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คํานํา 
 

  
การพัฒนาสูการเปนองคกรแหงการเรียนรู ดวยการพัฒนา

ชุมชนแนวปฏิบัติ (Community of Practices-CoPs) นับเปนการ
พัฒนาคุณภาพและเปนการขับเคล่ือนพลังศักยภาพขององคกร     
ที่สําคัญ  อีกทั้งการพัฒนาการปฏิบัติในองคกรหรือชุมชนแนวปฏิบัติ 
ยังเปนตัวบงชี้การพัฒนาองคกรในเชิงคุณภาพ 
 
 ดังนั้น  มหาวิทยาลัยมหิดล จึงจัดทําคูมือการพัฒนาและ
ขับเคลื่อนชุมชนแนวปฏิบัติ (CoPs) ขึ้น  ซึ่งในคูมือนี้ไดนําเสนอ
เนื้อหาดังตอไปนี้  คือ  แนวคิดของการเกิดชุมชนแนวปฏิบัติ 
(CoPs)  ตัวอยางชุมชนแนวปฏิบัติ (CoPs) ในมหาวิทยาลัยมหิดล       
กรอบปฏิบัติ/กติกาเพื่อพัฒนาชุมชนแนวปฏิบัติ (CoPs)  และได
แนะนําเครื่องมือสนับสนุนการทํางานของชุมชนแนวปฏิบัติ (CoPs) 
เพื่อเปนแนวทางใหกับคณะ/สถาบัน และผูที่กําลังแสวงหาความรู 
ในเรื่องดังกลาว  ใชเปนแนวทางในการทําความเขาใจเกี่ยวกับ
ชุมชนแนวปฏิบัติ (CoPs)  และเปนการจุดประกายใหกับบุคลากร
ของมหาวิทยาลัยในการสรางชุมชนแนวปฏิบัติ (CoPs)  เพื่อนําไปสู
การพัฒนาคุณภาพอยางยั่งยืนของมหาวิทยาลัยมหิดลตอไป 
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บทที่ 1 

ชุมชนแนวปฏิบัติ (CoPs) :  
แนวคิดและกรอบการวิเคราะห 

 
รองศาสตราจารยอนุชาติ  พวงสําลี 

คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร  
 
 ชุมชนแนวปฏิบัติ หรือ Community of Practices–CoPs 
นับเปนกุญแจสําคัญในการขับเคลื่อนกระบวนการจัดการความรู 
(Knowledge Management) ที่ทรงพลัง เนื่องจากวา การเกิดขึ้น
ของชุมชนแนวปฏิบัตินั้น สะทอนใหเห็นถึงระบบความสัมพันธทาง
สังคมในแนวราบที่เชื่อวาจะสามารถเอื้อใหเกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรู พัฒนาและจัดการยกระดับองคความรูขององคกร สถาบัน 
หรือสังคมไดอยางดี แตกตางจากความสัมพันธในแนวดิ่งที่นิยมใช
การสั่งการและการบังคับบัญชาอันจะเปนอุปสรรคตอการคิด
วิเคราะหและสั่งสมองคความรูของผูปฏิบัติและองคกร 
 จากประสบการณการทํางานดานประชาสังคม (Civil 
Society) และการพัฒนาที่ผานมา อาจพอกลาวไดวา ภายใตระบบ
สังคมอุปถัมภที่ใหความสําคัญกับความสัมพันธเชิงอํานาจในแนวดิ่ง
อยางเหนียวแนนเชนสังคมไทยนั้น  การเกิดขึ้นและดํารงอยูของ
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ชุมชนแนวปฏิบัตินั้น มิใชเปนเรื่องงาย เพราะเราคุนชินกับระบบ  
สั่งการและการตัดสินใจใหแทนมาเปนเวลายาวนาน  
 อยางไรก็ตาม การคนหาทําความเขาใจถึงบริบทและ    
แนวทางการวิเคราะหเพื่อเปนหนทางในการสรางชุมชนแนวปฏิบัติ
ในกระบวนการจัดการความรูที่กําลังไดรับความสนใจอยาง
กวางขวางในขณะนี้นั้น ก็มีความสําคัญและทาทายเปนอยางมาก 
เพราะในสังคมสมัยใหมที่มีความสลับซับซอน  มีความเปนพลวัตสูง 
เราตองอาศัยกระบวนการจัดการความรูที่กาวขามระบบผูนําเดี่ยว
และสรางองคความรูที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติอยางแทจริง (Learning 
through Action) จากผูนําที่หลากหลาย  ซึ่งเชื่อวาความรูชนิดนี้ 
เปนความรูที่สอดคลองกับบริบทและเงื่อนไขของชุมชนและองคกร
นั้นๆ มากกวาความรูที่นําเขามาจากภายนอกเพียงอยางเดียวเทานั้น 
 เปนที่นาสังเกตวา ในประชาคมนักวิชาการ สวนราชการ 
และผูคุนชินกับระบบอํานาจในทุกๆ วงการของสังคมไทยนั้น      
มักละเลยที่จะทําความเขาใจถึงแนวคิดและกรอบการวิเคราะห
ชุมชนแนวปฏิบัติกอนที่จะนํามาใชกันอยางลึกซึ้ง เพื่อที่จะชวยสราง
และหนุนเสริมใหชุมชนแนวปฏิบัติสามารถพัฒนาและเติบโตขึ้น
อยางมีพลัง  เปนเครื่องมือและกลไกในการยกระดับความรู 
(Leverage) ไดอยางแทจริง  
 เรามักไดยินกันอยางคุนหูในเวทีสัมมนาและอภิปราย
เกี่ยวกับการจัดการความรูในที่ตางๆ วา “เรื่องเหลานี้ มิใชเรื่องใหม 
เราทํามานานแลว”  “เรามี CoPs เยอะมากในหนวยงานของเรา” 
ชะรอยวา คํากลาวอางเหลานี้ จะเปนวิธีคิดที่สะทอนถึงการขาด
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มุมมองเชิงวิเคราะหหรือขาดความเอาใจใสในเชิงการจัดการความรู
อยางนาเสียดาย และในหลายกรณีก็จบลงดวยความลมเหลวเลิกรา
กันไปในที่สุด 
 สิ่งที่บทความสั้นๆ นี้ มุงแสวงหาแนวทางในการทําความ
เขาใจและการหนุนสรางชุมชนแนวปฏิบัติใหสามารถเกิดและ
พัฒนาขึ้นอยางเต็มตามศักยภาพเพื่อใหการจัดการความรูของ
องคกรเปนไปอยางมีทิศทาง  
 แนวทางและกรอบการวิเคราะหชุมชนแนวปฏิบัติ ในการ
นําเสนอนี้ วางอยูบนสมมติฐานสําคัญ 2 ประการคือ 1) เชื่อวา     
ในองคกร /สถาบันใดๆ ก็ตามยอมมีความพยายามในการจัด
ความสัมพันธของการทํางานในแนวราบ (ที่มิใชเพียงแคเรื่องของ
เครือญาติหรือเพื่อนพองเทานั้น) มีและดํารงอยูในทุกๆ องคกร    
อยูแลว เปนความรูที่แฝงเรน ซึ่งอาจเรียกวาเปน “หนอออนของ
ชุมชนแนวปฏิบัติ” ก็ได  แตชุมชนแนวปฏิบัติเหลานี้ ไมสามารถ
พัฒนาใหเติบโตและเขมแข็งไดเพราะระบบความสัมพันธในแนวดิ่ง
นั้น มีความเขมแข็งมากกวามาโดยตลอด และ 2) ในบริบทของการ
จัดการความรู (Knowledge Management) นั้น สิ่งที่เรามุงหวังคือ 
“การลอมสราง” ใหชุมชนแนวปฏิบัติที่มีอยูแตยังไมแข็งแรงหรือยัง
ไมมีก็ตาม ไดสามารถกอเกิด พัฒนาและเติบโตขึ้นอยางเต็มตาม
ศักยภาพ  ซึ่ง “การลอมสราง” นี้ จะตองทําอยางมีวิชาความรู มิใช
ทําแบบเปนไปตามสัญชาตญาณ นั่นคือ ตองมีกรอบการคิด
วิเคราะหและแนวทางการสงเสริมพัฒนาที่เหมาะสม สอดคลองกับ
บริบทหรือวัฒนธรรมขององคกรนั้นๆ มิใชเพียงแคความปรารถนาดี
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เฉยๆ ประดุจการรดน้ําพรวนดินใสปุยตนไม  เราก็ตองเรียนรูวา   
จะใสเทาไร อยางไรใหเหมาะ ใหควร มิเชนนั้นก็จะมิไดดอกออกผล   
ดังที่ตองการ  ความคาดหวังของการดํารงอยูอยางยั่งยืนของชุมชน-
แนวปฏิบัติก็เชนเดียวกัน  จะตองมีการหนุนเสริมใหพัฒนาและ
เติบโตอยางเปนระบบและสอดคลองกับบริบททางวัฒนธรรมของ
องคกรหรือสถาบันนั้นๆ เชนเดียวกัน 
 กรอบแนวทางการวิเคราะหคนหาชุมชนแนวปฏิบัติที่สําคัญ
ควรประกอบดวย 

1. พัฒนาการหรือการกอเกิดของกลุม วามีประวัติความ
เปนมาอยางไร อะไรคือสิ่งจูงใจหรือความสนใจรวมกัน การเกิดขึ้น
ของกลุมเกิดในภาวะหรือบริบทเชนไร เปนการเกิดขึ้นโดยธรรมชาติ
หรือเกิดจากภาวะวิกฤตรวมกัน  เหตุผลในการกอเกิดคืออะไรใน
ทัศนะของสมาชิกกลุม  ภาวะผูนําในการเกิดและดํารงอยูเปน
อยางไร  ในอดีตนั้นกลุมมีการเผชิญอุปสรรคอยางไร  และฝาฟนมา
ไดอยางไร กลุมมีกระบวนการและแนวทางการจัดการความขัดแยง
อยางไร มีขนาดและการเปลี่ยนแปลงจํานวนสมาชิกกลุมอยางไร 

2. Core Business, Core Value และ Key Success คือ
อะไร ตรงนี้เปนคําถามสําคัญที่วากลุมเกิดขึ้นเพื่อทําอะไร เชน กลุม
การวิจัย มีหัวขอที่สนใจรวมกันคืออะไร กลุมมีความเชื่อพื้นฐาน
รวมกันอยางไร อาจรวมถึงวิสัยทัศนรวมของกลุมคืออะไร อะไรคือ
เปาหมายหรือธงชัยของกลุม  ปจจัยความสําเร็จที่สําคัญของกลุม  
ที่ผานมาคืออะไร และอะไรคือประเด็นความภาคภูมิใจของสมาชิก
กลุมรวมกัน 
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3. ระบบความสัมพันธของสมาชิก  สมาชิกของกลุมมีระบบ
ความสัมพันธ เปนอยางไร  กลุมมีความผูกพันกันแบบไหน      
ความแนบแนนของกลุมเปนอยางไร ภาวะผูนําเปนอยางไร ระบบ
และเครื่องมือการสื่อสารภายในกลุมเปนอยางไร อะไรคือชองทาง  
การสื่อสารหลัก ความสัมพันธของกลุมมีลักษณะของความเปน
ทางการหรือไมเปนทางการ  ทรัพยากรและโครงสรางพื้นฐานที่เอื้อ
ใหกลุมดํารงอยูไดคืออะไร  อยางไร  

4. ความสัมพันธเชื่อมโยงกับภายนอก ประเด็นมุงตรวจสอบวา 
กลุมมีพัฒนาการและดํารงอยูไดนั้น มีระบบความสัมพันธหรือความ
ชวยเหลือจากภายนอกหรือไม อยางไร ทั้งความชวยเหลือในทาง
เทคนิค ทรัพยากร เทคโนโลยี และอื่นๆ  

5. ความย่ังยืนของกลุม ประเด็นนี้คงตองมีการวิเคราะหใน 2 
มิติ คือมิติของมุมมองภายใน (Emic View) ของสมาชิกกลุมเองที่มอง 
ความยั่งยืนของกลุมเปนอยางไร  ตองการการหนุนเสริมจาก
ภายนอกหรือไม อยางไร และมิติของมุมมองจากภายนอกหรือ
ผูวิจัยเอง (Ethic View) วาในฐานะคนภายนอกที่มองเขาไปนั้น เห็นวา
กลุมมีความยั่งยืนหรือไม อยางไร จุดออนจุดแข็งของกลุมคืออะไร  
ปจจัยและโอกาสที่จะเอื้อใหกลุมพัฒนาและยั่งยืนคืออะไร อยางไร 

6. ระบบการจัดการจัดการความรู ประเด็นสุดทายนี้คงมี
ความสําคัญและสอดคลองกับการจัดการความรูวา การดํารงอยูของ
กลุมเชนนี้นั้น มีการพัฒนายกระดับความรูอยางไร มี Feedback 
Loop ของการจัดการความรูอยางไร หรืออาจวิเคราะหลงลึกไปถึงวา
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ในกระบวนการกลุมนั้น ใครคือคุณกิจ ใครคือคุณอํานวย และคน
เหลานี้แสดงบทบาทไดอยางไร กระบวนการยกระดับการเรียนรูจาก 
Tacit  Knowledge สู Explicit Knowledge เปนอยางไร เกิดขึ้นหรือไม 
และสุดทาย ชุมชนแนวปฏิบัติที่ศึกษาวิเคราะหนี้  มีการปฏิบัติที่
แตกตางจากลักษณะการทํางานประจํา (Routine  Work) อยางไร 
 แนวคิดและกรอบการวิเคราะหดังกลาวขางตน เปนเพียง
เครื่องมือในการตรวจสอบระบบวิธีคิดและความเขาใจในการสราง
หรื อหนุน เสริ ม ให ชุ มชนแนวปฏิบั ติ   มี ความ เข มแข็ งขึ้ น          
อยางสอดคลองกับบริบทที่เปนจริง เราคงอาจนึกถึงกรอบแนว
ทางการวิเคราะหไดอีกมากมายหลายประการ ในที่นี้ เราคงตองมี
การสรุปบทเรียนจากกรณีศึกษาตางๆ เพื่อนํามาสูการประมวลเปน
ชุดองคความรู  และพัฒนาสราง “ยุทธศาสตรการขับเคลื่อน” ให
ชุมชนแนวปฏิบัติ ขยายและเติบโตขึ้นเต็มพื้นที่ สราง approach 
ใหมๆ  อันเปนการชวยถักทอใหระบบความสัมพันธในองคกรมี
ความเขมแข็งเกิดดุลยภาพทั้งในแนวตั้งและแนวนอน 
 ซึ่งยุทธศาสตรการขับเคลื่อนนี้ ก็มีอีกมากมาย แตละ
องคกรก็อาจมีวิธีการในการขับเคลื่อนที่แตกตางกันออกไป  ไมวาจะ
เปนเรื่องของการแลกเปลี่ยนเรียนรูขามกลุม (Cross Sectional 
Learning) การสรางขยายเครือขาย (Networking) การหนุนเสริม
ใหรางวัล (Awarding) การสรางระบบแรงจูงใจ (Incentive System) 
การสรางสภาพแวดลอมที่เอื้ออํานวย (Enabling Environment) 
เปนตน ซึ่งรายละเอียดในเรื่องนี้ คงไดมีโอกาสนํามาแลกเปลี่ยน
เรียนรูในโอกาสตอไป 
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บทที่  2 
บทบาทและความสําคญัของชุมชนแนวปฏิบัติ (CoPs) 

 

อาจารยวิรัตน  คําศรีจันทร 
   สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน 

 

● การพัฒนาคุณภาพกับความเปนองคกรในปจจุบัน 
การพัฒนาคุณภาพ  เปนความจําเปนอยางหนึ่งของ

องคกร เนื่องจากในการดําเนินงานนั้น กิจกรรมและภารกิจเปน
จํานวนมาก ทั้งที่อยูในงานประจํา งานริเริ่มขึ้นใหม และงานเชิง
ยุทธศาสตร อาจสามารถดําเนินการไดเปนจํานวนมาก  ทวาไม
สามารถทําใหองคกรบรรลุผลสําเร็จรวมกันไดดังที่ควรจะเปน  ทั้งนี้  
เนื่องจากภายใตกิจกรรมตางๆ ที่สามารถดําเนินการไดเปนจํานวน
มากนั้น  หากพิจารณาในเชิงคุณภาพของการปฏิบัติแลว อาจอยูใน
ระดับที่ไมเพียงพอตอการกอใหเกิดผลกระทบและสรางความ
เปลี่ยนแปลงที่ตองการรวมกันได   

 นอกจากนี้ ในทามกลางความเปลี่ยนแปลงของสังคมและ
สิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นอยูตลอดเวลา  ทําใหองคกรตางๆ  มีขอจํากัด
ในการ เต ิบโต  (Limit to Growth) โดยเฉพาะด านกายภาพ   
ทรัพยากร  เพื่อดําเนินการ กําลังคน รวมทั้งความตองการของ
ผูใชบริการ ซึ่งมีทางเลือกเพิ่มมากขึ้น  หากไมพอใจก็มีทางเลือก
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หลายทางที่จะสนับสนุนและใชบริการจากแหลงอื่นที่ดีกวา องคกร
จึงตองจัดการความเปลี่ยนแปลง  เพื่อสนองตอบตอความจําเปน  
ในสองดาน คือ การหายุทธศาสตรการพัฒนาขนาดที่เล็กลงให
สามารถพัฒนาตนเองไดเพิ่มมากขึ้น  และการสรางโอกาสในการเขาถึง
ความตองการของผูใชบริการไดเพิ่มมากยิ่งขึ้นตอไปอีก   
 การพัฒนาองคกรโดยเฉพาะในภาครัฐ  ซึ่งหลังจากการลด
กําลังคนลงไปดวยมาตรการตางๆ ในระยะ 10  ปที่ผานมาแลว  
ตางก็พัฒนาการเขาสูมาตรการในขั้นตอไปในลักษณะดังกลาวนี้  
คือ  เมื่อองคกรเล็กลงและกําลังคนในภาคราชการถูกจํากัดลงแลว  
จะตองหาวิธีพัฒนาคุณภาพคนและระบบจัดการใหมีประสิทธิภาพ
ภายใตความเปนจริงที่เกิดขึ้นใหดีที่สุด 
 
● การพัฒนาคุณภาพขององคกรกับการสะทอนความ

จําเปนของสังคม 
องคกรตางๆ ไมสามารถแยกสวนออกจากความเคลื่อนไหว

เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นโดยรอบในระดับตางๆ  ทั้งในระดับทองถิ่น  
ระดับภูมิภาค และระดับโลก สังคมและสภาพแวดลอมจึงมีอิทธิพล
ตอองคกรตางๆ มาก  ซึ่งปจจุบันและอนาคต มีปจจัยแนวโนมที่
สําคัญอยางยิ่ง คือ 

 การผลิตบนฐานความรูและพลังสรางสรรคของมนุษย 
วัตถุดิบและทรัพยากรการผลิตที่สําคัญที่สุดในปจจุบัน    
มุงสนองตอบตอการจัดการเชิงคุณภาพ  คือความรูและ
พลังสรางสรรคของมนุษย 
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 ค ว า ม เ ร็ ว  อั ต ร า เ ร ง  แ ล ะ ค ว า ม เ ชื่ อ ม โ ย ง ทั่ ว ถึ ง 
ความกาวหนาทางวิชาการ  เทคโนโลยี  การคมนาคม  
การแลกเปลี่ยนและการติดตอสื่อสาร  ทําใหทั่ วโลก
เชื่อมโยงถึงกันเปนหมูบานโลก ปจเจก องคกร และหนวย
ทางสังคมขนาดเล็ก สามารถพัฒนาความสัมพันธกับโลก
ภายนอกไดอยางหลากหลาย การแพรระบาดทางความรู
และขาวสาร รวมทั้งผานปฏิสัมพันธทางสังคม  ทําให
ความหมายและการจั ดการ เ รื่ อ งสาธารณะต า งๆ 
เปลี่ยนแปลงไปอยางสิ้นเชิง โดยเฉพาะสุขภาพ การศึกษา 
วัฒนธรรม  และการบริโภค 

 การเผชิญหนากันของระบบคุณคาและความแตกตาง
หลากหลาย   ความเชื่อมโยงถึงกันอยางหลากหลาย
ซับซอน กอใหเกิดการปฏิสัมพันธกันบนความแตกตางและ 
ไมแนนอนตายตัว แทบทุกเรื่องตองเผชิญกับภาวะตางขั้ว 
(Paradox) แนวทางการลดทอนแบบในอดีต เชน เชื่อวา
ความเปนเอกภาพและเปนมาตรฐานเดียวกันเปนความ
ถูกตอง ความจริงและความถูกตอง ตองมีอยูชุดเดียว และ
ปฏิบัติไดแบบเดียว เหลานี้ อาจเปนแนวปฏิบัติที่กอใหเกิด
ปญหาเสียเอง อีกทั้งเปนรากเหงาของความรุนแรง 

 ความลมสลายทางทรัพยากรและสิ่งแวดลอม  การขยายตัว
ของสังคม กระบวนการผลิตที่ลาสมัย    ไดกอใหเกิดความ
ลมสลายทางทรัพยากรและสิ่งแวดลอมทั้งในระดับทองถิ่น
และระดับโลก ทั่วโลกจึงจําเปนที่จะตองพัฒนาแนวทางการ
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ปฏิบั ติที่ สะทอนถึงการรวมรับผิดชอบตอสังคมและ
สิ่งแวดลอม มาตรการและระบบเพื่อการปฏิบัติเปนจํานวน
มาก  จึงมิใชเพียงภารกิจประจํา แตเปนการจัดการความ
เปลี่ยนแปลงภายใตกระบวนทัศนอยางใหมที่องคกร
จําเปนตองเรียนรูและดําเนินการ  

 ความเปลี่ยนแปลงทางสังคมประชากร  พลเมืองโลกเกิด
ความเปลี่ยนแปลงสูการเปนสังคมผูสูงวัยมากขึ้น  เกิดการ
ยายถิ่นขามชาติอันเกิดจากความลมเหลวทางการพัฒนา 
และการเล็ดรอดทางการกระทําผิดทางสังคม ซึ่งทําให
สังคมตางๆ เปนสังคมผสมผสานทางประชากร ความ
เปลี่ยนแปลงแบบแผนการเจ็บปวยและสาเหตุการตาย ซึ่ง
ทําใหระบบสุขภาพและวิถีการบริ โภคเพื่อความสุข 
เปลี่ยนแปลงไป   

 พัฒนาการประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม  ปจเจกและระบบ
สังคมมีการพัฒนามากขึ้น ทําใหการพัฒนาทางสังคม 
กลมกลืนเขาสูการปฏิบัติในวิถีชีวิต สามารถริเริ่มและแสดง
การมีสวนรวมดวยตนเอง ทั้งในเรื่องสวนตนของปจเจก 
และในเรื่องสวนรวม 

สภาพการณดังกลาว ทําใหองคกรตางๆ มีความจําเปน    
ที่จะตองสนองตอบภายใตขอจํากัดอยางรอบดาน  ซึ่งทางออกใน
เงื่อนไขดังกลาวนี้อยางหนึ่งก็คือ  การพัฒนาคุณภาพ (Quality 
Development)  เพื่อแปรขีดจํากัดไปสูการพัฒนาศักยภาพภายใน
ตนเองอยางเต็มที่  เพื่อเปนหนวยจัดการที่มี ขนาดเล็กแต    
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ปราดเปรียวและมีพลัง (Small but Smart) โดยมีแนวปฏิบัติที่
สําคัญคือ 

 มุงเนนที่การจัดความสัมพันธบนโครงสรางการทํางาน 
แบบใหมทั้งภายในองคกรและระหวางองคกรกับสังคมและ
สิ่งแวดลอม  

 การใชปญญาและความรูทั้งภายในและภายนอกขององคกร
เรียนรู  

 การใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมชวยการจัดการ  
 การจัดการกับปจจัยที่ สํ าคัญที่ สุด  คือ  คนและพลั ง
สรางสรรคของปจเจกในองคกร 

กลาวไดวา การพัฒนาคุณภาพ เปนการขับเคลื่อนพลัง
ศักยภาพขององคกร เพื่อเพิ่มโอกาสบรรลุภารกิจทุกดานใหสูงขึ้น 
ภายใตขอจํากัดที่เกิดขึ้นรอบดาน และขนาดองคกรที่ลดลง  ซึ่งทําให
การพัฒนาความเปนองคกรเรียนรู  การจัดการภารกิจดวยความรู 
และการจัดการความรูเปนองคประกอบที่สําคัญ  กลุมเรียนรูเพื่อ
พัฒนาการปฏิบัติในองคกรและชุมชนแนวปฏิบัติ  เปนกลวิธีหนึ่ง
ของการบริหารจัดการองคกรในเงื่อนไขและความจําเปนอยางใหม
ดังกลาว 



 

 
12 

● ชุมชนและการรวมกลุมเรียนรูเพื่อพัฒนาการปฏิบัติ      
ในองคกร  

 ในความเปนจริงแลว  ผลสําเร็จขององคกรภายในระบบ
ของมหาวิทยาลัยและองคกรที่เปนทางการจะมาจากการปฏิบัติ
ภายใตการจัดการตนเองที่สําคัญ 3 สวน คือ 

 องคกรและระบบจ ัดการอย างเป นทางการ  (Formal  
Organization) 

 การรวมกลุมเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรูของผูปฏิบั ติ 
(Community of Practices : CoPs) 

 ปจเจก (Individuals) 

ในอดีตนั้น องคกรตางๆ  มักเนนความสําคัญกับองคกร
และการจัดการที่เปนทางการ  เชน  จุดหมายที่ตายตัว ปฏิบัติการ
แบบแยกสวน  เปนแผนก เปนฝาย ทําไปตามหนาที่และการ
มอบหมายตามตําแหนง เมื่อเกิดปญหาและมีความจําเปนเกิดขึ้น   
จึงมักมุ งไปที่การทําใหองคกรใหญโตและเขมแข็ง  เพิ่มเงิน 
ทรัพยากร กําลังคน แกปญหาเปนจุดๆ  ปจจุบันความรูและภูมิ
ปญญาสรางสรรค  นอกจากเปนปจจัยชี้ขาดการพัฒนาตนเองของ
องคกรแลว สภาพความจําเปนทางการปฏิบัติตองดํารงอยูทามกลาง
ความไมแนนอนหลากหลาย ละเอียดออน ซับซอน ความรูที่ใชไดใน
สถานการณหนึ่ง กลับใชไมไดและหมดความหมายไปอยางรวดเร็ว 
ความรูใหมและการเรียนรูจําเปนตองเกิดขึ้นอยูตลอดเวลา  และตอง
รูจักความรูซึ่งมีคุณคาตอการบริหารจัดการองคกรหลายลักษณะ  
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ทั้งความรูของผูปฏิบัติ  ความรูขององคกร  และการใชความรูจาก
ภายนอก  ซึ่งสรางขึ้นและเก็บรวบรวมไวเปนความรูสากล  ทั้งหมด
จําเปนตองใหความสําคัญไมนอยไปกวากัน   

ดวยเหตุนี้ ปจเจก ศักยภาพและความสามารถพิเศษที่มีอยู
ในตัวคน  ตลอดจนความรูที่อยูในการปฏิบัติหรือความรูฝงลึกของ
บุคลากรทุกคน จึงนับวามีความหมายตอชีวิตขององคกรอยางยิ่ง  
แนวคิดหนึ่งในการบริหารองคกรสมัยใหม ถือวา ศักยภาพและพลัง
สรางสรรคของปจเจก คือ พลังการเปลี่ยนแปลงขององคกร      
การพัฒนาศักยภาพปจเจก และการสงเสริม กลุมเรียนรูเพ่ือ
พัฒนาการการปฏิบัติ หรือ ชุมชนแนวปฏิบัติ (Community of 
Practices) จึงเปนเครื่องบงชี้อยางหนึ่งของการพัฒนาองคกรใน
เชิงคุณภาพ 

 
● จิตสํานึกคุณภาพและพลังจิตอาสาเพื่อการมีสวนรวม

อยางมีความหมาย 
 การพัฒนาองคกรในเชิงคุณภาพ รวมทั้งการจัดการความ
เปลี่ยนแปลงเปนจํานวนมากขององคกร  ซึ่งใหบริการแกสาธารณะ 
(Public  Service) ใหสามารถสนองตอบตอความจําเปนของสังคม 
ไดอยางแทจริง จําเปนมากที่จะตองต้ังอยูบน จิตสํานึกแหง
คุณภาพ (Quality  Consciousness)  ดังพระบรมราโชวาทในพระ
บรมราชชนกที่วา ฉันไมไดตองการใหเธอเปนหมออยางเดียว 
แตใหเปนคนดวย หรือ ขอใหถือประโยชนตอปวงชนเปนที่หนึ่ง 
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ประโยชนของตนและพวกพองเดียวกันเปนที่สอง  รวมทั้ง
ปรัชญาของมหาวิทยาลัยมหิดลที่วา อตตานํ อุปมํ  กเร แปลโดย
ความวา ทํากิจเพื่อทานเสมือนกิจของตน  หรือเอาใจเขามาใสใจเรา 
เพื่อประมาณความพอเหมาะพอดีในการสรางสังคมเพื่อการอยู
รวมกันเยี่ยงคนที่ใสใจตอสาธารณะเหลานี้  ตางชี้แนวปฏิบัติใหแก
เราวา ปฏิบัติแตเพียงเปนหนาที่การงานเทานั้นไมพอ ทวาตองใสใจ
ปฏิบัติที่สะทอนคุณภาพและคุณธรรมของปจเจกในการปฏิบัติเปน
อยางดีดวย 

 สําหรับบุคลากรสายปฏิบัติของมหาวิทยาลัย นอกจากเปน
กลุมซึ่งเรียกวา  กลุมหนางานหรือกลุมบริการสวนหนา (Front 
Line) แลว จัดวาเปนกลุมพลังขนาดใหญ มีสัดสวนมากกวาบุคลากร
กลุมอื่น รวมทั้งเปนกลุมที่มีคุณภาพ ซึ่งยังไมมีการนํามาใชเพื่อ
องคกรอยางเต็มที่เปนจํานวนมาก  การมีแนวคิดใหมและการจัดการ
เพื่อสงเสริมศักยภาพปจเจกของกลุมผูปฏิบัติในฐานะเปนศักยภาพ
และภูมิปญญารวมหมูขององคกร (Collective Wisdom) จึงจัดวา
เปนปจจัยสําคัญตอการปฏิรูปสถาบันอุดมศึกษาและมหาวิทยาลัย 
และเปน กลไกนําการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) อยางหนึ่ง
ในกระบวนการพัฒนาคุณภาพของมหาวิทยาลัยอีกดวย 
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บทที่  3 
หลักการและแนวคิดชุมชนแนวปฏบิัต ิ(CoPs) 

 

ผูชวยศาสตราจารยรวิน  ระวิวงศ 
คณะวิศวกรรมศาสตร 

 

● องคประกอบของชุมชนแนวปฏิบัติ (CoPs) 
 ชุมชนแนวปฏิบัติมุงเนนการนําความรูที่ ใชในงานมา
แลกเปล่ียนกันเพื่อตอยอดความรูและพัฒนาคุณภาพงานที่ตนเอง
ปฏิบัติอยู โดยทั่วไปการที่จะรวมกลุมกันเปนชุมชนแนวปฏิบัติจะมี
องคประกอบดังนี้  

1.  โดเมน (Domain)  หรือหัวขอความรู  เปนหัวขอที่กลุม
หรือชุมชนจะมารวมแลกเปลี่ยนเรียนรูกัน  หัวขอที่ดีจะตองมี
ลักษณะดังนี้ 

-  เปนหัวขอที่เกิดจากความตองการ หรือ แรงปรารถนาจริง 
(Real Passion) ของผูปฏิบัติงาน  ซึ่งสวนใหญหัวขอจะมา
จากงานในหนาที่รับผิดชอบที่ตนเองปฏิบัติอยูแลว เชน 
สอนหนังสือใหบริการแกผูปวย  ปฏิบัติงานดานพัสดุของ
หนวยงานหรือดานวิเทศสัมพันธ  เปนตน   

-  เปนหัวขอความรูที่ตอบสนองตอ Core Business/Core 
Value ขององคกร  ความเขมแข็งของชุมชนแนวปฏิบัติ 
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สวนหนึ่งมาจากการสนับสนุนขององคกร  ดังนั้น  หัวขอ 
ความรูของชุมชนจะตองตอบสนองตอ Core Business/ 
Core Value ขององคกร  และสมาชิกสามารถใชความรู
จากการแลกเปลี่ยนเรียนรูในชุมชนมาพัฒนาองคกรได  
Core Business/ Core Value ของมหาวิทยาลัยมหิดล  
อาจดูไดจากพันธกิจทั้ง  5  ดานไดแก การเรียนการสอน 
การวิจัย การบริการวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
และการบริหารจัดการที่ดี  หรือการเปนมหาวิทยาลัยชั้นนํา
ดานวิจัย  การเปนองคกรที่คํานึงถึงผลประโยชนสวนรวม
มากกวาสวนตัว  เปนตน   

2.  ชุมชน (Community) ในที่นี้ชุมชนไดแกพันธะทางสังคม  
ที่จะรวบรวมและยึดเหนี่ยวสมาชิกผูปฏิบัติงานเขาไวดวยกัน 
ภายใตโดเมนและแรงปรารถนาเดียวกัน  ในการรวมกลุมกันเปน
ชุมชนแนวปฏิบัติไมไดมีกฎตายตัววาสมาชิกในชุมชนจะตองมี
จํานวนเทาใด มีตําแหนงใดบาง  แตเพื่อความสะดวกในการกอต้ัง
ชุมชนแนวปฏิบัติ สมาชิกในชุมชนควรประกอบดวย  

-  คุณอํานวย หรือ Facilitator เปนผูดําเนินการหลัก ทําหนาที่ 
จัดระบบและบริหารทรัพยากรของชุมชน  เปนผูนําการ
สนทนาและการสื่อสารระหวางสมาชิกตามชองทางตางๆ 
ใชและกระตุนใหสมาชิกไดใชเครื่องมือเพื่อการแลกเปลี่ยน
เรียนรู   รวมทั้งทําหนาที่เสริมแรงใหกับชุมชนในโอกาส
ตางๆ 
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-  คุณลิ ขิ ต  หรื อ  Community Historian เ ป นผู ที่ บั นทึ ก        
สิ ่งสําค ัญที ่ได จากการแลกเปลี ่ยน เร ียนรู ในช ุมชน          
จับประเด็นและสรุปประเด็นตางๆ  เพื่อรวบรวมไวเปน 
คลังความรู  (Knowledge Assets)  ของชุมชน  คุณลิขิต 
นี้มีความสําคัญมากเพราะเปนผูเปลี่ยนความรูที่ฝงลึก 
(Tacit Knowledge) จากการแลกเปลี่ยน  ใหเปนความรู        
เชิงประจักษ (Explicit Knowledge) ที่สมาชิกสามารถ
นําไปอางอิงและใชประโยชนในการทํางานได 

-  คุณกิจ หรือ Member เปนสมาชิกของชุมชน  ทําหนาที่
แลกเปลี่ยนความรูและประสบการณในการทํางานตาม   
หัวขอความรู  คุณกิจจะตองมีสวนรวมในการอภิปราย 
นําเสนอประเด็น  วิธีแกปญหา รวมทั้งวิธีการที่ทําใหชุมชน
มีความเขมแข็งมากยิ่งขึ้น  คุณกิจในชุมชนควรมีจํานวน  
ที่พอดีไมมากหรือนอยเกินไป  เพราะหากมีจํานวนนอย
เกินไป ความรูที่นํามาแลกเปลี่ยนอาจอยูในวงจํากัด แตถา
สมาชิกมีมากเกินไป ความสนิทสนมหรือพันธะระหวาง
สมาชิกอาจไมแข็งแรงพอและเปนอุปสรรคตอการแลกเปลี่ยน
เรียนรูได   

นอกจากนั้น บางชุมชนอาจมีผูสนับสนุน (Sponsor) ที่เปน
ผูบริหารขององคกร หรือมีผูเชี่ยวชาญ (Expert) ในหัวขอความรู
นั้นๆ เขามามีสวนรวมเปนครั้งคราวก็ได 
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3.  แนวปฏิบัติ (Practice) คือผลที่ไดจากการแลกเปลี่ยน
เรียนรูของชุมชนที่สมาชิกสามารถนําไปปฏิบัติในงานของตนไดจริง 
โดยทั่วไปแนวปฏิบัตินี้ไดมาจากการบันทึกโดยคุณลิขิต เปนคลัง
ความรูขององคกรที่ไดจากการสังเคราะหโดยชุมชนและจัดเก็บ/ 
ปรับปรุง/ถายทอดโดยชุมชนเอง   
 ชุมชนแนวปฏิบั ติจะตองมีองคประกอบทั้ ง  3 สวนนี้
ครบถวนและสมดุล  จึงจะสามารถดํารงอยูและขับเคลื่อนการจัดการ
ความรูใหกับองคกร  การขาดองคประกอบอันใดอันหนึ่งไปจะไม
สามารถสรางชุมชนใหเกิดความยั่งยืนขึ้นได  โดเมนที่ขาดแรง
ปรารถนาหรือเปนหัวขอที่ถูกสั่งลงมาจากผูบริหารจะทําใหชุมชนไร
พลังและขาดแรงจูงใจ  ชุมชนที่ขาดความไวเนื้อเชื่อใจกันระหวาง
สมาชิก  ขาดทรัพยากร  หรือขาดคุณอํานวยที่ เขมแข็ง  ก็จะ
แยกสลายและไมสามารถรักษาความเปนชุมชนไวได  ชุมชนที่ไมมี
การบันทึกแนวปฏิบัติก็ไมอาจสรางและนําความรูใหมที่แลกเปลี่ยน
กันไปปฏิบัติใหเกิดผลสัมฤทธิ์ในองคกรได  แมวาชุมชนแนวปฏิบัติ
สามารถกอต้ังขึ้นไดโดยงาย  การที่จะใหชุมชนมีความยั่งยืน และ 
นําความรูมาใชเพื่อพัฒนาองคกร  ถือเปนความทาทายและตอง
อาศัยพลังกาย พลังใจของผูที่ เกี่ยวของทั้งหมดในการบรรลุ
ประสิทธิผลของการจัดการความรูในองคกร 
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บทที่  4 

คลังความรู : พลังเสรมิคุณภาพ 
ใหแกชุมชนแนวปฏิบัติ (CoPs) 

 

รองศาสตราจารยฉัตรเฉลิม   อิศรางกูร ณ อยุธยา 
คณะเทคนิคการแพทย 

 
คลังความรู หรือขุมความรู (Knowledge Assets) นับเปนอีก

หนึ่งนิยามที่ถูกหยิบยกขึ้นมาพูดถึงกันอยางกวางขวาง ทั้งในฐานะ 
ที่เปนเครื่องมือที่มีความสําคัญตอการขับเคลื่อนกระบวนการจัดการ
ความรูอยางมีพลัง และยังเปนกลไกเสริมแรงกับการยกระดับ
ฐานความรูเพื่อมุงสูการเปนสังคมแหงภูมิปญญาอีกดวย สําหรับ
เนื้อหาในสวนนี้ จะมุงเนนที่การแนะนําใหเห็นถึงพลังที่กอเกิดจาก
คลังความรู ที่สามารถนําไปใชในการขยายผลการเรียนรู ตลอดจน
เปนวงจรยอนกลับในการกระเพื่อมภารกิจของชุมชนแนวปฏิบัติ 
(Community of Practices - CoPs) ใหมีคุณภาพ  และบรรลุถึง
สัมฤทธิผลที่พึงจะเกิดขึ้นอยางแทจริง 

 
● กรอบแนวคิดของคลังความรู 
 เมื่อกลาวถึง คําวา “ความรู” ไมวาจะเปนความรูที่มาจาก
ในตําราหรือเปนความรูที่ถูกสั่งสมจากการปฏิบัติที่มาจากปจเจก 
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(Individual) หรือมาจากชุมชนแนวปฏิบัติก็ตาม  ความรูตางๆ 
เหลานี้คงจะหยุดนิ่งอยูกับที่  โดยไมมีการพัฒนาหรือการยกระดับขึ้น 
และยังไมสามารถสื่อสารใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในชุมชนอื่นๆ 
หรือสังคมวงกวางได  ถาหากขาดแลวซึ่งการจัดการอยางเปน
ระบบในลักษณะของการสรางเปนคลังความรูที่เปนเสมือนแหลง
ความรูที่ถูกรวบรวมขึ้นจากการถอดความรูที่ฝ งลึก  (Tacit 
Knowledge) อ อ ก ม า เ ป น ค ว า ม รู เ ชิ ง ป ร ะ จั ก ษ  (Explicit 
Knowledge) ควบคูกับการเก็บบันทึกประสบการณ และภูมิปญญา  
ที่ดี (Best Practices) ระหวางกิจกรรมในเวทีการแลกเปลี่ยน 
เรียนรู โดยการเก็บเกี่ยวเกร็ดความรูที่เกิดขึ้นดังกลาว สามารถ
บันทึกไวในเชิงของประเด็นหลักของความรูนั้น ๆ ที่มีการขยาย
ภาพในรายละเอียดที่ถูกสะทอนผานกระบวนการถายทอดโดยใช
เทคนิคเรื่องเลาเราพลัง (Story-Telling) ที่มีการอางอิงแหลงขอมูล
และตัวบุคคลที่ชัดเจน ผลลัพธที่ไดจะอยูในรูปของชุดความรูที่ถูก
จัดเปนหมวดหมูที่งายตอการเขาถึงและสืบคน  ตลอดจนเหมาะสม
ตอการนําไปประยุกตใชในการเผยแพร และการแลกเปลี่ยน
หมุนเวียน  ซึ่งจะสงผลทําใหเกิดการยกระดับความรูใหมๆ ที่ลุมลึก
ยิ่งขึ้น  ในลักษณะของการเปนเกลียวคลื่นหมุนวนที่ไมมีที่สิ้นสุด 
 
● หลักการและแนวทางเบื้องตนในการสรางคลังความรู 
 การจะทําใหความรูที่ถูกสกัดและรวบรวมอยูในคลังความรู
นั้นมีพลวัต (Dynamicity) ทั้งในสวนของตัวความรูเอง ตลอดจน
ผลกระทบเชิงบวกที่เกิดขึ้นจากการใชความรูนั้นๆ เทคโนโลยี
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สารสนเทศ (Information Technology) ก็เปนเครื่องมืออีกชิ้นหนึ่ง 
ที่มี ศักยภาพในการชวยจัดการคลังความรู  และฐานความรู    
อยางเปนระบบ ทําใหการสื่อสารและการถายทอดสามารถเปนไปได
ในหลายมิติ (Multi-dimensional Communication) และยังหมายรวม
ไปถึงการเชื่อมโยงเครือขายชุมชนแนวปฏิบัติใหบังเกิดขึ้นอีกดวย     
โดยอาศัยเครื่องมือที่มีความสําคัญ อาทิ เว็บไซต กระดานขาว 
(Webboard) และเว็บบล็อก (Weblog) เปนตน โดยคลังความรู  
ที่ถูกสรางขึ้นมานั้น อาจประกอบดวยหนึ่งฐานขอมูลหรือหลายฐาน
ที่เชื่อมโยงเขาดวยกันก็ได ซึ่งการแลกเปลี่ยนหมุนเวียนความรู   
ที่ไดนี้ จะนําไปสูการขยายผลจากคลังความรูเหลานี้ไปสูการเปน
แกนของปญญา (Wisdom) ในอนาคต  ทวาสิ่งที่สําคัญเหนือสิ่งอื่นใด
ที่พวกเราชาวจัดการความรู และสมาชิกชุมชนแนวปฏิบัติจะตอง
พึงระลึกถึงอยูตลอดเวลา ก็คือ ทําอยางไรที่จะทําใหความรูที่มีอยู
นั้นไมตาย เกิดการหมุนเวียน และถักทอขึ้นอยูตลอดเวลา ดังนั้น 
การวางระบบที่รองรับการสรางคลังความรูนั้นจะตองมีความ
ยืดหยุนสูง (Flexibility) และสามารถปรับตัวเพื่อรองรับความ
เปลี่ยนแปลงดานตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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บทที ่5 

ชุมชนแนวปฏิบัติ (CoPs) ในมหาวิทยาลัยมหิดล 
 

ผูชวยศาสตราจารยรวิน  ระวิวงศ 
คณะวิศวกรรมศาสตร 

 
 มหาวิ ทยาลั ยมหิ ดล เป นองค ก รที่ มี ผู ป ฏิบั ติ ง าน ท่ี
หลากหลายในสวนนี้จะกลาวถึงตัวอยางของการรวมกลุมกันของ
บุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดลในการทํางานดานตางๆ ที่อาจจัดเปน
ลักษณะหนึ่งของชุมชนแนวปฏิบัติได โดยแตละกลุมจะมีโดเมนหรือ
หัวขอที่ตอบสนองตอพันธกิจหลัก (Core  Value) ของมหาวิทยาลัย
แตกตางกันออกไป  การกอเกิดของกลุม ลักษณะและจํานวนของสมาชิก 
วิธีการขับเคลื่อน รวมทั้งการสนับสนุนจากองคกรจะมีรูปแบบที่
หลากหลาย  ผูสนใจจะจัดต้ังชุมชนแนวปฏิบัติอาจศึกษาจาก
ตัวอยางเหลานี้เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินงานได 
 
● ชุมชนแนวปฏิบัติ “ขุนพลคนทําสื่อ” 
 เปนการรวมตัวกันของบุคลากรดานโสตทัศนูปกรณของ
มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีหัวขอหลักคือการใชสื่อเพื่อพัฒนา     
การเรียนการสอน การทําวิจัย และสงเสริมวัฒนธรรมการเรียนรูของ
ประชาคมภายในมหาวิทยาลัย  สมาชิกในกลุมประกอบดวยอาจารย 
นักวิชาการโสตทัศนูปกรณ   เจาหนาที่โสตทัศนูปกรณ  รวมทั้ง
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บุคลากรที่ทํางานดานสื่อที่ครอบคลุมทั้งการสรางสื่อ ภาพนิ่ง 
ภาพยนตร บทเรียนมัลติมีเดีย รวมทั้งวิทยุและโทรทัศน  ชุมชนนี้
เริ่มตนจากการพบปะพูดคุยของบุคลากรจากคณะตาง ๆ ที่มีโอกาส
ทํางานรวมกันในกิจกรรมของมหาวิทยาลัย เชน พิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตร  งานวันพระราชทานนามมหาวิทยาลัยมหิดล  เปนตน 
และสรางความสนิทสนมจากการพูดคุยและทํางานรวมกัน  ผลงานของ
กลุมที่สําคัญไดแกการจัดงานรวมพลคนทําสื่อของมหาวิทยาลัยมหิดล   
 
● ชุมชนแนวปฏิบัติ “การจัดซื้อจัดจางอยางไรปญหา” 

เปนหัวขอของกลุมเลขานุการภาควิชาและเจาหนาที่พัสดุ
ของภาควิชาตางๆ  ในคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาลที่รวมตัวกัน
เพื่อแกปญหาเกี่ยวกับขั้นตอนและกระบวนการจัดซื้อจัดจางของ
ภาควิชาฯ โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อมีการนําระบบ SAP เขามาใช     
ซึ่งบุคลากรบางสวนที่มีความสามารถและเขาใจระบบเปนอยางดี    
ไดถายทอดประสบการณรวมทั้งใหความชวยเหลือแกสมาชิกในกลุม 
ทําใหกระบวนการจัดซื้อจัดจางของทั้งคณะดําเนินไปไดอยางสะดวก  
สมาชิกในกลุมจะสื่อสารกันโดยการเขารวมกิจกรรมตางๆ  ที่จัดขึ้น 
ทั้งแบบ Face to Face  และยังใช  Website Siriraj KM  ในการ
ติดตอและจั ดเก็บขุ มความรู ด วย   ขณะนี้ กลุ มมี โครงสร าง             
การบริหารงานชัดเจนและไดจดทะเบียนเปนชุมชนแนวปฏิบัติของ
คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล  ซึ่งกําลังมีการปรับเปลี่ยนมาเนน
การแลกเปลี่ยนเรียนรูทางดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศใน      
งานสารบรรณ  
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● ชุมชนแนวปฏิบัติ “การเลี้ยงลูกดวยนมแม”  
 ริเริ่มโดยกลุมพยาบาลจากงานพยาบาลสูติศาสตร-นรีเวชวิทยา 
คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาลเพื่อนําความรูและประสบการณ
จากการดูแลมารดาในแตละหนวยมาแลกเปลี่ยนและเพิ่มพูนความรู
ของสมาชิกในกลุม  โดยไดจดทะเบียนเปนชุมชนแนวปฏิบัติของ
คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล  ปจจุบันประกอบดวยสมาชิก 43  คน  
มีการจัดกิจกรรมพบปะพูดคุยอยางสม่ําเสมอ  โดยมีการเชิญ
ผูเชี่ยวชาญมาใหความรูเปนระยะๆ  มีการสนับสนุนใหใชเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการสื่อสารและสะสมความรูของกลุม  โดยตัวอยาง
คลังความรูที่จัดทําแลวไดแก  วิดิโอการเลี้ยงลูกดวยนมแม 
บทความเรื่องการชวยเหลือมารดาที่มี เตานมคัดตึง เปนตน  
นอกจากนี้ ไดจัดทําโครงการธนาคารนมแม  เพื่อสงเสริมและ
กระตุนใหแมแขงขันกันบีบนมแมเพื่อฝากธนาคาร  ซึ่งขุมความรู
เหลานี้ไดรับการนําไปปฏิบัติจากสมาชิกในกลุมและเผยแพรออกสู
ภายนอกผานทาง Website KM 
 
● ชุมชนแนวปฏิบัติ “การเคลื่อนยายผูปวย” 
 ชุมชนนี้เปนการรวมตัวกันของผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับ
การเคลื่อนยายผูปวย ของคณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี 
ต้ังแตผูที่ทําหนาที่ชวยเหลือผูปวยขณะขึ้นหรือลงจากรถ ผูที่เข็นรถนั่ง 
เปล  ทั้งผูปวยในและผูปวยนอก   สมาชิกในกลุมมีความตื่นตัวและ
มีการแลกเปลี่ ยนความรู อย างสม่ํ า เสมอ   มีการถ ายทอด
ประสบการณของผูที่มีความชํานาญแกผูที่เขามาทํางานใหม ทั้งใน
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เรื่องของการเข็นรถ เข็นเปล การตอนรับผูปวย รวมทั้งการแนะนํา
ผูปวยเกี่ยวกับความปลอดภัยขณะเคลื่อนยาย  นอกจากนั้นยังมีการ
พัฒนานวัตกรรมใหมๆ  เพื่อนํามาใชในงาน เชน แทนรองเพื่อชวย
ผูปวยขณะขึ้นหรือลงจากรถ  วิธีการบํารุงรักษารถใหพรอมตอการ
ใชงานอยูเสมอ เปนตน   
 
● ชุมชนแนวปฏิบัติ “ศูนยเพื่อความเปนเลิศทางการศึกษา

โครงสรางและการทํางานของโปรตีน” 
 ชุมชนนี้เปนสวนหนึ่งของศูนยเพื่อความเปนเลิศ (Center 
of Excellence) คณะวิทยาศาสตร  เพื่อสรางบรรยากาศการทําวิจัย
ใหเขมแข็ง สามารถผลิตงานวิจัยที่เปนประโยชนและสรางนักวิจัยรุน
ใหมอยางตอเนื่อง  หัวขอที่ชุมชนนี้ใหความสนใจไดแกโครงสราง 
คุณสมบัติและการทํางานของโปรตีน  โดยสมาชิกในกลุมประกอบ 
ดวยคณาจารยจากภาควิชาชีวเคมี  ภาควิชาเคมี และภาควิชา
เทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร พรอมทั้งนักศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษาอีกประมาณ 30 คน  การแลกเปลี่ยนเรียนรูของชุมชน
เกิดขึ้นอยางสม่ําเสมอและครอบคลุม  ไมเพียงแตดานการวิจัย
เทานั้น แตยังมีการถายทอดประสบการณที่เกี่ยวของกับการบริหาร
งานวิจัย เชน การเขียนขอเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุน  
การเขียนผลงานเพื่อตีพิมพในวารสารวิชาการ ฯลฯ  เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพของนักวิจัยรุนใหมอีกดวย 
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● ชุมชนแนวปฏิบัติ “ผูสอนวิชาระเบียบวิธีวิจัย” 
 ชุมชนนี้อยูในระหวางการรวบรวมผูที่สอนในรายวิชานี้  
จากคณะตางๆ  โดยแรงผลักดันเกิดขึ้นจากการที่มหาวิทยาลัย    
ต้ังคณะอนุกรรมการพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชาระเบียบวิธี
วิจัยขึ้น  โดยอนุกรรมการเห็นวานอกจากจะพัฒนาหลักสูตรและ
เนื้อหาของรายวิชาแลว ยังควรมีการพัฒนาผูสอนในรายวิชานี้ดวย
เนื่องจากเปนรายวิชาที่มีสอนกันเกือบทุกคณะ  จึงเปนโอกาสที่จะ
รวมกลุมกันเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณและวิธีการสอนของ
อาจารยผูสอน  โดยในปจจุบันยังมีการแลกเปลี่ยนอยูในกลุม
คณะอนุกรรมการเทานั้น และเริ่มมีการรวบรวมประสบการณ     
การสอนรายวิชานี้บางแลว 

ทั้ง 6 ชุมชนที่กลาวมานั้นเปนเพียงตัวอยางสวนหนึ่งใน
มหาวิทยาลัยมหิดล  ซึ่งถาหากมีการสํารวจกันอยางเปนทางการ
คาดวาจะมีอยูเปนจํานวนมาก  สิ่งที่นาสังเกตจากตัวอยางเหลานี้คือ 
การเปนชุมชนแนวปฏิบัติไมจําเปนตองมีรูปแบบแนนอนตายตัว  
ขอเพียงมีหัวขอที่สมาชิกมีแรงปรารถนารวมกัน มีการแลกเปลี่ยน
ความรูอยางสม่ําเสมอ  และมีผลที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนความรู
ออกมาอยางเปนรูปธรรมเพื่อที่สมาชิกจะไดนําไปใชในการพัฒนา
คุณภาพงานของตนได   
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บทที่  6 

กรอบปฏิบัต/ิกติกาเพือ่พัฒนาชุมชนแนวปฏบิัติ (CoPs)  
ในบรบิทมหาวิทยาลัยมหิดล 

 
รองศาสตราจารยอดุลย   รัตนวิจิตราศิลป 

คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 
 
   การกอเกิดของชุมชนแนวปฏิบัติ  จะดํารงอยูไดหรอืสิน้สดุ

ของกลุมนั้น  จะตองมีปจจัยที่สําคัญ  ดังนี้  คือ   
 

● องคประกอบของชุมชนแนวปฏิบัติ  
1. โดเมน (Domain) หรือหัวขอความรู หรือประเด็นที่มีความ

สนใจรวมกัน 
2. ชุมชน (Community) (ในที่นี้รวมความถึงกลุมคนตั้งแต 2 

คนขึ้นไป) 
3. การปฏิบัติ (Practice) จะเนนการทํางานในเชิงปฏิบัติที่มี

การปฎิบัติรวมกันมากกวาวงสนทนาเฉยๆ 
 

● การจัดตั้งชุมชนแนวปฏิบัติ 
1. จะตองมีองคประกอบครบ 
2. มีสมาชิกที่รวมชุมชน ต้ังแต 2 คนขึ้นไป รวมกลุมเปนชุมชน 
3. มีการลงทะเบียน (Registration) เพื่อใหทราบถึงหัว

ขอความรู  
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4. มีการแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่มีความชัดเจนตามสมควร/
ระยะเวลาของการพัฒนา 

 
● สิทธิของกลุมชุมชนแนวปฏิบัติ 

1. สามารถรับสมาชิกใหม เขารวมกลุมได ภายใตความ
ยินยอมตามขอตกลงของชุมชน 

2. สามารถใชสื่อและเวทีที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้นสําหรับ CoPs 
3. สามารถเขารวมกิจกรรม การอบรม สัมมนาที่มหาวิทยาลัย

จัดขึ้นสําหรับ CoPs 
4. สามารถใชสื่อและเวทีของมหาวิทยาลัย  เพื่อรับฟง    

ความคิดเห็น และขอสังเกต ตลอดจนความรูจากบุคลากร
ภายนอกชุมชนในฐานะผูเยี่ยมชม(Visitors) 

5. สามารถเผยแพรแนวปฏิบัติ ที่ไดรับการแลกเปลี่ยนและ
เห็นชอบในกลุม  ในเวทีของ CoPs ที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น  

6. สามารถจัดกิจกรรมพัฒนา CoPs ของตนได  โดยรับการ
สนับสนุนจากมหาวิทยาลัยตามสมควร 

7. สามารถสงแนวปฏิบัติและกลุม CoPs เพื่อเขาประกวดหรือ 
แขงขันทั้งระดับคณะ  มหาวิทยาลัยทั้งในและตางประเทศ  และ
ไดรับการสนับสนุนงบประมาณในการสงประกวดตามสมควร 

8. สามารถสรางกลุม CoPs ตอเนื่อง ในหัวขอความรูที่เกี่ยวเนื่องกัน 
9. ไดรับการขึ้นทะเบียนเปนแนวปฏิบัติและองคความรูของ

มหาวิทยาลัย และไดรับความคุมครองทรัพยสินทางปญญา  
เมื่อแนวความรูไดรับการพัฒนาตามรูปแบบ 
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10. ถือกิจกรรมการรวมงานในชุมชน CoPs เปนสวนหนึ่งของ
งานในหนาที่ 

11. ผลงานของกลุม CoPs จะไดรับการรายงานไปที่ผูบริหาร 
 

● หนาท่ีของสมาชิกกลุมชุมชนแนวปฏิบัติ 
1. มีหน าที่ ล งทะ เบี ยนกลุ มและสมาชิก   เพื่ อ ใหครบ

องคประกอบของ CoPs และ Update ขอมูลอยางตอเนื่อง 
2. มีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนกันอยางสม่ําเสมอ (เชน ไมนอย

กวาเดือนละครั้งในระยะกอต้ังจนถึงไดแนวปฏิบัติ  และไม
นอยกวาสามเดือนตอครั้ง เพื่อติดตามความคิดเห็นและ
พัฒนาแนวปฏิบัติ) 

3. บันทึกขอคิดเห็น  แนวทางการแลกเปลี่ยน  พัฒนาการ  
และผลของการแลกเปลี่ยนในสื่อและเวทีที่มหาวิทยาลัยจัด
ขึ้นสําหรับ CoPs 

4. สรุปเนื้อหาและแนวปฏิบัติ  เพื่อเปนองคความรู  เพื่อ
เผยแพรแกสาธารณะภายในเวลาอันควร (เชน ไมมากกวา 
6 เดือนหลังการรวมกลุม)  ทั้งนี้  โดยมีกรอบการรายงาน/
วิเคราะหขอมูลอยางเปนระบบ   

5. ใหความรวมมือในการนําเสนอองคความรูและประสบการณ   
ที่ไดในเวทีสาธารณะ เพื่อประโยชนแกผูสนใจ ในรูปแบบ
ตางๆ  โดยไดรับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยตาม
สมควร     
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6.   เปดรับฟงความคิดเห็นและขอสังเกต  ตลอดจนความรูจาก
บุคลากรภายนอกชุมชนในฐานะผูเยี่ยมชม (Visitors)  เพื่อ
นํามาปรับปรุงแนวปฏิบัติ   และแลกเปลี่ยนจนเกิดองคความรู
ใหมอยางตอเนื่อง 

7. พิจารณารับสมาชิกกลุมรายใหมที่สนใจเขารวมกลุม 
ภายใตขอตกลงของสมาชิกในกลุม 

8. พิจารณารวมกิจกรรมหรือรวมกลุมแลกเปลี่ยนความรูกับ 
CoPs อื่นๆ  ทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย 

 
● การสิ้นสุดชุมชนแนวปฏิบัติ (CoPs) 

1. เมื่อสมาชิกกลุมมีมติ ยกเลิกการดําเนินงานของกลุม โดย
การลงทะเบียนแจงยกเลิกอยางเปนทางการ   

2. ขาดความเคลื่อนไหวในการดําเนินกิจกรรมติดตอกันเกิน
กวา 6  เดือน* (* สวนกลางมีระบบการแจงเตือน) 
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.      บทที่ 7 

Mind Mapping และการใชสื่อเพื่อระดมพลัง 
ชุมชนแนวปฏิบัติ (CoPs) 

 

อาจารยวิรัตน    คําศรีจันทร 
สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน 

 
“Mind Mapping ถาใชเพื่อการเรียนรูคนเดียว  (Individual 

Learning) อาจสามารถนํามาใชชวยบันทึกความจําได  เพราะถา
หากมองในทางทฤษฎีการศึกษา  และการทํา Interactive  Learning  
Design แลว  วิธีการดังกลาวก็คือ การใชชองทางการรับรูและระดับ
การปฏิสัมพันธกับกิจกรรมการเรียนรูเพิ่มขึ้นหลายชองทาง (ดู ฟง 
คิด วาดภาพ จดบันทึก)  ซึ่งสอดคลองกับทฤษฎีการศึกษาแนวอิงเกณฑ 
(Personal Mastery) ที่บอกไววา การเรียนรู คือ การเพิ่มพูนปริมาณ 
เวลาและระดับความเขมขนของการปฏิสัมพันธกับบทเรียนและ
กิจกรรมการเรียน (Learning  Activities) แตถาใชเปนกลุม  กลุมและ
ชุมชนการคิด (Group-Based Learning) ตองการการมีสวนรวมใน
การชวยกันคิด  ดังนั้นควรใช Mind Mapping เปนวิธีการและ
เครื่องมือ เพื่อสงเสริมการคิดและเรียนรูเปนทีม กระตุนการชวยกัน
คิด....” 
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● Mind  Mapping  และการใชสื่อกับการระดมพลังกลุม 
การระดมพลังกลุม  หรือการจัดการความรู ในชุมชน     

แนวปฏิบัติ นับแตการจัดการความรูในตัวคน (Tacit Knowledge) 
จนถึงระดับจัดการความรูที่มีเครื่องมือตางๆ ชวยสรางความรูขึ้น
จากประสบการณใหเปนความรูที่จัดการอยางเปนระบบนอกตัวคน 
(Explicit  Knowledge)  เปนกระบวนการเรียนรูและมีพัฒนาการ 
อยู เสมอ  มากกวาที่จะเปนสิ่งของที่ เบ็ดเสร็จตายตัว  ดังนั้น       
การขับเคลื่อนชุมชนแนวปฏิบัติ จึงควรเนนทั้งจุดหมาย  ผลลัพธ  
และตัวกระบวนการ  ซึ่งเครื่องมือในการจัดการความรู  โดยเฉพาะ
การแลกเปลี่ยนบทเรียนและการระดมพลังวางแผนเปนกลุม  จะมี
บทบาทมาก  หากไมมีการคํานึงถึงอคประกอบสําคัญทั้งสองดาน  
เราอาจไดสิ่งที่เปนผลลัพธ แตไมไดกระบวนการเรียนรู  ดังนี้เปนตน 

Mind  Mapping  และสื่อตางๆ  เพื่อการระดมพลังกลุมใน
ขั้นตอนตางๆ  ของกระบวนการขับเคลื่อนชุมชนแนวปฏิบั ติ 
(Communication of Practices-CoPs) เชน การพบปะพูดคุย    
การเยี่ยมเยือนแบบสรางพลัง  การถอดบทเรียน  การแลกเปลี่ยน
ประสบการณ  การสื่อสารและนําเสนอรายงานผลการดําเนินงาน  
การวางแผนอยางมีสวนรวมเหลานี้  หากคํานึงถึงการนํามาใชเพื่อ
เปนเครื่องมือและวิธีการจัดการความรู  เพื่อเปนนวัตกรรม        
การจัดการความรูชุมชนแนวปฏิบัติควบคูไปกับการขับเคลื่อนชุมชน
แนวปฏิบัติไปดวยแลว  กิจกรรมที่เกี่ยวของตาง ๆ จะสามารถ
ออกแบบใหเปนเครื่องมือเชิงกระบวนการที่เปนการจัดการความรู
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และการทํางานเปนทีม อยูในตัวเองไปดวย  เชน การพบปะพูดคุยกัน  
การประชุมอยางสรางสรรค  การจัดเวทีระดมความคิด  การจัดเวที
ถอดบทเรียนและเสริมศักยภาพ  เพื่อกลับไปทํางานใหมีพลังยิ่งๆ ขึ้น  
เหลานี้เปนตน 

บทความนี้ จึงมีวัตถุประสงคเพื่อบันทึก สรุป และถายทอด
บทเรียนจากการปฏิบัติการใช Mind Mapping และสื่อตางๆ  เพื่อ
ขั บ เ ค ล่ื อนชุ ม ชนแนวปฏิ บั ติ ใ นบริ บทมหาวิ ทย าลั ย แ ล ะ
สถาบันอุดมศึกษา  โดยเชื่อมโยงการเรียนรูกับชุมชนสูการพัฒนา
คุณภาพการดําเนินภารกิจของหนวยงานในมหาวิทยาลัยวาสามารถ
ดําเนินการขึ้นไดอยางไร 

 
● หลักคิดเพื่อการประยุกตใช Mind Mapping และสื่อ

เพื่อการระดมพลังกลุม 
 เพื่อดําเนินการดังกลาว หลักคิดในการประยุกตใช  Mind 
Mapping และสื่อตางๆ  จะมีหลักคิดและความเปนเหตุเปนผล  กํากับ 
อยูเบื้องหลัง  ซึ่งจะทําใหกิจกรรมการขับเคลื่อนชุมชนแนวปฏิบัติ  
เปนการปฏิบัติทางความคิด  และการออกแบบเชิงยุทธศาสตรการ
คิดที่ลุมลึกรอบดานไปดวยที่สําคัญ คือ  

1) ความสอดคลองกับพลังกลุมปจเจก หรือชุมชนแนวปฏิบัติ 
ซึ่งทุกคนมีพลัง มีศักยภาพ เมื่อรวมกันเปนกลุม เปน
ชุมชนทางปญญาปฏิบัติ ก็คิดและแสดงออกแบบไมตอง
เปนเสนตรง ไมเปนตามลําดับกอนหลัง  แตชวยกันคิดและ
ทําไปดวยกัน 
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2) การเนนบทบาทของคน  ศักยภาพปจเจก   และการ
ปฏิสัมพันธกันของคน (Face to Face และ Interactive 
Learning)  

3) การเนนความคิดตอความคิด 
4) ชวยการทําความคิดใหเปนภาพ  และรักษาประเด็นไวให

กลับมาคิดตออีกไดเสมอ 
5) ชวยการจําเปนภาพติดตาตรึงใจ สื่อสารกันอยางงายๆ 

เพื่อลดอุปสรรคจากความแตกตางของปจเจก 
 

● แนวทางการใช Mind Mapping และสื่อเพื่อการระดม
พลังกลุม 
Mind Mapping และสื่อตางๆ ที่นํามาใช  ควรมีหลักที่สอดคลอง 

กับหลักคิดดังกลาว เชน 
1) ชวยใหทุกคนไดคิดและพูดอยางเปนธรรมชาติ พูดพรอมกัน

ก็ได  การทํา Mind Mapping และส่ือที่นํามาชวย  จึงควร
เปนบอร ด   ฟลิปชาร ด   ซึ่ ง เอื้ อต อการที่ วิ ทยากร
กระบวนการจะสื่อสารและปฏิสัมพันธกับผูรวมเวที 

2) เนนการวาดภาพ ใชสัญลักษณงายๆ เขาชวย มีสีสัน   
เขียนตัวใหญๆ เห็นพรอมกันทั่วถึง 

3) วิทยากรกระบวนการ หรือผูอํานวยความสะดวก ตองฝก
ทักษะการจับประเด็นเพื่อเขียนใหทุกคนเห็น เปนวัตถุดิบ
เอื้ออํานวยการคิด ตอเติมความคิดซึ่งกันและกัน 
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4) หากใชเครื่องมือทันสมัยชวย เชน โปรแกรมสําเร็จรูป 
Mind Manager ฉายขึ้นจอภาพดวย LCD  ก็ตองพยายาม 
จัดการใหสนองตอบกับหลักคิดดังกลาว เครื่องมือดังกลาว
ถึงแมจะมีประสิทธิภาพมาก  แตถาหากใชผิดวัตถุประสงค 
หรือนํามาใชโดยไมรูหลักการเบื้องหลังของกระบวนการแลว  
ก็จะเปนกระบวนการที่ไมมีความหมายตอการสรางพลัง
ปญญาปฏิบัติ 

5) Mind Mapping  ถาใชสวนตัว  หรือใชเพื่อการเรียนรูคน
เดี ยว  ( Individual Learning) สามารถใช ช วยบันทึ ก
ความจําได เพราะถาหากมองในทางทฤษฎีการศึกษา  
และการทํา Interactive Learning Design แลว  มันคือ
การใชชองทางการรับรูและระดับการปฏิสัมพันธกับ
กิจกรรมการเรียรูเพิ่มขึ้นหลายชองทาง (ดู  ฟง คิด วาดภาพ  
จดบันทึก) ซึ่งสอดคลองกับทฤษฏีการศึกษาแนวอิงเกณฑ 
(Personal Mastery) ที่บอกวา การเรียนรู คือ ปริมาณ
เวลา และระดับความเขมขนของการปฏิสัมพันธกับ
บทเรียนและกิจกรรมการเรียน (Learning  Activities) 

6) แตถาใชเปนกลุม กลุมและชุมชนการคิด (Group-Based 
Learning) ตองการการมีสวนรวมในการชวยกันคิด ดังนั้น 
ควรใช Mind Mapping เปนวิธีการและเครื่องมือ  เพื่อ
สงเสริมการคิดและเรียนรูเปนทีม  กระตุนการชวยกันคิด 
หากใช เพื่อจดบันทึกการประชุม  นอกจากจะทําให
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บรรยากาศการประชุมไมเปนไปตามหลักคิดเบื้องหลังของ
มันแลว  บันทึกการประชุมจาก Mind Mapping จะเปน
บันทึกการประชุมที่ไมคอยดีเทาใดนัก  เพราะตัวโปรแกรม
และหลักคิดของ Mind Mapping  มิใชเนนการบันทึกการ
ประชุมเปนวัตถุประสงคสุดทาย  ปจเจกตองมีสวนรวม
อยางเขมขน (Active  Participation) จนไดแกนของเรื่องที่
ทําเปนทีม  บันทึกแบบ Mind Mapping จึงจะชวยฟน
ความจําให  แตจะบันทึกแบบสรุปการประชุมจะผิด
วัตถุประสงคของมันไปหมด 

7) การจดบันทึกการประชุมตองมีกระบวนการอยางอื่นขึ้นมา
เสริม 
ดวยแนวทางดังกลาวนี้ Mind Mapping และการใชสื่อ    

จะมีพลังในฐานะเปนกระบวนการจัดการความรู   และเปน
กระบวนการขับเคลื่อนชุมชนแนวปฏิบัติ  พัฒนาคน  พัฒนางาน 
เชิงยุทธศาสตร  และกอเกิดนวัตกรรมการจัดการใหมๆ  เปนทีม
พรอมกันไปดวย 
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บทที่  8 
การสือ่สารของชุมชนแนวปฏิบัต ิ(CoPs) ผานระบบ IT 

 
ดุจแข  วงษสุวรรณ 

     โกสุม  ประเสรฐิพันธุ  
      ธนพัฒน   ถริะวุฒิ 

สํานักพัฒนาคุณภาพ 
วรงค  บุญเชิดชู 

คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร 
 

เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) เปนเครื่องมือที่ทําใหเกิดการ
สื่อสาร การถายทอด และการเก็บรวบรวมความรูใหเกิดเปน     
คลังความรูของชุมชนแนวปฏิบัติที่จะเกิดขึ้น  ซึ่งมีสาระที่เกี่ยวของ
ดานนี้ใน  3  หัวขอ คือ  

1. แนวคิดในการสรางระบบ IT เพื่อรองรับการดําเนินงาน
การจัดการความรู 

2. Website MUQD   
3. การเขาสูระบบสมาชิกชุมชนแนวปฏิบัติ (CoPs)    
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1. แนวคิดในการสรางระบบ IT เพื่อรองรับการ
ดําเนินงานการจัดการความรู   
1.1 จัดวางโครงสรางหลักของ Website การจัดการความรู

ของมหาวิทยาลัยหรือเรียกสั้นๆ วา Website MUKM ไว
เปนแมแบบท่ีคณะตางๆ สามารถนําไปใชเปน Website 
ยอยของ Website KM ของแตละคณะ โดยที่เมื่อ Update 
ขอมูลใน Website KM ของแตละคณะ  ขอมูลจะถูกสง
มายัง Website MUKM โดยอัตโนมัติ 

1.2 วางระบบใหมีการประมวลผล และแสดงสถิติตัวเลขตางๆ  
ที่สามารถจัดทําในภาพรวม  และจําแนกเปนรายคณะ 
เพื่อเปนขอมูลยอนกลับ (Feedback) ไปที่ผูบริหารทุก
ระดับ  เพื่อใหทราบถึงการดําเนินงานของชุมชนแนว
ปฏิบัติ และการมีสวนรวมของบุคลากรจากแตละคณะ 

1.3 การเขียน Website  จัดวางในลักษณะที่สามารถสืบคน
ขอมูลไดงาย 

1.4 มีการปรับและประเมินเพื่อปรับเปลี่ยนได ทุก 6 เดือน 
หรือ 1 ป 

 
2. Website MUQD 

สํานักพัฒนาคุณภาพ โดยคําแนะนําจากคณะทํางาน
สงเสริมการจัดการความรูเพื่อพัฒนาคุณภาพไดดําเนินการปรับปรุง 
Website MUQD (http://www.qd.mahidol.ac.th) ใหม โดยมีเมนู
หลักประกอบดวย ระบบคุณภาพ การพัฒนาคุณภาพ (Track A) 
การจัดการความรู (Track B) สื่อเผยแพร  และขาวและกิจกรรม  
ซึ่งในแตละเมนูหลักจะประกอบไปดวยขอมูล ดังนี้ คือ 
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• ระบบคุณภาพ 
1. นโยบายคุณภาพ  ประกอบดวย  ขอความแสดง

นโยบายคุณภาพจําแนกตามภารกิจของมหาวิทยาลัย 
2. กลไกดําเนินงาน แสดงถึงกรอบแนวคิดระบบคุณภาพ

ของมหาวิทยาลัยมหิดล 
3. คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ   แสดงรายชื่ อ

คณะกรรมการ/คณะทํางานพัฒนาคุณภาพในชุดตางๆ 
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• การพัฒนาคุณภาพ (Track A) 
1. ระบบของมหิดล  จะแสดงถึ งนโยบายคุณภาพ  

มาตรฐานคุณภาพ และกิจกรรมตาง  ๆของการพัฒนาคุณภาพ 
2. ระบบคุณภาพภายนอก เปนการแสดงรายละเอียด

ตัวชี้วัดที่มหาวิทยาลัยตองรายงานตอระบบคุณภาพ
ภายนอก 

3. ปฏิทินกิจกรรม  แสดงกิจกรรมของคณะทํางานพัฒนา
ระบบคุณภาพ (Track A) ในชวงปนั้นๆ 

4. ขาวและกิจกรรม  เปนการแจงขาวและกิจกรรมตางๆ  
ที่เกิดขึ้นในดานการพัฒนาระบบคุณภาพ (Track A)  
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การจัดการความรู (Track B) 
1. เกี่ยวกับ MUKM  เปนการแสดงถึงความเปนมาและ

วัตถุประสงคของการจัดการความรูของมหาวิทยาลัย  
2. ชุมชนแนวปฏิบัติ  เปนการแสดงขอมูลของแตละชุมชน  

ซึ่งประกอบดวย 
- รายชื่อสมาชิก และหัวขอ 
- สถานที่ติดตอ ตารางกิจกรรม การนัดหมาย 
- ผลงานหรือเรื่องที่กลุมอยากเผยแพร  
- จดหมายเชิญชวนการเขากลุม 
- สถิติของกลุมบางเรื่อง 
- การเขารวมกิจกรรมของกลุมในฐานะสมาชิกกลุม   
- ชองทางติดตอแสดงความคิดเห็นของผูที่ไมไดเปน
สมาชิกกลุม 

- การแนะนํา CoPs ใหม  CoPs ที่ไดรับการกลาวถึง
มากที่สุด CoPs ที่ไดรางวัล และการสมัครเปน
สมาชิกเพื่อรับขาวสาร (Member) เกี่ยวกับ CoPs 

3. ตัวอยางแบบปฏิบัติที่ดี  เปนการรวบรวม Best Practice 
จากหนวยงานตางๆ ในมหาวิทยาลัย 

4. คลังความรู  เปนการรวบรวมความรู ผลงานแนวปฏิบัติ 
(Guideline) ที่เกิดจาก CoPs ที่ไดรับการคัดกรองแลว 
หรือไดรับการตีพิมพ หรือ ไดรับการตัดสินจากการ
ประกวดต า งๆ  จั ด เป น  Knowledge Assets ของ
มหาวิทยาลัยและคณะ  โดยจําแนกเปนหมวดหมู หรือ 
เรียงลําดับไดตาม - บุคคล  

- คณะ/สถาบันฯ 
- หัวขอเรื่องที่นาสนใจ  
- สถิติการเขาชม 
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นอกจากนั้น  ยังมีระบบในการใหคะแนน และความ
คิดเห็นเกี่ยวกับ Knowledge Assets มีชองทางใหผูสนใจ 
ติดตอกับ CoPs ได มีชองทางการแนะนําเพื่อน ใหเขามาดู 
Knowledge Assets ที่ชื่นชอบได  และแนะนํา Knowledge 
Assets ที่มีผูเขาชมบอยสุด และ Knowledge Assets  ใหม 

5. คณะทํางาน   เปนการแสดงรายชื่อคณะทํางานสงเสริม
การจัดการความรูเพื่อการพัฒนาคุณภาพ   

6. เครือขายจัดการความรูระหวางมหาวิทยาลัย (UKM)     
มีการแจงขาวพรอมรายละเอียดของการจัดกิจกรรมในแตละครัง้ 
และ Link ของมหาวิทยาลัย/สถาบันฯ  ซึ่งเปนสมาชิก
เครือขายฯ 

7. ปฏิทินกิจกรรม  แสดงรายการกิจกรรมตางๆ ในเดือนนั้นๆ 
8. ขาวและกิจกรรม เปนการแจงขาวและกิจกรรมการจัดการ

ความรู  
9. รายงานการประชุม  แสดงรายงานการประชุมของ

คณะทํางานสงเสริมการจัดการความรูเพื่อการพัฒนาคุณภาพ  
 



 

  
45 

• สื่อเผยแพร 
1. หนังสือแนะนํา เปนการรวบรวมเอกสาร/รายชื่อหนังสือ

ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาคุณภาพจากหนวยงานตางๆ 
2. วีดิทัศน เปนการบันทึกวีดิทัศนของกิจกรรมตางๆ ที่นํามา

เผยแพร 
3. บทความ  เปนการรวบรวมบทความตางๆ ที่เกิดจากการ

จัดสัมมนา/อบรมของสํานักพัฒนาคุณภาพ หรือของ
หนวยงานตางๆ ที่นาสนใจ 

4. เสียงบรรยาย เปนการบันทึกเสียงการบรรยาย/การอบรม/
การสัมมนาตางๆ   

5. เอกสารสิ่งพิมพอื่นๆ 
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• ขาวและกิจกรรม 
แสดงขาวและกิจกรรมในการพัฒนาคุณภาพตางๆ โดยจําแนก

กิจกรรมและขาวตามกลุมตางๆ ดังนี้  คือ 
1. การพัฒนาคุณภาพ (Track A) 
2. การจัดการความรู (Track B) 
3. เครือขายจัดการความรูระหวางมหาวิทยาลัย (UKM) 
4. ปฏิทินกิจกรรม 
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3. การเขาสูระบบสมาชิกชุมชนแนวปฏิบัติ (CoPs) 
การเขาสู ระบบสมาชิกชุมชนแนวปฏิบัติ (CoPs) โดยแบง   

การดําเนินการออกเปน  2  ระยะ  คือ 
 
ระยะที่ 1 การเปนสมาชิกชุมชนแนวปฏิบัติ (CoPs) 
 
• การสมัครสมาชิก 

การสมัครเปนสมาชิกของระบบ ทําใหผู ใชสามารถเขียน
บทความ หรือพูดคุยแลกเปลี่ยนกับเพื่อนสมาชิกในกลุม CoPs 
เดียวกันได  สําหรับผูใชที่ไมไดเปนสมาชิก  สามารถอานไดเฉพาะ
บทความที่กลุม CoPs เผยแพรสูสาธารณะเทานั้น 

การสมัครเปนสมาชิกของระบบกระทําเพียงครั้งเดยีว หลงัจากนัน้ 
เมื่อผูใชตองการสมัครเขาเปนสมาชิกของกลุม CoPs ใดๆ สามารถ
ทําไดโดยแจงความประสงคไปยังประธานหรือเลขาของกลุม CoPs 
นั้น ๆ โดยไมตองสมัครเปนสมาชิกของระบบอีก   ทั้งนี้การสมัคร
สมาชิกสามารถดําเนินการไดดังนี้ 

1.  เขาเว็บไซต http://www.qd.mahidol.ac.th  ชี้ Mouse ไปที่การ
จัดการความรู> ชุมชนแนวปฏิบัติ (CoPs)> สมัครสมาชิกใหม   
Click ที่หัวขอ สมัครสมาชิกใหม 
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2.  กรอก ชื่อผูใช/Username, รหัสผาน/Password และ Email address 

(เฉพาะ @mahidol.ac.th เทานั้น) จากนั้นกดปุม ดําเนินการ/Go 
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3.  ระบบจะแจงใหผูใชทราบวาไดทําการสรางบัญชีผูใชให แตยัง
ไมสามารถใชงานไดจนกวาผูสมัครจะไดรับ Mail จากระบบ    
(จบขั้นตอนการสมัครสมาชิกทางเว็บเพียงเทานี้  ขั้นตอนตอไป 
คือ การรอ E-mail  จากระบบเพื่อยืนยันตัวผูสมัคร)  

 
 

   
4.  เมื่อผูใชไดรับ E-mail ที่ระบบสงใหตามที่อยูที่ผูใชกรอก ถาใช

ระบบ Web Mail ของมหาวิทยาลัยในการเปดดู  จะเปนดังรูป 
(กรณีที่ตัวอักษรเปนภาษาไทยจะไมสามารถอานได  เนื่องจาก
รหัสภาษาในระบบใชตางกัน)  
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5. ผูใชเปดอาน E-mail ภายในเนื้อความจะมี Link ดังรูป  ผูใช 
Click Link เพื่อเปนการยืนยันตัวผูสมัครใหแกระบบ 

 
 

6.  จากการ Click Link ในขอที่ 5) Web Browser จะเปดหนาตาง
ใหม และมีขอความตอบรับจากระบบวา การสมัครสมาชิกได
เสร็จสิ้นสมบูรณแลว ผูใชสามารถเขาสูระบบโดยใช ชื่อผูใชและ
รหัสผานที่ไดสมัครไวไดทันที 

 
 

Click Link ท่ีนี่ 
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• การใชงานในระบบสมาชิก 
 

1.  การเขาระบบ/login 
     ผูใชที่สมัครเปนสมาชิกแลวและตองการ  Login  เขามาใหม  

ใหไปยัง URL : http://www.qd.mahidol.ac.th  ดังหมายเลข   
และกดปุม  CoPs  Blog ทางดานขวามือ  ดังหมายเลข   ของ
หนาหลัก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

และกดปุม CoPs  Blog  จะปรากฏหนาตางตามรูปที่ 1   
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รูปที่ 1 การเขาระบบ 

 
ใหผูใชดําเนินการ ดังนี้คือ 

1) เลือก เขาสูระบบ/Open  login  screen 
2) กรอกชื่อผูใชในชอง ชื่อผูใช/Username 
3) กรอกรหัสผานในชอง รหัสผาน/Password 
4) เลือก เขาสูระบบ/login 
 

 

1 

2 3 
4 
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เมื่อเลือก เขาสูระบบ/Open  login screen แลว  ผูใชจะเขาสู
หนาบริหารจัดการ ซึ่งผูใชสามารถกลับไปยังหนาหลักไดโดย Click 
Link กลับไปหนาหลัก/Back to Weblog ซึ่งอยูมุมลางซาย ดังรูปที่ 2  

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2 หนาบริหารจัดการ 
2. การใชงานหรือทํางานในระบบ 

เมื่อผูใชเขาสูระบบและกลับมาสูหนาหลักแลว กิจกรรมที่ผูใช
ทําไดหรือควรทํามีดังนี้ 

1) การสมัครเขากลุม CoPs สําหรับสมาชิกใหม ถาไมได
สมัครเขากลุม CoPs ใดๆ เลย  สิทธิในการใชงานในระบบก็
ไมตางจากผูใชที่ไมได Login เขาสูระบบแตอยางใด 
สามารถอานบทความที่ไดรับการเผยแพร (Knowledge Assets) 

2) การอานหรือแสดงความเห็นตอบทความที่ยังไมไดรับ
การเผยแพร  ผูใชมีสิทธิดังกลาวเฉพาะกลุม CoPs ที่ตน
เปนสมาชิกเทานั้น 

3) การเขียนหรือแกไขบทความ ผูใชมีสิทธิดังกลาวเฉพาะ
กลุม CoPs ที่ตนเปนสมาชิกเทานั้น 

กลับไปยังหนาหลัก/Back to Weblog 
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3. การใชงานตางๆ ในหนาหลัก  
หลังจากผูใชเขาสูระบบแลว  หนาหลักจะตางจากตอนที่ผูใช

ยังไมเขาระบบเล็กนอย คือ แถบหัวขอ เขาระบบ/login จะมี Link 
ไปหนาบริหารจัดการ/Open admin ขึ้นมาแทน และแถบหัวขอกลุม 
CoPs จะแสดงรายชื่อกลุม CoPs ตางๆ ที่ผูใชเปนสมาชิก 

รูปที่ 3 หนาหลัก (Home page) 

1) ไปหนาบริหารจัดการ 

2) เลือกกลุม CoP 

3) กลับหนาหลัก 

4 )  ดู ห รื อ แ ส ด ง
ค ว า ม เ ห็ น ต อ
บทความ 

5) ชื่อบทความ 

6) คนหา

7) บทความยอนหลัง 

8) บทความที่
นิยมอาน 
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 การใชงานหนาหลักมีดังนี้ (ดังรูปประกอบ หนา 54)  คือ 

1) ไปหนาบริหารจัดการ/Open admin เพื่อการเขียนบทความ/
แกไขบทความ เปนตน (ดูรูปที่ 2) 

2) เลือกกลุม CoPs ที่ผูใชเปนสมาชิก Click ที่ชื่อกลุมเพื่อดู
บทความหรือกระทูในกลุมนั้นๆ  ที่ผูใชเปนสมาชิก CoPs และ
ผูใชทุกคนสามารถเขาดูบทความในคลังความรูไดโดยไมตอง
เปนสมาชิก CoPs 

3) กลับสูหนาหลัก โดยการ  Click Link เมนูกลุมทั้งหมด /All 
Categories 

4) ความเห็น/Comments อยูในสวนที่แสดงรายละเอียดของแตละ
บทความ เมื่อ Click ที่นี่จะเปนการอานความเห็นที่มีตอ
บทความนั้น  และสามารถแสดงความเห็นเพิ่มเติมได   โดย
ระบบจะเปดเปนหนาตางใหมขึ้นมา 

5) ชื่อบทความ เมื่อคลิกจะเปนการเขาไปอานบทความนั้นๆ 
6) คนหาดวน สําหรับคนหาบทความ 
7) บทความยอนหลัง  

(1)  Click ชื่อเดือน เพื่อดูบทความหรือกระทูของเดือนนั้น ๆ  
(2) Click ยอนหลัง เพื่อดูบทความยอนหลังตามลําดับ 
(3) Click เกาเก็บ เพื่อแสดงตารางรายละเอียดบทความ  

แตละเดือน  
8) บทความที่นิยมอาน แสดงบทความที่มีผูอานมากที่สุด  
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4. การสมัครเขากลุม CoPs 
สมาชิกที่ตองการเขากลุม CoPs หรือสมาชิกใหม สามารถ

แจงความประสงคขอเขากลุม CoPs ดังนี้ 

1) ไปยังหนาหลัก Click อานบทความ “ยินดีตอนรับ” ในหนาหลัก 
2) ภายในบทความมีรายชื่อกลุม CoPs ที่มีอยูในระบบรายละเอียด

ของกลุม  ชื่อประธานกลุม และเลขานุการกลุม รวมถึง E-mail  
Address ของประธานและเลขานุการกลุม 

3) ผูใชสงเมลแจงไปยังประธานกลุมเพื่อขอสมัครเขากลุม โดย
ภายใน Mail จะตองแจงชื่อ และ Login ของผูใชเพื่อใหประธาน
กลุมทราบ  

4) หากทานไดรับอนุมัติใหเปนสมาชิก ประธานจะแจงผูดูแลระบบ
เพื่อนําชื่อของทานเขากลุม ถาชื่อของทานไดรับการจัดเขา
กลุมแลว ทานสามารถสังเกตไดจากหนาหลัก โดยจะมีรายชื่อ 
CoPs  ที่ทานไดสมัครเขาเปนสมาชิกปรากฏอยู  

 
5. การอานบทความ 

เมื่อผูใช Click เขากลุม CoPs  จะมีรายการบทความตางๆ 
ภายในกลุม  โดยบทความจะเรียงลําดับตามความใหม นั่นคือ 
บทความใหมที่สุดจะอยูบนสุด  แตละบทความจะมีการแสดง
รายละเอียดเบื้องตนดังรูปที่ 4 
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1) แสดงชื่อผูเขียนบทความ ถา Click ที่ชื่อจะเปนการแสดง
รายชื่อบทความทั้งหมดของสมาชิกทานนี้ 

2) แสดงชื่อกลุม CoPs  ที่บทความชิ้นนี้อยู 
3) ความเห็น/Comments (0) คลิกเพื่ออานความเห็นของ

บทความนี้ ตัวเลข (0) หมายถึง บทความนี้ยังไมมีผูอาน
แสดงความเห็น ถาไมมีขอความนี้ หมายความวา ผูเขียน
บทความไมอนุญาตใหมีการแสดงความเห็น 

4) ชื่อบทความ Click เพื่อเขาไปอานบทความฉบับสมบูรณ 
5) ขอความแนะนําบทความ  เปนเนื้อหาสวนหนึ่ งของ

บทความซึ่งผูเขียนตองการแนะนําบทความอยางคราวๆ 
6) อานเนื้อหาที่เหลือ เพื่อเขาไปอานบทความฉบับสมบูรณ 

ถาไมมีหัวขอนี้ หมายความวาบทความไมมีเนื้อหาอื่นอีก 
7) แกไขเนื้อหา/Edit Entries เปนการแสดงใหเห็นวา ผูใชมี

สิทธิในการแกไขบทความดังกลาว  

1) 2) 3) 
4) 

5) 

6) 
7) 

รูปที่ 4 สวนประกอบตางๆ ในการแสดงชื่อ
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6. การแสดงความคิดเห็นตอบทความ 
เมื่อผูใช Click อานบทความ พื้นที่ดานลางสุดของบทความ

จะมีชองใหแสดงความคิดเห็นตอบทความ ดังรูปที่ 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 5 การแสดงความเห็นตอบทความ 

ผู ใชกรอกความเห็นในชองความเห็น  จากนั้น กดปุม 
Submit Comment  ความเห็นของผูใชก็จะปรากฏทายบทความ 

 
7. การเขียนบทความใหม/New  Entry 

ผูใชตองเขาไปที่หนาบริหารจัดการกอน จากหนาหลักเขาสู
หนาบริหารจัดการโดย Click  ไปหนาบริหารจัดการ/Open admin       
ซึ่งอยูมุมบนซายมือของหนาหลัก (ภายใตแถบหัวขอ  เขาระบบ/login)  
ผูที่จะเขียนบทความไดจะตองเปนสมาชิก CoPs เทานั้น   

 

 

กรอกความเห็นในชองนี้ 

คลิกสงความเห็น 
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1) Click 2) กรอกชื่อบทความ/กระทู 

3) พิมพขอความแนะนํา
 

4) พิมพเนื้อหา

5) เลือกแสดงบทความทันที 
6) เลือกกลุม CoPs 

7) เลือกให
แ ส ด ง
คว าม เห็ น
ในบทความ
ได 

9) จัดเก็บ

8) ดูตัวอยาง 

รูปที่ 6 การเขียนบทความใหม 
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1) เลือกเมนู  เขียนบทความใหม/New Entry เพื่อเขียน
บทความใหม ซึ่งทานสามารถกําหนดคุณสมบัติของบทความ
เพิ่มเติมไดดังนี้  

 
 
 
 

(1) Entry any tag that apply. เปนการกําหนดคําสําคัญ 
(Key Words) ของบทความ เพื่อชวยในการคนหา 

(2) Mark this entry as a Sticky Post ถาเลือก
คุณสมบัตินี้  บทความนี้จะแสดงเปนลําดับแรกเสมอ   

(3) Hide from article overview/frontpage เปนการ
กําหนดใหบทความแสดงเฉพาะในกลุม CoPs เทานั้น  
โดยไมแสดงในหนาหลัก (ทําไดเฉพาะประธานกลุม) 

(4) Hide content in RSS เปนการกําหนดใหบทความ
ไมแสดงในระบบ RSS (Really Simple Syndication) 

(1) 

(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
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(5) Entries  can  be  read  by  เปนการกําหนดสิทธิใน
การอานบทความ ไดแก 
Myself  คือ  กําหนดใหผูเขียนอานไดคนเดียว 
Everyone คือ ใหสมาชิกทุกคนในกลุมสามารถอาน
บทความนี้ได (เปนคาเริ่มตนที่ระบบกําหนดให) 
Co-authors คือ กําหนดใหสมาชิกบางคนเทานั ้น   
ที่สามารถอานบทความนี้  โดยตองเลือกชื่อสมาชิก  
ในชองรายชื่อสมาชิก โดยสามารถเลือกสมาชิกได
มากกวา 1 คน  

2) กรอกชื่อบทความ/กระทู ในชอง ชื่อเรื่อง/Title ถาไมกรอกชื่อ
เรื่อง ระบบจะไมยอมรับบทความนี้    

3) พิมพขอความแนะนําบทความ/Entry Body  ขอความ
แนะนําบทความเปนการแนะนําเนื้อหาของบทความอยาง
คราวๆ แกผูอาน เพื่อชวยผูอานในการตัดสินใจวาจะ Click 
อานบทความ  โดยปุมตางๆ ที่ใชในการชวยเขียนบทความมี
การใชงานเชนเดียวกับโปรแกรมไมโครซอฟทเวิรด  

4) พิมพเนื้อหา   เพื่อพิมพเนื้อหาฉบับสมบูรณของบทความ     
5) เลือกแสดงบทความ  สามารถเลือกได 2 รูปแบบ คือ 
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(1)  ถ า เลื อก  เผยแพร /Publish  จะ เปนการแสดง
บทความในกลุมหลักที่เลือกไวทันที (ดูรายละเอียดการ
เลือกกลุมในขอ 6) 

(2) ถาเลือก รางบทความ/Draft  บทความจะยังไมแสดง
ในกลุม สมาชิกทานอื่นยังไมเห็นบทความนี้ จนกวา
เจาของบทความจะเลือก เผยแพร/Publish 

6) เลือกกลุม /Category CoPs  ผู ใชที่ เปนสมาชิก CoPs 
มากกวา 1 กลุม จะมีรายชื่อกลุม CoPs ทั้งหมดที่ตนเปน
สมาชิกแสดงในชองนี้ ผูใชสามารถ Click เลือกใหบทความ
เขาไปอยูใน CoPs กลุมไหนก็ได  ถาไม Click เลือกกลุมใดๆ 
เลย (No Category) ระบบจะไมยอมรับบทความนั้น 
หมายเหตุ  ถ าไม มี ร ายการกลุ ม ให เ ลื อก  ให  Click 
เครื่องหมาย +  ดานหนาหรือเครื่องหมาย  ดานหลัง 

7) ชองอนุญาตใหผูอานแสดงความเห็น ถาทําเครื่องหมายถูก
ที่ชองนี้ ผูอานสามารถแสดงความเห็นตอบทความนี้ได 

8) ปุมดูตัวอยาง/Preview ผูใชสามารถดูตัวอยางบทความได 
9) ปุมจัดเก็บ/Save  เปนการเก็บบทความเขาระบบ ถา

บทความถูกเลือกใหเผยแพร ระบบก็จะแสดงบทความนั้น
ทันที ถาผูใชไมกดปุมนี้ บทความจะไมถูกจัดเก็บในระบบ 
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 เมื่อกดปุม จัดเก็บ/Save ถาระบบทําการไดสําเร็จ บริเวณ
ดานบนของหนาเว็บจะขึ้นขอความสีเขียวแจงวาระบบได
จัดเก็บบทความแลว  ดังรูป  
 

  
หมายเหตุ :  ผูใชสามารถดูบทความที่เขียนไดโดยกดปุม View หรือ 
เลือก link กลับไปยังหนาหลัก/Back to Weblog ซึ่งอยู
ซายมือของหนาบริหารจัดการ  
  

8. การแทรกรูปภาพลงในบทความ 
ขณะที่ผูใชเขียนบทความในหนา เขียนบทความใหม/New Entry 

และตองการที่จะแทรกรูปภาพลงในบทความสามารถทําตามขั้นตอน      
ไดดังนี้  คือ 

1) กดปุมเครื่องมอื Manage Images ตามรูปดานลาง (ดูรูปที่  
6 ประกอบ) 
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. 

2) เลือกรูปภาพ โดยการ  Double  Click รูปที่ตองการ 
 

  
3) การกําหนดรายละเอียดของรปูภาพ 

  

Double Click 

(1) 

   (2) 

(3) 
(4) 

 (5) 
(6) 
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(1)  เลือกวาจะแสดงรูปขนาดใหญหรือรูปขนาดยอในบทความ 
- ปุมบนคือ แสดงรูปขนาดยอ  
-  ปุมลางคือ แสดงรูปขนาดใหญ 

(2)  เลือกรูปแบบการจัดวางรูป กับตัวหนังสือในบทความ 
(3)  เลือกวาจะวางรูปในบทความโดยตรง หรือ ใหระบบ

วางรูปโดยการเชื่อมโยงไปยังรูปจริงที่เก็บอยู 
-  ปุมบน คือ วางรูปในบทความโดยตรง 
-  ปุมลาง คือ วางรูปโดยการ Link ไปยังรูปจริง      
ถาเลือกปุมนี้  เมื่อ Click ที่รูป ระบบจะเปดรูปจริง
ใหดูเหมาะสําหรับการเลือกแสดงรูปขนาดเล็ก 
เพราะผูชมสามารถ Click ที่รูปเพื่อชมรูปจริงได 

(4)  ใชประกอบกับขอ (3) โดยมีตัวเลือกดังนี้ 
none คือ เมื่อ Click ที่รูป ระบบจะแสดงรูปในหนาตางเดิม 
Popup window (via javascript, adaptive size) คือ 
ระบบจะเปดรูปขึ้นมาในหนาตางใหม โดยจะมีการยอ
รูปใหขนาดเหมาะสม (ใหญกวารูปที่แสดงในบทความ 
แตอาจไมใชรูปขนาดจริง ถารูปจริงใหญมาก) ถาใช 
Mouse Click ที่รูป จะแสดงรูปขนาดจริง 
Isolated Entry คือ ระบบจะแสดงรูปในหนาตางเดิม 
โดยแสดงคุณสมบัติบางอยางเกี่ยวกับรูป 
Popup window (via target=”_blank”) คือ ระบบจะ
เปดรูปขึ้นมาในหนาตางใหม โดยแสดงรูปขนาดจริง 

(5)  แสดงความเห็นใตรูป ขอความที่เขียนตรงนี้จะแสดงใตรูปนั้น  ๆ 
(6)  กดปุม Done เพื่อนํารูปไปแทรกลงในบทความที่กําลังเขียน 
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9. การแกไขบทความ 
เมื่อพบวา  บทความไมถูกตองหรือตองการเพิ่มเติมขอมูล         

ในบทความใหผูใชไปที่หนาบริหารจัดการ (รูปที่ 2 )  และเลือกเมนู แกไข
บทความ/Edit  Entries  เพื่อดูบทความของผูใชที่มีอยูในระบบ  แสดง
ตามรูปที่  7  ซึ่งผูใชสามารถดําเนินการ   ดังนี้ คือ 

 

 
รูปที่ 7  แกไขบทความ 

 

1) 

3)  4)  

2)  
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1) คนหาบทความ/Find Entries  ที่ตองการแกไข/เพิ่มเติม 
ในกรณีที่ผูใชมีบทความเปนจํานวนมาก สามารถเลือก
บทความที่ตองการแกไขตามเงื่อนไขตางๆ  ดังนี้ 
(1) ผู เขียน /Author   เปนการเลือกบทความตามชื่อ

ผูเขียนที่ระบุ   
(2) กลุมบทความ/Category  ถาผูใชเปนสมาชิก CoPs 

มากกวา 1 กลุม ผูใชสามารถเลือกดูเฉพาะบทความ
จากกลุมใดกลุมหนึ่งได   

(3) คําที่ใชคนหา/Content เปนการเลือกบทความที่มีคํา
เหมือนกับ Key Word ที่ระบุ เมื่อกําหนดเงื่อนไข
เรียบรอยแลว ใหกดปุม ดําเนินการ/Go เพื่อใหระบบ
คนหาบทความตามเงื่อนไขดังกลาว 

2) การเรียงลําดับบทความ/Sort Order  สามารถเรียง 
ลําดับบทความไดตามคุณสมบัติตางๆ ดังนี้ คือ วันที่  
ประเภทบทความ (เผยแพร หรือ ราง) ผูเขียน  กลุม
บทความ   การปรับปรุงลาสุด  ชื่อบทความ  รหัสบทความ  
โดยการเรียงลําดับตามกลุมตางๆ เหลานี้ สามารถเลือก
เรียงจากนอยไปมากหรือมากไปนอยก็ได (Descending 
เรียงจากมากไปนอย Ascending เรียงจากนอยไปมาก) 
และการเรียงลําดับจะเปนไปตามลําดับอักษร 
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3) กดปุม  Edit  เพื่อแกไขบทความที่ตองการ ระบบจะแสดง
บทความที่ผูใชตองการแกไข   และเมื่อแกไขบทความ
เรียบรอยแลว  ใหกดปุม จัดเก็บ/Save   

4) กดปุม Delete  เพื่อลบบทความ ระบบจะถามเพื่อยืนยันวา
ผูใชตองการลบบทความดังกลาวหรือไม  เลือก Yes เพื่อลบ
บทความ  เลือก No เพื่อกลับไปยังหนา แกไขบทความ/
Edit Entries (รูปที่ 7) อีกครั้งหนึ่ง 

กรณีที่ตองการลบหลายบทความพรอมกัน  ใหทําเครื่องหมาย
 ในกรอบสี่เหลี่ยมหลังบทความนั้นๆ  กดปุม ลบที่เลือก/

Delete Selected   
 
 

10. จัดเก็บส่ือผสม/Add Media 
เมื่อผูใชตองการนําสื่อ  เชน รูปภาพ  ภาพเคลื่อนไหว  

ไฟลตางๆ นํามาเก็บไวเพื่อใชประกอบการเขียนบทความ  ใหผูใช
ไปที่หนาบริหารจัดการ (รูปที่ 2) เลือกเมนู  จัดเก็บส่ือผสม/Add 
Media  ระบบจะแสดงดังรูปที่ 8  ซึ่งผูใชสามารถดําเนินการ ดังนี้ คือ 
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รูปที่ 8 การจัดเก็บไฟลลงในระบบ 

 
1) การเลือกไฟล 

(1) เปนการนําไฟลจากเว็บไซตมาใช 
- กรอกที่อยูของไฟลใน Website ที่ตองการ ใน
ชอง Enter an URL of a file to fetch : 

- เลือกวิธีการที่จะนําไฟลมาจาก Website โดย
เลือกวิธีการจากชอง Fetch method :  ได 2 วิธี 
คือ  Download image to your server คือ 
การทําซ้ํา (copy) ไฟลดังกลาวมาเก็บไวที่ระบบ 
และ Hotlink to server คือ ใหระบบไปดึงภาพ
มาแสดงโดยไมเก็บไวในระบบ 

(2) การนําไฟลจากในเครื่องของผูใชมาเก็บในระบบ 
โดยกดปุม Browse เพื่อเลือกไฟล 

1 

2 
3 

4 
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2) ต้ังชื่อไฟลที่ผูใชตองการเก็บ ถาไมต้ังชื่อ ระบบจะใชชื่อเดิม 
3) เลือก Directory สําหรับการจัดเก็บ  
4) กดปุม ดําเนินการ/Go เพื่อจัดเก็บไฟล 

หมายเหตุ ไฟลตางๆ ที่จัดเก็บในระบบไมเปนความลับ สมาชิกทุกคน 
ไมวาจะเปนสมาชิกกลุม CoPs ใด  สามารถเขาดูและนําไฟลไปใชได 

 
11. คลังส่ือผสม/Media  Library 

ผูใชสามารถดูคุณสมบัติของสื่อที่เก็บไว หรือนําสื่อเหลานั้น
มาใชประกอบในการเขียนบทความ  แตไมสามารถลบ  แกไข  หรือ
ดัดแปลงไฟล ใหผูใชไปที่หนาบริหารจัดการ (รูปที่ 2) เลือกเมนู 
คลังสื่อผสม/Media Library ระบบจะแสดงดังรูปที่ 9 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 9 ดูรายการไฟลสื่อ 

สมาชิกทั่วไป ไมสามารถจัดการลบ แกไข หรือดัดแปลงรูปภาพหรือ
ไฟลตางๆ เหลานี้ได แตสามารถดูคุณสมบัติของไฟลได  
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ระยะที่  2 ระบบการแจงเตือนสมาชิก (Alert) การทํารายงาน
(Report)  และสถิติ (Statistics)  

จัดทําโปรแกรมการแจงเตือนสมาชิก  การทํารายงานเพื่อแจง
แกกลุมตางๆ ที่เกี่ยวของ รวมทั้งการจัดทําสถิติของขอมูล เพื่อให
ทราบถึงความเคลื่อนไหวการดําเนินการของชุมชนแนวปฏิบัติที่เขา
มาอยูในระบบ  ซึ่งจะมีการแจงไปยัง 3 กลุม คือ 
 

กลุมท่ีหนึ่ง  สมาชิกชุมชนแนวปฏิบัติ CoPs 
1. มีการแจงเตือนสมาชิกของ CoPs เมื่อมีการเขาทํากิจกรรม

ของสมาชิกในกลุม 
2. มีการแจงเตือนเมื่อมีการนัดหมายการทํากิจกรรมของกลุม 
3. มีการแจงเตือนเมื่อมีความเห็นจากผู เยี่ยมชมที่ไมใช

สมาชิกกลุม 
4. มีการแจงเตือนเมื่อไมมีความเคลื่อนไหวของกลุม เปน

เวลานาน เขาใกลระยะการยกเลิก CoPs 
5. มีสถิติ การเขารวมกิจกรรมของกลุม และ สมาชิกกลุม 
6. มีสถิติ การเยี่ยมชม จากผูที่ไมใชสมาชิกกลุม รวมถึงสถิติ

การเสนอขอคิดเห็น และ สถิติการไดรับการแนะนําของ
ผลงานกลุม หรือ  Knowledge Assets 

7. แจงขาวสาร  เมื่อมีกิจกรรมของ MUKM โดยรวม 
8. แจงผลการลงคะแนนเสียง (Vote) ตางๆ 
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กลุมท่ีสอง : ผูบริหาร 
1. มีรายงาน จํานวน CoPs ที่มีอยู ที่เกิดใหม และ ที่ยกเลิก 

ตลอดจน CoPs ที่เกิดจากความรวมมือในแนวราบขาม
หนวยงาน (Cross Functioning) แกผูบริหารมหาวิทยาลัย 
และผูบริหารคณะฯ แยกตามคณะฯ    

2. มีรายงานการเขารวมกลุม CoPs  และความถี่ของกิจกรรม  
จําแนกรายบุคคล เปนรายป เพื่อใหผูบังคับบัญชาทราบ
ตามลําดับชั้น 

3. มีรายงาน Knowledge Assets เปนรายป จําแนกตาม
คณะฯ เพื่อใหผูบังคับบัญชาทราบ  

4. มีการรายงาน CoPs ที่ไดรับการยกยอง หรือไดรับรางวัล 
แกผูบริหารเปนรายเดือน 

5. มีการรายงานขาวสาร และกิจกรรม CoPs และ MUKM 
โดยรวม ตลอดจนผลการลงคะแนนเสียง (Vote) ตางๆ แก
ผูบริหารเปนรายเดือน 

 
กลุมท่ีสาม  กรรมการดําเนินการ MUKM และ Website  

และ  Project Manager 
1. มีรายงาน สถิติ และ ขอมูลความเคลื่อนไหวของ CoPs 

จําแนกตามกลุม CoPs 
2. มีระบบเตือน เมื่อมี CoPs ต้ังใหม  และเมื่อมีการยกเลิก 

หรือ เขาใกลเงื่อนไขของการยกเลิก 
3. มีชองทางรับความคิดเห็น  
4. มีขอมูลเชนเดยีวกับกลุม CoPs และกลุมผูบริหาร



 

  
 
 

 
 
 
 
ที่ปรึกษา : 
รองศาสตราจารยวีระพงศ     ปรัชชญาสิทธิกุล 
 
คณะผูจัดทํา : 
รองศาสตราจารยอนุชาติ     พวงสําลี 
รองศาสตราจารยอดุลย         รัตนวิจิตราศิลป  
รองศาสตราจารยฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา  
ผูชวยศาสตราจารยรวิน    ระวิวงศ 
อาจารยวิรัตน  คําศรีจันทร 
นางนภามาศ  นวพันธุพิพัฒน 
นางโกสุม   ประเสริฐพันธุ 
นางสาวดุจแข  วงษสุวรรณ 
นายวรงค  บุญเชิดชู  
นายธนพัฒน   ถิระวุฒิ 
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คูมือ การพัฒนาและขับเคลื่อนชุมชนแนวปฏิบัติ (CoPs) 
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