
เร  ืองช วี ติ

เร  ืองงานเพ  ือเล  ียงช พี

ความร ู ท ี ต องร  ู
(Must know)

เพ  ือการเร ยีนร  ู

เพ  ือการพ ฒันาตนเอง

ความร  ูท  ีอยากร  ู
(Need to know)

การเปล  ียนแปลง

ความร ู ท ี ควรจะร  ู
(Nice to know)

ความร  ูเพ  ือ
สร างป ัญญา

การเร ยีนร  ูตลอดช วี ติ
(Life Long Learning)

การจ ดัการความร  ูส วนตน
(Personal KM)

การใช พล งัของส  ือ
(Media Power)

เคร  ืองม อืต ดิอาว ธุ
ทางป ัญญา

ม เีหต มุ ผีล

พอประมาณ

ม ภี มู คิ  ุมก นั

ปร ชัญาเศรษฐก จิพอเพ ยีง
(Sufficiency Economy)

ร กัการอ าน

ร กัการค ดิ

ร กัการค ยุ

อ ปุน สิ ยัร กัการเร ยีนร  ู

ความด  ี(Goodness)

ว ฒันธรรมช มุชน
(Community)

ความร  ู (Knowledge) รห สัการพ ฒันาของในหลวง
(ศ.นพ. ประเวศ วะส ี)

สำน กึไทย

สำน กึส ขุภาพ

สำน กึด ี

สำน กึพลเม อืง

สำน กึสาธารณะ

สำน กึใหม 
(New Mind)

แก นสาระอาว ธุทางป ญัญา
ท  ีควรจะถ กูต ดิให ก บัคนไทย

เพ  ือเสร มิสร างความเข มแข ง็
(Empowerment)

การพ  ึงพาก นัเอง
(Interdependent)

ผสมผสานภ มู ปิ ญัญา
ส  ูสากลและอย  ูยอด

สร างภ มู ิค  ุมก นัของส งัคม

เป าหมายการต ดิอาว ธุ
ทางป ัญญา (I-Goals!!)

การค ดิเช งิพ ทุธ

การค ดิเช งิระบบ

เร  ิมต นท  ีความค ดิ
(Idea First)

สร างเวท กีารพ ูดค ยุ
(Shared Idea)

แปลง Tacit
ส ู  Explicitส งเสร มิการเข ยีน

(Explicit Idea)
การว จิ ยั
เป น็พ  ืนฐานค ุ ยหาความจร ิง

(Search for Life)

กระบวนการในการ
ต ดิอาว ุธทางป ญัญา
(Process)

ทำงานเป น็ท มี

ว ฒันธรรมองค กร
(Org. Culture)

ผ  ูนำต องการสร างคน

ท กุคนพร อมนำช วี ติตนเอง

ภาวะผ  ูนำ
(leadership)

ส  ือเพ  ือการเร ยีนร  ู

การส  ือสารทางไกล

เทคโนโลย ี
(Technology)

ส งัคมแห งการเร ยีนร  ู

ช มุชนน กัปฏ บิ ตั ิ
(CoP)

ส งัคมฐานความร  ู
(Knowledge - based)

โครงสร างส ังคม
ในร ปูแบบใหม 

ป จัจ ยัเอ  ือหน นุ
การต ดิอาว ธุทางป ญัญา
(Knowledge Enablers)

ผ  ูนำช มุชน

ผ  ูนำครอบคร วั

ผ  ูนำองค กร

ผ  ูนำประเทศ

ใครควรจะถ กูต ดิอาว ธุ
ทางป ญัญาก อนคนอ  ืน

        การต ิดอาว ุธ
         ทางป ัญญา

        เพ ื อช ีว ิต
         ท ี พอเพ ียง

ต ดิไปเพ  ืออะไร

กรอบแนวค ดิการต ดิอาว ธุทางป ญัญา(เศรษฐก จิพอเพ ยีง และว ถิ ชี วี ติย  ังย นื) นำเสนอโดย เภส ชักร ดร . ประชาสรรค  แสนภ กัด ี

แผนท  ีความร  ู

แผนท  ีพล งัป ญัญา

เอกสารเผยแพร  ศ นูย ฝ กึอบรมภ มู ปิ ญัญาส  ูสากล - ขอนแก น เพ  ือสน บัสน นุการใช ช วี ติแบบพอเพ ยีงสำหร บัส งัคมแห งการเร ยีนร  ู

ปล กุ/ปล กู


