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Best - ด เีย  ียม
สำเร ็จ ส ุดยอด

Bad/Worst - แย 
ป ัญหา ค กุคาม

Normal - ธรรมดา
ท ุกอย างคงท ี เด มิๆหล กัการ

/ทางเล ือก
ความหมาย

สร างภาพอนาคต
เพ  ือกำหนดทางเล ือก

ร ูปธรรม

กำหนดเป าหมาย
ท  ีจะก าวเด นิบน
ทางท ีจะเป น็ไปได  หลายทาง

ต วัอย าง

ฉากท ศัน 
(Scenario)

ความค ดิ ความเข าใจ ท ัศนะ
ของบ คุคลท  ีม ตี อเร  ืองราวท ี เก ดิข ึ น
โดยใช ฐานประสบการณ ท  ีตกผล ึก
ความค ดิในจ ติใจของบ ุคคล

ความหมาย
ถามต วัเองมองการเปล  ียน
แปลงต างๆ รอบต ัวอย างไร?

ร ปูธรรม
การปร บักระบวนท ศัน การบร หิาร

การปร บัประบวนท ศัน ในการ
พ ฒันาตนเอง การเร ยีนร  ูใหม 

ต วัอย าง

กระบวนท ศัน 
(Paradigm)

การตกผล กึของความค ิด (Crystalization)
ในแบบองค รวมและถ กูแยกแยะแล ว
ย อยลงไปในรายละเอ ยีด ท ายส ุดม กีาร
เช ื อมโยงความ สู มัพ ันธ  เพ  ือส  ือความเป ็น
องค รวม และบ รูณาการ

ความหมาย

ท ุกคร ั งท ี จะเร ิ มงานใหม 
กำหนดกรอบมโนท ศัน 
ให ช ดัเจนก อนเสมอ

ร ปูธรรม

การสร ปุกรอบแนวค ดิการว จิ ยั

การสร ปุแนวค ดิโครงการ

การสร ปุภาพในใจ
(Mental Model)

ต ัวอย าง

มโนท ศัน 
(Conceptual)

การมองไปข างหน าอย าง
แยบคาย โดยใช ฐานของ
ความเป น็จร งิใป จัจ บุ นัเป น็
จ ดุเร ิ มต นของความค ิด

ความหมาย

มองไกล 10 ป  ี15 ป ี ร ปูธรรม
งาน (work)

ช ีว ิต (life)

ครอบคร ัว (family)

การกำหนดว ิส ยัท ศัน 
ส วนตน (Personal)

องค กรจะพ ัฒนาไปส  ูจ ดุใด การกำหนดว สิ ัยท ศัน 
องค กร (Organization)

ต ัวอย าง

ว ิส ัยท ัศน 
(Vision)

PreView

OverView

ReView
3 View

inside out

outside in

การมองโลกด วยท ศัน 
ท ี เข าใจ เข าถ งึ และเข าท า
มองแบบรอบด าน ท ุกท ิศ

ความหมาย

ถามตนเองตลอดเวลา
เราย งัมองส ิ งท ี อย ู รอบต ัว
เหม อืนเด มิหร อืไม ?

ร ปูธรรม

การเป ดิโลกท ศัน ส วนต วั

การเร ียนร ู เร  ืองราวใหม ๆ

การต อยอดความค ดิ
จากส ิ งเด ิมๆ ของตน

ต วัอย าง

โลกท ศัน 
(Worldview)

เบญจท ัศน 
ของผ ู นำ

เบญจท ัศน  เคร ื องช  ีว ดัอนาคตผ  ูนำ นำเสนอแนวค ดิโดย ดร. ประชาสรรค  แสนภ กัด  ีศ นูย ฝ ึกอบรมภ มู ปิ ญัญาส  ูสากล (Glocalization Training Center)

เอกสารประกอบการบรรยาย การพ ฒันาภาวะผ  ูนำ (Leadership Development) โดย ดร. ประชาสรรค  แสนภ กัด  ีwww.prachasan.com

พ ฒันาภาวะผ ู นำแบบองค รวม
ก บั ดร. ประชาสรรค  แสนภ กัด ี

http://www.prachasan.com


เปนผูนําตองคลําชางใหครบท้ังตัว

เอกสารประกอบการบรรยาย การพัฒนาภาวะผูนํา (Leadership Development) เภสัชกร ดร. ประชาสรรค แสนภักดี ศูนยฝกอบรมภูมิปญญาสูสากล

1. กําแพง

2. ทวน

3. งู

4. ตนไม

5. พัด

6. เชือก

คลําดานขาง
เขาใจวาเปนกําแพง

คลําท่ีงางอน
เขาใจวาทวน

คลําท่ีงวงมวน
เปรียบไดดั่งงู

คลําท่ีเขา
นึกไปคลายตนไม

คลําท่ีหู
ดูคลายพัด

คลําไดหาง
ชางก็คลายเชือก

แนวคิดสําหรับผูนํา : การจะเปนผูนําตองฝกมองภาพรวม (the whole) มองรอบดาน ไมดวนสรางภาพในใจแลวสรุปเพียงเพราะไดยิน ไดเห็น
ควรจะฟงดวยใจ เห็นดวยปญญา การดวนสรุปอะไรท่ียังไมไดศึกษาอยางเขาใจ มันจะนําพาผูนําไปสูการตัดสินใจท่ีผิดพลาด ซึ่งสงผลตอคนรอบขาง
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การนําหลักการไปใชในชีวิตจริง
1. คิดเชิงระบบ (System thinking) เพ่ือเชื่อมโยง
   ระบบยอยเขาดวยกัน
2. เปนบุคคลองครวม (Holistic person) สุขภาพ
   การทํางาน ครอบครัว ตองไมแยกสวน
3. เปรียบชางคือทีมงาน  (TEAM) มันจะตองอาศัย
   หลายสวนประกอบก็คือ หลายคน หลากความสามารถ
4. ตาบอดได แตใจอยางบอด สิ่งท่ีจะทําใหผูนําไมเปน
   เหมือนตาบอดคลําชางก็คือ การเรียนรูตลอดเวลา
   (Learning) จะทําใหผูนําพรอมท่ีจะปรับกรอบคิดของตัวเอง
   ไมติดกรอบเดิมๆ ของตนเอง

Leaders see ways
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NETWORK
Concept/Principle

/

Node ( )

 (Hub)

Engine

TIE ( )

Web

/

Organize  ( )

Responsibility  ( )

/

Knowledge  ( )

Man, Material, Money, Method, MIS

 (Enablers)

Node

Node
Node

Node

(Network  Development  Administration)
.

 (Network) .  
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สำน กึร วมก บัป ญัหา

ร ู ส กึน ึกค ิดร วม

การร บัร  ูม มุมองร วมก นั
(Common Perception)

มองเห น็อนาคตร วม

เป าหมายร วม

การม วี สิ ยัท ศัน ร วมก ัน
(Common vision)

ประสานประโยชน ร วม
การม ผีลประโยชน และ
ความสนใจร วมก นั
(mutual interests/benefits)

ร วมท กุกระบวนการ

ร วมค ิด ร วมทำ
ร วมร บัผลงาน

การม สี วนร วมร วมของสมาช กิ
อย างกว างขวาง
(all stakeholders participation)

ประสานจ ุดแข ็ง

ร วมประสานพล ัง

กระบวนการเสร มิสร างซ  ึงก นัและก นั
(complementary relationship)

เต ิมเต ม็ส วนขาด

พ ฒันาส  ูพ ึ งก นั

การพ  ึงอ ิงร วมก ัน
(interdependence)

ทำก ิจกรรมร วม

เร ยีนร  ูร วมก นั

7. การปฏ สิ มัพ นัธ เช งิแลกเปล  ียน
(Interaction)

กลุม

1.ปจเจก

กลุม

กลุม

กลุม

กลุม
กลุม

กลุม

เครือขาย

วิชาการ

ชุมชน

NGOs

เอกชน

วัด

อ่ืนๆ

วิชาการราชการ

ทองถิ่น

แนนค ดิ ศ.ดร.เกร ียงศ ักด  ิ เจร ิญวงศ ศ กัด ิ  (2543, น.36-34)ความแตกต างระหว าง กล  ุม องค กรช มุชน และเคร อืข าย

สร  ุป M a p p i n g  โดย  ภก. ดร .  ประชาสรรณ  แสนภ ักด ี
เคร อืข ายองค กรธ รุก จิ

ส ทิธ มิน ษุยชน

ช มุชนเม อืง

เด ก็และเยาวชน

เอดส 

คนร  ุนใหม 

เคร ือข ายทางส งัคม

เคร อืข ายการเร ยีนร  ู

เคร อืข ายงานพ ฒันา

เคร ือข ายท  ีหลากหลาย
การม พี ันธะส ญัญาท ี หน กัแน นระหว างก ัน

การพ ฒันาอย  ูตลอดเวลา

การร กัษาพ นัธกรณ รีะยะยาว
ป จัจ ยัความสำเร จ็

องค ประกอบ
สำค ัญของ
เคร ือข าย

เอกสารประกอบการบรรยาย เร ื อง การเสร มิสร างช ุมชนเข มแข ็ง เภส ชักร ดร. ประชาสรรค  แสนภ กัด  ีหล กัส ตูรกายภาพบำบ ัดข  ันส ูง

อ างอ ิง : กระบวนการและเทคน คิการทำงานของน กัพ ฒันา ปาร ชิาต  ิวล ยัเสถ ยีร และคณะ ISBN : 974-9666-00-3



29/4/2548  Rev. 45

Network  Management

.

IMS

  

 

  

( . ) Mapping



การวิจัยเกี่ยวกับสื่อ

ระบบนโยบายสื่อที่ชัดเจน

กรอบกติกาเพื่อความยุติธรรม

ระบบประกันคุณภาพสื่อ
พัฒนาองค์กรวิชาชีพสื่อ

ระบบพัฒนาบุคลากรสื่อ

พัฒนาระบบสื่อครบวงจร

พฒัน
าอยา่งเปน็ระบบ

แผนที่ความคิด วิถีไทย ทางรอดของประเทศไทย โดย ศ.นพ. ประเวศ วะสี

mapping by Dr. Prachasan Saenpakdee , Glocalization Training Center , KHON KAEN , THAILAND www.glocalization.org

หาเครื่องมือในการขีบเคลื่อน
การปฏิรูปการศึกษา

ปฏิรูปการศึกษาทั้งจังหวัดทุกจังหวัด

ปฏิรูปการผลิตครู

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์บุรณาการ

ระบบการศึกษาที่เปิดประตูสู่สังคม

สนับสนุนการศึกษาทางเลือก

ปฏิรูประบบการศึกษาเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกับสังคมไทย

การเคลื่อนไหวประชาชาติเพื่อ
สร้างจินตนาการหม่เกี่ยวกับการศึกษา

การดำเนินการต่อไปแบบไม่หยุด

เห็นช้างทั้งตัวก็เดินต่อไปได้

ปฏ

ริปูก
ารศ กึ

ษา

กองทุนวิจัยอาหาร

ระบบนโยบายอาหาร

อาหารกับิุตสาหกรรม พาณิชยกรรม

นวัตกรรมทางอาหาร

อาหารกับการท่องเที่ยว

อาหารกับการสร้างสังคมเข้มแข็ง

มาตรฐานคุณภาพอาหาร

อาหารกับสัมมา่อาชีวะ

อาหารกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

อาหารกับการใช้ทรัพยากรที่เป็นธรรม

อาหารกับศีลธรรม - คนไทยทุกคนต้องกินอิ่ม

อาหารกับเศรษฐกิจ

อาหารกับสุขภาพ

อาหารกับการศึกษา การเรียนรู้

อาหารกับวัฒนธรรมและค่านิยม อาหารแห่งชาติ

๘ .
ยทุ
ธศ
าสต

รข์อ้
มลูขา่ว

สารและการส ือ่สารชมุชน

๗.ยุทธศาสตร์ปฏิรูปกฎหมายเพื่อคนจน

๖.ยุทธศาสตร์อุดมศึกษากับการวิจัย
ที่เอาพื้นที่เป็นตัวตั้ง

๕.ยุทธศาสตร์การเรียนรู้ร่วมกันเพื่อ
พลิกฟื้นประเทศ

๔. ยุทธศาสตร์การเชื่อมโยงเศรษฐกิจชุมชนกับ
เศรษฐกิจมหภาคให้เกื้อกูลกัน

๓. ยุทธศาสตร์ในการคืนสิทธิความสามารถ
ในการทำมาหากินของชุมชน

๒.ยุทธศาสตร์สิทธิชุมชนในการจัดการทรัพยากร

๑ . ยทุธศาสตรช์มุชน เขม้แขง็และเศรษฐกจิพอ เพยีง

แกค้วามยากจนอยา่งบรูณ
าการ

ยุทธศาสตร์สำคัญ
(Main Strategy)

การสื่อสารเพื่อสปิริตแห่งการเป็นอาสาสมัคร

จากเจตนารมณ์สู่นโยบาย

เป็นการสร้างมวลปัญญา

สร้างสุขภาวะทางสังคม

อาสาสมัครเพื่อสังคมในรูปแบบต่างๆ

เขา้ถ
งึธรร

มชาตแิหง่ความ เปน็มนษุย ์จนิตน
ากา

รใหม  ่"มนษุยพ์น้ทกุขร์ว่มกนัได "้สรา้งสปริติแหง่การเปน็อาสาสมคัรเพ ือ่สงัคม

๘. วิธีคิดใหม่ทางการศึกษา

๗. วิธีคิดทางศาสนาหรือจิตวิญญาณ

๖. คิดสัมพันธภาพกับเพื่อนบ้าน
และโลกอย่างมีวุฒิภาวะ

๕. คิดปฏิรูปโครงสร้างสังคม

๔.แนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจ
แบบพึ่งตนเอง

๓. คิดเลิกกลัวฝรั่งและเห็นคุณค่า
ของการเป็นคนไทย(เลือดไทย)

๒. วิธีคิดอันนำไปสู ่"วจีสุจริต"

๑. คิดถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

เราต้องการวิธีคิดใหม่โดยสิ้นเชิง
ถ้ามนุษยชาติจะอยู่รอดได้

We shall need a radically new m
ann er

of thinking if mankind is to survive

อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์
กล่าวไว้ว่า 

๗. การเจริญสติ

๖. การเจริญเมตตาอันไพศาล

๕. การเข้าถึงพระผู้เป็นเจ้า

๔. การเข้าถึงความว่างหรือสุญตา

๓. ตระหนักรู้ถึงความเป็นหนึ่งเดียวของจักรวาล

๒. เอาความเป็นมนุษย์เข้ามาสัมผัสกัน

๑. ความตระหนักรู้ถึงการขาดความเป็นไท

สรา้งจติสำนกึใหม
่

New Consciousness

ฝร ัง่เรยีก

พลังที่มหาศาลที่จะหลุดพ้น

มันคือ พลังแห่งจิตสำนึก

๘. เอาชนะวิกฤติได้

๗. ความแข็งแรง

๖. พึ่งตนเองและวิริยะ

๕. มีความสุขเหลือหลาย

๔. เกิดมิตรภาพอันไพศาล

๓. บรรลุความงาม
๒. เข้าถึงความจริง

๑. มีศักยภาพในการเรียนรู้สูง

จิตสำนึกใหม่
8 ประการ

ปลดปล่อยวิญญาณออกจากหม้อ
สุ่การสร้างสรรค์จิตสำนึกใหม่

จดุ เร ิม่ตน้สำคญั

วิถีไทย
ทางรอดของประเทศไทย
โดย ศ.นพ. ประเวศ วะสี



ท ศิทางการทำงาน
หลากหลาย

ขาดพล งัร วม

บางคร  ังข ดัแย งก นัเอง
ไม เห น็ความสำค ญั
ของการทำงานเป น็ท มี

เด นิก ันคนละท ศิละทาง

STOPSTOP
ต างเป าหมาย
ต างท ิศทาง

ร วมก นัค ดิ

แยกก นัไปทำ
ต างคนต างทำ

เป าหมายร วม
ต างท ิศทาง

เป าหมายร วมก นั

กำหนดท ศิทางทำงานร วมก นั

ท ุ มเทพล งัไปด วยก นั

Power of Partnership

okok
เป าหมายร วม
ท ิศทางร วม

3 ม ิต ิท ิศทาง
การทำงาน
ของท ีม

จากพ ึ งพ ิง และพ ึ งพา พ ัฒนาส ู พ ึ งก ัน
Dependent , Independent to Interdependent



[Group Work]

Cohesive Workgroup

ทำหน าท ี ของแต ละคน
(Independent)

Level A

[Self-Directed Team

Efficient Work Team

ทำงานแบบพ  ึงก นัในกล  ุม
(Interdependent)

Level B

[Shared Teaming]

Effective
Organizational Unit

ทำงานแบบพ  ึงก นัระหว างกล  ุม
(Interdependent with Others
Team in Organization)

Level C

3 ระด ับของท ีม



บรรยายผู้พิการเขต9

แนวคิดเรื่องเครือข่าย
(Networking concept)

แนวคิด Connect Effect

ก้าวสู่ Wisdom Network

กรณีศึกษาเครือข่าย
ปราชฎืชาวบ้านอีสาน

แนวคิดนำเสนอ
จากวิทยากร

การพัฒนา

Dependence

Independence

Interdependence

การทำงานในเครือข่าย

Intersectoral

MultiDisciplinary

Inter Disciplinary

จาก Network สู่การเป็น
Partnership

Membership

Ownership

Relationship

Friendship

Learning with together

การสังเคราะห์ความรู้

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้

การถ่ายทอดความรู้

Network Mapping

พื้นฐานของการทำงาน

Hub

Node

Relationship Linkage

Network Management

Mapping

Responsibilty

Information

Communication

Learning Team

Five Map for Movement

Network Map

Knowledge Map

Road Map

Strategy Map

Outcome Map

Year Work

องค์กร

ความสัมพันธ/์กระบวนการ

สังคม/ประเทศชาติ

วิสัยทัศน์

ผลลัพธ์

แหล่งความรู้

ทรัพย์สินทางปัญญา

พัฒนาการความรู้

Hub

node

Information

9 May 2008

time = 1.50 hrs

PlaceRegional 9

Network Quotient
เชาวน์ปัญญาการสร้างเครือข่าย

2 type of Network

Community of Practice (CoP)

Personal Network (PN)

Social Network (SN)

8 step Network

สร้างบรรยากาศเครือข่าย
ที่เอื้อต่อการขับเคลื่อน

สร้างประเด็นร่วมเพื่อการ
ดึงดูดสมาชิกเข้าเครือข่าย

ระบบสนับสนุนการทำงาน

การสร้างความหลากหลาย
และการขยายขอบเขต

ค้นหาผู้ชำนาญจากเวที
สิ่งดีของปราชฎ์

ประกาศให้โลกรู้คนเก่ง

ลงมือปฏิบัติร่วมกัน
(Action and Learning)

ติดตามการเปลี่ยนแปลง
(Network Evaluation)

กรอบแนวคิดการเตรียมเนื้อหาการบรรยาย การสร้างเครือข่าย ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต การศึกษา 9 จังหวัดขอนแก่น

โดย ดร. ประชาสรรค์ แสนภักด ีwww.prachasan.com


	5ThatView
	elephant
	NerSystem
	NETWORKcp
	Network
	NM
	prawase
	teamdirection
	teamLevelABC
	บรรยายผู้พิการเขต9

