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เร่ิมประชุมเวลา   9.10 น. 
 
วาระที่ 1  เร่ืองเพื่อทราบ 
วาระ 1.1 ประกาศแตงตั้งคณะกรรมการนโยบายสถาบันสงเสริมการจัดการความรูเพื่อสังคม 
 

ผูอํานวยการสถาบันสงเสริมการจัดการความรูเพ่ือสังคม  กรรมการ และเลขานุการ ไดแจงตอ
ที่ประชุม  เรื่อง ประกาศแตงตั้งคณะกรรมการนโยบายสถาบันสงเสริมการจัดการความรูเพ่ือสังคม ของ
คณะกรรมการนโยบายกองทุนสนับสนุนการวิจัย  ซ่ึงมีรายละเอยีดดังนี ้

 
ก. องคประกอบ 

1.  ศาสตราจารย ดร. สมชัย ฤชุพันธุ                ประธานกรรมการ 
2.  ผูอํานวยการสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย           รองประธานกรรมการ  
3.  ศาสตราจารย สุมน อมรวิวัฒน              กรรมการ 
4.  นายสุรินทร กิจนิจชีว               กรรมการ 
5.  ดร. เสรี พงศพิศ                กรรมการ 
6.  นายแพทย อนุวัฒน ศุภชตุกิุล              กรรมการ 
7.  นายนิพนธ สุรพงษรักเจริญ               กรรมการ 
8.  ผูจัดการสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ            กรรมการ 
9. ผูอํานวยการสถาบันสงเสริมการจัดการความรูเพ่ือสังคม   กรรมการและเลขานุการ 
 

ข. อํานาจหนาที่ 
1.    กําหนดนโยบาย  แผนการดําเนินงาน   หลักเกณฑการประเมินผล  และมาตรการ

ตาง ๆ  เพ่ือใหสถาบันสงเสริมการจัดการความรูเพ่ือสังคม  ดําเนินงานไปไดตาม
วัตถปุระสงค   ตรงเปาหมาย อยางมีประสิทธิภาพและคลองตัว 

2.    แตงตั้งที่ปรึกษาและคณะอนุกรรมการได ตามความจําเปน 
3. ตดิตามการดําเนินงานของสถาบันสงเสริมการจัดการความรูเพ่ือสังคม  และรายงาน

ผลการดําเนินงานประจําปใหคณะกรรมการนโยบายกองทุนสนับสนุนการวิจัยทราบ 
 

ความเห็นท่ีประชุม 
 
           รับทราบ  
 
 
 
 
 



สรุปการประชมุคณะกรรมการนโยบาย สคส. ครั้งที่ 1  3/7 

วาระ 1.2 ขอเสนอโครงการ   สถาบันสงเสริมการจัดการความรูเพื่อสังคม (สคส.)  ท่ีไดรับการสนับสนุน
จาก สสส. 

  กรรมการและเลขานุการแจงวาฝายเลขานุการไดแนบ  ขอเสนอโครงการ  สถาบันสงเสริมการ
จัดการความรูเพ่ือสังคม (สคส.)  ที่ไดรับการสนับสนุนจาก สสส.  เพ่ือคณะกรรมการนโยบายฯ  ได
ทราบถึงรายละเอยีดของโครงการ ที่นําเสนอ และไดรับอนุมตัิทนุสนับสนุนจาก สสส. 
 
ความเห็นท่ีประชุม 

           รับทราบ  
 
วาระ 1.3  ศาสตรวาดวยการจัดการความรู 

กรรมการและเลขานุการ ไดรายงานตอที่ประชุม  ในเรื่องพัฒนาการของศาสตรวาดวยการ
จัดการความรู  ซ่ึงแบงเปน 3 ยคุ  ดังนี้     
1.    ยุคเนนเทคโนโลยีสารสนเทศ   เนนการจัดการสารสนเทศ 
2. ยุคเซ็กกี้ (SECI = Socialization,  Externalization, Combination, Internalization)   เนน

วงจรยกระดับความรูแบบฝงลึก (tacit knowledge) และ ความรูเปดเผย (explicit 
knowledge)  เสนอโดย Nonaka 

3. ยุคปจจุบัน   เนน  Complex Knowlegde  และ   Organic Knowledge Management   มี
การนําศาสตรแหงความซับซอน   ทฤษฎีไรระเบียบ (Chaos Theory)   ระบบที่ซับซอนและ
ปรับตัว (Complex-Adaptive System)  มาประยุกตใช   

 
ความเห็นท่ีประชุม 
  รับทราบ 
 

วาระ 1.4 รายชื่อโครงการที่ไดรับการสนับสนุนจาก สคส. และโครงการที่อยูระหวางการพัฒนา 
กรรมการและเลขานุการไดช้ีแจงวิธีการทํางานของ สคส. วา สคส. ไมเนนเปนแหลงทุน  เนน

ทํางานรวมกับภาคีเปนหลัก  แตมีการใหทุนสนับสนุนโครงการเปนองคประกอบหนึ่งดวย  โดยใน
ระยะเวลา 6 เดือนแรกของการทํางาน  สคส. มีโครงการที่ใหการสนับสนุนไปแลว รวม 4 โครงการ  
และมีขอเสนอโครงการที่อยูระหวางการพิจารณาอีกจํานวนหนึ่ง   ทั้งนี้ฝายเลขานุการไดแนบรายชื่อ
โครงการทั้งหมดในแฟมการประชุม  เพ่ือเปนขอมูลแกคณะกรรมการนโยบายฯ   ในการติดตามการ
ดําเนินงานในระยะตอไป 

 
ความเห็นท่ีประชุม 

    รับทราบ 
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วาระที่ 2 เร่ืองเพื่อพจิารณา 
วาระ 2.1 แนวทางและแผนดําเนินงานของ สคส. ในปท่ี 1 และในระยะเวลา 3 ปท่ีไดรับการสนับสนุน   

จากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ 
  กรรมการและเลขานุการไดนําเสนอแนวทางการดําเนินการ สคส. และขอคําแนะนําวิธีการ

ดําเนินงานจากคณะกรรมการนโยบายฯ  เพ่ือใชเปนแนวทางในการดําเนินงาน  และเพ่ือปองกันมิให 
สคส. เดินผดิทาง หรือดําเนินการในจุดที่ไมเกิดประโยชนอยางแทจริง   สาระสําคัญโดยสรปุมดีังน้ี 

  สคส. มีปณิธานความมุงมั่น (Purpose)  ที่จะดําเนินการสงเสริมใหมีการสราง และใชความรู
อยางเขมขนในทุกหยอมหญา และทุกกิจกรรมในสังคมไทย   โดยมีวัตถุประสงคหลัก 2 ประการ  คือ 
(1) การสรางกระแส และ (2) สรางขีดความสามารถในการจัดการความรู  โดยมีเปาหมาย 5 
เร่ืองคือ   สรางทักษะดานการจัดการความรู   สรางศาสตรดานการจัดการความรู      สราง
ระบบของการจัดการความรูในสังคมไทย      สรางนักจัดการความรู   และสังเคราะห เผยแพร
ศาสตรและประสบการณดานการจัดการความรู   ซ่ึงเปล่ียนแปลงไปจากแนวคดิในระยะตนของ
การดําเนินโครงการที่มุงการสรางขีดความสามารถเปนหลัก   ดังนั้นเมื่อตองใชการสรางกระแสเปนอีก
เครื่องมือหน่ึง  จะทําใหกิจกรรมของสคส. เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมคอนขางมาก    

การดําเนินการปที่ 1  มีวัตถปุระสงค เพ่ือใหเกิดผลหรอืกิจกรรมดังตอไปน้ี 
- ไดความชัดเจนตอวัตถุประสงครวมของโครงการ 
- ไดผลโครงการนํารอง 6 โครงการ 
- รู สถานภาพของการจัดการความรูในสังคมไทย และแนวทางการสงเสริม 
- มีการจัดการฝกอบรมวิธีการจัดการความรู เพ่ือสรางนักจัดการความรู 
- มีการใชซอฟทแวรเพ่ือสรางสารสนเทศ และความรู (เดิมมุงที่การสราง

ซอฟทแวร)  สําหรับนําไปใชประโยชน 
- มีการดําเนินการเชื่อมโยงฐานขอมูลความรู (Database Network) 
- มีการใหทุนวิจัย เพ่ือสรางความรูเกี่ยวกับการจัดการความรู ผานบัณฑิตศึกษา 

และชองทางอื่น ๆ 
- มีการเผยแพรกจิกรรมการจัดการความรู 
- มี Website & webboard สําหรบัเผยแพรหลักการและวิธีการจัดการความรู  

รวมท้ังเพ่ือเคลื่อนขบวนการจัดการความรูในสังคมไทย 
- ไดผลการประเมินผลโครงการในปที่ 1 
- ไดขอเสนอโครงการ ปที่ 2-3  
 

สวนวิธีการทํางาน   สคส. จะเปนองคกรเล็ก และแบน  เนนการสื่อสารแนวราบ  ไม
ดําเนินการเอง หรือดําเนินการเองนอยที่สดุเทาที่จําเปน  มุงเนนการเชื่อมโยงเครือขาย  และทํางาน
รวมกับภาค/ีหุนสวน   สคส. ดําเนินงานบนความเชื่อในความหลากหลาย  จัดการความซับซอน  โดย
ใหนํ้าหนักของงานในภาคทันสมัย และภาคพอเพียงเทาเทียมกัน  แตเนนลงแรงในภาคพอเพียง
มากกวา (สองในสาม)  อีกทั้งตองเขาไปทํางานในชองวางที่สําคัญ  ๆ ในสังคม และหาจุดคานงัด 
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กรรมการและเลขานุการไดรายงานถึงกิจกรรมที่ไดดําเนินการไปแลววามดีังนี้ 

- การประชุมระดมความคดิ 5 ครั้ง ระหวาง พฤษภาคม 2545 ถึง มกราคม 2546 
- โครงการนํารอง ซ่ึงปจจุบันไดสนับสนุนไปแลว 4 โครงการ และอยูในระหวาง

การพิจารณาราว 10 โครงการ โดยแนวคดิหลักในการสนับสนนุโครงการ คือ 
ผูใชความรู  เปนผูปฏิบตัิหลัก ในการใช สราง และยกระดบัความรู    กิจกรรม
จัดการความรูดาํเนินตอไปได หลังโครงการสิ้นสุด  โดยไมจําเปนตองมี
ทุนอุดหนุน    และกิจกรรมมีผลตอ หรือเช่ือมโยงกับสวนอื่น ๆ นอกโครงการ 

- จัดการประชุมวชิาการประจําเดือน  เพ่ือสรางเครือขายนักปฏบิัติ หนวยงาน 
และเชื่อมโยงผูคน (connect people)  ที่เกี่ยวของหรือมีความสนใจหลักการ
และวิธีการดานการจัดการความรู  รวมทั้งยังเปนการสํารวจสถานภาพ การ
เคลื่อนขบวนการจัดการความรู  หาปญหา และสามารถสังเคราะหและสราง
ศาสตร 

การสรางกระแสการจัดการความรู  สคส. วางแผนกิจกรรมที่จะดําเนินการไวในการดําเนินงาน
ในปที่ 2 ดังนี้ 

- ชุมชนกิจกรรมความรูแหงป (Community of Practice of the Year) 
- มหกรรมความรู 

 
มติท่ีประชุม 

 
คณะกรรมการไดอภิปรายในเรือ่งน้ีอยางกวางขวาง โดยสรุปประเด็นที่เปนความเห็นและคําแนะนํา  

เพ่ือเปนแนวทางในการดําเนินงานของ สคส. มีดังนี้ 
1. การดําเนินงานของ สคส. ควรคํานึงถึงประเดน็คุณคา ศีลธรรม  การแกปญหาสังคมในภาพ

ใหญ  ความเหลื่อมล้ํา  รวมทั้งการสรางความกลมกลืน (harmony) ในสังคม  เพ่ือสรางความ
มั่นคงของประเทศ ความมั่นคงในฐานะไมพ่ึงพาตางประเทศในเรื่องใดเรือ่งหนึ่งโดยสิ้นเชิง 

2. ใหดําเนินงานโดยการสรางกระแส ซ่ึงถอืเปนกศุโลบายหรือเครื่องมือ   และการสรางขีด
ความสามารถควบคูกันไป  อยางไดสมดุล 

3. ใหมุงเนนกลุมเปาหมายที่เปนผูดอยโอกาสในสังคม  ไมใสทุนไปในกิจกรรมสําหรับภาคทันสมัย 
(modern sector)  มากเกินความจําเปน  

4. ดําเนินการโดยเขาไปทํางานกับ ‘สถาบัน’ ที่มีอยูแลว  ไดแก โรงเรียน วัด  อบต.  หนวย
ราชการ ฯลฯ   และใหเนนโรงเรียนเปนแหลงสั่งสมความรู  และทักษะการจัดการความรูใน
พ้ืนที่ 

5. ประเด็นใหญที่สดุที่ควรใชความพยายามในการสรางขีดความสามารถ ไดแก  การจัดการ
ความรู เพ่ืออาชพี และชีวิตของชาวบาน  และสนับสนุนการจัดการความรูผานวงจรการเลาเรื่อง   
แลวนําไปจัดแบบแผน  ตีความ  ปอนกลับ  ทดลองใช  แลวนํามาเลาเรื่องใหม  และเกิดการ
ยกระดับความรู 
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วาระ 2.2 หลักเกณฑการประเมินผล 
2.2.1   กรรมการและเลขานุการ นําเสนอหลักเกณฑการประเมินผล ตามที่ไดเสนอตอ สสส. ไวดังนี้ 

1.  Formative Evaluation  เปนการประเมินผลเพ่ือใชเปนการสะทอนภาพของการดําเนินงาน
ของโครงการ  และเสนอแนะวิธีปรับปรุงการดาํเนินงานใหแกผูทํางาน   จะจัดการประเมินโดย 
สกว.  โดยใชเงินของโครงการ  และจะประเมินผลหลังดําเนินโครงการไปแลว 12-18 เดือน  
โดยผูประเมินเปนบุคคลภายนอกที่ไมเกีย่วของกับงานของ สคส. โดยตรง 
2.  Summative Evaluation  เปนการประเมินผลสัมฤทธ์ิตามวัตถปุระสงคของโครงการ   
ตรวจสอบกระบวนการทํางาน  ความคุมคาของการลงทุน   ตรวจสอบผลกระทบที่เกิดข้ึนหรอื
คาดวาจะเกิดข้ึนในอนาคต  และประเมินโอกาสของความสําเร็จและผลกระทบในอนาคต    
การประเมินนี้ดาํเนินการและจายคาใชจายโดย สสส.  ผูประเมนิเปนบุคคลภายนอก ที่ไม
เกี่ยวของกับงาน ของ สคส. โดยตรง 

 
2.2.2 ฝายเลขานุการ ไดนําเสนอตัวชีว้ัดสําคญั สําหรบับอกความสําเร็จของ สคส. ดงันี้ 

1.  “มีการสรางและใชความรูอยางเขมขนในทุกหยอมหญา  และทุกกิจกรรมในสังคมไทย”  
วัดกระบวนการที่นําไปสูเปาหมายนี้   และประเมินสถานภาพวาเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีข้ึน    
ดําเนินการโดยบุคลภายนอก ในเดือนมกราคม 2547 
2. “มีการสรางกระแส และสรางขีดความสามารถ  ในการจัดการความรูในสังคมไทยอยาง

ไดผล”   วัดกิจกรรมที่จะกอผลดังกลาว   ประเมินวาเปนกิจกรรมที่ทรงประสิทธิภาพใน
การกอผลทั้งสอง   ประเมินโดยบุคคลภายนอก  ในเดือนตุลาคม 2547 

3. “มีความรวมมอืทํางานเปนเครือขายกับหนวยงาน/กิจกรรมที่มีอยูแลว   เพ่ือสงเสริมการ
จัดการความรูในสังคมไทยภายใตกระบวนทัศนใหม  ที่เนนการ empower ผูทํากิจกรรม
เปนหลัก”  ประเมินรวมกับขอ 1.  

4. “มีการจัดองคกร  จัดบุคลากร เหมาะสมตอการปฏิบตัิงานใหบรรลุเปาหมายตามตัวชี้วัด
สําคญั  ขอ 1-3.  และตามแนวทางการดําเนินงานที่เสนอ”  ประเมินรวมกับขอ 1. 

 
  มติที่ประชุม 

คณะกรรมการนโยบายฯ และ รศ. นพ. วีระศักดิ์  จงสูวิวัฒนวงศ ผูประเมินผลโครงการของ 
สสส.  ไดอภิปรายในประเด็นนีอ้ยางกวางขวาง แลวไดสรุปรวมกันดังนี ้
  ใหมีการประเมนิผลงานของ สคส. ใน 2 ดาน 
 

1. ประเมินทิศทาง  ซ่ึงดําเนินการและจายคาใชจายโดย สสส.  โดยแบงเปนประเด็นยอย 2 
ประเด็น ไดแก 
1.1 ทิศทางและกลยุทธในการทํางาน   
1.2 ผลลัพธ ผลกระทบที่เกิดข้ึน   ดําเนินการเมื่อดําเนินงานไปแลว 2 ป 6 เดือน 

 
2. ประเมินการดําเนินการ (operation)  เปนการประเมินภายใน โดย สคส. วาจางหนวยงาน/

บุคคลอสิระภายนอกเปนผูดําเนนิการ 



สรุปการประชมุคณะกรรมการนโยบาย สคส. ครั้งที่ 1  7/7 

2.1 ความสามารถในการประเมิน  ตรวจจับ  และการตอบสนองสถานการณ 
2.2 ความสามารถสนองตอภาคี และขับเคล่ือนภาค ี(กลไกภายใน สคส.) 

 
วาระ 2.3 แนวทางการดําเนินงานหลังจากชวง 3 ปแรก 
  กรรมการและเลขานุการ แจงตอที่ประชุมวาตองการนําวาระนี้เพ่ือปรึกษาหารอื  แตยังไม

ตองการขอสรุป ในทันที   โดย สคส. อยากใหมองไปขางหนาวา หากการดําเนินงานของ สคส. ไดผลดี  
และนาที่จะใหดาํเนินการตอหลังจากสัญญารบัทุนโครงการนี้สิ้นสุดลง  คําถามคือ ทุนอดุหนุนกิจกรรม
ตาง ๆ จะมาจากแหลงใด 

 
ความเห็นท่ีประชุม 
 ระยะเวลา 3 ปของโครงการถอืเปนการทํางานนํารอง  และการดําเนินงานในระยะตอไป  
สคส.  ตองขายผลงาน  เพ่ือดึงทรัพยากรจากที่อื่นมาสนบัสนุน   การไมตองใชทุนอุดหนุนจาก สสส.  
ถือเปนความสําเร็จอยางสูงของ สคส.  อยางไรก็ตามประเด็นนีค้วรจะนํามาหารือกันอีกครั้งในการ
ประชุมครั้งตอไป  

    
วาระที่ 3 เร่ืองอ่ืน ๆ  
  ไมมี  
 
วาระที่ 4  กําหนดการประชมุครัง้ตอไป 
  คณะกรรมการนโยบายฯ  มีมติใหกําหนดการประชุมคร้ังตอไปในวันอังคารที่ 29 กรกฎาคม 

2546  เวลา 9.00 น. – 12.00 น.  
 
 
 
 
 

นิตยา  พิริยธรรมวงศ 
ผูสรุปการประชุม 


