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I. SWOT สถานการณ KM  สังคมไทย 

เพ่ือประเมินสภาวการณ KM สังคมไทย ทั้งปจจัยทางดานความสามารถ ทรัพยากร และโอกาส ที่มีอยู 
(Strength, Opportunity) รวมถึง จุดออน และความทาทายที่ตองเผชิญ (Weakness, Threat)  

1. Strength ภายในวงการ KM 

1) มี สคส. เปนหนวยงานบุกเบิกและไดรับความนาเชื่อถอืในการสงเสริมเรื่อง KM โดยเฉพาะ
(แมจะออนตัวลงในระยะหลงั) 

2) มีพ้ืนฐานของ Human KM หรือ KM 2.0 อยูแลว สามารถตอยอดขึ้นไปได 

3) เห็น Potential Partners จาก Focus groups/เวทีระดมสมองอาทิเชน KM รพ.ศิริราช, R2R, 
สรพ., คุณปรเมศวร จากบณัฑิตเซ็นเตอร, คณะ ICT มหิดล, Gotoknow, EGA, KMUTT, 
สสส. สํานักนวัตกรรม, สสส.สํานักภาคีสัมพันธ, สสส.ศูนยเรยีนรู เปนตน  

4) มีกลุม/หนวยงานที่ยังสนใจ KM และพรอมเปนแนวรวมพัฒนาตอ  (ภาคีเดิม ที่ทํา KM 2.0 
มาตั้งแตเริ่มตน และนาจะเดินตอไปสู KM 3.0 ได) 

5) พบ Best Practices จุดเร่ิมของ KM 3.0 จากการ In-Depth Interview แตละภาคสวนเชน 

สรพ. (Engagement of Patient Safety), มหาวิทยาลัยพระจอมเกลาบางมด (Learning 
space, Learning Process), กรมสุขภาพจิต (โครงการพัฒนาองคกรตนแบบที่มีการพัฒนา
จิตเปนวถิีและวัฒนธรรมองคกร), R2R เปนตน 

6) มีผูนํา/ฝายบริหาร บางหนวยงานที่สามารถใช KM ไดอยางมีประสิทธผิล  เกิด benefit ตอ
องคกร จึงเปนโอกาสใหสวนใหญที่ทําไมเปน ไปเรียนรูได - สรางการเรียนรูเพ่ือปด gap 

7) เห็นกลไก/ keywords  ที่จะเช่ือมตอจาก KM 2.0 ไปสู KM 3.0 

    จากการคนหาและทําความเขาใจ KM 3.0 ที่จะสามารถขับเคลื่อนสังคมไทย ทําใหเราได 
Keywords ของ KM 3.0 คือ“อยูในวิถี มีเปาหมาย ใชยุทธศาสตร และเครื่องมือ (ICT) 
สําคัญคือ คุณเอ้ืออุปถัมภ” ซ่ึงอธิบายเบื้องตนไดวา 

 

KM 3.0 คือ การจัดการความรูที่  

(1) อยูในวิถีชวีติ หรือวิถีการทาํงานประจําของคน/องคกร/ชุมชน 

(2) ตองมีเปาหมายในการใช KM 3.0 ที่จะตรงไปยัง Core business ขององคกร หรือตอบหัวใจ
      สําคัญของชุมชน/เครือขาย 

(3) ใชยุทธศาสตร เพ่ือเปลี่ยนวฒันธรรมของทั้งองคกรเปนวัฒนธรรม KM ไปทะลายวฒันธรรม     
      แบบไซโล (Silo)  
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(4) ใชเคร่ืองมือ (ICT)  เพราะ KM 3.0 ในยคุปจจุบันและอนาคต ตองทันเวลา พรอมใช และตอ   
     ยอดการเรียนรูอยางรวดเร็ว จึงตองอาศัยเทคโนโลย ีICT เขามาเปนเคร่ืองมือหนุน 

(5) มีผูอุปถัมภ คือ มีคุณเอ้ือ ที่คอยใหการสนับสนุนและเรียกรองผลตอธุรกิจหลัก (ภารกิจ    
      หัวใจ) ขององคกร  

 

มากกวาน้ัน เราพบวา KM 3.0 มีองคประกอบที่สําคัญ 3 สวน ประกอบดวย 

o Space of Learning:เปนพ้ืนที่ในการเรียนรูรวมกันของกลุมคน 

o Speed of Learning : สามารถสรางความรูที่พรอมใช สรางการเรียนรูที่ทันเวลา 

o Spiral of Learning: การหมุนเกลียวการเรียนรู ทั้ง Knowledge, Skills และ Thinking 

Process/ Mindset 

 

2. Weakness ภายในวงการ KM 

1) สคส. ซ่ึงเปนองคกรที่สงเสริมผลักดัน KM ที่ผานมามีความออนตัวลงมากในระยะหลัง  ทําให
ในอนาคต จะไมมีองคกรกลางทําหนาที่เรียนรู ยกระดับ และขบัเคลือ่น KM ของสังคมไทย    
ทําให KM ของสังคมไทยอยูในสภาพที่ทาํตามแนวทางเดิมๆ  ไมพัฒนารูปแบบ ไมพัฒนา
ความรูความเขาใจ/คุณคาลกึๆ ของ KM ใหเห็นวา ศักยภาพและคุณคาของ KM ยิ่งใหญ/มี
นํ้าหนักกวาทีค่นรูจักมากมาย แตไมไดพัฒนาเคร่ืองมือน้ีใหมีพลังขนาดนั้น 

2) KM Resources ไมพอเพียงจะขับเคลื่อนสังคม  

o Team ที่ผลักดันเรื่องนี้ ยังมีพลังไมมากพอ 

o Change Agent ในองคกร/ภาคสวนตางๆ ที่เขมแข็ง ยังมีอยูนอย 

o Financial support ไมเพียงพอ 

3) KM ไมไดถูกใชในการขับเคลื่อนการทํางานเพ่ือผลสําเรจ็ขององคกรตามเปาหมายใหญ (จะ
เห็นวา การทาํ KM ที่ผานมา  องคกรสวนใหญไมสามารถ Focus หรือ shape เปาหมายที่
สําคัญได จึงทําแบบเหวีย่งแหไมสามารถเชื่อมโยงผลสําเร็จ) 

4) ความเร็วหรือ Speed ในการจัดการความรู การสราง/เขาถึง/ปรับใชความรู ไมทันตอการใช
งานหรือการแกไขปญหา หรือเผชิญกับสถานการณการเปลี่ยนแปลงที่เขามา 

5) ที่ผานมาเนนการผลักดันนํา KM ไปใช แตไมมีการวิจัยเชิงลึก เพ่ือทาํความเขาใจการใช KM/
การสรางการเรียนรูในแตละบริบทสังคมไทย 
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6) วิทยากร/โคช/ที่ปรึกษา   ไมรูเน้ือหา/บริบท วัฒนธรรมการทํางาน เชิงลึก ในแตละภาคสวน-
เชิงประเด็น จึงไมสามารถออกแบบกลไกการใช KM ใหเหมาะสมกับแตละที ่

7) ขาด KM ของผูบริหารแบบที่ ศ.พญ. ดวงมณี เลาหประสิทธิพร รพ.ศิริราช ทําคือการนํา
ผลงานสรางสรรคของเจาหนาที่ระดับปฏบิัติมาตคีวามคุณคาตามเปาหมายขององคกร    
นําไปใหรางวลั ยกยองผลงาน  แลวนํามากําหนดเปาหมาย Good Practice ในระดับปฏิบตัิ
ยกระดับขึ้นไป  โดยมีหนวยงานแนวราบคอยชวยเหลอืใหผูปฏิบัติงานสามารถพัฒนางานให
ไดผลยกระดับขึ้นได  

 

3. Opportunity  ของสังคมไทย/วงนอกKM 

1) KM ยังเปนตวัชีว้ัดของ ก.พ.ร., TQA, สกอ. อยู และตอไปในอนาคต (แสดงถึง KM ยังเปน
เรื่องสําคัญขององคกร)  

2) สังคมไทย โดยเฉพาะภาคประชาชน/ชุมชน ยังตองการเคร่ืองมือ KM ไปชวยเสรมิศักยภาพ
การพัฒนาอีกมาก 

3) มีแนวทางและหนวยงาน ในเร่ืองการสราง งานวิจัย นักวิจัย ควบคูไปกับการดําเนินงาน 
เพ่ือใหเกิดการพัฒนาตอยอดอยางยั่งยืน 

4) ความกาวหนาทางเทคโนโลยี 3.0, 4.0 ที่สามารถชวยใหการเรียนรูรวมกัน มี speed และ 
spiral ไดมากข้ึน และงายในการใชงาน  

4. Threat ของสังคมไทย/วงนอก KM 

 Threat ที่ใหญและสําคัญทีสุ่ด คือ ความทาทายตางๆ ในอนาคต ที่ถาโถมเขาสูสังคมไทย (โลก
เปลี่ยน สังคมเปลี่ยน) ทําใหคนในสังคม องคกร ไมรูเทาทัน ไมสามารถเรียนรูและปรับตัวให survive 
และยั่งยืนอยูไดซ่ึงความทาทายนั้น ไดแก 

1) ดานสังคม/เศรษฐกิจ : สังคมเปราะบางและหลากหลายมาก จนไมรูจะจัดการอยางไร, เกิด
ความเหลี่ยมล้ําทางสังคม ที่คนในชนบท คนเล็กๆ ในบางสวน เขาไมถึงโอกาสในการรับ
ขอมูล ความรู และไมมีชองทางเรียนรูรวม,  ความสัมพันธของคนทีล่ดลง การสืบตอรุนตอรุน
ที่หายไป/การรวมมือเพ่ือมุงสูเปาหมายใหญเดียวกันทําไดยากทําใหไมเกิด Collaboration 
และการนําพาสังคมไปสูความยั่งยืน (สังคมแตกสลาย) 

2) ขอมูลทวมทน (Big Data) :มีขอมูล/ความรูบางสวนถูกทิ้งขวาง ไมไดใชประโยชน และหลาย
สวนไมมีการตรวจสอบ ขอมูลขาวสารไรคุณภาพ และมีขาวสารหลอกลวง หรือมุงแสวง
ประโยชนจากผูรับ  คนไมมีทักษะในการรบัสารจะถูกหลอก   
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3) ดานการศึกษา : คนที่เปนผลผลติจากการศึกษา ขาดเปาหมาย ขาดคุณภาพและแรงบันดาล
ใจ 

4) ลักษณะของคนในสังคมไทย : สวนใหญมี fixed mindset/ ไมชอบเรยีนรู, ผูคนทํางานรอการ
สั่งการ ไม active (KM ตองไปชวยสราง growth mindset ตองทําใหเกิด Learning spiral), 
คนไมทุกขรอนกับสวนรวม ไมทุกขรอนกับสังคม/ชุมชน, ขาดแรงบันดาลใจในการรวมมือ อีก
ทั้ง ผูนําองคกรในสังคมไทยอีกมาก ที่ยังใหความสําคัญและ การสนับสนุนเรื่องการเรียนรู
นอยตองการใหลูกนองวาตามตน วานอนสอนงาย  

5) ความออนแอดานการจัดการ :  
o ผูนําในองคกร/สังคมสวนใหญ  ยังไมสามารถบริหารงานโดยใชฐานความรูของคน

ผูนําไมสามารถบริหารเปาหมายหรือทํา KM บนเปาหมาย - รวมกับผูปฏิบัต/ิ
คนทํางานได (ผูนําตองเปนคุณกิจในเรื่องเปาหมายใหญในการบริหารงานองคกร/
สังคม) 

o การจัดการความรูตอคนหมูมาก ยังไมมีประสิทธิภาพไมสามารถสรางเปาหมาย แรง
บันดาลใจรวมจึงไมสามารถสราง Collaboration ทางขอมูล/ความรู/ปญญาไมเกิดการ
รวมมือทํา - รวมแกปญหา –รวมพัฒนา 

 

** จากการประเมินสถานการณ KM สังคมไทย และสภาวการณสังคมไทย (Strength, 
Opportunity, Weakness และ Threat) ซึ่งทําใหเราเห็นชองโหว และความทาทาย  ที่ลวนเปน
โอกาส และเปนความจําเปนอยางยิ่งที่จะใช ตนทนุ และโอกาส ของ KM 3.0 ที่มีอยู ปดชองวาง 
ซึ่งเปน gap ที่เกิดข้ึนจาก Weakness และ Threat ของสังคมไทย 

เราเห็นโอกาสในการทําหนาที่หนวยงานกลาง พัฒนา สงเสริม และจัดการเครือขาย
แลกเปลี่ยนเรียนรู การพัฒนา KM 3.0 ในบริบทไทย พัฒนา KM 3.0  ทั้งจากภาคปฏิบัต ิและ
ภาควิชาการ  
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II. เปาหมายการใช KM 3.0 ขับเคล่ือนสังคมไทย 

เราไดตั้งเปาหมายของการใช KM 3.0 เปนเคร่ืองมือหน่ึง เพ่ือขับเคลื่อนสังคมไทย ใน 3 ระดับ 
ประกอบดวย 

1. ระดับบุคคล 

1) สามารถใชความรู ในการปรับเปลีย่นการทํางานของตัวเอง และที่สําคัญ ปรับเปลีย่นการ
ทํางานรวมกับกลุมใหดีขึ้น:เกิด socialization กันทางความรู ความคิด และเกิดการรวมมือ
กันทํางานเปนกลุม เปนทมี (ตัว S ใน SECI model เปนการ socialization กันทางความรู  

แตเราอยาก หนุนใหเกิดการรวมมือกัน  เกิด collaboration ไมใชเพียงยกระดับ  individual) 

2) ยกระดับการเรียนความรู ไปสูความคิด (ปญญา) 

3) ยกระดับไปสู Transformative Learning 
 

2. ระดับองคกร 

1) เพ่ิม Productivity/นวัตกรรมการทํางาน/ Business outcome เพ่ือตอบเปาหมายใหญองคกร 

2) ใหมี bottom-up creativity ขึ้น ในองคกรทุก sector (ราชการ ธุรกิจเอกชน ภาคประชาชน) 

3) ปรับเปลี่ยนระบบการทํางาน/โครงสรางหนวยงานให powerful ขึ้น 

4) มีความสามารถในการปรับตัว จนเขาไปเปนวิถีและวัฒนธรรม (Learning Organization) 

5) มีความสามารถในการเผชญิความยากลาํบากในยุคเศรษฐกิจตกต่ํา เพราะ KM ที่ดี ทําใหเกิด
การส่ังสมคุณภาพคน  ทําใหคนในองคกรพรอมใจกันหาวิธีปรับตวั ฟนฝาผานสถานการณ
ยากลําบากไปได และเรียนรูสูการประกอบธุรกิจ/ภารกิจในรูปแบบใหมที่ไมเหมือนเดิม 

 

3. ระดับสังคมไทย 

1) เพ่ิมการเขาถงึโอกาสของคนในสังคมใหทั่วถึง มากขึ้น (ความเทาเทยีม เปนธรรมของสังคม -
equity) ใหโอกาสคนตวัเลก็ๆ ในทองถิน่ ชุมชน ชายขอบของสังคมไทยไดเขาถงึและมี
โอกาสพัฒนาตัวเอง (ผานกิจกรรมโครงการ หรือ การใช KM 3.0) 

o platform ที่คนชุมชน/ชาวบานในสังคม เขาถึงและมาใชไดงาย 

o ชาวบาน/ชุมชนใช KM ได ไมใชเฉพาะคนบางสวนในสังคม (คนระดับบนของสังคม ที่มัก
มีโอกาสอยูแลว)  

2) ผูคนเกิดการตัดสินใจเรื่องสําคัญๆ บนฐานความรูและขอมูลเลือกทางเดินเพ่ือสรางสุขภาวะ
รวมกัน (ลดทกุขภาวะ อันเกิดจากความไมรู ไมเทาทันการเปลียนแปลง) 
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III. ยุทธศาสตรการขับเคล่ือน KM 3.0 ของสังคมไทย 

รางยุทธศาสตรระยะ 3-5 ป การขับเคลื่อน KM 3.0 ของสังคมไทยโดยการมอง 4 เรื่องหลัก ที่
คิดวาเปนสวนสําคัญที่จะทาํให KM 3.0 ขับเคลื่อนสังคมไทย ไดสําเร็จ 

 

1. สรางความรวมมือกับ Strategic Partner 
1.1. รวมมือกับทุกภาคสวนหนุนใหเกิด Co-Learning Space  ที่หลากหลาย ทั้งในแบบพื้นที่จริง 

และพ้ืนที่เสมือนทางออนไลน 
1.2. รวมมือกับ ICT Partners ในการใชประโยชนจากเคร่ืองมือ ICT ซ่ึงมีการพัฒนาไปมากใน

ปจจุบันและตอไปในอนาคต นําไป support การสรางการเรียนรู บน Learning Space ตางๆ 
ในทุกภาคสวน พ้ืนที่ องคกร/สังคม (ใหเกิดการจัดการ และใชประโยชนจาก Big Data) 

1.3. รวมมือกับภาคีหนวยงานสนับสนุนวิจัย และมหาวิทยาลัย หนุนใหเกิดการสรางงานวิจัย/ตั้ง
โจทยวิจัย และนักวิชาการ KM3.0 ควบคูไปกับการดําเนินงานใช KM ในบริบทตางๆ 

1.4. Cross Functional Learning Network เพ่ือหนุนใหเกิดความเข็มแขง็ของเครือขายไปพรอมๆ
กัน 
 

2. Space of Leaning (Co-Learning Space) 

หนุนใหเกิด Cross boundary learning  ขาม Network/ generation/ ขามพ้ืนที่/ชุมชน 

2.1. Learning Platform - Learning Channel หลากหลายประเด็น หลากหลายกลุมเปาหมาย 
(based on content & context) 

2.2. Learning Platform และ Channel ที่เหมาะสมกับชุมชนเพ่ือใหโอกาส คนในสังคมทุกภาคสวน 
(คนตวัเล็ก) ไดเขาถึงขอมูล/ความรู /การเรียนรูสรางโอกาส ความเทาเทียม ความเปนธรรม ลด
ความเหลื่อมล้าํทางสังคม 

2.3. หนุน Co- Learning ระหวาง ผูนํา/ผูบริหาร หรือผูสรางนโยบาย  กับ คุณกิจ หรือผูปฏิบัติ หรือ
คนทํางาน  
 

3. Speed of Learning 
การสนับสนุนใหมีการออกแบบกลไก เคร่ืองมือ support พ้ืนที่หรือชองทางการเรียนรูรวมกัน (Co-
Learning Space) ที่เหมาะสมกับองคกร เครือขาย พ้ืนที่ โดยการรวมมือกับ ICT Partners  

o ICT Tools Matching  ภาคสวนทีต่องการใช - ICT Provider 
o Big Data Platform 
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4. Spiral  
4.1. ตั้งคําถามใหประเทศไทย รวมกับ Strategic Partners สราง loop spiral (ตั้งคําถาม - คนหา

คําตอบ - นํามาเรียนรู - พัฒนาตอยอด) 
o ตั้งคําถาม/โจทย เขาสู Co-Learning Space 
o ใชเคร่ืองมือ (ICT) -เก็บ data & analyse (Big Data) 
o จับภาพคนหาคําตอบ (มีผล/คําตอบ จากจุดเล็กๆ อยูทีไ่หนบางใน สังคมไทย) นํามา

ตีความ ยกระดับการเรียนรูเพ่ือพัฒนาตอ 
o หมุนวนกระบวนการเปน loop อยางตอเน่ือง 
** คํานึงถึง การใหชาวบาน/คนตัวเล็กในสังคม ไดมีเคร่ืองมือ ชองทาง (ICT /Channel) ที่ใชได

งายและเขาถงึขอมูล-ความรู-การเรียนรู 
 

4.2. สราง/เสริมศักยภาพ Change Agent/Knowledge Moderator ในแตละภาคสวน/ประเด็น 
 

4.3. สนับสนุนงานวิชาการ-วิจัย KM 3.0 ในหลากหลายบรบิทองคกร/ชุมชน/พ้ืนที่ 
o วจัิยทาง KM ควรมีรูปแบบใหเกิด Learning Process และ Knowledge Creation ควบคู

กันไป และตองมีองคความรูที่เชื่อมโยง- ขามศาสตร  
o ควรเนนวิจัยในบริบทชุมชน ซ่ึงเปนฐานใหญของประเทศไทย 
o สงเสริมวิจัย KM เชิงสังคม เพ่ือสงเสริมปฏิบัติการทางสังคม (social research for social 

action) 
o โจทยวิจัย KMที่สําคัญ เชน  

 คนหาวิธีการที่จะนํา KM ไปใชกับองคกรอยางไร วิธีการท่ีจะฝง KM เขาไปใน
องคกรทําไดอยางไร 

 การวัดหรือประเมิน KM ในการขับเคลื่อนงานจะทําอยางไรดี และจะตองเปน 
Empowerment Evaluation ดวย จะตองทําอยางไร 

 จะเลือกใชเทคนิค/เคร่ืองมือ KM ชนิดใด ในสถานการณแบบไหนดี จึงจะดี 
เหมาะสมและเกิดผล 

 วิธีการจัดการใหเกิดเครือขายเพ่ือชวยใหชาวบานเรียนรูไดทันเวลา ทันการ
เปลี่ยนแปลง (ทํา KM เพ่ือสราง Integration Learning) 

 How to การทาํ KM ระดับพ้ืนที่ใหเปนขบวนการทางสังคม หรือ social 
movement ในขณะเดียวกนัตองยกระดับในความรูน้ันเปนนโยบายสาธารณะ
ระดับพ้ืนที่ดวย 

 KM ที่ชวยสราง sustainability เปนอยางไร (การใช KM เพ่ือหนุนความยั่งยืน
ของชุมชน) 

 KM for decision making or policy making เปนอยางไร 
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4.4. สงเสริม Higher-Education :  
o สรางศาสตรเก่ียวกับ KM  ได KM Model จากบริบทจริง ทั้งองคกร/ชุมชน/สังคม  ที่ 

เผยแพรใหสังคมได 
o หนุนมหาวิทยาลัยใช KM 3.0 ผลิตคน/บณัฑิต, ทํางานรวมกับชุมชน 

 
 

4.5. การสราง Spiral ตองมองถึง  
o Culture/social structure ของแตละที ่
o เปาหมาย - Process – outcome 
o Internal - external knowledge 
o การตอยอด/นวัตกรรม 

** ซ่ึง Spiral ที่ดีตองเกิดขึน้เองโดยอัตโนมัติ   และเปนการยกระดับในลักษณะ emergence/new 
purpose ไมใช more of the same  
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IV. ยุทธศาสตร KM 3.0 ที่เอ้ืออํานวยใหภาคี สสส. ทํางานสรางเสริมสุขภาวะไดสําเร็จ

มากขึ้น 

1. ใช Co-Learning Space เปนยุทธศาสตรหลัก 

การสราง Co-Learning Space ที่มี management ที่ดี เพ่ือใหเกิดการเรียนรูรวมกันที่มีคุณภาพ 

โดยการ  

1) เปดพื้นที่ Co-Leaning Space แบบเจอหนาเจอตา ใหภาคี สสส. ทุกเดือน based on 

ประเด็นที่ ภาคี สสส. อยากพัฒนา (มีการ Mapping ประเด็น) อาทิเชน ทักษะ/วิธีการส่ือสาร

ไปสูสังคม, การสรางชองทางสื่อสารสังคมที่ Powerful, การสกัดความรูของโครงการ ใหเปน

ชุดความรูที่สือ่งาย, การพัฒนาศักยภาพแกนนํารุนตอไป,การกรองขอมูลเกา-ใหม, วิธี

ตรวจสอบขอเท็จจริง เปนตน 

2) คัดเลือก/จับภาพ Best Practices นํามาเรียนรู 

3) Mapping ภาคีที่ตองการรวมเรียนรู 

4) ทําใหเกิด Cross Boundary Learning 

5) รวมกับสํานักนวัตกรรม ใช ICT tools สกัดและวิเคราะห Content ที่ได และใช ICT สราง 

virtual learning space คูขนานกันไป (เชน การใชสัญญาณถายทอด ชวยสรางการ

แลกเปลีย่นเรียนรูกับคนที่อยูในพ้ืนที่ตางๆ) 

6) ใช KM สัญจร: พาไปเรียนรูกับพ้ืนที่จริง ในบางประเด็นที่สําคัญและตองการเรียนรูจากพ้ืนที่

จริง 

7) จัด Co-Learning Space ใหญประจําป ปละ 1 คร้ัง เพ่ือสื่อสารผลงาน/ความร ของ สสส. สู

สังคม 

o ภาคี คนทํางาน สสส. (สคส. – สํานักภาคี – สํานักนวัตกรรม เปนเจาภาพ) เพ่ือ

สรางการเรียนรูใหคนทํางานสรางเสริมสุขภาพ 

o ภาคประชาชน (ศูนยการเรยีนรู สสส. เปนเจาภาพ) หนุนใหภาคีจัด Knowledge 

Package ของตัวเองไดและไดความรูที่จะสื่อถึงประชาชน ตอง Simple, Logical, 

Practical 
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2. Startupbootcamp Strategy เปนยุทธศาสตรการเชื่อมและหนุนใหเกิดการ collaboration กันทาง

ความคิด ความรู ทักษะ และความสามารถ เพ่ือสรางโครงการสรางเสริมสุขภาวะดีๆ ใหมากย่ิงขึ้น 

1) Provide ขอมูล/ความรู ที่มี จากการทํางานของ สสส. 

2) ตั้งคําถาม/โยนประเด็นการสรางเสริมสุขภาวะ ที่หลากหลาย 

3) เปด workshop/camp รับสมัครกลุมคนหรือโครงการ ที่อยากทํางานเพ่ือพัฒนาสังคม  เอา
ความสามารถ ความสรางสรรค มาหาทาง collaboration กัน เพ่ือสรางโครงการใหมๆ ดีๆ 
เพ่ือตอบโจทยสรางเสริมสุขภาวะใหสังคม 

 

 

 

 


