
ฐานการเร ียนร ู 

องค ความร ู  ผ ายประสบการณ  

สร ุปบทเร ียน

Leave from comfortable zone
การก าวออกจากบร เิวณท  ีค  ุนช นิ

Emergence
การผ ดุบ งัเก ดิหร อืการโผล ปราก

Autonomy
ความเป น็อ ิสระ-ความหลากหลาย

Rebirth 
การเปล ี ยนแปลงคร ั งใหม 

Normalization
ความเป น็ปกต  ิ- ป จัจ ุบ ันขณะ

LEARN

กรอบค ดิ (frame) ม ุมมอง (View)

มโนท ัศน  (Conceptual) มองเห ็นความส มัพ นัธ 
ของตนเองก บัธรรมชาต ิ

ว ิถ ทีางแห งการค ิด (Ways of think)

กระบวนท ศัน ใหม 
(New Paradigm)

การฟ ัง (Listening)

การค ดิ (Thinking)

การเข ยีน (Writing)

การอ าน (Reading)

การสนทนา (Talking)

การดำเน นิการอย างเป น็ข  ันตอน
หร ือการใช ว ธิ กีารต างๆ ท ี ช วย
ให บ ุคคลเก ดิการเร ยีนร ู กระบวนการเร ยีนร  ู

(learning process)

การปร ับเปล  ียนท ศันคต ิ

การปร บัเปล  ียนแนวค ดิ

การปร บัเปล  ียนพฤต กิรรม

การเร ยีนร  ู
(Learning)

กระบวนการเร ยีนร  ูของช มุชน
(เดว ิท แมท ิวส )

ช มุชนแลกเปล  ียนความร  ู
(Knowledge Sharing)

ช ุมชนแห งการเร ยีนร  ู (CoP)

องค กรแห งการเร ียนร  ู
(Peter M. Senge)

ส ังคมแห งการเร ียนร  ู
(Learning Society)

ส ังคมแห งความร ู 
(Knowledge Based Society)

การเช  ือมข ามศาสตร นว ตักรรมการเร ยีนร  ู
(Learning Innovation)

คำอ  ืนๆ ท ี เก ี ยวข อง
(Others word)

เข าใจน ยิามก อนเร ยีนร  ู
(Meaning first)

ความต องการภายใน

เส ียงสะท อนในห ัวใจ

(1) แรงข ับ (Drive)

องค ประกอบแวดล อม

กายภาพของบ ุคคล(2) ความพร อม (Readiness)

ป จัจ ยัสำค ัญของการเร ียนร ู 
ของบ คุคลเพ ื อการเปล  ียนแปลง

ร ปู

รส

กล  ิน

เส ียง

ส ัมผ ัส

โลกแห งผ ัสสะ
(sensible world)

สมมต ิส ัจจะ
(conventional truth)

1) ความจร งิปรากฎ
(appearant reality)

ร ปู

เวทนา

ส ญัญา

ส ังขาร

ว ญิญาณ

ปรม ัตถส จัจะ

ความจร งิเหน ือประสาทส ัมผ สั

(2) ความจร ิงแท หร ือส ัจจะ
(the absolute reality)

การเร ยีนร ู เพ  ือเข าถ งึความจร งิ
(learning for reality)

ใช การหย ั งร ู  (intuitive knowledge)
หร อืญาณป ญัญา (intuition)

การได มาซ ึ งความร ู ของจ ติ
องค ประกอบภายใน
"โยน ิโสมนส กิาร"

องค ประกอบภายนอก
"ปรโตโฆษะ"

ทางพ ุทธศาสนา

ว ธิ ีการทางศาสนา

แบบน ริน ยั (deductive)

แบบอ ปุน ยั (inductive)
อร สิโตเต ลิ

แบบประจ กัษ น ยิม
(empriricism)
แบบเหต ผุลน ยิม
(rationalism)

ม วี ธิ กีาร (Methodology)

ว ิธ ีการทางว ิทยาศาสตร 

ว ิธ กีารเร ยีนร  ูหร อืได มา
ซ ึ งความร ู  (Methods)

เพ  ือให เก ดิ "ป ัญญา"

เพ ื อการเข าถ ึงความจร งิของสรรพส  ิง

เพ  ือให เก ดิ "จ ติว ญิญาณของความเป น็มน ษุย "

เป าหมายใหม 
ของการเร ยีนร ู 

ความเป น็ช วี ติ
ความเป น็งาน

องค ความร  ู
เน  ือหาการเร ยีนร  ู
3 ด านหล กั

กระบวน
ท ัศน ใหม 

ก ับการเร ียนร ู ของช ุมชน

การเปล  ียนแปลงกระบวน
ระบบค ิดของคน

กฎเกณฑ เหน อื
สรรพส  ิงบนโลก

ส งผลต อการเป น็ท ศันะแม บทท  ีม ีอ ทิธ ิพล
ต อการกำหนดแบบแผนการค ดิและการ
ปฏอบ ัต ทิ  ีตามมาท ั งหมด

การย ายกระบวนท ศัน 
(Paradigm Shift)

กระบวนท ศัน องค รวม

กระบวนท ศัน แบบลดส วน

นำไปส  ูการอย  ูร วมก ันอย างส นัต ิ
และผาส ุขในท ี ส ดุ

การเก ดิสมด ลุแห งช วี ิต

ส  ูการเก  ือหน นุผ  ูอ  ืน
ส  ิงอ  ืนในส ังคม/จ กัรวาล
เด ยีวก นั

จากเร ร อนส  ูย คุเกษตรกรรม

จากปฏ ิว ตั อิ ุตสาหกรรมส  ู
กายจ ติไม แยกจากก นั

ย คุป ัจจ ุบ ัน กระบวนท ศัน 
"ทางจ ิตว ิญญาณ"

การย ายกระบวนท ัศน 

ตนเอง

คนรอบข าง,ช มุชน,ส ังคม

ส  ิงแวดล อมเก  ือก ลู
สมด ลุช วี ิต

ห วัใจของการ
เร ียนร ู ท ี ย  ังย ืน

อ างอ งิฐานความค ดิ/องค ความร ู /กระบวนท ศัน  จากหน ังส ือ กระบวนท ศัน ใหม ก บัการเร ยีนร  ูของช มุชน (ISBN : 974-93788-2-2)
เร ยีบเร ียงโดย ส ริ ลิ ักษณ  ย ิ มประสาทพร บรรณาธ กิาร ปาร ชิาต  ิวล ยัเสถ ยีร mapping โดย ดร. ประชาสรรค  แสนภ กัด ี

เอกสารเผยแพร เพ  ือการหน นุเสร มิกระบวนการค ดิเช งิระบบ (system thinking) โดย ศ ูนย ฝ กึอบรมภ มู ิป ัญญาส  ูสากล (www.glocalization.org)

http://www.glocalization.org)

