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ประเดน็วันนี

y ศตวรรษ 21  

yความคดิเบอืงตน้ของชุมชนนกัปฏบิตั ิCommunity of 

Practice

yโจทยท์า้ทายของโลกยคุใหมต่่อคนรุน่ใหม ่กบัโฉมหน้า

การศกึษาในศตวรรษท ี21

yชุมชนนกัปฏบิตัสิูก่ารจดัการความรูใ้นศตวรรษที 21



ความท้าทายในอนาคต 

โฉมหน้าการศึกษาในศตวรรษที 21

importanceoftechnology.net

https://importanceoftechnology.net/possible-future-technology-of-the-world/


•แนวโน้ม “คลืนลกูใหม่” ในแทบทกุมิติ 

ทงัเรืองความเหลือมลาํ-เท่าเทียมใน

ทกุๆด้านไปจนถึงมิติการเข้าถึงความรู้

ทนัใจ (Knowledge on Demand) 

หลากหลายรปูแบบด้วยพลงัของ

เทคโนโลยี 

•พลวตัโลกทีสลบัซบัซ้อน และความไม่

แน่นอนสงู  

•โครงสร้างประชากรทีก้าวเข้าสู่ความ

เป็นสงัคม “วยัวฒิุ”  

• วิกฤตสิงแวดล้อมทรพัยากรของโลก

จะกลายเป็นประเดน็สาํคญัทีมีผลต่อ

การใช้ชีวิตของคนรุ่นใหม่และการ

เรียนรู้ใหม่ด้วย 

การคาดการณ์อนาคต (2020-2050)

Mind Map on Dr John Naisbitt's talk drawn in real-time.



แนวโน้มสาํคญัทีจะมีนัยต่อการจดัการความรู้

1. การเชอืมทุกสงิผา่นอนิเตอรเ์น็ต (The Internet of Things)

2. ความเรว็แบบกา้วกระโดดของเทคโนโลย ี(มกีารคาดการณ์ว่าภายในปี 2020 

ขอ้มลูกวา่รอ้ยละ 90 ในโลกอนิเตอรเ์น็ตจะสามารถสง่ผา่นในปรมิาณและ

ความเรว็ระดบั zettabytes (1021)

3. การกา้วไปอกีระดบัของเครอืขา่ยทเีชอืมต่อบุคคล / องคก์ร (The Next Net) 

4. นิยามใหมข่องอาํนาจในทุกมติผิา่นอาํนาจเทคโนโลยี

(The Power of Power)

5. พลงัของปจัเจกบุคคลจะสง่ผลทุกดา้น ตงัแต่

การเรยีนรูไ้ปจนถงึการมสีว่นในการเปลยีนแปลงสงัคม

CiscoIBSG. TeninTenTenTechnologyTrendsthatWillChangetheWorldinTenYears. 2011 
http://www.slideshare.net/CiscoIBSG/ten-technology-trends-that-will-change-the-world-in-ten-years



ปากแม่นําเจ้าพระยา

ถ้าระดบันําเพมิ 2 เมตร

Foods  Feeds  Fuels Feedstock Pharma
Opportunities and threats to the agriculture sector 

Transition of mankind from Carbon Based to Carbon Free economy

Convergence of Bioscience, Agriculture, Engineering

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=pkzCvSZcA_ZAWM&tbnid=c7-TGmaes3A0SM:&ved=0CAUQjRw&url=http://soundcloud.com/senthang49/49-1&ei=qqybU4nxC5CfugSLj4Io&psig=AFQjCNEEelGd6r70ea1tlSu04vfK3MJcdA&ust=1402797345960627


ไพรินทร ์ชโูชติถาวร



มหาวิทยาลยัยคุกลาง (Education 1.0) 

มหาวิทยาลยัยคุกลางมีไว้เพือศึกษาเทววิทยา

มไีวเ้พอืรกัษา- maintain/sustain 

ไมใ่ชม่ไีวเ้พอืคน้พบ/สรา้งของใหม-่ discover/ create

y 7 liberal arts (ความรูข้องเสรชีน) :

trivium (ทกัษะทีถ่ายทอดได้): grammar, logic, rhetoric 

quadrivium (ตวัความรู้): arithmetic, geometry, astronomy, music 

y การเปลยีนชว่งศตวรรษ 11-12 การค้นพบงานของ Aristotle 

(ปรชัญา, วทิยาศาสตร,์ การเมอืง)  การผสาน Aristotle กบัคาํสอนคาทอลกิ,  การ

ขยายตวัของเมืองและการค้า  เกดิความตอ้งการผูรู้ท้างกฎหมาย,  การติดต่อกบั

โลกมสุลิม  กรีกและยิว  ทาํใหย้โุรปไดข้อ้มลูทางการแพทย์ วทิยาศาสตร์

y มหาวทิยาลยัในยคุเรมิตน้(ศตวรรษ 12) – มหาวทิยาลยัยคุกลางจาํกดั

อยูท่างเทววิทยา(Paris) -รกัษาจิต   แพทย(์Salerno) -รกัษากาย กฎหมาย

(Bologna) - รกัษาสงัคม Education 1.0



Ancient universities (founded before 1500) and still in operation (Europe)
1088 University of Bologna, 
1096-1167 University of Oxford , 
1134 University of Salamanca, 
1209 University of Cambridge, 
1222 University of Padua, 
1224 University of Naples Federico II,
1240 University of Siena,
1241 University of  Valladolid, 
1290 University of Macerata, 
1290 University of Coimbra,
1293 University of Alcalá, 
1303 Sapienza University of Rome,
1308 University of Perugia, 
1321 University of Florence,
1336 University of Camerino, 
1343 University of Pisa, 
1348 Charles University of Prague, 
1361 University of Pavia, 
1364 Jagiellonian University, 
1365 University of Vienna, 

1386 Ruprecht Karl University of Heidelberg, 
1391 University of Ferrara, 
1404 University of Turin,
1409 University of Leipzig, 
1413 University of St. Andrews, 
1419 University of Rostock, 
1434 University of Catania, 
1450 University of Barcelona, 
1451 University of Glasgow, 
1456 University of Greifswald, 
1457 Albert Ludwigs University of Freiburg,
1460 University of Basel,
1472 Ludwig Maximilians University of Munich, 
1477 Eberhard Karls University of Tübingen,
1477 Uppsala University, 
1479 University of Copenhagen, 
1481 University of Genoa, 
1495 University of Aberdeen, 
1495 University of Santiago de Compostela, 
1499 University of Valencia Education 1.0
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มหาวิทยาลยัในศตวรรษที 19 – มหาวิทยาลยัยคุวิทยาศาสตร์ (Education2.0)

y หลงัปฏวิตัอิุตสาหกรรม (ปฏวิตัอิุตสาหกรรม ครงัแรกค.ศ. 1750-
เครอืงจกัรไอนํา, ครงัทสีองค.ศ. 1850- เครอืงยนตส์นัดาปภายใน เครอืง
กาํเหนิดไฟฟ้า)  คนในยโุรปอยูใ่นเมอืงมากกวา่ชนบท  
y การปฏิวติัอตุสาหกรรมขบัดนัด้วยไอนํา (mechanical principle) –
กําลงัเครอืงจกัรแทนกาํลงัคนและสตัว ์

สงัคมขบัดนัด้วยเครืองจกัร  ไม่ใช่ด้วยปรชัญา - สมอง
y ก่อนปฎวิตัอิุตสาหกรรม  สงครามสร้างความมงัคงั จากการได้
ทรพัยสมบตั ิ ทรพัยากร  แรงงานเชลย  จากผูแ้พส้งคราม 

หลงัปฏวิตัอิุตสาหกรรม  วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี สร้างความ
มงัคงั ลดความทุกขย์าก  

มกีารต่อสูท้างความคดิ ระหวา่ง
มหาวิทยาลยัทีเน้น liberal arts/ classics (สรา้งเสรชีน) และ      
มหาวิทยาลยัทีเน้นวิทยาศาสตร ์(สรา้งกรรมาชน - คนทาํงาน)



กลา่วโดยรวม มหาวิทยาลยัรุ่นใหม่ในยโุรป มกีารผสมผสาน
ระหวา่ง
y Arts เป็นฐานของการสอืสารและความเขา้ใจ
y Mathematics กุญแจของการคดิเชงิตรรกะ
y History เพอือธบิายเหตุการณ์ของมนุษยแ์ละเป็นฐานของ
ความยนืยาวของสงัคมในอนาคต
y Sciences เพอืความเขา้ใจทลีกึซงึของธรรมชาตแิละเพอืการ
หาประโยชน์สาํหรบัมนุษย์

ในสหรฐัอเมริกา Morill Land Grant Act (1862) ใหพ้นืที
สาธารณะสามหมนืเอเคอรแ์ก่ทุกมลรฐั เพอืสรา้งวทิยาลยัสาํหรบั “Branches 
of learning as are related to agriculture and the mechanic arts”

ต่อมาเกดิเป็น A&M และ state university ของมลรฐัต่างๆ

มหาวิทยาลยัในศตวรรษที 19 – มหาวิทยาลยัยคุวิทยาศาสตร์ (Education 2.0)

Education 2.0
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Partnership for 21st Century Skills
ได้ร่วมมองคณุลกัษณะคนในอนาคตทีต้องการไว้ โดยเน้นทกัษะสําคญั “3 Rs 7C 2L”

• 3 R ทกัษะพนืฐาน “อ่าน เขียน
คิดคาํนวณ” (Reading, Writing, 
Arithmetic) 
• 7C ทกัษะเท่าทนั  “มี
วิจารณญาณ สร้างสรรค ์ทาํงาน
เป็นทีม เข้าใจพหวุฒันธรรม 
สือสารเป็น รู้ทนัเทคโนโลยี มี
ความเชือมนั ก้าวทนัการ
เปลียนแปลง” (Critical thinking & 
problem solving, Creativity & 
Innovation, Collaboration, 
teamwork & leadership, Cross-
cultural understanding, 
Communication, information & 
media literacy ( 2 –3 ภาษา),
Computing & media literacy,
Career & learning self-reliance,
Change)
• 2 L “ทกัษะการเรียนรู้และความ
เป็นผูนํ้า” (Learning, Leadership)

ทกัษะแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที 21

http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Partnership_for_21st_Century_Skills&action=edit&redlink=1


http://www.iftf.org/futureworkskills/

ทกัษะการทาํงานอนาคต 2020 



Ten Skills for the Future Workforce (Higher Order Thinking and Working Skills)

ความสาํนึกในความหมายทีลุ่มลึก (Sense making)  ความสามารถทีจะเข้าใจ
ความหมาย  หรือนัยยะทีลุ่มลึกของสิงทีมีการแสดงออก (ability to determine 
the deeper meaning or significance of what is being expressed)
ความฉลาดหรือปัญญาเชิงสงัคม (Social intelligence) ความสามารถทีจะ
เข้าใจและเข้าถึงมนุษยผ์ูอื้นได้อย่างถ่องแท้ กระตุ้นให้เกิดปฏิกิริยา  การ
โต้ตอบ หรือการกระทาํทีต้องการ ( ability to connect to others in a deep 
and direct way, to sense and stimulate interactions and desired 
interactions)
ระบบคิดทีปรบัตวัได้คล่องและใหม่แตกต่าง (Novel and adaptive thinking) 
สมรรถนะของระบบคิด และการได้คาํตอบรปูแบบใหม่ทีไม่ได้อาศยั
ประสพการณ์หรือความรู้เดิม  และนอกกรอบกติกาปรกติ (proficiency at 
thinking and coming up with solutions and beyond what is rote or ruled 
based).

Future Workforce Skills 2020



Ten Skills for the Future Workforce (Higher Order Thinking and Working Skills)

พหวุฒันธรรม (Cross cultural) ความสามารถทีจะทาํงานในปริบทหรือ

สภาพแวดล้อมต่างวฒันธรรม (ability to operate in different cultural settings)

ระบบคิดเชิงตรรกะการคาํนวณ (Computational thinking) ความสามารถที

สร้างกรอบแนวคิดทีเป็นนามธรรมจากข้อมลูจาํนวนมาก  และสามารถหา

เหตผุลจากฐานข้อมลูนี (ability to translate large amount of data into abstract 

concepts and to understand data-based reasoning) 

การรู้เท่าทนัและมีอาํนาจควบคมุสือแบบใหม่ (New media literacy)  ความ 

สามารถทีจะรู้เท่าทนั  ประเมินสือแบบใหม่  เพือประมวลประเดน็สาระ  รวมทงั

ใช้สือแบบใหม่นีเพือการสือสารทีโน้มน้าวคนได้ (ability to translate large 

amount of data into abstract concepts and to understand data-based 

reasoning)

การก้าวข้ามสาขาวิชา (Transdisciplinary) ความรู้และความเข้าใจประเดน็

สาํคญัขององคค์วามรู้ในพหสุาขาวิชาและสหสาขาวิชา (literacy in and 

understand concepts across multiple discipline) Future Workforce Skills 2020



Ten Skills for the Future Workforce (Higher Order Thinking and Working Skills)

มโนทศัน์การออกแบบ (Design mindset) ความสามารถทีเข้าใจและกาํหนด

งานและกระบวนการให้ได้ผลผลิตทีต้องการ (ability to represent and 

develop task and work process to design outcomes)

การจดัการภาระทางปัญญา (Cognitive load management) ความสามารถ

จาํแนกแยกแยะ  เลือกข้อมลูทีสาํคญั  เข้าใจการใช้กระบวนการคิดและใช้

ความรู้ให้เกิดประโยชน์สงูสดุ  ด้วยเทคนิคและเครืองมือต่างๆ (ability to 

discriminate and filter information for importance, and to understand how 

to maximize cognitive functioning using a variety of tools and techniques)

ความร่วมมือเสมือน (Virtual collaboration) มีความสามารถทาํงาน  ขบัดนัพนัธะ

กิจได้ด้วยกนั แม้ทาํงานอยู่คนละที (ability to work collectively, drive 

engagement, and an demonstrate presence as a member of a virtual team)

Future Workforce Skills 2020



ประมาณการณ์โอกาสทีแรงงานอาชีพต่าง ๆ จะถกูทดแทนด้วย Computer capital ใน 20 ปีข้างหน้า

C.B.Frey and M.A, Osborne: The Future of Employment – How Susceptible are Jobs to Computerization



จะพบว่าแรงงานทีมีความเสียงสงูทีจะถกูทดแทนด้วย computer 

capital  มีสดัส่วนมากถึง47% ของผูมี้งานทาํในอเมริกา ในจาํนวนนี

ได้แก่  อาชีพทีเกียวข้องกบัการขาย  การบริการ เจ้าหน้าทีฝ่ายสนับสนุน

และปฎิบติัการ  ในขณะทีอาชีพซึงมีความเสียงตาํได้แก่  การศึกษา  

กฎหมาย บริการชมุชน ศิลปินและสือ ผูจ้ดัการธรุกิจการเงิน  บริการด้าน

สขุภาพ  และท้ายสดุ งานเกียวกบัวิศวกรรม  คอมพิวเตอร ์หรือ

วิทยาศาสตร ์ 

หากมองในมิติทกัษะจะพบว่า  ทกัษะซึงทาํให้บางอาชีพรอดพ้น
จากการทดแทนแรงงานด้วย computer capital ได้แก่ ความสามารถใน
การต่อรอง  การโน้มน้าวใจ  การคิดริเริม สนุทรียศาสตร ์และการ
พยายามช่วยเหลือเกือกลู ( ขึนกบัการใช้และพฒันา Social brain)

เหล่านีเป็นทกัษะทีคอมพิวเตอรไ์ม่สามารถทดแทนมนุษยไ์ด้ อาทิเช่น 

หุ่นยนตอ์าจะจะถามถึงสขุภาพของผูป่้วยด้วยนําเสียงห่วงใยได้  แต่เรา

ไม่มีวนัให้ค่ากบัหุ่นยนตเ์ท่าทีมนุษยด้์วยกนัทาํ



มหาวิทยาลยัควรจะให้ทกัษะทีจาํเป็นของบณัฑิต ซึงไม่สามารถ

ทดแทนได้ด้วย computer capitalโดยเฉพาะในเรือง  ความสามารถใน

การต่อรอง  การโน้มน้าวใจ ความคิดริเริม สนุทรียศาสตรแ์ละการ

พยายามช่วยเหลือเกือกลูผูอื้น (การสร้าง Soft skills, Human skills ผา่น 

Service Education, Community-oriented university engagement 

activities)

ในภาพกว้างกว่านัน  มหาวิทยาลยัควรเป็นส่วนหนึงของการลด

ความเหลือมลาํทางสงัคมอนัเกิดจากการพฒันาเทคโนโลยีทีสงูขึน 

: แรงงานทกัษะปานกลางถกูผลกัลงไปแข่งขนักบัแรงงานทกัษะ

ตาํมากขึน  จะทาํให้ผลตอบแทนจากการทาํงานลดลง  

: ในขณะทีแรงงานทกัษะสงูจะมีผลตอบแทนสงูขึน
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Thailand 2000

0246810

0-4

5-9

10-14

15-19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60-64

65-69

70-74

75-79

80+

0 42 6 8 10
Thailand 2050
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Education of 15-48 year workforce (2003)
67 %  less than  6-y primary education 
10 % lower secondary
10 % upper secondary including junior VE
14 % HE. Including senior VE

ประเทศไทยแก่ 

ประชากรวยัอดุมศึกษา 18-21 ปี
2555 4.0 ล้าน

2565  3.6 ล้าน

คนวยัเรียน 
อาชีวศึกษา
มหาวิทยาลยั

คนวยัเรียน
ประถมศึกษา
มธัยมศึกษา

สงูวยั(เกิน 60 ปี) 

วยัทาํงาน(20-60 ปี) 

วยัเรียน(ตาํกว่า 20 ปี) 

1950

2000

2050



ผูส้งูอาย ุ60 ปีขึนไปจาํนวนเพิม  ยงัทาํงานได้
ต้องการเรียนและฝึกอบรม เพืองานใหม่ 

เดก็อาย ุ0-14 ปี ลดลงต่อเนิอง
คนวยัเรียนระบบกระแสหลกัลด

5.07 2.20
ผูใ้หญ่อาย ุ15 – 59 ปี

คนวยัทาํงาน จาํนวนจะลดลง
อายมุากขึน  สมรรถนะลดลง 

1.71



67 % ของกาํลงัแรงงานไทยมีการศึกษาประถมศึกษาหรือตาํกว่า, 
10% มีการศึกษามธัยมต้น, 10% มีการศึกษามธัยมปลาย(รวมปวช.)
14% มีการศึกษาอดุมศึกษา(รวมปวส.)
พดูเพียงวฒิุการศึกษา  ไม่พดูถึงfunctional literacy (เช่น เขียนจดหมาย  อ่าน
หนังสือแล้วย่อความได้  ตีความได้  คิดต่อได้  ทาํบญัญติัไตรยางคเ์ป็น  อ่าน/ทาํ
ตารางได้  อ่าน/พล้อตกราฟเป็น)

สงัคมไทยแก่ จน และโง่

งานใช้เทคโนโลยีเกิดยาก
คนการศึกษาสงู ทีใช้เทคโนโลยี
ได้ มีจาํนวนไม่มาก

งานทีใช้แรงงาน ทาํได้ยาก 
ขึน  ค่าแรงแพงกว่าเพือนบา้น 

ในประเทศ OECD ประชากรวยัแรงงาน

สดัส่วนสงูเป็นกาํลงังานSTEM



ประชากร
แต่ละรุ่น
9 แสนคน 

เทียบเป็น10 คน

เดก็ 7 ใน 10 คน
ออกไปเป็นแรงงานนอกระบบ

ตลอดชีวิตงาน 40-50  ปี

อาชีวศึกษาและอดุมศึกษากระแสหลกั  ไม่มีคาํตอบเพือสร้าง workability-employability ของนักศึกษาของตนเอง
ไม่มีคาํตอบอาชีพสาํหรบัเดก็เยาวชน 60-70% ทีไปเป็นแรงงานนอกระบบ เพราะไม่มีโอกาสกลบัมาสู่ระบบการศึกษา                                                             
สถิติเฉลียระหว่างกลางทศวรรษ 25540-2550

หลกัสตูรฝึกอาชีพ
หลกัสตูรยกระดบัคนวยัทาํงาน (workforce)

(ภาคคาํ วนัหยดุ Outreach)
การฝึกอาชีพและการเรียนเพืออาชีพ

เป็นคาํตอบหลกั
สาํหรบัประชาชนทีหลดุออกจากระบบ

เป็นคาํตอบหลกั
ยกประเทศออกจาก Middle Income Trap

1 ใน 10 คน

ตกออก

5 ใน 10 คน
จบการศึกษา

ภาคบงัคบั
(ม. 3  และปวช.

1 ใน 4 คน
ไม่จบ

อดุมศึกษา

4 ใน 10 คน
เรียนต่อ

อดุมศึกษา

3 ใน 4 คน
จบ

อดุมศึกษา
เพียง 1 คน

จบอดุมศึกษา
ได้งานทาํ

ภายในปีแรก

10  คน



ม.ต้นหรือ               ม.ปลาย            ปวช.               ปวส.          ป.ตรี             สงูกว่าปตรี

ตาํกว่า

ระดบัการศึกษา

เรียนมหาวิทยาลยัไปเพืออะไร  
ถ้าหลกัสตูรไร้คณุภาพ ไม่ใช่ความต้องการของตลาด/สงัคม  ถ้าผูจ้บไม่มี workability/employability

การได้ปริญญาไม่ได้ประกนัการมีงานทาํอีกต่อไป  อย่างทีเชือกนัมา

ผูจ้บมหาวิทยาลยั  ตกงานในอตัราสงูกว่าผูจ้บปวช. ปวส. มธัยมปลาย

เสียเวลา 4 ปี  เสียค่าใช้จ่าย(เป็นหนี)  3 - 4 แสนบาท
โครงสร้างการว่างงานในประเทศไทยไตรมาส 2 ปี 2550-2552 ตามระดบัการศึกษา



ทาํไมตอ้งเป็นชุมชนนกัปฏบิตัิ

(Community of Practice)

เพอืจดัการความรู้

(Knowledge management) 
พฒันาการของแนวคดิดงักล่าวภาคองคก์รเอกชน/รฐัวสิาหกจิในการ

พฒันาคนและองคก์ร จนเคลอืนมาสูก่ารใชป้ระโยชน์ในภาค
การศกึษาในฐานะเครอืงมอืของการพฒันาบุคลากรซงึกําลงัเน้น
มากโดยเฉพาะเป็นกลไกการสรา้งวฒันธรรมการเรยีนรูเ้พอืพฒันา
และนําพาใหบ้รรลุเป้าหมาย



คาํสาํคญั : ทีเกียวโยงกนั
y การจดัการความรู้ (Knowledge 

management - KM) การ
จดัการความรู ้หมายถงึ การบรหิารจดัการ

องคก์ร โดยเน้นการใชค้วามรูแ้ละ

ประสบการณ์ของคนทาํงาน รวมทงั

สารสนเทศทจีาํเป็นตอ้งใชใ้นการทาํงาน 

เพอืพฒันาองคก์รไปสูอ่งคก์รแหง่การ

เรยีนรู ้

ชุมชนการเรียนรูท้างวิชาชีพ (Professional Learning Communities) 
หมายถงึ กลุม่ของผูเ้ชยีวชาญในเรอืงต่างๆ มาพดูคุย ปรกึษาหารอืแลกเปลยีนเรยีนรู้

รว่มกนัเกยีวกบัไอเดยีความคดิ ความรูแ้ละสงิต่างๆ ทจีะยกระดบัการเรยีนรูท้างความคดิ

และประสบการณ์การทาํงานในวฒันธรรมองคก์รของกลุม่ผูเ้ชยีวชาญนนัเพอืพฒันางาน

ชุมชนนักปฏิบติั (Community of
Practice) หมายถงึ กลุ่มคนททีาํงาน
รว่มกนั/สนใจในเรอืงใดเรอืงหนึงดว้ยกนั  มี

เป้าหมายรว่มกนั และตอ้งการทจีะแบง่ปนั

แลกเปลยีนความรู ้ประสบการณ์จากการ

ทาํงาน ดว้ยความสมคัรใจ เพอืรว่มสรา้ง

ความเขา้ใจหรอืพฒันาแนวปฏบิตัใินเรอืงนนั 

และความพยายามทจีะทาํใหบ้รรลุผลสาํเรจ็ 



พฒันาการทางความคิด Cop
Etienne Lave พฒันาความคดิเรอืง “communities of practice” ในปี 1991 

และไดใ้หค้าํนิยามว่า  “a group of people who share a concern or a passion 
for something they do and learn how to do it better as interact regularly”



อะไรคอืชุมชนนกัปฏบิตั ิ(Cop)

กลุ่มคนทสีนใจ

เรอืงเดยีวกนั

กลุ่มคนทมีเีป้าหมาย

ของการพฒันารว่มกนั

กลุ่มคนผูท้มีาแบง่ปนั

ประสบการณ์รว่มกนั

Centre for Flexible and Distance Learning (CFDL)



ธรรรมชาติมนุษย ์: เรียนรู้คู่ลงมือปฏิบติั (ปฏิบติัมีผลต่อการพฒันา)



ประเดน็สาํคญั

yแนวคิดของการปฏบิตัใินชุมชนนกัปฏบิตั ิหรอื P ใน CoP

หมายถงึ การกระทาํในบริบทเฉพาะ 

yโจทยม์าจาก : เรอืงทสีนใจรว่มกนั จะปฏบิตัเิรอืงนนัเพอืการ

พฒันารว่มกนั 

yการเรียนรู้ เป็นสว่นหนงึของการปฏบิตั ิ และเป็นเครอืงมอื

ของการปฏบิตัใินขณะเดยีวกนั
การแลกเปลียนเรียนรู้ไมไ่ดเ้กดิจากการดเูอกสาร แต่เกดิ

จากการทาํความเขา้ใจในตรรกะ หรอืวธิคีดิของคนอนืทมีาจาก

การไดม้ปีระสบการณ์แลกเปลยีนกนั



วงจร Cop :

โจทย ์จดัทีม แบง่ปัน ลงทาํ คดัจดักลุ่ม ประมวลความรู ้ส่งต่อ 

convcme.wordpress.com

https://convcme.wordpress.com/2011/02/04/communities-of-practice-a-framework-for-learning-and-improvement/


โฉมหน้าห้องเรียนแห่งอนาคต

y มเีทคโนโลยหีลากหลายเพอืการคน้ควา้

y มกีารออกกจิกรรมการเรยีนรูห้ลากหลาย

ผสานผสานเกดิขนึในเวลาเดยีวกนัโดยอาจ

แยกเรยีนเป็นกลุม่ๆ แบบรว่มมอืและลงมอืทาํ 

(blending learning & practical education) 

y ครเูป็นผูอ้าํนวยการเรยีนรู ้มผีุช้่วยคร/ูเพอืน

ครปูระกบดแูลการเรยีนรูข้องเดก็เป็น

รายบุคคล

y ขนาดหอ้งเรยีนไมใ่หญ่ไมเ่กนิ 20 คน 

y เป็น Learning Center /Studio classroom

ทหียดืหยุน่พรอ้มดว้ยทรพัยากรเกอืหนุนการ

เรยีนรู ้หอ้งหลงัหอ้ง เป็น wired classroom 

ทเีชอืมต่อระบบ ICT สมยัใหม่



กระแสแนวคดิการศึกษาเพอืไปสู่ศตวรรษท ี21 :

• กระแสแนวคิดทีมีนัยต่อการออกแบบ

ระบบคิดและระบบการเรียนรู้ใหม่

• Transformative education

• Collaborative Education

• Future -Oriented Education

• Area-based Education

• Alternative Education 

• Educommunication (พลงัความรู ้+ พลงั

การศกึษา Æเปลยีนโลก) 

• Etc.

•แนวโน้มหลกัไลล่่า

•แนวโน้ม “จวิเจาะโลก” 

/“เลก็พลกิโลก” 

(Microtrends) 

•แรงบนัดาลใจ /แรงดลใจ 

(Motivation /Inspiration

•ศรทัธา (Faith)

•แรงไฟการเรยีนรูไ้มห่ยดุนิง

•ทลายกรอบตดิ คดิไกล ทาํใหส้ดุ

(unlearn /delearn/relearn) 

เครอืงมอืใหมท่ใีชไ้ด ้(retools 

/retrain) 



คนนอกวยัเรียน : เดก็เลก็ 0-6 ปี เดก็หลดุระบบการศึกษาทางการ/ ชีวิตหลงั 25 ปีถึงตลอดชีวิต 

� Nonschool-based /Community -based / Home-based / Work place based รวมถงึการเชอืมโยง 

alternative education (เทยีบโอนได)้

� เน้นสอื (media) และแหล่งเรยีนรู ้/social space /ชุมชนปฏบิตักิาร

� Self-directed / distance learning / cyber / social  learning  /network 

� เน้น mentor / advisor / co-advisor /wisdom etc.

แนวโน้มของแนวทางการจดัการศึกษา ทุกช่วงวยั

เดก็วยัเรียน (ในระบบ : 6-25 วยัเรียนทีอยู่ในระบบ) 

y New School Based บนยุทธศาสตรเ์ชงิพนืท ี(ABS)

y จะมุง่เน้น “การเรยีนรูแ้ละสรา้งแรงบนัดาลใจ” (learning & motivation)

y เน้นบทบาทครผููอ้าํนวยการเรยีนรู ้(facilitator) 

y ชนัเรยีนทเีน้นรปูแบบหอ้งทาํงานปฏบิตักิาร (studio)

y เน้นหลกัเรยีนเป็นทมีและลงมอืทาํ (team learning & action learning)

[กระแสเลอืก face to face / case study เพอืเดก็ทมีคีวามตอ้งการพเิศษ] 

•ปฐมวยั Brain based / family based /child care /community care

•Family education (โรงเรยีนพอ่แม)่ 

http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.baanjarn.com/photos/pic_school.jpg&imgrefurl=http://www.baanjarn.com/&usg=__lyE_Gh71C-FHSVITk3p6x2o956E=&h=386&w=400&sz=40&hl=th&start=1&zoom=1&tbnid=jOf0Txq0DlNtTM:&tbnh=120&tbnw=124&ei=yPhVTrj1J8LwrQfjxL3KCg&prev=/search?q=%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99&hl=th&gbv=2&tbm=isch&itbs=1


โจทยใ์หม่ – การศกึษาเพอืการมชีวีติและ

การมงีานทาํทมีนัคง 

กลุ่มเป้าหมายใหม่ – นอกจากเดก็วยัเรยีน

แลว้ ยงัมกีลุ่มลกูแรงงานต่างดา้วรวมถึง

แรงงานนอกกลุ่มอายวุยัเรียน 35 ล้าน

คน 2 ใน 3 อยู่ในภาคอตุสาหกรรมการ

ผลิตและภาคการเกษตร ตลอดจนผูส้งู

วยัและผูด้อ้ยโอกาส ผูท้มีคีวามตอ้งการ

พเิศษต่างๆ

สมรภมิูใหม่ – พนืททีชีุมชน ทอ้งถนิ 

เอกชนทเีกยีวขอ้ง ซงึใหญ่กวา่สมรภูมิ O-

Net หรอื PISA

โจทยก์ารศึกษาไทย



ตวัอย่างความเคลือนไหวในการพฒันาผู้สอนทวัโลก
ระบบพฒันาครู

y กลไกหนุนสรา้งครตูน้แบบ (master teacher) สรา้งระบบครพูี

เลยีง (Coaching &Mentoring) บนฐานการปฏบิตังิานของครู

y สรา้งชมุชนการเรยีนรูท้างวชิาชพีครู (PLC) 

y ปรบัการจดัการองคก์รใหเ้ออืต่อการปรบัเปลยีนรปูแบบการ

เรยีนรู/้การเรยีนการสอน

y ผสมผสานกระบวนการวดัผลเขา้กบักระบวนการสอน 

y สนบัสนุนการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการเรยีนรูแ้ละพฒันา

คร ู 

y “โรงเรียนเรียนรู้ ครนัูกวิจยั”

y ระบบ “การสร้างแรงบนัดาลใจ จดุไฟพลงัคร”ู (Motivation

& Inspiration)

y จดัระบบการออกใบอนุญาตประกอบวชิาชพี เงนิเดอืน และ

วทิยฐานะ ปรบัระบบการยกยอ่งเชดิชเูกยีรตคิร ู

ตวัผูส้อน /ครอูาจารย์

y Hi-Tech และ Hi-Touch

y รูร้อบ สหวทิยาการ

y นักปฏิบติั /นักจดัการความรู้

y นกัวจิยั /นกัตงัคาํถาม/ผูนํ้า 

“เรียนรู้คู่วิจยั”
y เป็นผูม้จีติวทิยา/เป็น mentor ทดีี

y บทบาทผูส้อนรุน่ใหม่จะท้าทาย

ขนึมากทงัในฐานะผูอ้าํนวยการ

เรียนรู้  ผูร้่วมเรียนรู ้ นักสร้าง

แรงบนัดาลใจไปจนถึงผูนํ้าทาง

จิตวิญญาณและการใช้ชีวิต 



ตวัอย่างการเน้นผูส้อนนักปฏิบติัในนานาประเทศ

y การพฒันาไปสูว่ถิกีารเรยีนรูแ้ละพฒันา ขององคก์รแบบชุมชนการเรยีนรูท้ี

ทเีน้นการเป็นครนูกัปฎบิตัมิหีลากหลายในบรบิทต่าง ๆ ของแต่ละประเทศ 

ทตีนืตวัเพอืเปลยีนผา่นใหท้นัต่อการเปลยีนแปลง ของในยคุศตวรรษท ี21 

y กรณศีกึษากลุ่มศกึษา บทเรยีน หรอื lesson study ในประเทศญปีุน่ 

y การพฒันาวชิาชพีครแูบบ problem-solving groups ของประเทศฟินแลนด์

y การพฒันาวชิาชพีคร ูแบบ lesson group and research group ในเมอืง 

เซยีงไฮ ้

y PLC แหง่ชาตเิพอืปฏริปูการเรยีนรู ้“Teach less, Learn more” ใน

ประเทศสงิคโ์ปร์



สกว.-สพฐ.รว่มขบัเคลอืน

โดยใชก้ลไกวจิยัและการ

สรา้ง PLC

ตวัอย่างความเคลือนไหวในพฒันาโรงเรียน (สพฐ.) ในมิติต่างๆ ในรอบ 2 ทศวรรษ 



ตวัอยา่ง KM มิติตา่งๆ 



ตัวอย่างองค์กร KM 



ตวัอย่างองคก์รขบัเคลือนโดยใช้ Cop เป็นเครืองมือ
• เชิงประเดน็

• งานวชิาการและพฒันา ฝา่ยพยาบาล

โรงพยายาลมหาราช เชยีงใหม ่:  
แกไ้ขปญัหาความซาํซอ้นและพฒันา

ระบบเบกิจ่ายค่ารกัษาพยาบาล

• หน่วยจดัเยบ็ งานแมบ่า้น คณะ

แพทยศาสตร ์โรงพยาบาลศรี

นครนิทร ์มหาวทิยาลยัขอนแก่น :
พฒันาการทาํงานและออกแบบเสอืผา้

สาํหรบัผูป้ว่ย (รศ. เพชรากร หาญ

พานิชย)์

• เชิงองคก์ร

• สถาบนัเพมิผลผลติแหง่ชาต ิ

สถาบนัเครอืขา่ยของกระทรวง

อุตสาหกรรม 

• มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีรุนารี : 

ดาํเนินงานอยูใ่นระบบจดัการ

ความรูข้องมหาวทิยาลยั



ความเคลือนไหว Cop และ KM ในการพฒันาการศึกษา

y

1. องคก์รภาคสว่นต่างๆ รว่มมอืกนัการวจิยัปฏบิตักิาร และเครอืงมอืสรา้ง

ชุมชนนกัปฏบิตัใินการพฒันาการศกึษา อาท ิสกว. สพฐ. สสส. สสค. ควร

ขบัเคลอืนเรอืง อาทิ

y โครงการ”การวิจยัและพฒันานวตักรรมการเพิมประสิทธิภาพขององคก์รทาง

การศึกษาด้วยการจดัการความรู้ (Ed-KM) โดย ผศ.ดร.เลขา ปิยะอจัฉรยิะ และ

คณะ ไดใ้ชก้ารจดัการความรู ้(KM) เป็นเครอืงมอืในการเพมิประสทิธภิาพการ

บรหิารจดัการคุณภาพของสาํนกังานเขตพนืทกีารศกึษา(สพท.) 17 แหง่ และ

สถานศกึษาขนัพนืฐาน 78 แหง่ รวม 95 องคก์รใน 17 จงัหวดั โดยการพฒันาคน 

พฒันางาน และพฒันาองคก์รใหส้อดคลอ้งกบับรบิทองคก์รบนฐานความรูป้ฏบิตัิ

ของบุคลากร

y การสรา้งกลไกการพฒันาครรูะดบัพืนที รวมถงึกลไกหนุนเสรมิ เชน่  Area-

based coaching จากทุนการทาํงานของภาคเีชน่ “ครสูอนด”ี สสค.  



y “โครงการเพาะพนัธุป์ญัญา” มลูนิธกิสกิรไทย-สกว.  เน้นกระบวนการ

เรยีนรูบ้นฐานวจิยั ทาํงานในโรงเรยีนเขา้รว่ม 75 โรงเรยีนโดยการ

จดัการผา่นศนูยพ์เีลยีงมหาวทิยาลยั 8 ศนูยใ์นแต่ละภมูภิาค 

y โครงการเครอืขา่ยเชงิพนืทเีพอืหนุนเสรมิคุณภาพการเรยีนรูข้องเดก็

และเยาวชน (LLEN) โดยสพฐ. รว่มกบัสกว. โดยใหทุ้กองคก์รรวมถงึ

มหาวทิยาลยัทวัประเทศ มาชว่ยคุณครใูนระดบัประถมและมธัยม

ปรบัการเรยีนการสอน ออกแบบการสอนใหม ่โดย

กระบวนการพฒันาครบูนฐานการปฏบิตังิานจรงิของครู

ความเคลือนไหวในประเทศไทย 



โจทยก์ารปฏิรปูการศึกษาไทย : Cop และ KM เป็นเครืองมือพฒันา (เฟืองย่อย) 



ตวัอย่าง Cop ในมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรีุ

ชมุชนกระบวนกรการเรียนรู้ (Learning facilitator)

ใช้หลกัการจิตตปัญญาศึกษา ด้วยกระบวนการสนุทรียสนทนา (Dialog)

เพอืโครงการโรงเรียนทกัษะวิศวกรรม 

(Engineering Practice School)
โรงเรียนทกัษะวิศวรรมแบบบรูณาการ

( Constructionism Engineering Practice School)
นักบริหารงานทวัไปมจธ.



ตวัอย่าง Cop ในมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรีุ

กระบวนกร (Facilitator)

Facilitator ถูกแปลในหลายความหมาย เชน่ ผูอ้าํนวยความสะดวก 

คุณอาํนวย หรอือาจารยเ์กอืหนุน โดยทวัไปจะทาํหน้าทจีดักระบวนการ/

กจิกรรม ใหแ้ก่ผูร้ว่มประชุมใหบ้รรลุผลลพัธท์ตีอ้งการ

Facilitator ในความหมายนี หมายถงึ กระบวนกร คอื ผูจ้ดั

กระบวนการ/กจิกรรม ทจีะชว่ยใหค้นเกดิการเรยีนรู ้และพฒันาตนเองโดยเน้น

ไปทกีารเปลยีนแปลงทเีกดิจากภายใน (Transform Learning) ตวัของบุคคล

นนัๆ 

กระบวนกร จะใชอ้งคค์วามรูท้สีาํคญัคอื จติตปญัญาศกึษา 

(Contemplative Education) สนุทรยีสนทนา (Dialogue)การภาวนา

(Mindfulness) จติวทิยาการรูจ้กัตนเอง (Self-Understanding Psychology



ตวัอย่าง Cop ในมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรีุ

กระบวนกร (Facilitator)

กระบวนกรในมจธ. จงึเป็นผูท้ทีาํใหเ้กดิ ชุมชนนกัปฏบิตั(ิCommunity 

of Practice: Cop)และทาํใหเ้กดิชุมชนแหง่การเรยีนรูท้างวชิาชพี 

(Professional Learning Community: PLC) เชน่

: ชุมชนกระบวนกร มจธ.(ชุมชนแหง่การเรยีนรูท้างวชิาชพีอาจารย)์ 

: ชุมชนนกับรหิารงานทวัไป มจธ. (ชุมชนแหง่การเรยีนรูท้างวชิาชพี

ของพนกังานสายสนบัสนุน) 



ตวัอย่าง Cop ในมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรีุ

จิตตปัญญาศึกษา (Contemplative Education)

y เกดิขนึครงัแรกในประเทศไทยท ีมหาวทิยาลยัมหดิล ปจัจุบนัเตบิโตเป็นศนูย์

จติตปญัญาศกึษาเปิดสอนนกัศกึษาระดบัโท-เอก เป็นศนูยก์ลางในการเผยแพร่

ขอ้มลูทางดา้นจติตปญัญาศกึษาของประเทศไทย

y จติตปญัญาศกึษาจะมเีนือหาสาระเกยีวกบั การศกึษาททีาํใหเ้ขา้ใจดา้นในของ

ตวัเอง รูต้วั เขา้ถงึความจรงิ ทาํใหเ้ปลยีนมุมมองเกยีวกบัโลกและผูอ้นื เกดิ

ความเป็นอสิระ ความสขุ ปญัญา และความรกัอนัไพศาลต่อเพอืนมนุษยแ์ละ

สรรพสงิ หรอือกีนยัหนึง เกดิความเป็นมนุษยท์สีมบรูณ์ โดยเน้นการศกึษาจาก

การปฏบิตัจิรงิดว้ยตนเอง (ทมีา: ประเวศ วะส)ี 

y การเรยีนรูแ้บบจติตปญัญาศกึษา จะใชก้จิกรรมเป็นฐานในการเรยีนรูท้จีะเขา้ใจ

ตนเองและเขา้ใจโลก เพอืใหค้นไดเ้รยีนรูโ้ดยผา่นประสบการณ์ตรง เพอืสรา้ง

ปญัญาอนัเกดิจากการปฏบิตั ิ



ตวัอย่าง Cop ในมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรีุ

จิตตปัญญาศึกษา (Contemplative Education)

y เครอืงมอื(กจิกรรม)จติตปญัญาศกึษา เชน่ จากการทาํงานศลิปะ โยคะ ความ

เป็นชุมชน การเป็นอาสาสมคัรเพอืสงัคม สนุทรยีสนทนา การเรยีนรูจ้าก

ธรรมชาต ิและจติตภาวนา เป็นตน้ ทงัหมดนีเพอืเรยีนรูท้จีะเขา้ใจตนเองใน

ระดบัลกึ ผลทพีบจะทาํใหค้นกา้วเขา้สูส่งัคมของการอยูร่ว่ม

y จติตปญัญาศกึษา เป็นเครอืงมอืทสีาํคญัทกีระบวนกร ใชใ้นการพฒันาคน เพอื

เขา้สูชุ่มชนนกัปฏบิตั ิ(Community of Practice: CoP) หรอืชุมชนแหง่การ

เรยีนรูท้างวชิาชพี(Professional Learning Community: PLC)



ตวัอย่าง Cop ในมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรีุ

สนุทรียสนทนา (Dialog) หลกับางประการ
• ผูเ้ขา้รว่มจะตอ้งปรบัสภาวะของอารมณ์ใหเ้ป็นปกตกิ่อนเขา้รว่มวงสนทนา 

รวมทงั หล่อเลยีงใหว้งสนทนามคีวามเป็นปกตอิยูเ่สมอ (ปรบัโหมด)

• เฝ้าดคูวามรูส้กึของตนเองและวงสนทนา หล่อเลยีงวงสนทนาใหอ้ยูใ่น

ภาวะปกต ิก่อเกดิพลงังานอุ่นๆ อนัเป็นบรรยากาศของความเป็นกลัยาณมติร

• ตงัหวัขอ้เรอืงไวเ้ป็นแกนกลางของการสนทนา ไมม่กีารกาํหนดเป้าหมาย/

ผลลพัธท์แีน่นอน คาํตอบจะขนึอยูก่บัความสนใจของผูเ้ขา้รว่ม มุง่เน้น

กระบวนการมากกวา่ผลลพัธ์

• มทีกัษะการฟงัทดี ีสามารถรบัฟงัเรอืงราวของทุกคนทเีขา้รว่มสนทนาได้

อยา่งจดจ่อ

• ไมม่กีารตดัสนิ พดูทลีะคน ไมแ่ทรกขดัขณะทผีูอ้นืกาํลงัพดู ฟงัจนสนิ

กระแสความ



ตวัอย่าง Cop ในมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรีุ

สนุทรียสนทนา (Dialog) หลกับางประการ
• ยนิดทีจีะแสดงความคดิเหน็อนัเป็นประสบการณ์ตรงของตนเอง 

เพอืจะไดใ้หเ้กดิการแลกเปลยีนและก่อประกอบความรูใ้หม่

• เมอืเจอปญัหาอนัเป็นความขดัแยง้ทางความคดิ ทุกคนจะตอ้งกลบัมาดู

ความรูส้กึของตนเอง และรบีออกจากปญัหาโดยเรง่ดว่น จากนนัตงัคาํถาม

กบัตนเองวา่ ประเดน็สาํคญัของการสนทนาในตอนนีคอือะไร?

• มผีูเ้ขา้รว่มการสนทนา ในแต่ละครงัอยา่งน้อย 10-20 คน ใชเ้วลาในการ

สนทนาประมาณ 3 ชวัโมงต่อครงั



ตวัอย่าง Cop ในมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรีุ

โครงการทกัษะวิศวกรรม(Practice School Program) และทกัษะ

วิศวกรรมแบบบรูณาการ (Constructionism Practice School Program) 

y โครงการทกัษะวศิวกรรม(Practice School Program) เป็นโครงการพฒันา

ผูเ้รยีนในระดบัปรญิญาโท ทางดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีใหเ้ป็นนกัวจิยั

ทสีามารถแกป้ญัหาเชงิเทคนิคโรงงานอุตสาหกรรม ผูเ้รยีนจะตอ้งไปอยูใ่น

สถานประกอบการเตม็เวลาหนึงเทอม (จากหลกัสตูร 4 ภาคการศกึษา)เพอื

แกป้ญัหาจรงิ

y โครงการทกัษะวศิวกรรมแบบบรูณาการ( Constructionism Practice 

School Program) เป็นโครงการพฒันาผูเ้รยีนทเีป็นผูป้ฎบิตังิานระดบักลาง

ทาํหน้าทผีูค้วบคุมโรงงาน (plant operator) สามารถแกป้ญัหาเชงิเทคนิค

ใหก้บัโรงงานอุตสาหกรรมขนึ  ไมใ่ชเ่พยีงควบคุมกระบวนการผลติ
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โครงการทกัษะวิศวกรรม(Practice School Program) และทกัษะ

วิศวกรรมแบบบรูณาการ (Constructionism Practice School Program) 

y Chemical, Petrochemical, and Petroleum Industry, Food and Agro-industry, 

Pulps and Paper, Concrete and Aggregate Products, Starch and Agro-

industry, and Pharmaceutical, Medical, and Biotechnology. 

y ในโครงการจะม ีSite Director เป็นกลไกทสีาํคญัในการกํากบัดแูลผูเ้รยีน

เสมอืนเป็นหวัหน้าทมีวจิยั คอยกํากบัดแูลผูเ้รยีน การเพมิทกัษะดา้น 

Facilitation ชว่ยให ้Site Director ดแูลผูเ้รยีนไดล้กึลงถงึระดบัความรูส้กึ และ

เขา้ใจปญัหาของผูเ้รยีนทลีกึซงึมากขนึ

y ผูส้าํเรจ็ภายใน 15 ปี  Practice  Schools  500 คน

C- Practice School 1,200 คน
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โครงการทกัษะวิศวกรรม(Practice School Program)

y ในโครงการทกัษะวศิวกรรมแบบบรูณาการ(โครงการ C ต่างๆ) จะม ี

Facilitator ประจาํโครงการ เพอืทาํหน้าทสีอน Soft Skills, Learning Skills 

และอาํนวยความสะดวกในดา้นต่างๆ ใหแ้ก่ผูเ้รยีน รวมทงัอาจสอนวชิา

พนืฐานบางวชิา เชน่ คณิตศาสตร ์เคม ีวศิวกรรมพนืฐาน ฯลฯ

Learning Skills = ทกัษะการคดิ, ทกัษะการทาํงานเป็นทมี, ทกัษะการ
สอืสาร, ทกัษะการฟงั ฯลฯ
Soft Skills = การเขา้ใจตนเอง การเขา้ใจความแตกต่าง การไวว้างใจและการ

เคารพผูอ้นื การควบคุมอารมณ์ การเขา้ถงึความรูส้กึและความตอ้งการ ฯลฯ
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ชมุชนกระบวนกร ชมุชนแห่งการเรียนรู้ของอาจารย์

ลกัษณะของงานทีดาํเนินการ

• พฒันา Facilitation Skills ใหก้บับุคลากรทุกระดบั เชน่ อาจารย ์เจา้หน้าที

นกัศกึษา เป็นตน้ 

• พฒันาบุคคลเพอืทาํหน้าทเีป็น Facilitator (กระบวนกร) เพอืนําองคค์วามรู้

ไปเผยแพรแ่ละขยายผลใหก้บับุคคลอนื

• ผลกัดนัและมสีว่นรว่มใหเ้กดิชุมชนนกัปฏบิตั(ิCoP) และชุมชนแหง่การเรยีนรู้

ทางวชิาชพี(PLC) ทเีพมิมากขนึ

• พฒันาอาจารยใ์หม้จีติวญิญาณของความเป็นคร ูและมเีทคนิควธิกีารใน

การจดัการเรยีนรูเ้ชงิรุก(Active Learning) กจิกรรมทไีดร้บัความสนใจเป็น

อยา่งมากในขณะนี
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ชมุชนกระบวนกร ชมุชนแห่งการเรียนรูข้องอาจารย์

ลกัษณะของงานทีดาํเนินการ
• พฒันาศกัยภาพของบุคคล ดว้ยกระบวนการเขา้ถงึจติใจและความรูส้กึ

ของตนเอง  เพอือยูร่ว่มกบัคนอนืไดอ้ยา่งมคีวามสขุ

• ออกแบบหลกัสตูรและจดักจิกรรมเพอืการเรยีนรู้
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กลไกการเกิด “ชมุชนกระบวนกร มจธ. (ชมุชนแห่งการเรียนรู้ทาง

วิชาชีพอาจารย)์ – PLC

• อาจารยก์ลุ่มหนึง (5-6 คน) มฉีนัทะไปศกึษาองคค์วามรูด้า้นกระบวนกร

จากผูเ้ชยีวชาญภายนอก (อ.วศิษิฏ ์วงัวญิ )ู มคีวามเชอืวา่องคค์วามรูด้า้น

กระบวนกรจะช่วยพฒันาคนใหเ้กดิการเรยีนรูไ้ดอ้ยา่งแทจ้รงิ

• ไดนํ้าองคค์วามรูด้า้นกระบวนกรมาถ่ายทอดใหก้บัอาจารย ์และบุคลากร 

จนเป็นทรีูจ้กัใน มจธ. อยา่งกวา้งขวาง

• ตอบโจทยไ์ดต้รงกบัความตอ้งการ เชน่ การพฒันาศกัยภาพคร ูเพอื

จดัการเรยีนรูใ้นศตวรรษท ี๒๑ และตอบโจทยน์โยบายของ มจธ. ดา้น Active 

Learning, New Approach to Learn, KMUTT 3.0 และ Learning 

Organization
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กลไกการเกิด “ชมุชนกระบวนกร มจธ. (ชมุชนแห่งการเรียนรู้ทาง

วิชาชีพอาจารย)์ – PLC

• มกีารตงัวงสนทนา (CoP) อยา่งน้อยเดอืนละ ๑ ครงัอยา่งสมาํเสมอ 

เพอืเรยีนรูเ้ทคนิค องคค์วามรูใ้หม่ๆ  และพฒันาตนเองอยา่งเสมอ 

• มกีระบวนการแลกเปลยีนเรยีนรูใ้นกลุ่มสมาชกิของชุมชนอยา่งต่อเนือง 

ทงัในวงสนทนาและในชุมชนสงัคมออนไลน์ (Facebook) 

• มกีารอบรมพฒันาใหก้บักลุ่มคน หน่วยงาน ต่างๆ อยา่งสมาํเสมอ 

• เป็นกจิกรรมทจีะทาํใหส้มาชกิไดเ้รยีนรูร้ว่มกนั

มกีารชว่ยเหลอื เกอืกูล และหล่อเลยีง ความรูส้กึของสมาชกิในชุมชน

ใหค้วามสาํคญักบัความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคล มากกวา่ความรูห้รอืผลลพัธ์

เน้นการอยูร่ว่มกนัอยา่งมคีวามสุขและมคีวามหมาย

ไดร้บัการสนบัสนุนงบประมาณจาก สถาบนัการเรยีนรูแ้ละคณะครุ

ศาสตรอ์ุตสาหกรรม
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ชมุชนแห่งวิชาชีพ นักบริหารงานทวัไป มจธ.

y มจธ.มโีครงการ 6+1 Flagship (กลไกการขบัเคลอืนมหาวทิยาลยั) Track 2 

(พนกังานสายสนบัสนุน) แบ่งเป็น ๙ กลุ่มงาน (กลุ่มนกับรหิารงานทวัไปเป็น 

๑ ใน ๙ กลุ่มงาน) ในโครงการ 6+1 Flagship มเีป้าหมายเพอืยกระดบั

ประสทิธภิาพในการทาํงานของพนกังานสายสนบัสนุน (Supporting Staff)

y โครงการ 6+1 Flagship Track 2 กลุ่มนกับรหิารงานทวัไป มเีป้าหมายเพอื 

“พฒันาตน พฒันางาน สูค่วามเป็นมอือาชพี” จงึเลอืกใชก้จิกรรมจติตปญัญา

ศกึษา เพอืเรยีนรูท้จีะทาํความเขา้ใจตนเอง (Self-Understanding) และใช้

ชุมชนนกัปฏบิตั ิ(CoP) เพอืสรา้งเครอืขา่ยการทาํงานรว่มกนัและการพฒันา

ตนเอง
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ชมุชนแห่งวิชาชีพ นักบริหารงานทวัไป มจธ.

y เตรยีมความพรอ้มโดยกระบวนกร มจธ. จดัอบรมดา้นจติปญัญาศกึษาใหก้บั

นกับรหิารงานทวัไปกลุ่มแกนนํา (30 คน) ทาํใหเ้กดิการหล่อหลอมความรูส้กึ

ของเจา้หน้าทกีลุ่มนีไวด้ว้ยกนั เกดิความผกูพนัธ ์ชว่ยเหลอืกนั และเกดิ

เครอืขา่ยการทาํงานรว่มกนั

y ชว่ยเพมิพลงัใจและเป็นแหล่งแลกเปลยีนเรยีนรูข้องนกับรหิารงาน เกดิ

กระบวนรว่มกนัแกป้ญัหาอยา่งเป็นระบบทงัปญัหาทเีกดิจากตวันกั

บรหิารงานฯ เองและปญัหาจากภายนอก

y เป้าหมายของ CoP คอื เพอืพฒันาความมนัคงภายในของตนเอง ปรบักรอบ

ความคดิใหก้วา้งมากขนึ สรา้งเครอืขา่ยกลุ่มนกับรหิารงาน และหล่อเลยีง

ความรูส้กึดีๆ  และเยยีวยาความรูส้กึไมด่ใีหค้ลคีลายออกไป
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กลไกการเกิด CoP นักบริหารงานทวัไป

• โครงการ 6+1 Flagship สนบัสนุนงบประมาณในรปูแบบของโครงการฯ 

ผูบ้รหิาร มจธ. รบัทราบ และใหก้ารสนบัสนุน รวมทงัใหก้าํลงัใจ

• กลุ่มนกับรหิารงานทวัไป มคีวามมุง่มนัทจีะพฒันาตนเองสูค่วามเป็นมอื

อาชพี

• มกีารกาํหนดชว่งเวลาของการจดั CoP ล่วงหน้าทแีน่นอน เดอืนละ ๑ ครงั

• มทีมีกระบวนกรทาํหน้าทเีป็นวทิยากรนํากจิกรรมจติตปญัญาศกึษา 

เพอืพฒันาศกัยภาพของนกับรหิารงานทวัไป 

• ใชก้ระบวนการสนุทรยีสนทนา(Dialogue) ตามแนวทางของเดวดิ โบหม์

(David Bohme) สรา้งบรรยากาศของการสนทนาทรีว่มกนัคดิเพอืแกป้ญัหา

รว่มกนั

• การหล่อเลยีงบรรยากาศของ CoP ใหเ้ป็นพนืทปีลอดภยัตลอดเวลา
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ชมุชนวิชาการศึกษาทวัไป
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คณะศิลปศาสตร์

สาํนักงานการศึกษาทวัไป

Administration Committee Policy Committee

ประธานรายวชิา

ประธานรายวชิา

รองคณบดคีณะทมีนีกัศกึษาเรยีน GE คณบดคีณะทมีนีกัศกึษาเรยีน GE

ผูอ้าํนวยการสถาบยัการเรยีนรู้

นโยบายการปฎิบติั



ประธานรายวชิา

กลุม่ใหญ่(นกัศกึษา 600 คน)

อาจารย ์50 - 60 คน

อาจารยแ์กน 3 -4 คน

( 6 วิชา นักศึกษา 11,000 คน/เทอม)

นักวิชาการการเรียนรู้ 8 คน

กระบวนกรการเรียนรู้ LF 10-20 คน

ผู้ช่วยสอน TA

อาจารย ์1-2 คน

นักวิชาการการเรียนรู้ 1 คน

กระบวนกรการเรียนรู้ LF 1-2 คน

ผู้ช่วยสอน TA

• การประชมุเป็นทางการเดือนละครงั  ระหว่างประธานรายวิชา

• การประชมุเป็นทางการเดือนละครงั  ภายในรายวิชา

• การประชมุอย่างไม่เป็นทางการ ประสานโดยกระบวนกรการเรียนรู้

• การใช้ Social media จดัการโดยกระบวนกรการเรียนรู้

6 รายวชิา

6 กลุ่มวชิา

12 กลุ่มเลก็
กลุม่เลก็(50 คน)



โจทยม์หาวทิยาลยักบักระบวนการ Cop สู ่KM ?

องคก์าร

คน 

เครอืขา่ย
เทคโนโลยี

ความรู้
การจดัการ

Transfer

วธิกีาร



แหลง่ทมีา : มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่

ในหนึง Cop มพีลงั

ต่อการทาํงานในกลุ่ม

หลายๆ Cop จะมพีลงัเพมิมากขนึ 

โดย KM เป็นเครอืงมอืชว่ยการ

พฒันา


