
ป ัญหาร วม 
(Common Problems)

ใส ใจร วม 
(Common Intentions)

ปรารถนาร วม 
(Common Compassion)

เป ็นกล  ุมคนท ี ม คีวามใส ใจ ม ปี ัญหา
หร อืม แีรงปรารถนา (Passion)
ในส  ิงหน  ึงร วมก นั

เสร มิแรงการเร ียนร ู 
(Learning Synergy)

ปฏ สิ มัพ ันธ ทางป ญัญา
(Knowledge Interaction)

เสร มิสร างความร ู ความเช ี ยวชาญ
ในส  ิงท ี สามาช กิในช มุชนเห น็ร วมก นั
ผ านการปฏ สิ มัพ นัธ ภายในช มุชน
อย างต อเน  ือง

ความหมายของ "ช มุชนน ักปฏ ิบ ตั "ิ
CoP meaning -What???

ห ัวข อความร  ูท ี ช มุชน
ม แีรงปรารถนาร วมก นั

ห ัวข อความร ู ท ี กระทบ
ต อสมาช กิช ุมชนในระด บั
ข ั วของห ัวใจ (ร นุแรงพอ)

โดเมน (Domain)

การรวมต วัของสมาช ิกช ุมชน
อย างสน ิทใจ ไว วางใจก นั

ม กีารแลกเปล  ียนก นั
อย างเป ิดใจ เป ดิเผย

ช มุชน (Community)

ผลของความร  ูท  ีเก ดิข  ึนใน
ช มุชน ซ ึ งสมาช กินำไปใช 
ประโยชน ต อตนเองและงาน

แนวปฏ บิ ตั  ิ(Practice)

องค ประกอบของ CoP

ความร  ูแบบเป ดิเผย
(Explicit Knowledge)

ความร  ูแบบซ อนเร น
(Tacit Knowledge)

เพราะความร  ูไม ได ม ี
แบบเด ยีวอย างเด ยีว

การต อยอดความร  ู

การทบทวนความร  ู

การประเม นิความร  ู

การลบท ิ งความร ู 

ความร  ูเม  ือม กีารถ ายทอด
และแลกเปล  ียนจะขยายต วั

ทำไมต องม ีช มุชนแนวปฏ ิบ ตั ิ
(Why CoP????)

ภาวะผ  ูนำภายในช มุชน
(Leadership in CoP)

ความไม เป น็ทางการ
(Informality in CoP)

การนำเสนอ
(Presentation)

การพ ดู
(Speaking)

การค ิด
(Thinking)

การแลกเปล  ียน
(Sharing)

การเร ยีนร  ู
(Learning)

ความเป น็อ ิสระ
(Autonomy)

ป จัจ ยัเอ  ือหน นุช มุชน
(CoP Enablers)

ร วมใจการกำหนดความร  ู
หร อืประเด น็ป ญัหาร วม

การแบ งและแสดงบทบาท
(Roles & Responsibility)

ก จิกรรมและการปฏ บิ ัต ิ
(Activities & Practices)

เวท ีเร ยีนร  ูและเหต ุการณ ร วม
(Event  & Forum)

การสร างการเต บิโตให ก ับช มุชน
(Empower CoP)

กล  ุมเพ  ือนในองค กร

กล  ุมช างภาพท  ีน ดัพบก นั

กล  ุมผ ู บร ิหารจากหลายองค กร

ว ศิวกร

เภส ชักร

แพทย 

คร ู

พยาบาล

กล  ุมว ชิาช พี

ร ูปธรรมของช ุมชนแนวปฏ บิ ตั ิ
(CoP samples)

ช ุมชนแนวปฏ ิบ ัต ิ
Community of
Practice - CoP

ช ุมชนแนวปฏ ิบ ัต ิ

มากกว าความสนใจ

อย ู ในต ัวบ ุคคล

เพ ื อความสำเร ็จ

อย างแรงกล า

ปรารถนาร วม

สละเวลาร วม

ใช ัพล ังสมองร วม

เอกสารอ างอ งิและอ านเพ ิ มเต มิ
"ช มุชนแนวปฏ บิ ตั ิ การจ ดัการความร ู 
สายพ ันธ ใหม " โดย เอเต ยีน เวนเกอร 

เอกสารประกอบการบรรยาย "การจ ัดการความร ู " 
โดย เภส ชักร ดร. ประชาสรรค  แสนภ กัด ี


