดําเนินการและจายคาใชจายโดย สสส.  ผูประเมินเปนบุคคลภายนอก ที่ไม
เกี่ยวของกับงานของ สสส. โดยตรง 

 
ขอรับรองวาขอเสนอโครงการนี้  ไมไดเสนอขอการสนับสนุนจากแหลงทุนอ่ืน 

 
 
 

(ศ.นพ.วิจารณ  พานิช) 
       ผูรับผิดชอบโครงการ 
         1  กันยายน 2545 


