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บทที่ 1  
บทนํา 

 
1. ความเปนมาและความสาํคัญของปญหา 

ปจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและรุนแรงในทุกมิติทางสังคม เศรษฐกิจ  
การเมืองและเทคโนโลยี  อันเปนผลมาจากการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการปรับเปลี่ยน
โครงสรางทางเศรษฐกิจการเมืองโลก  มีผลทําใหประเทศตางๆ ในโลกตองพ่ึงพาอาศัยกันและกัน 
และมีความเชื่อมโยงระหวางกันมากขึ้น  โลกที่เคยกวางใหญกลับเล็กลง ดินแดนแตละประเทศที่อยู
หางไกลกันสามารถติดตอกันไดเพียงเสี้ยววินาทีประดุจเปนหมูบาน (Global Village) ภูเขาและทะเล
ซ่ึงเปนพรมแดนธรรมชาติที่เคยเปนอุปสรรคในการติดตอ ไปมาหาสูดูเสมือนเลือนหายไป จนกลายเปน
โลกไรพรมแดน  นับจากนี้ตอไปโลกกําลังกาวเขาสูระยะแหงการเปลี่ยนยุคเปลี่ยนสมัย ซ่ึงเปนการ
เปลี่ยนถายที่ยิ่งใหญที่สุดของประวัติศาสตรโลกในยุคโลกาภิวัตน  ดังนั้น ในทามกลางความเปลี่ยนแปลง
ของสังคมและสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นอยูตลอดเวลา ทําใหองคกรตางๆ มีขอจํากัดในการเติบโต โดยเฉพาะ
ดานกายภาพและทรัพยากร  เม่ือองคกรเล็กลงและกําลังคนถูกจํากัดลงแลว ก็จะตองหาวิธีพัฒนา
คุณภาพคนและระบบจัดการใหมีประสิทธิภาพภายใตความเปนจริงที่เกิดขึ้นใหดีที่สุด  ดังน้ัน จึงมี
การตั้งคําถามวาจะทําอยางไรที่จะใหความรูที่มีประโยชนตางๆ ที่เกิดขึ้นในองคกร  สามารถแพรหลาย
ไปทั่วทั้งองคกร  ซ่ึงการแกไขปญหานี้ไดจะตองใชการจัดการ (Management) เขามาชวย เร่ิมตั้งแต
การจัดการขอมูล (Data) สารสนเทศ (Information) และความรู (Knowledge) จําเปนตองมีความรู    
ที่หลากหลายและจําเปนตองกาวสูยุคของการทํางานที่มีการเชื่อมโยงเปนเครือขาย  หัวใจหลักในการ
กาวสูการประสานการทํางาน และการแลกเปลี่ยนความรูกันอยางเปนธรรมชาติ คือชุมชนนักปฏิบัติ 
(Community of Practice-CoPs) ซ่ึงเปนวิธีการหนึ่งที่สําคัญในการจัดการความรูขององคกร และจะนํา 
ไปสูการเปนองคกรแหงการเรียนรู  หากองคกรสามารถเชื่อมโยงชุมชนนักปฏิบัติหลายๆ ชุมชน   
เขาดวยกัน ก็จะเปนเครือขายการทํางานที่มีการปฏิบัติงานรวมกันจากหลายๆ ภาคสวน ทําให
บุคลากรไมเพียงแตมีความรู ความสามารถเฉพาะดานใดดานหนึ่งเทานั้น แตอาจจะมีความรู
ความสามารถที่หลากหลายมากขึ้น เม่ือไดมีการแบงปนความรูรวมกันผานชุมชนนักปฏิบัติ 

ปจจุบัน โลกเราเขาสูยุคที่เกิดการเปลี่ยนแปลงของสิ่งตางๆ อยางรวดเร็ว เชน การสื่อสาร
เทคโนโลยีสารสนเทศ  เพียงขามวันก็อาจเปลี่ยนรูปแบบไปอีกแบบหนึ่ง  หรือแมแตปญหาที่เกิดก็มี
ความซับซอนมากขึ้นและเราจําเปนตองมีความรูที่หลากหลายมากขึ้น  อีกทั้งยังจําเปนตองกาวสูยุค
ของการทํางานที่มีการเชื่อมโยงเปนเครือขาย ดังน้ัน การจัดเก็บความรูจึงเปลี่ยนจากการเก็บเอกสาร
ไปสูการเชื่อมตอระหวางบุคคล  เปนโครงสรางที่ไมไดเกิดจากการจัด (Organization Chart) แตเกิด
จากความเชื่อและความเต็มใจที่กอใหเกิดการทํางาน (Working Network) หรือการปนความรู (Knowledge 
Sharing Network) ผานเครือขายที่เชื่อมโยงระหวางผูเชี่ยวชาญ ที่เกิดขึ้นดวยความเต็มใจและเปน
อยางอิสระจากโครงสรางขององคกรที่มีอยู 
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ชุมชนนักปฏิบัตินอกจากจะเปนการเสริมสรางวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรูขององคกรแลว  
ยังเปนแหลงรวบรวมและเผยแพรวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ  เกิดโอกาสพัฒนาองคกรอยางกาวกระโดด 
เกิดเครือขายของกลุมวิชาชีพตางๆ ในองคกรและภายนอก ทั้งยังเปนการรักษาคนเกงใหอยูกับ
องคกรไดนานขึ้น  เพ่ิมโอกาสในการสรางนวัตกรรมใหมๆ ในองคกร  รวมถึงการขับเคลื่อนองคกร 
ใหบรรลุเปาหมายเชิงกลยุทธ ดังน้ัน การสรางชุมชนนักปฏิบัติจึงเปนแนวทางที่นําไปสูความสําเร็จ 
จากความรวมมือ และการลงมือปฏิบัติอยางแทจริง 

หัวใจหลักในการกาวสูการประสานการทํางาน และการแลกเปลี่ยนความรูกันอยางเปน
ธรรมชาติ คือชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice, CoPs) ที่แตละคนในชุมชนมีความสนใจ 
และมีวัตถุประสงครวมกันที่จะเขามาแลกเปลี่ยนความรูซ่ึงกันและกัน ผานทั้งรูปแบบที่เปนทางการ
และไมเปนทางการ ทั้งผานการพบปะกันหรือผานเครือขายอินทราเน็ต อินเตอรเน็ต และหาก
องคการสามารถเชื่อมโยง CoPs เขาดวยกัน  จะเปนเครือขาย (Social Network) ที่มีการปฏิบัติงาน
รวมกันจากหลายๆ ฟงกชันงาน 

ชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) เปนวิธีการหนึ่งที่สําคัญในการจัดการความรูขององคกร  และ      
จะนําไปสูการเปนองคกรแหงการเรียนรู หากองคกรสามารถเชื่อมโยงชุมชนนักปฏิบัติหลายๆ ชุมชน
เขาดวยกัน ก็จะเปนเครือขายการทํางานที่มีการปฏิบัติงานรวมกันจากหลายๆ ภาคสวน ทําให
บุคลากรไมเพียงแตมีความรู ความสามารถเฉพาะดานใดดานหนึ่งเทานั้น แตอาจจะมีความรู
ความสามารถที่หลากหลายมากขึ้น เม่ือไดมีการแบงปนความรูรวมกันผานชุมชนนักปฏิบัติ 

แนวคิดปจจุบัน เปลี่ยนจากการเก็บเกี่ยวความรู ไปสูการเชื่อมตอระหวางบุคคล อยาสราง
หองสมุดที่เต็มไปดวยเอกสาร ใหสรางบัตรรายชื่อบุคคล (Card Catalog) เพ่ือชวยในการเชื่อมตอ
ระหวางบุคคลตอบุคคล ปจจัยสูความสําเร็จ กลุมที่ไมเปนทางการเปนสิ่งที่เกิดโดยธรรมชาติอยูแลว
ในองคกร มีลักษณะของสิ่งมีชีวิต เติบโตขึ้นเม่ือเปนที่ประสงคของสมาชิก การที่จะใหมีคุณคาตอ
องคกร จะตองไดรับการเพาะบม ดูแลดวยความระมัดระวัง การสนับสนุนมากเกินไปอาจจะทําให    
ไมเปนที่สนใจจากสมาชิก  การปลอยปละละเลยก็อาจจะทําใหแคระแกร็นเห่ียวเฉา ความทาทายนี้
แตกตางจากปจจัยตางๆ ที่ผูนําองคกรเคยประสบ ความทาทายสําหรับ CoPs ปญหาสําคัญของชุมชน 
ที่กําลังเติบโต คือ การที่สมาชิกสูญเสียความสนใจ และปลอยใหผูประสานงานรับผิดชอบไปคนเดียว 
เม่ือผูประสานงานหันไปทํางานอื่น ชุมชนก็ลมสลาย ปญหาสําคัญของชุมชนที่ประสบความสําเร็จ คือ 
การที่สนใจอยูแตความสําเร็จของตนเอง ขอเสนอแนะตอไปนี้ จะชวยรักษาพลังของชุมชน ใหเกิด
ความตอเน่ือง นําสมาชิกใหมเขามารวม และมุงไปที่ประเด็นที่แหลมคม เชิญผูนําทางความคิด      
ซ่ึงเปนที่ยอมรับเขามารวมแตเร่ิมแรก เพ่ือสรางพลังใหแกชุมชน จัดใหมีเวทีพบปะกัน              
เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิด เพ่ือสรางความตื่นตัว ความไวเน้ือเชื่อใจ ความรูสึกรวม  สงเสริมการติดตอ
ระหวางสมาชิกของชุมชน จัดตั้งกลุมแกนที่แข็งขัน ไมจําเปนวาสมาชิกทุกคนจะมีสวนรวม        
อยางเทาเทียมกัน  สนับสนุนกลุมแกนดวยการใหเปนที่รับรูของชุมชน และไมรบกวนเวลาเพิ่มมาก 
เปนพิเศษ ความทาทายดานเทคนิค ทําใหการติดตอ การใหขอมูล และการเขาถึงชุมชนเปนเรื่องงาย 
เชน การใช Software computer ที่ใชงาย และคุนเคย ความทาทายสําหรับสมาชิก สิ่งที่มีคุณคามาก



 3 
รายงานการศึกษาวิเคราะหสถานภาพกลุมชุมชนแนวปฏิบัติ (CoPs) ในมหาวิทยาลัยมหิดล 
 

ของชุมชน คือ การรวมกันแกปญหา แตการอภิปรายปญหาอยางเปดอก ในขณะที่ความคิดยังไมสุก
งอมดี หรือคิดดังๆ ในที่ประชุมเปนสิ่งที่ไมใชธรรมชาติของเรา ความทาทายของสมาชิกที่สําคัญ คือ 
การพูดถึงปญหาของตนเอง ตอหนาผูคนจํานวนมากที่เราไมรูจัก  

สรางเวทีเสวนาในประเด็นที่เฉียบคม ใหสมาชิกอาวุโสซึ่งคนยอมรับ เปนผูขอความชวยเหลือ 
และหาผูที่มีกึ๋นไปรวมอยูในเวที ผูประสานงานชวยกระตุนใหอธิบายหลักคิดของขอเสนอ เพ่ือให
สมาชิกอภิปรายไปที่สมมติฐานที่ใชและเลือก  การสรางความไวเน้ือเชื่อใจในกลุมขนาดเล็ก 2-3 คน 
อาจใชเปนจุดเริ่มตนสําหรับการสรางชุมชนได 

ตามนิยามของ DOPA KM Team ไดกลาวไววา CoPs เปนกลุมคนที่มารวมตัวกันอยาง    
ไมเปนทางการ มีวัตถุประสงคเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู และสรางองคความรูใหมๆ เพ่ือชวยใหการ
ทํางานมีประสิทธิผลที่ดีขึ้น  สวนใหญการรวมตัวกันในลักษณะนี้มักจะมาจากคนที่อยูในกลุมงาน
เดียวกันหรือมีความสนใจในเรื่องใดเรื่องหน่ึงรวมกัน ซ่ึงความไววางใจและความเชื่อม่ันในการ
แลกเปลี่ยนขอมูลระหวางกันจะเปนสิ่งที่สําคัญ 

CoPs จะมีความแตกตางจากการที่บุคคลมารวมกลุมกันเปนทีมปฏิบัติงานปกติทั่วไปตรงที่ 
CoPs เปนการรวมตัวกันอยางสมัครใจ เปนการเชื่อมโยงสมาชิกเขาดวยกัน โดยกิจกรรมทางสังคม 
ไมไดมีการมอบหมายสั่งการเปนการเฉพาะและจะเลือกทําในหัวขอหรือเรื่องที่สนใจรวมกันเทานั้น 

ความรูที่ไดจากการแลกเปลี่ยนในกลุม CoPs จะพัฒนาเปนองคความรูที่เปนประโยชนตอ
การพัฒนาการทํางานของบุคคลและองคกรตอไป และจากการแลกเปลี่ยนเรียนรูภายในกลุมอยาง   
ไมเปนทางการในทามกลางบรรยากาศแบบสบายๆ ประกอบกับการใชเทคนิคที่เรียกวาสุนทรีสนทนา 
(Dialogue) ซ่ึงเปนการสนทนาที่เคารพความคิดเห็นของผูพูด ใหเกียรติกัน ใหโอกาสกัน และไม
พยายามขัดขวางความคิดใคร กับรับฟงผูอ่ืนพูดอยางตั้งอกตั้งใจ (Deep Listening) 

 

2.  วัตถุประสงค 
เพ่ือใหมหาวิทยาลัยทราบถึงการดําเนินการและแนวทางการจัดการความรู (KM) ในสวนของ

การจัดตั้งกลุมชุมชนนักปฏิบัติของทุกหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย  โดยจะนําขอมูลที่ไดมา
ประมวลเปนภาพรวม  เปนแนวทางในการขับเคลื่อนกิจกรรม  ที่เชื่อมโยงและสอดคลองกับแผนการ
จัดการความรูในการสรางชุมชนแนวปฏิบัติ (CoPs) เพ่ือใหเปนไปตามนโยบายคุณภาพของ
มหาวิทยาลัย 

1. เพ่ือรวบรวมและวิเคราะหกลุมชุมชนแนวปฏิบัติ (CoPs) ที่เกิดขึ้นในแตละสวนงาน 
2. เพ่ือศึกษาการเกิดกลุมชุมชนแนวปฏิบัติ (CoPs) ที่มีตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
3. เพ่ือนํามาเปนขอมูลประกอบในการขับเคลื่อนการจัดการความรู (KM) ในการสรางกลุม

ชุมชนแนวปฏิบัติในมหาวิทยาลัย 
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3.  ผลที่คาดวาจะไดรับ 
เพ่ือรวบรวมและนําขอมูลกลุมชุมชนแนวปฏิบัติ (CoPs) ของสวนงานภายใน

มหาวิทยาลัยมหิดล จํานวน 40 หนวยงาน มาเปนแนวทางในการขับเคลื่อนการดําเนินงานการ
จัดการความรู (KM) ในแผนงานการสรางชุมชนแนวปฏิบัติ (CoPs)  มีระยะเวลาในการดําเนินการ
ตั้งแตกลางเดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2552  
 

 



 5 
รายงานการศึกษาวิเคราะหสถานภาพกลุมชุมชนแนวปฏิบัติ (CoPs) ในมหาวิทยาลัยมหิดล 
 

 
 

บทที่ 2  
เอกสารและงานวจิยัที่เกี่ยวของ 

 
ในการศึกษาครั้งนี้  ผูจัดทําไดศึกษาและวิเคราะหเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของครอบคลุมใน

เน้ือหาสาระที่สําคัญ 11 ประเด็นหลัก  ไดแก   
1. ความหมายชุมชนแนวปฏิบัติ (CoPs) 
2. องคประกอบของชุมชนแนวปฏิบัติ (CoPs) 
3. กรอบแนวทางการวิเคราะหคนหาชุมชนแนวปฏิบัติที่สําคัญ 
4. กรอบปฏิบัติ/กติกาเพื่อพัฒนาชุมชนแนวปฏิบัติ (CoPs) ในบริบทมหาวิทยาลัยมหิดล 
5. คุณลักษณะของชุมชนแนวปฏิบัต ิ
6. ธรรมชาติของชุมชนแนวปฏิบัติ (CoPs) 
7. รูปแบบของชุมชนแนวปฏิบัติ (CoPs) 
8. ตัวอยางของชุมชนแนวปฏิบัติ (CoPs) 
9. ปจจัยสูความสําเร็จของชุมชนแนวปฏิบัติ (CoPs) 
10. ประโยชนของชุมชนแนวปฏิบัติ (CoPs) 
11. ขอควรระวังของชุมชนแนวปฏิบัติ (CoPs) 

 

1. ความหมายชุมชนแนวปฏิบัติ (CoPs) 
CoPs เปนกลุมคนที่มารวมตัวกันอยางไมเปนทางการ มีวัตถุประสงคเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู 

และสรางองคความรูใหม ๆ เพ่ือชวยใหการทํางานมีประสิทธิผลที่ดีขึ้นสวนใหญการรวมตัวกันใน
ลักษณะนี้มักจะมาจากคนที่อยูในกลุมงานเดียวกันหรือมีความสนใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งรวมกัน      
ซ่ึงความไววางใจและความเชื่อม่ันในการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางกันจะเปนสิ่งที่สําคัญ”  CoPs จะมี
ความแตกตางจากการที่บุคคลมารวมกลุมกันเปนทีมปฏิบัติงานปกติทั่วไปตรงที่ CoPs เปนการ
รวมตัวกันอยางสมัครใจ เปนการเชื่อมโยงสมาชิกเขาดวยกัน โดยกิจกรรมทางสังคม ไมไดมีการ
มอบหมายสั่งการเปนการเฉพาะและจะเลือกทําในหัวขอหรือเร่ืองที่สนใจรวมกันเทานั้น  ความรูที่ได
จากการแลกเปลี่ยนในกลุม CoPs จะพัฒนาเปนองคความรูที่เปนประโยชนตอการพัฒนาการทํางาน
ของบุคคลและองคกรตอไป และจากการแลกเปลี่ยนเรียนรูภายในกลุมอยางไมเปนทางการใน
ทามกลางบรรยากาศแบบสบายๆ ประกอบกับการใชเทคนิคที่เรียกวาสุนทรีสนทนา (Dialogue)    
ซ่ึงเปนการสนทนาที่เคารพความคิดเห็นของผูพูด ใหเกียรติกัน ใหโอกาสกัน และไมพยายามขัดขวาง
ความคิดใคร กับรับฟงผูอ่ืนพูดอยางตั้งอกตั้งใจ (Deep Listening)  สรุปก็คือ บุคคล หรือ กลุมบุคคล
ที่มีการรวมตัวกัน หรือเชื่อมโยงกันอยางไมเปนทางการ โดยมีลักษณะ 

 ประสบปญหาลักษณะเดียวกัน  
 มีความสนใจในเรื่องเดียวกัน ตองการแลกเปลี่ยนประสบการณจากกันและกัน  
 มีเปาหมายรวมกัน มีความมุงม่ันรวมกัน ที่จะพัฒนาวิธีการทํางานไดดีขึ้น  
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 วิธีปฏิบัติคลายกัน ใชเครื่องมือ และภาษาเดียวกัน  
 มีความเชื่อ และยึดถือคุณคาเดียวกัน  
 มีบทบาทในการสราง และใชความรู  
 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูจากกันและกัน อาจจะพบกันดวยตัวจริง หรือผานเทคโนโลยี  
 มีชองทางเพื่อการไหลเวียนของความรู ทําใหความรูเขาไปถึงผูที่ตองการใชไดงาย  
 มีความรวมมือชวยเหลือ เพ่ือพัฒนาและเรียนรูจากสมาชิกดวยกันเอง  
 มีปฏิสัมพันธตอเน่ือง มีวิธีการเพื่อเพ่ิมความเขมแข็งใหแกสายในทางสังคม 

 
2. องคประกอบของชุมชนแนวปฏิบัติ (CoPs) 
 ชุมชนแนวปฏิบัติมุงเนนการนําความรูที่ใชในงานมาแลกเปลี่ยนกันเพ่ือตอยอดความรูและ
พัฒนาคุณภาพงานที่ตนเองปฏิบัติอยู โดยทั่วไปการที่จะรวมกลุมกันเปนชุมชนแนวปฏิบัติจะมี
องคประกอบดังน้ี  

1. โดเมน (domain) หรือหัวขอความรู เปนหัวขอที่กลุมหรือชุมชนจะมารวมแลกเปลี่ยน
เรียนรูกัน  หัวขอที่ดีจะตองมีลักษณะดังน้ี 

 เปนหัวขอที่เกิดจากความตองการ หรือ แรงปรารถนาจริง (Real Passion) ของ
ผูปฏิบัติงาน  ซ่ึงสวนใหญหัวขอจะมาจากงานในหนาที่รับผิดชอบที่ตนเองปฏิบัติ 
อยูแลว เชน สอนหนังสือ ใหบริการแกผูปวย ปฏิบัติงานดานพัสดุของหนวยงาน 
เปนตน   

 เปนหัวขอความรูที่ตอบสนองตอ Core Business/Core Value ขององคกร      
ความเขมแข็งของชุมชนแนวปฏิบัติสวนหนึ่งมาจากการสนับสนุนขององคกร  
ดังน้ัน หัวขอความรูของชุมชนจะตองตอบสนองตอ Core Business / Core Value 
ขององคกร  และสมาชิกสามารถใชความรูจากการแลกเปลี่ยนเรียนรูในชุมชนมา
พัฒนาองคกรได Core Business/ Core Value ของมหาวิทยาลัยมหิดลอาจดูได
จากพันธกิจทั้ง 5 ดาน ไดแก การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ     
การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และการบริหารจัดการที่ดี  หรือการเปนมหาวิทยาลัย
ชั้นนําดานวิจัย  การเปนองคกรที่คํานึงถึงผลประโยชนสวนรวมมากกวาสวนตัว  
เปนตน   

2. ชุมชน (community) ในที่น้ีชุมชนไดแกพันธะทางสังคมที่จะรวบรวมและยึดเหน่ียว
สมาชิกผูปฏิบัติงานเขาไวดวยกัน ภายใตโดเมนและแรงปรารถนาเดียวกัน  ในการรวมกลุมกันเปน
ชุมชนแนวปฏิบัติไมไดมีกฎตายตัววาสมาชิกในชุมชนจะตองมีจํานวนเทาใด มีตําแหนงใดบาง       
แตเพ่ือความสะดวกในการกอตั้งชุมชนแนวปฏิบัติ สมาชิกในชุมชนควรประกอบดวย  

 คุณอํานวย หรือ Facilitator  เปนผูดําเนินการหลัก ทําหนาที่ จัดระบบและ
บริหารทรัพยากรของชุมชน  เปนผูนําการสนทนาและการสื่อสารระหวางสมาชิก
ตามชองทางตางๆ ใชและกระตุนใหสมาชิกไดใชเครื่องมือเพ่ือการแลกเปลี่ยน
เรียนรู รวมทั้งทําหนาที่เสริมแรงใหกับชุมชนในโอกาสตางๆ 
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 คุณลิขิต หรือ Community Historian เปนผูที่บันทึกสิ่งสําคัญที่ไดจากการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูในชุมชน  จับประเด็นและสรุปประเด็นตางๆ  เพ่ือรวบรวมไวเปน 
คลังความรู (Knowledge Assets) ของชุมชน  คุณลิขิตน้ีมีความสําคัญมากเพราะ
เปนผูเปลี่ยน Tacit Knowledge จากการแลกเปลี่ยน ใหเปน Explicit Knowledge 
ที่สมาชิกสามารถนําไปอางอิงและใชประโยชนในการทํางานได 

 คุณกิจ หรือ Member เปนสมาชิกของชุมชน ทําหนาที่แลกเปลี่ยนความรูและ
ประสบการณในการทํางานตามหัวขอความรู  คุณกิจจะตองมีสวนรวมในการ
อภิปราย นําเสนอประเด็น  วิธีแกปญหา รวมทั้งวิธีการที่ทําใหชุมชนมีความ
เขมแข็งมากยิ่งขึ้น  คุณกิจในชุมชนควรมีจํานวนที่พอดีไมมากหรือนอยเกินไป  
เพราะหากมีจํานวนนอยเกินไป ความรูที่นํามาแลกเปลี่ยนอาจอยูในวงจํากัด แตถา
สมาชิกมีมากเกินไป ความสนิทสนมหรือพันธะระหวางสมาชิกอาจไมแข็งแรงพอ
และเปนอุปสรรคตอการแลกเปลี่ยนเรียนรูได   

 

นอกจากนั้น บางชุมชนอาจมีผูสนับสนุน (Sponsor) ที่เปนผูบริหารขององคกร หรือมี
ผูเชี่ยวชาญ (Expert) ในหัวขอความรูน้ันๆ เขามามีสวนรวมเปนครั้งคราวก็ได 

 

3. แนวปฏิบัติ (practice) คือผลที่ไดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรูของชุมชนที่สมาชิก
สามารถนําไปปฏิบัติในงานของตนไดจริง โดยทั่วไปแนวปฏิบัติน้ีไดมาจากการบันทึกโดยคุณลิขิต 
เปนคลังความรูขององคกรที่ไดจากการสังเคราะหโดยชุมชนและจัดเก็บ/ปรับปรุง/ถายทอด โดยชุมชนเอง   

 

ชุมชนแนวปฏิบัติจะตองมีองคประกอบทั้ง 3 สวนนี้ครบถวนและสมดุล  จึงจะสามารถดํารง
อยูและขับเคลื่อนการจัดการความรูใหกับองคกร  การขาดองคประกอบอันใดอันหนึ่งไปจะไมสามารถ
สรางชุมชนใหเกิดความยั่งยืนขึ้นได  โดเมนที่ขาดแรงปรารถนาหรือเปนหัวขอที่ถูกสั่งลงมาจาก
ดานบนจะทําใหชุมชนไรพลังและขาดแรงจูงใจ  ชุมชนที่ขาดความไวเน้ือเชื่อใจกันระหวางสมาชิก 
ขาดทรัพยากร หรือขาดคุณอํานวยที่เขมแข็ง ก็จะแยกสลายและไมสามารถรักษาความเปนชุมชนไวได  
ชุมชนที่ไมมีการบันทึกแนวปฏิบัติก็ไมอาจสรางและนําความรูใหมที่แลกเปลี่ยนกันไปปฏิบัติให
เกิดผลสัมฤทธิ์ในองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 
3. กรอบแนวทางการวิเคราะหคนหาชุมชนแนวปฏิบัติที่สําคัญ 

1. พัฒนาการหรือการกอเกิดของกลุม พัฒนาการหรือการกอเกิดของกลุมมีประวัติ
ความเปนมาอยางไร อะไรคือสิ่งจูงใจหรือความสนใจรวมกัน การเกิดขึ้นของกลุมเกิดในภาวะหรือ
บริบทเชนไร เปนการเกิดขึ้นโดยธรรมชาติ หรือเกิดจากภาวะวิกฤตรวมกัน เหตุผลในการกอเกิดคือ
อะไรในทัศนะของสมาชิกกลุม ภาวะผูนําในการเกิดและดํารงอยูเปนอยางไร ในอดีตน้ันกลุมมีการ
เผชิญอุปสรรคอยางไร และฝาฟนมาไดอยางไร กลุมมีกระบวนการและแนวทางการจัดการความ
ขัดแยงอยางไร มีขนาดและการเปลี่ยนแปลงจํานวนสมาชิกกลุมอยางไร 
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2. Core Business, Core Value และ Key Success  Core Business, Core Value 
และ Key Success คืออะไร สวนนี้เปนคําถามสําคัญที่วากลุมเกิดขึ้น เพ่ือทําอะไร เชน กลุมการ
วิจัย มีหัวขอที่สนใจรวมกันคืออะไร กลุมมีความเชื่อพ้ืนฐานรวมกันอยางไร อาจรวมถึงวิสัยทัศนรวม
ของกลุมคืออะไร อะไรคือเปาหมายหรือธงชัยของกลุม ปจจัยความสําเร็จที่สําคัญของกลุมที่ผานมา
คืออะไร และอะไรคือประเด็นความภาคภูมิใจของสมาชิกกลุมรวมกัน 

3.  ระบบความสัมพันธของสมาชิก  สมาชิกของกลุมมีระบบความสัมพันธเปนอยางไร 
กลุมมีความผูกพันกันแบบไหน ความแนบแนนของกลุมเปนอยางไร ภาวะผูนําเปนอยางไร ระบบ
และเครื่องมือการสื่อสารภายในกลุมเปนอยางไร อะไรคือชองทางการสื่อสารหลัก ความสัมพันธของ
กลุมมีลักษณะของความเปนทางการหรือไมเปนทางการ ทรัพยากรและโครงสรางพื้นฐานที่เอ้ือให
กลุมดํารงอยูไดคืออะไร อยางไร 

4.  ความสัมพันธเชื่อมโยงกับภายนอก ประเด็นมุงตรวจสอบวา กลุมมีพัฒนาการและ
ดํารงอยูไดน้ัน มีระบบความสัมพันธหรือความชวยเหลือจากภายนอกหรือไม อยางไร ทั้งความ
ชวยเหลือในทางเทคนิค ทรัพยากร เทคโนโลยี และอ่ืนๆ 

5.  ความยั่งยืนของกลุม  ความยั่งยืนของกลุม ตองมีการวิเคราะหใน 2 มิติ คือมิติของ
มุมมองภายใน (Emic View) ของสมาชิกกลุมเองที่มองความยั่งยืนของกลุมเปนอยางไร ตองการการ
หนุนเสริมจากภายนอกหรือไม อยางไร และมิติของมุมมองจากภายนอกหรือผูวิจัยเอง (Ethic View) 
วาในฐานะคนภายนอกที่มองเขาไปนั้น เห็นวากลุมมีความยั่งยืนหรือไม อยางไร จุดออนจุดแข็งของ
กลุมคืออะไร ปจจัยและโอกาสที่จะเอ้ือใหกลุมพัฒนาและยั่งยืนคืออะไรอยางไร 

6.  ระบบการจัดการความรู ระบบการจัดการความรู มีความสําคัญและสอดคลองกับการ
จัดการความรูวา การดํารงอยูของกลุมเชนนี้น้ัน มีการพัฒนายกระดับความรูอยางไร มี Feedback 
Loop ของการจัดการความรูอยางไร หรืออาจวิเคราะหลงลึกไปถึงวาในกระบวนการกลุมน้ัน ใครคือ
คุณกิจ ใครคือคุณอํานวย และคนเหลานี้แสดงบทบาทไดอยางไร กระบวนการยกระดับการเรียนรู 
จาก Tacit Knowledge สู Explicit Knowledge เปนอยางไร เกิดขึ้นหรือไม และสุดทาย ชุมชนแนว
ปฏิบัติที่ศึกษาวิเคราะหน้ี มีการปฏิบัติที่แตกตางจากลักษณะการทํางานประจํา (Routine Work) 
อยางไร  แนวคิดและกรอบการวิเคราะหดังกลาวขางตน เปนเพียงเครื่องมือในการตรวจสอบระบบวิธี
คิดและความเขาใจ ในการสรางหรือหนุนเสริมให ชุมชนแนวปฏิบัติ มีความเขมแข็งขึ้นอยาง
สอดคลองกับบริบทที่เปนจริง เราคงอาจนึกถึงกรอบแนวทางการวิเคราะหไดอีกมากมายหลาย
ประการ ในที่น้ี เราคงตองมีการสรุปบทเรียนจากกรณีศึกษาตางๆ เพ่ือนํามาสูการประมวลเปนชุด
องคความรู และพัฒนาสราง “ยุทธศาสตรการขับเคลื่อน” ใหชุมชนแนวปฏิบัติ ขยายและเติบโตขึ้น
เต็มพ้ืนที่ สราง Approach ใหมๆ อันเปนการชวยถักทอใหระบบความสัมพันธในองคกรมีความ
เขมแข็งเกิดดุลยภาพทั้งในแนวตั้งและแนวนอน 
 

4. กรอบปฏิบัติ/กติกาของชุมชนแนวปฏิบัติ (CoPs) ในบริบทมหาวิทยาลัยมหิดล 
1. การจัดตั้งชุมชนแนวปฏิบัติ 

1.1 จะตองมีองคประกอบครบ 
1.2 มีสมาชิกที่รวมชุมชน ตั้งแต 2 คนขึ้นไป รวมกลุมเปนชุมชน 
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1.3 มีการลงทะเบียน (Registration) เพ่ือใหทราบถึงหัวขอความรู  
1.4 มีการแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่มีความชัดเจนตามสมควร/ระยะเวลาของการพัฒนา 

2. สิทธิของกลุมชุมชนแนวปฏิบัติ 
2.1 สามารถรับสมาชิกใหม เขารวมกลุมได ภายใตความยินยอมตามขอตกลงของ

ชุมชน 
2.2 สามารถใชสื่อและเวทีที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้นสําหรับ CoPs 
2.3 สามารถเขารวมกิจกรรม การอบรม สัมมนา ที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้นสําหรับ CoPs 
2.4 สามารถใชสื่อและเวทีของมหาวิทยาลัย  เพ่ือรับฟงความคิดเห็น และขอสังเกต 

ตลอดจนความรูจากบุคลากรภายนอกชุมชนในฐานะผูเยี่ยมชม (Visitors) 
2.5 สามารถเผยแพรแนวปฏิบัติ ที่ไดรับการแลกเปลี่ยนและเห็นชอบในกลุม ในเวที

ของ CoPs ที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น  
2.6 สามารถจัดกิจกรรมพัฒนา  CoPs ของตนได   โดยรับการสนับสนุนจาก

มหาวิทยาลัยตามสมควร 
2.7 สามารถสงแนวปฏิบัติและกลุม CoPs เพ่ือเขาประกวดหรือ แขงขันทั้งระดับคณะ  

มหาวิทยาลัยทั้งในและตางประเทศ  และไดรับการสนับสนุนงบประมาณในการสง
ประกวดตามสมควร 

2.8 สามารถสรางกลุม CoPs ตอเน่ือง ในหัวขอความรูที่เกี่ยวเนื่องกัน 
2.9 ไดรับการขึ้นทะเบียนเปนแนวปฏิบัติและองคความรูของมหาวิทยาลัย และไดรับ

ความคุมครองทรัพยสินทางปญญา  เม่ือแนวความรูไดรับการพัฒนาตามรูปแบบ 
2.10 ถือกิจกรรมการรวมงานในชุมชน CoPs เปนสวนหนึ่งของงานในหนาที่ 
2.11 ผลงานของกลุม CoPs จะไดรับการรายงานไปที่ผูบริหาร 

3. หนาที่ของสมาชิกกลุมชุมชนแนวปฏิบัติ 

3.1 มีหนาที่ลงทะเบียนกลุมและสมาชิก  เพ่ือใหครบองคประกอบของ CoPs และ 
Update ขอมูลอยางตอเน่ือง 

3.2 มีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนกันอยางสม่ําเสมอ (เชน ไมนอยกวาเดือนละครั้งในระยะ
กอตั้งจนถึงไดแนวปฏิบัติ  และไมนอยกวาสามเดือนตอครั้ง เพ่ือติดตามความ
คิดเห็นและพัฒนาแนวปฏิบัติ) 

3.3 บันทึก ขอคิดเห็น แนวทางการแลกเปลี่ยน  พัฒนาการ  และผลของการ
แลกเปลี่ยน ในสื่อและเวทีที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้นสําหรับ CoPs 

3.4 สรุปเน้ือหา และแนวปฏบิัติ เพ่ือเปนองคความรู  เพ่ือเผยแพรแกสาธารณะภายใน
เวลาอันควร (เชน ไมมากกวา 6 เดือนหลังการรวมกลุม) ทั้งน้ี  โดยมีกรอบการ
รายงาน/วิเคราะหขอมูลอยางเปนระบบ   

3.5 ใหความรวมมือในการนําเสนอองคความรูและประสบการณที่ไดในเวทีสาธารณะ 
เ พ่ือประโยชนแกผู สนใจ  ในรูปแบบตางๆ  โดยได รับการสนับสนุนจาก
มหาวิทยาลัยตามสมควร     
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3.6 เปดรับฟงความคิดเห็นและขอสังเกต ตลอดจนความรูจากบุคลากรภายนอกชุมชน
ในฐานะผูเยี่ยมชม (Visitors) เพ่ือนํามาปรับปรุงแนวปฏิบัติ และแลกเปลี่ยนจน
เกิดองคความรูใหมอยางตอเน่ือง 

3.7 พิจารณารับสมาชิกกลุมรายใหมที่สนใจเขารวมกลุม ภายใตขอตกลงของสมาชิก
ในกลุม 

3.8 พิจารณารวมกิจกรรมหรือรวมกลุมแลกเปลี่ยนความรูกับ CoPs อ่ืนๆ ทั้งในและ
นอกมหาวิทยาลัย 

4. การสิ้นสุดชุมชนแนวปฏิบัติ (CoPs) 
4.1 เม่ือสมาชิกกลุมมีมติยกเลิกการดําเนินงานของกลุม  โดยการลงทะเบียนแจง

ยกเลิกอยางเปนทางการ   
4.2 ขาดความเคลื่อนไหวในการดําเนินกิจกรรมติดตอกันเกินกวา 6 เ ดือน*              

(* สวนกลางมีระบบการแจงเตือน) 
 

5. คุณลักษณะของชุมชนแนวปฏิบัติ 
 มีความสนใจในเรื่องเดียวกนั และตองการแลกเปลีย่นประสบการณของกันและกนั 
 มีเปาหมายและความมุงม่ันรวมกัน ที่จะพัฒนาวิธีการทํางานไดดีขึ้น 
 มีความเชื่อ และยึดถือคุณคาเดียวกัน 
 วิธีปฏบิตัิคลายกัน ใชเครื่องมือ และภาษาเดียวกัน 
 ประสบกบัปญหาในลักษณะเดียวกัน 
 มีบทบาทในการสราง และใชความรู 
 มีการแลกเปลีย่นเรียนรูจากกันและกัน อาจจะพบกันดวยตัวจริง หรือผานเทคโนโลยี 
 มีชองทางเพื่อการไหลเวียนของความรู ทาํใหความรูเขาไปถึงผูที่ตองการใชไดงาย 
 มีความรวมมือชวยเหลือ เพ่ือพัฒนาและเรียนรูจากสมาชิกดวยกันเอง 
 มีวิธีการเพื่อเพ่ิมความเขมแข็งใหแกชุมชน ทําใหมีความรูที่ลึกซึ้งเพ่ิมพูนขึ้นอยางตอเน่ือง 

 

6. ธรรมชาติของชุมชนแนวปฏิบัติ 
เปนเครือขายความสัมพันธแบบไมเปนทางการ เกิดจากความใกลชิด ความพอใจ และ

พ้ืนฐานที่ใกลเคียงกันของสมาชิก ซ่ึงลักษณะที่ไมเปนทางการจะมีผลดีในการเอื้อตอการเรียนรู และ
การสรางความรูใหมๆ มากกวาโครงสรางที่เปนทางการ   

ในองคกรหนึ่งอาจประกอบไปดวยชุมชนนักปฏิบัติจํานวนมาก และคนคนหนึ่งอาจจะเปน
สมาชิกไดหลายชุมชน   

องคกรประกอบไปดวยชุมชนนักปฏิบัติจํานวนมากทับซอนกันอยู คูขนานไปกับโครงสรางที่
เปนทางการขององคกร   

คําวา ปฏิบัติ หรือ Practice ในชุมชนนักปฏิบัติ มุงเนนไปที่การเรียนรู ซ่ึงไดรับจากการ
ทํางานเปนหลัก เปนแงมุมเชิงปฏิบัติ ปญหาประจําวัน เครื่องมือใหมๆ พัฒนาการในเรื่องงานวิธีการ
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ทํางานที่ไดผล และไมไดผล การมีปฏิสัมพันธระหวางบุคคลในชุมชน จะทําใหเกิดการถายทอด
แลกเปลี่ยนความรูแบบฝงลึก (เปนประสบการณ หรือความรูเฉพาะของแตละบุคคล) สรางความรู 
และความเขาใจไดมากกวาการเรียนรู จากหนังสือ หรือการฝกอบรมตามปกติ  การปฏิบัติมิใช       
สิ่งตายตัวที่เปลี่ยนแปลงไมได ขณะเดียวกันก็ไมอาจเปลี่ยนแปลงไดงายๆ ดวยคําสั่ง หรือกฎระเบียบ   

ชุมชนนักปฏิบัติเปนกลไกของการไขวควาหาความรูเขาหาตัวมากกวาการรวบรวมความรู 
เพ่ือสงมอบใหผูอ่ืน  สิ่งที่มีผลตอการปฏิบัติ และเปนผลจากการเรียนรู ไดแก สิ่งที่ปรากฏชัดแจง 
ไดแก เครื่องมือ เอกสาร ภาพลักษณ สัญลักษณ บทบาทที่ชัดเจน เกณฑที่กําหนดไว กฎขอบังคับ 
สัญญา  สิ่งที่ไมปรากฏชัดแจง ไดแก ความสัมพันธ กฎเกณฑในใจ ความหยั่งรู การรับรู ความ
ออนไหว ความเขาใจ สมมติฐาน มุมมองซึ่งเปนที่ยอมรับทั่วไป  

ประเด็นที่ชุมชนนักปฏิบัติใหความสนใจจะเปลี่ยนไปตามความตองการ และความสนใจของ
สมาชิก รอบชีวิตของชุมชนนักปฏิบัติไมมีความชัดเจนวา เร่ิมตนเม่ือไร สิ้นสุดเม่ือไร ขึ้นกับความ
พรอมและโอกาสเหมาะสําหรับการเรียนรู 
 

7. รูปแบบของชุมชนแนวปฏิบัติ 
ลักษณะรูปแบบในการทําชุมชนนักปฏิบัติมีดวยกันหลายรูปแบบ แตกตางกันไป แลวแตวา

แตละชุมชนจะเลือกใชแบบใดแบบหนึ่ง หรืออาจจะผสมผสานกันก็ได โดยมีรูปแบบดังตอไปน้ี 
1. แบบกลุมเล็ก มี 5 กลุม กลุมละ 6-7 คน ซ่ึงมีขอดี คือ สามารถแลกเปลี่ยน

ประสบการณกันไดอยางทั่วถึง 
2.  แบบเปนทางการที่เปดเผย มีการจัดทําเปนโครงการ KM ของ สคบศ. ดําเนินการโดย 

KM Team ขององคกร เน่ืองจากเปนโครงการนํารองจัดเปนครั้งแรก จึงตองทําแบบเปนทางการ 
3.  แบบไมเปนทางการ เปนลักษณะที่ตองการพบปะ แลกเปลี่ยนประสบการณกันเม่ือไรก็ได 

ตามความเหมาะสม และตองการของสมาชิก เชน สภากาแฟ หรือพบปะพูดคุยกันในโตะอาหาร เปนตน 
4.  แบบบนลงลาง (Top Down) เพราะเปนนโยบายขององคกร ซ่ึงตอไปในอนาคตเมื่อ

ทุกคนมีความรูความเขาใจ เรื่อง KM ดีแลว แตละฝายงานจะมีการทํา CoPs แบบรากหญา (Grass 
Root) ที่เริ่มตนรวมตัวกันจากสมาชิกภายในฝาย 

5.  แบบคละฝาย เน่ืองจากหัวขอเรื่องการทํา CoPs เปนหัวขอใหญ มีลักษณะงานที่
เกี่ยวของกันหลายฝาย คือ งานบริการดานฝกอบรม จําเปนตองแลกเปลี่ยนเรียนรูกับฝายตางๆ ที่
เกี่ยวของกับงานฝกอบรม 

6.  แบบเนนการแลกเปลี่ยนความรูระหวางคนกับคน แบบซึ่งหนา (Face to Face) 
ไมใชการแลกเปลี่ยนความรูโดยผานสื่อ Intranet หรือ Internet 

7.  แบบที่มีการแลกเปลี่ยนความรู ระหวางคนในองคกร และคนนอกองคกร 
เน่ืองจากมีเจาหนาที่ฝกอบรมจากสํานักงานที่ดินมารวมกิจกรรมดวย 
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8. ตัวอยางของชุมชนแนวปฏิบัติ 
ตัวอยางที่ 1 ชุมชนนักปฏิบัติที่กอตั้งไดงายที่สุด ก็คือ สภากาแฟ เปนการพบปะกันของบุคคล

ซ่ึงมีความสนใจในเรื่องเดียวกัน มีการแลกเปลี่ยนความรู ประสบการณ          
ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน โดยอาจจะเปนตอนเชากอนทํางาน หรือเวลาชวงบายๆ 
กอนเลิกงาน เปนตน 

ตัวอยางที่ 2 การประชุม ซ่ึงมีการจัดประชุมอยางเปนประจํา เชน ทุกสัปดาห หรือ ทุก 2 
สัปดาห เพ่ือใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูกันอยางสม่ําเสมอ จะไดรับรูปญหาตางๆ ที่
เกิดขึ้นกับสมาชิกในชุมชน หรือไดรับความรู และประสบการณที่ทันตอเหตุการณ
ตลอดเวลา 

ตัวอยางที่ 3 ชุมชนนักปฏิบัติจาการเลาเรื่อง โดยอาจจะจัดเปนการนัดประชุมเพ่ือพบปะกัน  
โดยเริ่มประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรูจากการที่มีคนมาเลาประสบการณ เรื่องราว 
หรือความรูของตนเองที่มีใหกับสมาชิกคนอื่นๆ ฟง ซึ่งจะชวยเพิ่มประสบการณใน
การรับรูโดยตรงจากการถายทอดจากบุคคลไปยังบุคคล อีกทั้งยังสามารถรวมกัน
อภิปราย ซักถามประเด็นขอสงสัยตางๆ ไดในทันทีขณะน้ัน 

ตัวอยางที่ 4 ชุมชนนักปฏิบัติโดยใชเทคโนโลยีเว็บบอรด บนอินเทอรเน็ต ซ่ึงเว็บบอรดที่ตั้ง
ขึ้นมานั้นจะเปนการอภิปรายเกี่ยวกับประเด็น หรือเร่ืองราวเรื่องใดเรื่องหน่ึงที่มีคน
ใหความสนใจในเรื่องน้ันๆ เหมือนกัน ซ่ึงเว็บบอรดนี้ อาจจะมีผูเชี่ยวชาญเปนแกน
หลักในการ ดําเนินกิจกรรมของชุมชน ไมวาจะเปนการ ตั้งกระทู หรือการตอบ
คําถามขอสงสัย แตมีขอเสีย คือ ไมไดเปนการโตกันทันทีในขณะนั้น แตจะตองรอ
คําตอบ หรือการอภิปรายจากผูที่รู มาตอบในภายหลังอีกทีหน่ึง 

ตัวอยางที่ 5 ชุมชนนักปฏิบัติผานทางเทคโนโลยีอินเทอรเน็ต คือการสนทนากันผานทางระบบ
เครือขายที่เรียกวา Chat ซ่ึงเปนการสนทนาในหัวขอมูลที่มีสมาชิกสนใจรวมกัน       
มาแลกเปลี่ยนความรูละประสบการรวมกันโดยพบปะกันแบบเสมือน คลายกับการ
ประชุมแตไมไดเห็นหนาตากัน แตสามารถอภิปราย ซักถาม และตอบคําถามกันได
ทันทีในขณะที่สนทนากัน 

 

9. ปจจัยสูความสําเร็จของชุมชนแนวปฏิบัติ 
ชุมชนที่ไมเปนทางการ เปนสิ่งที่เกิดโดยธรรมชาติอยูแลวในองคกร การที่จะใหมีคุณคาตอ

องคกร จะตองไดรับการเพาะบม ดูแลดวยความระมัดระวัง การสนับสนุนมากเกินไป อาจจะทําใหไม
เปนที่สนใจจากสมาชิก และการปลอยปละละเลยก็อาจจะทําใหแคระแกร็นเห่ียวเฉา ซ่ึงเปนความ   
ทาทายอยางมากที่จะทําใหชุมชนนักปฏิบัติประสบความสําเร็จได องคประกอบหลักๆ ที่ชวย
สนับสนุนใหชุมชนนักปฏิบัติประสบความสําเร็จมีดังตอไปน้ี 

1.  ผูบริหาร 
 ผูนําองคกรนับวามีสวนสําคัญ ที่จะทําใหชุมชนนักปฏิบัติประสบความสําเร็จได    

โดยสามารถสนับสนุนไดดวยวิธีการตอไปน้ี 
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 มุงเนนที่ความรูซ่ึงสําคัญตอทั้งกิจการขององคกร และสมาชิกในองคกร 
 สนับสนุนการจัดตั้งชุมชนนักปฏิบัติ สําหรับประเด็นที่ เปนหัวใจขององคกร 

ขณะเดียวกันเปดโอกาสใหไดพูดคุยในสิ่งที่สมาชิกตองการ 
 หาผูประสานงาน ซ่ึงเปนที่ยอมรับของสมาชิก 
 สงเสริมและเปดโอกาสใหสมาชิกไดเขารวมกิจกรรม อาจจะมีการจัดสรรเวลาให

อยางเปดเผยดวยการบรรจุลงในแผนงาน ซ่ึงระบุถึงผลกระทบที่คาดวาจะเกิดขึ้น 
 พยายามควบคุมชุมชนนักปฏิบัติใหสอดคลองกับเปาหมาย วัฒนธรรม และคานิยม

หลักขององคกร 

2.  สมาชิก 
 สิ่งที่มีคุณคามากของชุมชนนักปฏิบัติ คือ การรวมกันแกปญหา แตการอภิปราย

ปญหาอยางเปดอกในขณะที่ความคิดยังไมสุกงอมดี หรือการคิดดังๆ ในที่ประชุมเปนสิ่งที่ไมใช
ธรรมชาติของคน ความทาทายของสมาชิกที่สําคัญ คือ การพูดถึงปญหาของตนเอง ตอหนาผูคน
จํานวนมากที่เราไมรูจัก 

 สมาชิกในองคกรตองเขาใจตรงกันเกี่ยวกับหลักการ ความสําคัญความเปนมา 
เปาหมายและประโยชนในการที่จะจัดใหมีชุมชนนักปฏิบัติขึ้นในองคกร 

 ปฏิบัติตอชุมชนนักปฏิบัติ เสมือนวาเปนทรัพยสินขององคกร โดยใหการสนับสนุน
ทรัพยากร และขอมูลขาวสารเทาที่จะทําได 

 ใหการยอมรับผลงานที่เกิดขึ้น จากชุมชนนักปฏิบัติ และพยายามชักจูงใหทุกคนใน
องคกรมีสวนรวมกับชุมชนนักปฏิบัติ ใหลึกซึ้งยิ่งขึ้นอีก 

 มองวา “องคกรเปนที่รวมของชุมชน” ที่เชื่อมตอกัน สงเสริมใหมีจุดยืนที่เหมาะสม 
และมีสวนตอความสําเร็จขององคกร 

 สมาชิกตองไมมุงแตประโยชนสวนตน โดยไมคํานึงถึงประโยชนสวนรวมของชุมชน 
 ตองมีการพบปะ หรือติดตอกันของสมาชิกอยางสม่ําเสมอ 

 

3.  วิธีการ 
 การสรางความไวเน้ือเชื่อใจในกลุมขนาดเล็ก 2-3 คน อาจเปนจุดเริ่มตนสําหรับการ

สรางชุมชนนักปฏิบัติได 
 ดําเนินการอยางสอดคลองกับเปาหมาย วัฒนธรรม และคานิยมหลักขององคกร     

ไมพยายามไปหักลาง หรือคัดคานวัฒนธรรมที่มีอยูเต็ม 
 สรางเวทีเสวนาโดยใหมีสมาชิกอาวุโสซึ่งเปนที่ยอมรับ และหาผูที่มีประสบการณ     

มีกึ๋นไปรวมอยูในเวที มีผูประสานงานชวยกระตุนใหอธิบายหลักคิดของขอเสนอ เพ่ือใหสมาชิกอภิปราย 
 ไปที่สมมติฐานที่ใชและเลือก 
 เชิญผูนําทางความคิด ซ่ึงเปนที่ยอมรับเขามารวมแตเร่ิมแรก เพ่ือสรางพลังใหแกชุมชน 
 จัดใหมีเวทีพบปะกัน เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิด เพ่ือสรางความตื่นตัว ความไวเน้ือเชื่อใจ 

และความรูสึกรวมกัน 
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 สงเสริมการติดตอสื่อสารระหวางสมาชิกของชุมชนอยางสม่ําเสมอ 
 จัดตั้งกลุมแกนที่แข็งขัน ไมจําเปนวาสมาชิกทุกคนจะมีสวนรวมอยางเทาเทียมกัน 
 สนับสนุนกลุมแกนหลัก ดวยการใหเปนที่รับรูของชุมชน และเปนผูนําในการทํากิจกรรม 
 สงเสริมใหมีการเรียนรูจากภายในชุมชนเอง และจากชุมชนอ่ืนๆ ดวย ซ่ึงการรวมกัน

ของชุมชน จะยิ่งเปนการชวยเพิ่มเติมความรูที่มีอยูของสมาชิกขององคกร ใหมีกวางขวางรอบดาน
มากขึ้นไมใชรูแตเฉพาะงานของตนเองที่ทําอยู 

 สงเสริมการเรียนรูทุกรูปแบบ และเชื่อมตอทั่วทั้งองคกร 
 ใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม และไมยากจนเกินไปเขามาชวย เพ่ือเปนการแบงเบาภาระงาน 

ที่ไมจําเปน และชวยสงเสริมการดําเนินไปของชุมชน 

4.  เทคโนโลยี 
 เลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับองคกร โดยอาจจะเริ่มจากเทคโนโลยีที่งายๆ กอน 

เชน การใช Software Computer ที่ใชงาย และคุนเคย 
 ใชเทคโนโลยีในระดับที่สูงขึ้น เพ่ือการพัฒนาการจัดการความรูที่มีประสิทธิภาพ และ

เปนการบันทึกการถายทอดความรูเฉพาะบุคคล ใหเปนความรูที่มีหลักฐานชัดเจน คนอ่ืนๆ สามารถ
นําไปศึกษา หรือยึดถือเอาเปนแบบอยางในการปฏิบัติงานได 

 ใชเทคโนโลยีอินเทอรเน็ต และอินทราเน็ต เพ่ือใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูกันได
ตลอดเวลา ไมจํากัดพื้นที่ ไมจํากัดเวลา 

 

10. ประโยชนของชุมชนแนวปฏิบัติ 
สําหรับองคกร 

 ชวยขับเคลื่อนใหองคกรบรรลุเปาหมายเชิงกลยุทธ 
 ทําใหองคกรสามารถแกไขปญหาตางๆ ไดรวดเร็ว และทันเหตุการณ 
 เปนหนทางในการเผยแพรแนวทางปฏิบัติที่ดีเยี่ยม (Best Practices) 
 เพ่ิมโอกาสในการสรางนวัตกรรมใหมๆ ในองคกร 
 พัฒนาองคความรูที่มีพลวัตขององคกร 
 ทําใหองคกรเปนองคกรแหงการเรียนรู 
 เปนหนทางที่ทําใหองคกรประสบความสําเร็จในการจัดการความรู 

สําหรับพนักงาน 
 ไดรับความชวยเหลือจากเพื่อนสมาชิกในชุมชน 
 ไดรวมมือกับเพ่ือนสมาชิกในชุมชน ในการพัฒนาความรูใหมๆ ที่สามารถนําไป

ประยุกตใชในการทํางานได 
 ไดรูจักเพื่อนใหมๆ ที่มีหลายสิ่งหลายอยางคลายกัน รวมทั้งอาจกําลังเผชิญปญหาที่

คลายคลึงกัน เม่ือไดแลกเปลี่ยนประสบการณ จะทําใหคนพบวิธีแกปญหา 
 ไดเรียนรูและพัฒนาตนเองอยางไมมีที่สิ้นสุด 
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11. ขอควรระวังของชุมชนแนวปฏิบัติ 
 การทํา CoPs ครั้งแรกมีความสําคัญตอความสําเร็จของการทํา KM ดังนั้นตองแสดง     

ใหเห็นถึงคุณคาของ CoPs ซ่ึงสามารถกอใหเกิดประโยชนตอการพัฒนางานหรือวิธีการทํางาน  
สรางมากพัฒนาวิธีการที่มีดีกวาวิธีการทํางานแบบเดิม  

 การทํา CoPs เปนกิจกรรมรวมกลุมเพ่ือแลกเปลี่ยนแบงปนประสบการณการทํางาน     
ซ่ึงกันและกัน เปนการสื่อสารสองทาง เปนการบอกเลาแบงปนเรื่องราวความสําเร็จ ประสบการณ 
วิธีการทํางานของผูปฏิบัติงานซึ่งกันและกัน ดังน้ัน ผูดําเนินกิจกรรม CoPs หรือ คุณอํานวย 
(Knowledge Facilitator) ตองมีบทบาทเปนผูเอ้ืออํานวยใหเกิดการเรียนรู ชวยเหลือดานเทคนิค
เกี่ยวกับความรู เรื่องที่ตั้ง ประสานงานกับสวนตางๆ ประเมินผล และสื่อสารความสําเร็จของ CoPs 
โดยมีเลขานุการ หรือ คุณลิขิต (Note Taker, Community Historian, Knowledge Banker, Secretary) 
ชวยบันทึกสรุปยอเร่ืองเลาทุกเรื่องที่ คุณกิจ (Knowledge Practitioners) หรือสมาชิก (Member)  
ทุกคนในกลุมเลา และจัดทําเปนฐานขอมูลความรูที่ไดจากลุม อยางไรก็ตามการจัดการความรูใน
องคกรจะเดินไมไดหากปราศจากการสนับสนุนทรัพยากร ใหทิศทาง แนวคิด สรางแรงจูงใจ สราง
การยอมรับ สื่อสารจากคุณเอ้ือ (Sponsor หรือ Leader)  

 การทํา CoPs ควรเปน CoPs ที่ยั่งยืนและใหผลถาวร ควรทําใหเปนวิถีชีวิตการทํางาน
ตามปกติอยางหนึ่ง หรือกลายเปนวัฒนธรรมการทํางานในองคกรที่ทุกคนไดถือปฏิบัติ เพ่ือใหองคกร
น้ันเขาถึงแกนแทหรือจิตวิญญาณที่แทจริงของการจัดการความรู 
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บทที่ 3  
ชุมชนแนวปฏิบัติ (CoPs) ในมหาวิทยาลัยมหดิล 

 
ดวยมหาวิทยาลัยมหิดลมีนโยบายคุณภาพที่กําหนดใหมีการสงเสริมและสนับสนุนใหสํานัก/

คณะ/สถาบันพัฒนาระบบการบริหารงานประจําสูงานวิจัยและสรางสรรคนวัตกรรม  รวมถึงการ
สงเสริมและสนับสนุนการจัดการความรูอยางเปนระบบ การสรางเครือขายหรือชุมชนแนวปฏิบัติ    
ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพ่ือพัฒนาองคความรูสูความเปนเลิศและสรางสรรคนวัตกรรม  
ซ่ึงการคนหาชุมชนแนวปฏิบัติ (Community  of  Practice - CoPs)  เปนอีกเครื่องมือหน่ึงในการ
ไดมาซึ่งความรูที่มีอยูภายในมหาวิทยาลัยหรือที่จะสรางขึ้นมาใหม  และการกระตุนใหมีการจัดตั้ง
กลุม CoPs เปนการสงเสริมใหเกิดกระบวนการเรียนรูรวมกัน และสรางเปนคลังความรูเพ่ือการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกันภายในองคกร  หลังจากเกิดกิจกรรมตางๆ ที่เปนการกระตุนใหเกิด 
CoPs ในมหาวิทยาลัยมหิดล  มหาวิทยาลัยไดดําเนินการรวบรวมขอมูล CoPs ของสวนงานใน
มหาวิทยาลัยมหิดลในชวง เมษายน 2552 โดยจัดสงแบบสอบถามไปยัง 33 สวนงาน  วามีขอมูลและ
รายละเอียดของ CoPs ทั้งในเรื่องของจํานวน และวัตถุประสงคการจัดตั้งของแตละ CoPs พรอมทั้ง
ระบุ Knowledge Assets ในแตละ CoPs จากการสอบถามไปยังสวนงานทั้ง 33 สวนงาน มีสวนงาน
ที่ตอบกลับมาจํานวน 27 สวนงาน ประกอบดวย คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล คณะสาธารณสุข
ศาสตร คณะเวชศาสตรเขตรอน คณะวิทยาศาสตร คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี     
คณะทันตแพทยศาสตร คณะเภสัชศาสตร คณะพยาบาลศาสตร คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากร
ศาสตร คณะกายภาพบําบัด สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 
สถาบันแหงชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู หอสมุดและคลัง
ความรูมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาลัยราชสุดา วิทยาลัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการกีฬา วิทยาลัย
นานาชาติ  คณะเทคนิคการแพทย คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร คณะสัตวแพทยศาสตร คณะ
ศิลปศาสตร สถาบันวิจัยประชากรและสังคม สถาบันโภชนาการ สถาบันวิจัยชีววิทยาศาสตรโมเลกุล 
วิทยาลัยการจัดการ วิทยาลัยศาสนศึกษา 

 
ซ่ึงมีจํานวนการจัดตั้งกลุมชุมชนแนวปฏิบัติ (CoPs) จํานวน 89 กลุม และจํานวน 

Knowledge Assets ในแตละ CoPs  622 เร่ือง  เม่ือแบงตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยทั้ง 5 
ดานนั้น มีกลุม CoPs ดานการบริหารจํานวน 29 โครงการ (คิดเปนรอยละ 32.6) ดานการศึกษา 
จํานวน 9 โครงการ (คิดเปนรอยละ 10.1) ดานการวิจัย จํานวน 18 โครงการ (คิดเปนรอยละ 22.2) 
ดานการบริการวิชาการ จํานวน 23 โครงการ  (คิดเปนรอยละ 25.8) ดานการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม จํานวน 10 โครงการ (คิดเปนรอยละ 11.2)  



 18 
รายงานการศึกษาวิเคราะหสถานภาพกลุมชุมชนแนวปฏิบัติ (CoPs) ในมหาวิทยาลัยมหิดล 
 

มหาวิทยาลัยมหิดลเปนองคกรที่มีผูปฏิบัติงานที่หลากหลาย  ในสวนนี้จะกลาวถึงตัวอยาง
ของการรวมกลุมกันของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดลในการทํางานดานตางๆ ที่อาจจัดเปนลักษณะ
หน่ึงของชุมชนแนวปฏิบัติได  โดยแตละกลุมจะมีโดเมนหรือหัวขอที่ตอบสนองตอพันธกิจหลัก (Core  
Value) ของมหาวิทยาลัยแตกตางกันออกไป  การกอเกิดของกลุม ลักษณะและจํานวนของสมาชิก วิธีการ
ขับเคลื่อน รวมทั้งการสนับสนุนจากองคกรจะมีรูปแบบที่หลากหลาย ผูสนใจจะจัดตั้งชุมชน        
แนวปฏิบัติอาจศึกษาจากตัวอยางเหลานี้เพ่ือเปนแนวทางในการดําเนินงานได 
 

ชุมชนแนวปฏิบัติ “ขุนพลคนทําสื่อ” 
เปนการรวมตัวกันของบุคลากรดานโสตทัศนูปกรณของมหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีหัวขอ

หลักคือการใชสื่อเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน การทําวิจัย และสงเสริมวัฒนธรรมการเรียนรูของ
ประชาคมภายในมหาวิทยาลัย  สมาชิกในกลุมประกอบดวยอาจารย นักวิชาการโสตทัศนูปกรณ   
เจาหนาที่โสตทัศนูปกรณ  รวมทั้งบุคลากรที่ทํางานดานสื่อที่ครอบคลุมทั้งการสรางสื่อ ภาพนิ่ง 
ภาพยนตร บทเรียนมัลติมีเดีย รวมทั้งวิทยุและโทรทัศน  ชุมชนนี้เร่ิมตนจากการพบปะพูดคุยของ
บุคลากรจากคณะตางๆ ที่มีโอกาสทํางานรวมกันในกิจกรรมของมหาวิทยาลัย เชน พิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตร  งานวันพระราชทานนามมหาวิทยาลัยมหิดล  เปนตน และสรางความสนิทสนมจากการ
พูดคุยและทํางานรวมกัน  ผลงานของกลุมที่ สํ าคัญไดแกการจัดงานรวมพลคนทําสื่ อของ
มหาวิทยาลัยมหิดล   
 

ชุมชนแนวปฏิบัติ “การจัดซื้อจัดจางอยางไรปญหา” 
เปนหัวขอของกลุมเลขานุการภาควิชาและเจาหนาที่พัสดุของภาควิชาตางๆ  ในคณะ

แพทยศาสตรศิริราชพยาบาลที่รวมตัวกันเพ่ือแกปญหาเกี่ยวกับขั้นตอนและกระบวนการจัดซื้อจัดจาง
ของภาควิชาฯ โดยเฉพาะอยางยิ่งเม่ือมีการนําระบบ SAP เขามาใช  ซ่ึงบุคลากรบางสวนที่มี
ความสามารถและเขาใจระบบเปนอยางดี  ไดถายทอดประสบการณรวมทั้งใหความชวยเหลือแกสมาชิก
ในกลุม ทําใหกระบวนการจัดซื้อจัดจางของทั้งคณะดําเนินไปไดอยางสะดวก  สมาชิกในกลุมจะส่ือสาร
กันโดยการเขารวมกิจกรรมตางๆ ที่จัดขึ้น ทั้งแบบ Face to Face  และยังใช  Website Siriraj KM  ใน
การติดตอและจัดเก็บขุมความรูดวย  ขณะนี้กลุมมีโครงสรางการบริหารงานชัดเจนและไดจดทะเบียน
เปนชุมชนแนวปฏิบัติของคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล  ซ่ึงกําลังมีการปรับเปลี่ยนมาเนนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูทางดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในงานสารบรรณ  
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ชุมชนแนวปฏิบัติ “การเลี้ยงลูกดวยนมแม”  
ริเริ่มโดยกลุมพยาบาลจากงานพยาบาลสูติศาสตร-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตรศิริราช

พยาบาลเพื่อนําความรูและประสบการณจากการดูแลมารดาในแตละหนวยมาแลกเปลี่ยนและเพิ่มพูน
ความรูของสมาชิกในกลุม  โดยไดจดทะเบียนเปนชุมชนแนวปฏิบัติของคณะแพทยศาสตรศิริราช
พยาบาล  ปจจุบันประกอบดวยสมาชิก 43  คน  มีการจัดกิจกรรมพบปะพูดคุยอยางสมํ่าเสมอ  โดยมี
การเชิญผูเชี่ยวชาญมาใหความรูเปนระยะๆ  มีการสนับสนุนใหใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
สื่อสารและสะสมความรูของกลุม  โดยตัวอยางคลังความรูที่จัดทําแลวไดแก  วีดิโอการเลี้ยงลูกดวย
นมแม บทความเรื่องการชวยเหลือมารดาที่มีเตานมคัดตึง เปนตน  นอกจากนี้ ไดจัดทําโครงการ
ธนาคารนมแม  เพ่ือสงเสริมและกระตุนใหแมแขงขันกันบีบนมแมเพ่ือฝากธนาคาร  ซ่ึงขุมความรู
เหลานี้ไดรับการนําไปปฏิบัติจากสมาชิกในกลุมและเผยแพรออกสูภายนอกผานทาง Website KM 
 

ชุมชนแนวปฏิบัติ “การเคลื่อนยายผูปวย” 
ชุมชนนี้เปนการรวมตัวกันของผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับการเคลื่อนยายผูปวย ของคณะ

แพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี ตั้งแตผูที่ทําหนาที่ชวยเหลือผูปวยขณะขึ้นหรือลงจากรถ ผูที่เข็น
รถนั่ง เปล  ทั้งผูปวยในและผูปวยนอก   สมาชิกในกลุมมีความตื่นตัวและมีการแลกเปลี่ยนความรู
อยางสม่ําเสมอ  มีการถายทอดประสบการณของผูที่มีความชํานาญแกผูที่เขามาทํางานใหม ทั้งใน
เรื่องของการเข็นรถ เข็นเปล การตอนรับผูปวย รวมทั้งการแนะนําผูปวยเกี่ยวกับความปลอดภัยขณะ
เคลื่อนยาย  นอกจากนั้นยังมีการพัฒนานวัตกรรมใหมๆ  เพ่ือนํามาใชในงาน เชน แทนรองเพ่ือชวย
ผูปวยขณะขึ้นหรือลงจากรถ  วิธีการบํารุงรักษารถใหพรอมตอการใชงานอยูเสมอ เปนตน   
 

ชุมชนแนวปฏิบัติ “ศูนยเพื่อความเปนเลิศทางการศึกษาโครงสรางและการทํางานของ
โปรตีน” 

ชุมชนนี้เปนสวนหนึ่งของศูนยเพ่ือความเปนเลิศ (Center of Excellence) คณะวิทยาศาสตร  
เพ่ือสรางบรรยากาศการทําวิจัยใหเขมแข็ง สามารถผลิตงานวิจัยที่เปนประโยชนและสรางนักวิจัยรุน
ใหมอยางตอเน่ือง  หัวขอที่ชุมชนน้ีใหความสนใจไดแกโครงสราง คุณสมบัติและการทํางานของ
โปรตีน  โดยสมาชิกในกลุมประกอบ ดวยคณาจารยจากภาควิชาชีวเคมี  ภาควิชาเคมี และภาควิชา
เทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร พรอมทั้งนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาอีกประมาณ 30 คน  
การแลกเปลี่ยนเรียนรูของชุมชนเกิดขึ้นอยางสมํ่าเสมอและครอบคลุม  ไมเพียงแตดานการวิจัย
เทานั้น แตยังมีการถายทอดประสบการณที่เกี่ยวของกับการบริหารงานวิจัย เชน การเขียนขอเสนอ
โครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุน  การเขียนผลงานเพื่อตีพิมพในวารสารวิชาการ ฯลฯ  เพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพของนักวิจัยรุนใหมอีกดวย 
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ชุมชนแนวปฏิบัติ “ผูสอนวิชาระเบียบวิธีวิจัย” 
ชุมชนนี้อยูในระหวางการรวบรวมผูที่สอนในรายวิชานี้  จากคณะตางๆ  โดยแรงผลักดัน

เกิดขึ้นจากการที่มหาวิทยาลัย  ตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยขึ้น  
โดยอนุกรรมการเห็นวานอกจากจะพัฒนาหลักสูตรและเนื้อหาของรายวิชาแลว ยังควรมีการพัฒนา
ผูสอนในรายวิชานี้ดวยเนื่องจากเปนรายวิชาที่มีสอนกันเกือบทุกคณะ  จึงเปนโอกาสที่จะรวมกลุมกัน
เพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณและวิธีการสอนของอาจารยผูสอน  โดยในปจจุบันยังมีการแลกเปลี่ยน
อยูในกลุมคณะอนุกรรมการเทานั้น และเริ่มมีการรวบรวมประสบการณ  การสอนรายวิชานี้บางแลว 

 
ทั้ง 6 ชุมชนที่กลาวมานั้นเปนเพียงตัวอยางสวนหนึ่งในมหาวิทยาลัยมหิดล  ซ่ึงจาการ

สํารวจการจัดตั้งกลุมชุมชนแนวปฏิบัติ (CoPs)  มีอยูเปนจํานวนมาก  สิ่งที่นาสังเกตจากตัวอยาง
เหลานี้คือ การเปนชุมชนแนวปฏิบัติไมจําเปนตองมีรูปแบบแนนอนตายตัว  ขอเพียงมีหัวขอที่
สมาชิกมีแรงปรารถนารวมกัน  มีการแลกเปลี่ยนความรูอยางสมํ่าเสมอ  และมีผลที่เกิดจากการ
แลกเปลี่ยนความรูออกมาอยางเปนรูปธรรม  เพ่ือที่สมาชิกจะไดนําไปใชในการพัฒนาคุณภาพงาน
ของตนได 
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บทที่ 4  
สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 

4.1 สรุปและอภิปรายผล 
การเก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมูล CoPs ในภาพรวมของมหาวิทยาลัยมหิดลในเบื้องตน 

เพ่ือการศึกษาผลงานที่เกิดจากการจัดตั้งกลุมชุมชนแนวปฏิบัติ (CoPs)  โดยนําขอมูลที่ไดมา
ประมวลเปนภาพรวม ซ่ึงมหาวิทยาลัยไดดําเนินการวิเคราะหขอมูล โดยแบงตามพันธกิจ 5 ดานของ
มหาวิทยาลัย   ดังน้ี คือ 

1. ดานการบริหาร 
2. ดานการศึกษา 
3. ดานการวิจัย 
4. ดานการบริการวิชาการ 
5. ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม 

 

ประเภทของพันธกิจ จํานวน CoPs รอยละ 
1. ดานการบริหาร 29 32.6 
2. ดานการศึกษา 9 10.1 
3. ดานการวิจัย 18 20.2 
4. ดานการบริการวิชาการ 23 25.8 
5. ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม 10 11.2 

รวม 89 100 

จากการรวบรวมขอมูลการจัดตั้งกลุมชุมชนแนวปฏิบัติ (CoPs) ของสวนงานตางๆ ใน
มหาวิทยาลัยมหิดลทั้งหมด 89 โครงการ และจํานวน Knowledge Assets ในแตละ CoPs  622 เร่ือง  
โดยภาพรวมแลว  การจัดตั้งกลุมชุมชนแนวปฏิบัติ (CoPs) ดานการบริหารมีจํานวนมากที่สุด 29 
กลุม (รอยละ 32.6) ลําดับที่ 2 ดานการบริการวิชาการ จํานวน 23 กลุม (รอยละ 25.8)  ลําดับที่ 3 
ดานการวิจัย จํานวน 18 กลุม (รอยละ 20.2)  ลําดับที่ 4 ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และ
สิ่งแวดลอม 10 กลุม (รอยละ 11.2)  และดานการศึกษา จํานวน 9 กลุม  (รอยละ  11.2)   

 

4.2 ขอเสนอแนะ 
การศึกษาขอมูลกลุมชุมชนแนวปฏิบัติ (CoPs) ที่รวบรวมจากสวนงานตางๆ ในมหาวิทยาลัย 

มหิดล  เห็นไดวาหลายสวนงานมีการตั้งกลุมชุมชนแนวปฏิบัติ (CoPs) จํานวนมาก บางสวนงานมี
จํานวนนอยและบางสวนงานยังขาดการดําเนินการ และไดขอสรุปที่สามารถนําไปเปนขอมูลประกอบ
ในการวางแนวทาง เพ่ือกําหนดการจัดทํากิจกรรมที่เกี่ยวของกับกลุมชุมชนแนวปฏิบัติ (CoPs) 
ตอไปได  ดังน้ี  
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1. มหาวิทยาลัยควรมีนโยบายดาน CoPs ที่ชัดเจนและมีการสื่อสารใหทราบอยางทั่วถึง 
โดยเฉพาะผูบริหารระดับสูง 

2. ควรมีการจัดเวทีสําหรับบุคลากรทั้งสายบริหารและสายสนับสนุน โดยเปดโอกาสใหบุคลากรมี
สวนรวมในการแลกเปลี่ยนประสบการณและเรียนรู เพ่ือสรางความตื่นตัว ความไวเน้ือเชื่อใจ 
ความรูสึกรวม 

3. ควรสรางความตระหนักใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยทุกสายงานเห็นความสําคัญของการ
จัดตั้งกลุมชุมชนแนวปฏิบัติ (CoPs) ใหมากขึ้น 

4. จากการสํารวจ CoPs ของมหาวิทยาลัยมหิดล  จะเห็นไดวาการทํา CoPs ดานการศึกษา       
มีจํานวนนอยมากเมื่อเทียบกับดานอ่ืนๆ จึงควรกระตุนใหเกิดการขับเคลื่อนดานนี้ในทุก     
สวนงาน  

5. ควรมีการเชิญผูนําทางความคิด ซ่ึงเปนที่ยอมรับเขามารวมแตเร่ิมแรก เพ่ือสรางพลังใหแก
ชุมชน  

6. ควรสงเสริมการติดตอ ระหวางสมาชิกของชุมชน  
7. ควรจัดตั้งกลุมแกนที่แข็งขัน ไมจําเปนวาสมาชิกทุกคนจะมีสวนรวมอยางเทาเทียมกัน 

สนับสนุนกลุมแกนดวยการใหเปนที่รับรูของชุมชน และไมรบกวนเวลาเพิ่มมากเปนพิเศษ  
8. ทําใหการติดตอ การใหขอมูล และการเขาถึงชุมชนเปนเรื่องงาย เชน การใช Software 

Computer ที่ใชงาย และคุนเคย ความทาทายสําหรับสมาชิก สิ่งที่มีคุณคามากของชุมชน คือ 
การรวมกันแกปญหา แตการอภิปรายปญหาอยางเปดอก ในขณะที่ความคิดยังไมสุกงอมดี 
หรือคิดดังๆ ในที่ประชุมเปนสิ่งที่ไมใชธรรมชาติของเรา ความทาทายของสมาชิกที่สําคัญ คือ 
การพูดถึงปญหาของตนเอง ตอหนาผูคนจํานวนมากที่เราไมรูจัก  

9. สรางเวทีเสวนาในประเด็นที่เฉียบคม ใหสมาชิกอาวุโสซึ่งเปนที่ยอมรับเปนผูขอความ
ชวยเหลือ และหาผูที่มีความรูไปรวมอยูในเวที  ผูประสานงานชวยกระตุนใหอธิบายหลักคิด
ของขอเสนอ เพ่ือใหสมาชิกอภิปรายไปที่สมมติฐานที่ใชและเลือก การสรางความไวเน้ือเชื่อใจ
ในกลุม ขนาดเล็ก 2-3 คน อาจใชเปนจุดเริ่มตนสําหรับการสรางชุมชนได  

10. ควรมีการเยี่ยมชม ศึกษาดูงาน มีงานประชุมประจําป  จดหมายขาว และจัดโครงการประกวด 
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ภาคผนวก  

 
แบบฟอรมการแจง 

ชุมชนแนวปฏิบัติ (Community of  Practices-CoPs) ในสวนงาน 
 

สวนงาน .............................................................................................................................. 

CoPs ของสวนงาน  จํานวน ………………………… กลุม 

ชื่อและรายละเอียดของ CoPs 

1.  ชื่อกลุม :  ............................................................................................................. 

วัตถุประสงคของกลุม :   

1. …………………………………………………………………………..……… 

 2. ………………………………………………………….………………………. 

3. ………………………………………………………….……………………… 

สมาชิกกลุม : จํานวน………………………คน 

ความรูที่เกิดขึน้ (Knowledge Assets)  จํานวน ................. เรื่อง  คือ 
1. …………………………………………………………………………..……… 

 2. ………………………………………………………….………………………. 
3. ………………………………………………………….……………………… 

ผูรับผิดชอบทีส่ามารถติดตอได  
ชื่อ-นามสกุล :......................................................................................... 
โทร : ............................................e-mail : ………………..………….…. 

 

2.  ชื่อกลุม :  .............................................................................................................. 

วัตถุประสงคของกลุม :   
1. …………………………………………………………………………..……… 

 2. ………………………………………………………….………………………. 
3. ………………………………………………………….……………………… 

สมาชิกกลุม : จํานวน………………………คน 
ความรูที่เกิดขึน้ (Knowledge Assets)  จํานวน ................. เรื่อง 
ผูรับผิดชอบทีส่ามารถติดตอได  

ชื่อ-นามสกุล :......................................................................................... 
โทร : ............................................e-mail : ………………..………….…. 
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ตารางที่ 1  แสดงจํานวนกลุมชุมชนแนวปฏบิัติ (CoPs) จําแนกตามสวนงานและพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
 

สวนงาน 
จํานวน 

CoPs 

CoPs ที่เกิดขึ้น  แบงตามพันธกิจของมหาวิทยาลยั จํานวน 

Knowledge 
Asset ที่เกิดขึ้น 

การบริหาร การศึกษา การวิจัย 
การบริการ

วิชาการ 

การทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรมฯ 

1. คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 29 8 3 1 16 1 498 
2. คณะสาธารณสุขศาสตร 3 1 - - - - 4 
3. คณะเทคนคิการแพทย - - - - - - - 
4. คณะเวชศาสตรเขตรอน 1 - - 1 - - 1 
5. คณะวิทยาศาสตร 4 3 - - - 1 18 
6. บัณฑิตวิทยาลัย ** - - - - - - - 
7. คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี 1 - - - 1 - 1 
8. คณะทันตแพทยศาสตร 2 2 - - - - 2 
9. คณะเภสัชศาสตร 1 - - - - 1 2 
10. คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร - - - - - - - 
11. คณะพยาบาลศาสตร 3 1 2 - - - 3 
12. คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร 2 2 - - - - 3 
13. คณะวศิวกรรมศาสตร ** - - - - - - - 
14. คณะสัตวแพทยศาสตร - - - - - - - 
15. คณะกายภาพบําบัด 7 - - 5 1 1 15 
16. คณะศิลปศาสตร - - - - - - - 
17. สถาบันวิจัยประชากรและสงัคม - - - - - - - 
18. สถาบันโภชนาการ - - - - - - - 
19. สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย 12 - 1 10 1 - 42 
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สวนงาน 
จํานวน 

CoPs 

CoPs ที่เกิดขึ้น  แบงตามพันธกิจของมหาวิทยาลยั จํานวน 

Knowledge 
Asset ที่เกิดขึ้น 

การบริหาร การศึกษา การวิจัย 
การบริการ

วิชาการ 

การทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรมฯ 

20. สถาบันวิจัยชวีวทิยาศาสตรโมเลกุล - - - - - - - 
21. สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 2 - - - 1 1 6 
22. สถาบันแหงชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว 2 - 2 - - - 2 
23. สถาบันนวตักรรมการเรียนรู 8 6 - - 1 1 36 
24. หอสมุดและคลังความรูมหาวิทยาลัยมหิดล 6 3 1 - 1 1 1 
25. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ** - - - - - - - 
26. ศูนยสัตวทดลองแหงชาติ ** - - - - - - - 
27. ศูนยตรวจสอบสารตองหามในนักกีฬา ** - - - - - - - 
28. วิทยาลัยราชสดุา 3 2 - - 1 - 1 
29. วิทยาลัยวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีการกีฬา 2 - - 1 - 1 5 
30. วิทยาลัยนานาชาต ิ 1 1 - - - - 22 
31. วิทยาลัยดุริยางคศิลป ** - - - - - - - 
32. วิทยาลัยการจัดการ - - - - - - - 
33. วิทยาลัยศาสนศึกษา - - - - - - - 

รวมทั้งสิ้น 89 29 9 18 23 10 622 

หมายเหตุ    **สวนงานไมไดสงขอมูล 
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ตารางที่ 2  กลุมชุมชนแนวปฏิบัติ (CoPs)  ดานการบรหิาร 
 

สวนงาน ชื่อกลุม CoPs วัตถุประสงค จํานวน
สมาชิก 

ความรูที่เกิดขึ้น (KA) 

SI 1. การเขียนบันทึกทางการ
พยาบาล  (1) 

1. มีตัวอยางการเขียนบันทึกทางการพยาบาลที่งาย
และสะดวกในการนําไปปฏิบัติอยางนอย 2 แบบ 

2. คุณภาพการเขียนบันทึกทางการพยาบาล
ถูกตองตามเกณฑการประเมินอยางนอย 80 % 

33 จํานวน 28 เรื่อง 
1. เ มื่อมีการสอนสุขศึกษา ลงบันทึกทางการ

พยาบาลกันหรือเปลา 
2. การนําฟอรมปรอทมาใชรวมในการสงเวรจา 
3. พระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติออกมาใหมใน

ป 2550 นี้นะ 
4. จากการไปอบรมเรื่อง pain ทําใหหลาย ward 

เริ่มสงสัยวาจะลงคะแนน pain score และ 
sedation score อยางไรในการเขียนบันทึก
ทางการพยาบาล 

5. หลักเกณฑการพิจารณาความสมบูรณ ในการ
เขียนบันทึกทางการพยาบาล  จํานวน 10 เรื่อง 

6. สิ่งที่ควรรูในการ Check ในใบ พ.04 
7. ปญหาในการเขา web KM หรือ CoPs 
8. เทคนิคที่หลายๆ คนเขาใชแกปญหาในการเขียน 

Nurse note 
9. Nursing Document 
10. การเขียนบันทึกทางการพยาบาลเมื่อมีการใช

ยา high alert drug จา 
11. ขอมูลอะไรที่ตองนํามาลงใน พ.01 จํานวน 2 

เรื่อง 
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สวนงาน ชื่อกลุม CoPs วัตถุประสงค จํานวน
สมาชิก 

ความรูที่เกิดขึ้น (KA) 

SI    12. เขียนบันทึกทางการพยาบาลอยางไรที่สะทอน
ใหเห็นความตอเนื่องในการดูแล 

13. การเขียน AIE ในการบันทึกทางการพยาบาล
ใน พ.03 

14. การจัดยาโดยไมใชการดยา 
15. ทําอยางไรเมื่อไมมีการ Set ปญหาทางการ

พยาบาลใน พ.02 จํานวน 3 เรื่อง 
16. การเขียนบันทึกทางการพยาบาลอยางมี

ประสิทธิภาพ 
 2. การจัดการเครื่องมือในการ

ทําหัตถการ (1) 
1. ปองกันการสูญหายของเครื่องมือ 
 

32 จํานวน 22 เรื่อง 
1. ความเปนมาของการคิดประดิษฐอุปกรณเก็บ

ของมีคม 
2. Tr.safety box 
3. ฟองน้ําเสียบของมีคม ENT 
4. กลองใสของมีคม Neuro 
5. อุปกรณชวยนับของมีคม-ผาตัดชองทอง 
6. แผนเทปวางของมีคม-ผาตัดฉุกเฉิน 
7. VDO CoP Surgical Instrument Management 
8. แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการนับของมีคม 
9. แนวทางปฏิบัติในการปองกันเครื่องมือสูญหาย 1 
10. ตองนับจํานวนเข็มและใบมีดอยางเครงครดั 
11. ไมเก็บเข็มและใบมีดในถวย stainless steal 



 

 

28 
รายงานการศึกษาวิเคราะหสถานภาพกลุมชุมชนแนวปฏิบัติ (CoPs) ในมหาวิทยาลัยมหิดล 

สวนงาน ชื่อกลุม CoPs วัตถุประสงค จํานวน
สมาชิก 

ความรูที่เกิดขึ้น (KA) 

SI    12. เก็บซองของมีคมในการทําหัตถการทุกครั้ง 
13. การจัดการเพื่อปองกันการสูญหายของเครื่องมือ 

จํานวน 4 เรื่อง 
14. เครื่ อ ง มือที่ มีซอกลึกตองล างด วย เครื่ อ ง 

Utrasonic bath 
15. วางเรียงเครื่องมือในตะแกรงโดยการเอาปลาย

เครื่องมือไวดานใน 
16. เรื่องเลาจากการดูงาน จํานวน 4 เรื่อง 

 3. การบริหารการพยาบาล  
(1) 

 

1. ยกระดับการบริหารจัดการทางการพยาบาล โดย
ใชการแลกเปลี่ยนเรียนรู เ พื่อใหสามารถนํา
เทคนิคตางๆ ไปบริหารจัดการไดอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

40 จํานวน 2 เรื่อง 
1. SWOT Analysis หอผูปวยสมเด็จพระศรีฯ  

ชั้น 14/1 
2. การพัฒนาระบบราชการไทย ตอน การพัฒนา

คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
 4. การเยี่ยมสํารวจภายใน  (1)  

 
1. เพื่อพัฒนาศักยภาพของผูเยี่ยมสํารวจภายใน  
2. เพื่อพัฒนากระบวนการเยี่ยมสํารวจภายในใหมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น   

40 จํานวน 5 เรื่อง 
1. แนวทางและประสบการณเยี่ยมสํารวจ 
2. แบบประเมินตนเอง 
3. เครื่องชี้วัดคุณภาพ 
4. คูมือการเยี่ยมสํารวจภายใน สําหรับผูเยี่ยม

สํารวจภายใน ประจําป 2547 
5. คูมือการเยี่ยมสํารวจภายใน 
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สวนงาน ชื่อกลุม CoPs วัตถุประสงค จํานวน
สมาชิก 

ความรูที่เกิดขึ้น (KA) 

 5. การจัดการเอกสารในระบบ
ไอที (1) 

 40 จํานวน 4 เรื่อง 
1. คูมือการใชงาน Sinet   
2. การจัดการเอกสารดวยระบบIT   
3. คูมือการจัดการเอกสารในระบบIT   
4. ทางเดินเอกสารในสํานักงานภาควิชา   

 6. จัดซื้อจัดจางอยางไรใหไร
ปญหา (1) 

1. พัฒนาองคความรูดานการดําเนินการจัดซื้อจัด
จาง 

 

40 จํานวน 4 เรื่อง 

1. คูมือระบบ SAP จัดทําโดย..คุณจรินทิพย นิงสานนท 
ภาควิชาชีวเคมี 

2. Deployment Flowchart การจัดซื้อจัดจางของ
ภาควิชาชีวเคมี..โดยคุณจรินทิพย นิงสานนท 

3. สาระความรูที่ไดจาก CoPs “จัดซื้อจัดจางอยางไร
ใหไรปญหา” ครั้งที่ 1 วันที่ 13 มกราคม 2549 

 7. CoP of CoP (1) 
 

1. เพื่อใหเกิดเครือขายคนทํา CoPs ไดรวม
แลกเปลี่ยนประสบการณ การบริหารจัดการ
ชุมชนแนวปฏิบัติ (CoPs) 

2. เพื่อเปนการขยายผลความสําเร็จในการบริหาร
จัดการ CoPs อันจะเปนโอกาสในการตอยอด
ความรูระหวาง CoPs 

3. เพื่อเปนการนําเครื่องมือไปชวยสนับสนุนการ
จัดการความรูใหเกิดประสิทธิภาพมาประยุกตใชใน 
CoPs 

40 จํานวน 10 เรื่อง 

1. Knowledge Facilitator   
2. เทคนิคของ Facilitator 
3. ประสบการณที่ผานมาของ CoPs 
4. คําแนะนําสําหรับ Facilitator มือใหม   
5. Community of Practice  ชุมชนนักปฏิบัติ : 

แนวคิดและกรอบการวิเคราะห   
6. สรรพวิธี...วาดวยชุมชนนักปฏิบัติ 
7. ปญญาปฏิบัติ โดย Dipl.-Ing. Bawdin Wijarn 
8. Facilitation Process   
9. บทบาทของ Facilitator 
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สวนงาน ชื่อกลุม CoPs วัตถุประสงค จํานวน
สมาชิก 

ความรูที่เกิดขึ้น (KA) 

SI 8. บริการงานสื่อสาร (1) 
 

1. สาระความรูเกี่ยวกับบริการติดตอสื่อสารผาน
ระบบโทรคมนาคม ภายในคณะแพทยศาสตรศิริ
ราชพยาบาล 

2. ขั้นตอน/วิธีการ ใชบริการตางๆ ของงานสื่อสาร 

15 จํานวน 3 เรื่อง 
1. Help phone 
2. บริการ SMS 
3. Y-Tell 1234 

PH 1. การประกันคุณภาพ (1) 1. แลกเปลี่ยนเรียนรูดานการจัดทํา SAR ตาม
ระบบคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล 

2. จัดทํา SAR ของภาควิชาและของคณะใหเปน
ระบบเดียวกัน 

13 1. แนวทางการทํา SAR ของภาควิชา เพื่อ
ตอบสนองนโยบายคุณภาพของมหาวิทยาลัย 

EN 1. เลขานุการการประชุม (1) 1. ระดมความคิดเห็น เพื่อหาแนวทางแกปญหาที่
เกิดขึ้นจากการประชุม 

2. พัฒนาการจัดการประชุม การจดบันทึกการ
ประชุมใหไปในแนวทางเดียวกันทั้งคณะ 

3. การสรุปรายงานการประชุม 

16 1. ขอคิดเห็นตอการประชุม-ปญหาที่พบจากการ
ประชุม-แนวทางการแกปญหา 

2. สิ่ งที่ ต อง เต รียมก อนการประชุม -สิ่ งที่ ต อ ง
ดําเนินการในวันประชุม-สิ่งที่ตองดําเนินการหลัง
วันประชุม-แบบฟอรมการเตรียมการประชุม 

3. การสรุปรายงานการประชุม 
 2. กลุมสงเสริมความกาวหนา

ในสายงาน (1) 
1. สงเสริมใหบุคลากรของคณะสรางผลงาน เพื่อ

พัฒนาการทํางาน และสามารถนําผลงานไป
สรางความกาวหนาในสายงาน 

20 - 

DT 1. CoP เลขานุการภาควิชา 
(1) 

1. เพื่อเรียนรู แบงปนและแลกเปลี่ยนความรูในการ
ปฏิบัติงาน 

2. เพื่อไดรูปแบบการบริหารจัดการงานเลขานุการฯ 
ใหม เพื่อใหสอดคลองกับพันธกิจของภาควิชา
และคณะทันตแพทยศาสตร 

15 1. การบริหารจัดการงานเลขานุการ 
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รายงานการศึกษาวิเคราะหสถานภาพกลุมชุมชนแนวปฏิบัติ (CoPs) ในมหาวิทยาลัยมหิดล 

สวนงาน ชื่อกลุม CoPs วัตถุประสงค จํานวน
สมาชิก 

ความรูที่เกิดขึ้น (KA) 

DT  3. เพื่อเปนแนวทางการพัฒนาตนเองและการ
ปฏิบัติงาน รวมไปถึงเปนการเชื่อมความสัมพันธ
ระหวางเลขานุการฯ ใหดียิ่งขึ้น 

  

 2. CoP เลขานุการผูบริหาร 
(1) 

1. เพื่อเรียนรู แบงปนและแลกเปลี่ยนความรูในการ
ปฏิบัติงาน 

13 1. การบริหารจัดการงานเลขานุการ 

  2. เพื่อไดรูปแบบการบริหารจัดการงานเลขานุการฯ
ใหม เพื่อใหสอดคลองกับพันธกิจของคณะทันต
แพทยศาสตร 

3. เพื่อเปนแนวทางการพัฒนาตนเองและการ
ปฏิบัติงาน รวมไปถึงเปนการเชื่อมความสัมพันธ
ระหวางเลขานุการฯใหดียิ่งขึ้น 

  

NS 1. NSFIS โดยเปนการ
รวมกลุ มของบุคคลที่ทํ า
หนาที่ในการบันทึกขอมูล 
ลงระบบ Faculty Information 
System (FIS) (1) 

1. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน การแกปญหาการ
บันทึกขอมูล และการสงขอมูลเพื่อการบันทึก
ขอมูลที่สมบูรณในระบบ FIS 

3 - 

SC 1. ชมรมผูใชไอที-มหิดลพญา
ไท  ( Mahidol-Phayathai IT 
User Club) (1) 

1. เพื่อแลกเปลี่ยน แบงปน และถายทอดความรู
ทางดาน   ไอที โดยเฉพาะการใชโปรแกรม
คอมพิวเตอรตางๆ เพื่อประโยชนตอการศึกษา 
การวิจัย และการปฏิบัติงานในชีวิตประจําวัน
ผานทางการจัดฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ บริการ
ชวยเหลือแกไขปญหาไอที ผานทาง IT Help 
Desk การใหคําปรึกษาแนะนํา ตอบคําถามและ
สนทนาผานทาง Webboard 

8 1. How End Note can help you with your 
Research and Thesis 

2. การใช  SyStat SigmaPlot 10 อยางงาย 
3. การสรางเอกสารอิเล็กทรอนิกสและ e-book 

ดวย Adobe Acrobat 7.0 Professional 
4. การสรางแบบฟอรมอิเล็กทรอนิกสดวย Adobe 

Live Cycle Designer 
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รายงานการศึกษาวิเคราะหสถานภาพกลุมชุมชนแนวปฏิบัติ (CoPs) ในมหาวิทยาลัยมหิดล 

สวนงาน ชื่อกลุม CoPs วัตถุประสงค จํานวน
สมาชิก 

ความรูที่เกิดขึ้น (KA) 

SC  2. เปนการพัฒนาบุคลากร (อาจารย นักศึกษา และ
บุคลากรสายสนับสนุน) ของคณะวิทยาศาสตร 
และคณะ/สถาบันอื่นๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดล
ใหมีความรูและทักษะดานไอทีกับการใชงานใน
ชีวิตประจําวัน 

 5. เลาเรื่องดวยภาพโดยใชโปรแกรม Photo Story 
6. การตัดตอไฟล VDO ดวย Windows Movie 

Maker 
7. เทคนิคการวาดแผนผัง ดวยโปรแกรม Visio 
8. การ Backup Computer ดวย Norton Ghost 
9. การสราง Poster ผลงานวิจัยดวยโปรแกรม 

Adobe Photoshop 
(www.stang.sc.mahidol.ac.th/E-Handout) 

 2. KM ของหองสมุดสตางค 
มงคลสุข :กิจกรรมเสวนา
แบ ง ป น ค ว า ม รู สู เ พื่ อ น
รวมงาน (Stang Mongkolsuk 
Library KM: “Morning Talk”) (1) 

1. เพื่อสงเสริมใหบุคลากรภายในหนวยงาน มีนิสัยรัก
การอานและการคนหวา สามารถเพิ่มพูนความรู
จากการศึกษาดวยตนเองตามความชอบและความถนัด 

2. เพื่อสงเสริมใหบุคลากรมีทักษะในการบรรยายใน
ที่ชุมชน สามารถนําเสนอขอมูล ถายทอดความรู
ที่ตนมีอยู หรืออธิบายงานที่ตนทําใหแกผูอื่นได 

3. เพื่อสงเสริมใหบุคลากร มีความรอบรูมากขึ้น 
เพิ่มพูนความรูจากการฟงบรรยายของผูอื่น เปน
การประหยัดเวลาในการศึกษาดวยตนเอง 

4. เพื่อสงเสริมใหมีการพบปะ แลกเปลี่ยนเรียนรู
ระหวางบุคลากรภายในหนวยงาน ชวยกันคิด 
ชวยกันทํา และเกิดความสามัคคีในหมูคณะ 

5. เพื่อใหผูบริหารไดรับทราบถึงความชอบ ความ
ถนัด ศักยภาพ และความสามารถของบุคลากร
แตละราย ทั้งนี้ เพื่อที่จะไดหาแนวทางพัฒนา
สงเสริมบุคลากรไดอยางถูกตองตอไป 

17 1. ความรูจากการนําเสนอที่จัดเก็บในรูปแบบ Slide 
Presentation จํานวน 83 เรื่อง ที่เว็บไซต 
http://stang.sc. mahidol.ac.th/KM.htm 

2. คลังความรู (repository) ที่จัดเก็บไวในเว็บไซต
ประเภท Wiki และ Blog จํานวน 3 เว็บไซต 

 วิ กิ พี เ ดี ย  ค ณ ะ วิ ท ย า ศ า ส ต ร 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

 วิกิ หองสมุดสตางค มงคลสุข 
http://stang.sc.mahidol.ac.th/wiki 

 Blog หองสมุดสตางค มงคลสุข  
http://stanglibrary. wordpress.com 



 

 

33 
รายงานการศึกษาวิเคราะหสถานภาพกลุมชุมชนแนวปฏิบัติ (CoPs) ในมหาวิทยาลัยมหิดล 

สวนงาน ชื่อกลุม CoPs วัตถุประสงค จํานวน
สมาชิก 

ความรูที่เกิดขึ้น (KA) 

SC 3. เครือข ายผู ดูแลเว็บไซต 
(Webmaster Network) 
หรือชมรมคนทําเว็บมหิดล 
(1) 

1. เพื่อใหมีการสื่อสารภายในกลุมผูรับผิดชอบและ
ปฏิบัติงานดานการพัฒนาเว็บไซต ทั้ง web 
master, web content manager ทั้งในระดับ
คณะ  (ภาควิชา /หนวยงานต างๆ  ในคณะ
วิทยาศาสตร) และระดับมหาวิทยาลัย (คณะ 
สถาบัน และสวนงานตางๆ) จัดอบรมสัมมนา
เพื่อใหผูปฏิบัติงานไดรับการพัฒนาความรู มี
การติดตอประสานงาน การแลกเปลี่ยน แบงปน
เรียนรูชวยเหลือกัน จัดทํารายงานความคืบหนา 
(monthly report) เปนประจําทุกเดือน เพื่อให
การพัฒนาเว็บไซตทั้ง domain ของ
มหาวิทยาลัย มีทิศทางเดียวกัน และเปนไปตาม
นโยบายของมหาวิทยาลัยในการแขงขันจัดอันดับ
มหาวิทยาลัยโลก ดวยระบบ  Webometrics 
Ranking of World University 

163 1. กําลังอยูระหวางการดําเนินงานจัดทําเว็บไซต 
“ชมรมคนทําเว็บมหิดล” เพื่อจัดเก็บรวบรวม
ความรูที่เกิดขึ้น 

LI 1. บริหารจัดการ (1) 1. เพื่อรวมกันศึกษา พัฒนาและแบงปนความรูใน
เรื่อง การทํางานเปนทีม การบริหารเวลา และ
การพัฒนาบุคลิกภาพ 

11 - 

 2. กลุมงานเทคนิค (1) 1. เพื่อรวมกันศึกษา พัฒนาและแบงปนความรูใน
เรื่อง การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ การวิเคราะห
ทรัพยากรสารสนเทศ  และการจัดการวารสาร 

45 - 

 3. กลุ ม พัฒนาความรู  เ พื่ อ
ความกาวหนาในตําแหนงงาน 
และ พัฒนางานประจํ าสู
งานวิจัย (R2R) (1) 

1. เพื่อรวมกันศึกษา พัฒนาและแบงปนความรู  
ในเรื่องโอกาสความกาวหนาในตําแหนงงาน  
การเขียนโครงการ  และเทคนิคการทําวิจัย 

34 - 
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รายงานการศึกษาวิเคราะหสถานภาพกลุมชุมชนแนวปฏิบัติ (CoPs) ในมหาวิทยาลัยมหิดล 

สวนงาน ชื่อกลุม CoPs วัตถุประสงค จํานวน
สมาชิก 

ความรูที่เกิดขึ้น (KA) 

IC 1. Routine to Research 
(R2R) (1) 

1. เพื่อใหกลุมไดรับความรู ความเขาใจในเรื่องการ
ทําวิจัยจากงานประจํา 

2. เพื่อใหกลุมนําประสบการณและความรูที่ไดจาก
การทําวิจัยจากงานประจําไปปรับปรุงการทํางาน
ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

3. เพื่อใหกลุมมีสวนรวมในการพัฒนาการทํางาน
อยางสรางสรรค 

45 มีจํานวน 22 เรื่อง (ตามเอกสารแนบ 1) 
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รายงานการศึกษาวิเคราะหสถานภาพกลุมชุมชนแนวปฏิบัติ (CoPs) ในมหาวิทยาลัยมหิดล 

ตารางที่ 3  กลุมชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs)  ดานการศึกษา 
 

สวนงาน ชื่อกลุม CoPs วัตถุประสงค จํานวน
สมาชิก ความรูที่เกิดขึ้น (KA) 

SI 1. รังสีวิทยาหลอดเลือด (2) 1. เพื่อการรวมตัวกันของบุคลากรที่ทํางานดาน
รั งสี ร วมรั กษา  อันได แก  นักรั งสี เทคนิ ค 
พนักงานรังสีเทคนิค พยาบาลวิชาชีพ และ
ผูชวยพยาบาล ของคณะแพทยศาสตรศิริราช
พยาบาล 

2. เพื่อเปนการแลกเปลี่ยนความรูทางวิชาการ
ระหวางงานรังสีรวมรักษาในดานการแพทย 
อุปกรณและการจัดการระบบงาน 

3. เ พื่อสร า ง เครื อข ายทางวิชาการระหว า ง
ผู ป ฏิ บั ติ ง า นท า ง ง าน รั ง สี ร ว ม รั กษ า ใ น
ระดับประเทศ  

8 จํานวน 17 เรื่อง 
1. role of TRTNVIR 
2. role of IR nurses 
3. role of IR technician 
4. Radio Frequency Abration 
5. Principle Knowledge for IR Nurse 
6. Angiographic Patient's Safety 
7. Data Recording System for VIR unit 
8. Uterine Fibroid Embolization 
9. Contrast medium ที่ใชในงาน angiogram 
10. TIPS 
11. puncture technique ที่เปนที่นิยมในการทํา

หัตถการ 
12. TACE for Hepatocellular carcinoma patient 
13. principle of protection 
14. วารสารชมรมรังสีเทคนิคและพยาบาลเฉพาะทาง

รังสีวิทยาหลอดเลือดและรังสีรวมรักษา 
15. Carotid Cavernous Fistula Algorithm 
16. Care Map of CCF 
17. CCF principle 
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รายงานการศึกษาวิเคราะหสถานภาพกลุมชุมชนแนวปฏิบัติ (CoPs) ในมหาวิทยาลัยมหิดล 

สวนงาน ชื่อกลุม CoPs วัตถุประสงค จํานวน
สมาชิก 

ความรูที่เกิดขึ้น (KA) 

SI 2. งานวิสัญญีศิริราช (2) 
 

1. เผยแพรความรูดานวิสัญญี 
2. แลกเปลี่ยนเรียนรูหลายๆ ดานที่เกี่ยวกับงาน

วิสัญญีศิริราช 
3. รวมเสวนาและตอบปญหาเกี่ยวกับดานวิสัญญี

วิทยา 

46 จํานวน 48 เรื่อง 
1. Liver Transplantation   
2. Pretest for PBL emergency pediatric 
3. Anesthesia for repair of wall defect 

(Omphalocele, Gastroschisis) 
4. Anesthesia for treatment of retinopathy of 

prematurity   (ROP) 
5. Anesthesia for explor laparotomy in 

necrotizing enterocolitis (NEC) 
6. Basic physiology in neonates 
7. Anesthesia for correction of pyloric stenosis 
8. Anesthesia for repair of esophageal atresia 

and tracheoesophageal fistula (EA TEF) 
9. Anesthesia for congenital diaphragmatic 

hernia (CDH) repair 
10. Basic anesthesia for neonates 
11. Anesthesia for cleft lip palate surgery   
12. Anesthesia for craniomaxillofacial surgery   
13. Anesthesia for major abdominal surgery   
14. Cystic hygroma   
15. Anesthesia for Pediatric liver transplant   
16. Emergency management in pediatric surgery 
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รายงานการศึกษาวิเคราะหสถานภาพกลุมชุมชนแนวปฏิบัติ (CoPs) ในมหาวิทยาลัยมหิดล 

สวนงาน ชื่อกลุม CoPs วัตถุประสงค จํานวน
สมาชิก 

ความรูที่เกิดขึ้น (KA) 

SI    17. Syndrome (กลุมอาการในเด็กและความสําคัญ
ทางวิสัญญี)   

18. Pediatric drug dose 
19. การทดแทนสารน้ํา อิเล็คโตรลัยต เลือดและ

สวนประกอบของเลือด   
20. Preoperative Evaluation 
21. Normal value in pediatric 
22. Psychological Aspects of pediatric anesthesia 
23. Equipments (Endotracheal tube, blade, 

suction) 
24. Equipments (Size of laryngeal mask airway) 
25. Equipments (Recommended length of central 

venous catheter insertion in pediatric patients 
based on weight 

26. Pain management:-แบบฟอรมเกี่ยวกับการ
ประเมินและการรักษาความปวด (CHEOPS) 

27. Pain management:-แบบฟอรมเกี่ยวกับการ
ประเมินและการรักษาความปวด (FLACC) 

28. Pain management:-แบบสั่งการรักษา spinal 
epidural caudal opioid เด็ก 

29. Pain management:- Adjuvant medication for 
patients receiving epidural analgesia 

30. Pain management:- Analgesic dosing regimen 
31. Pain management:- Drug dose for central 

and peripheral nerve block 
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รายงานการศึกษาวิเคราะหสถานภาพกลุมชุมชนแนวปฏิบัติ (CoPs) ในมหาวิทยาลัยมหิดล 

สวนงาน ชื่อกลุม CoPs วัตถุประสงค จํานวน
สมาชิก 

ความรูที่เกิดขึ้น (KA) 

SI    32. Pain management:- Procedure specific 
postoperative pain management 

33. การประเมินความเจ็บปวด ในผูปวยเด็กและทารก 
34. PBL เด็ก แพทยประจําบานปที่ 2 
35. PBL เด็ก แพทยประจําบานปที่ 3 
36. Anesthesia management in hypertensive 

pregnant  patients 
37. Pain management for Orthopedic Procedures 
38. Perioperative neuroprotection 
39. คูมือ Pain   
40. Anesthesia for Laser surgery 
41. การระงับความรูสึกแกผูมารับการตรวจวินิจฉัย

ดวยเครื่อง MRI 
42. การใหยาระงับความรูสึกสําหรับการทํา Endoscopic 

Retrograde Cholangio-pancreatography 
43. Anesthesia Guidelines for Thoracic aorta disease 
44. Anesthesia Guidelines for Heart-Lung Transplant 
45. Pulmonary Thromboembolectomy 
46. Atrail Myxoma 
47. Introduction to Content in Anesthesiology 

Dept.Siriraj Website 
48. Search 
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รายงานการศึกษาวิเคราะหสถานภาพกลุมชุมชนแนวปฏิบัติ (CoPs) ในมหาวิทยาลัยมหิดล 

สวนงาน ชื่อกลุม CoPs วัตถุประสงค จํานวน
สมาชิก 

ความรูที่เกิดขึ้น (KA) 

SI 3. พยาบาลวิสัญญี (2) 
 

1. เพื่อแลกเปลี่ยนและเรียนรูประสบการณที่ ดี 
(Best Practice)   

2. เผยแพรความรู ใหมๆ  เทคนิคใหมๆ  หรือ
นวัตกรรม 

3. รวมเสวนาปญหาตางๆ 

12 จํานวน 42 เรื่อง 

1. Best Practice for Blood Transfusion in 
Operating Room  

2. อุบัติการณการใสทอหายใจซ้ําหลังการระงับ
ความรูสึก   

3. โครงการนวดผอนคลายกลามเนื้อแขน หลังใหยา
ระงับความรูสึก  

4. เวลาที่ใชในการปฏิบัติงานของบุคลากรพยาบาล
ในหนวยงานวิสัญญี โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห   

5. ผลของการใหคําแนะนําแกผูปวยหลังไดรับยา
ระงับความรูสึกทางไขสันหลังในโรงพยาบาลเลิศสิน   

6. การระงับปวดหลังผาตัดกระดูกชนิดที่มีการใส
โลหะดามกระดูก) 

7. มาตรฐานการบริการพยาบาลวิสัญญี (โดย อ.ศิริมา  
ลีละวงศ  และคณะวิสัญญีพยาบาลจากทั่ ว
ประเทศ) 

8. การพัฒนาคุณภาพการปองกันการติดเชื้อของ
ระบบทางเดินหายใจ  

9. ประสิทธิผลของการใชแนวปฏิบัติที่ใชหลักฐาน
ความรูเชิงประจักษ ในการระงับปวดหลังผาตัดใน
หองพัก  

10. Guideline for Post operative Pain 
Management in PACU   
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รายงานการศึกษาวิเคราะหสถานภาพกลุมชุมชนแนวปฏิบัติ (CoPs) ในมหาวิทยาลัยมหิดล 

สวนงาน ชื่อกลุม CoPs วัตถุประสงค จํานวน
สมาชิก 

ความรูที่เกิดขึ้น (KA) 

SI    11. คูมือ การเขาสู Website Siriraj KM   
12. การพัฒนาคุณคาของวิสัญญีพยาบาล   
13. คุณคาของวิสัญญีพยาบาล  
14. หนทา งขอ งวิ สั ญ ญีพยาบาลสู คุ ณค า แ ล ะ

ความกาวหนา   
15. วิสัญญีพยาบาลจะเปน APN ไดอยางไร   
16. กฎหมายที่เกี่ยวกับวิสัญญีพยาบาล 
17. Introduction เกี่ยวกับเครื่องมือแพทย 
18. อุปกรณเกี่ยวกับ Airway Management 
19. Service Mind and Happiness ในงานบริการ

พยาบาลวิสัญญี  
20. วิสัญญีกับการบริหารผลงาน  
21. วิสัญญีพยาบาล : Performance Management 

ตอนที่ 1 
22. Creative Thinking จะนําไปสูการพัฒนาบริการ

พยาบาลวิสัญญีไดอยางไร ตอนที่ 1.   
23. Creative Thinking จะนําไปสูการพัฒนาบริการ

พยาบาลวิสัญญีไดอยางไร ตอนที่ 2   
24. โครงสรางและคาตอบแทนสําหรับวิสัญญีพยาบาล 

ตอนที่ 1  
25. โครงสรางและคาตอบแทนสําหรับวิสัญญีพยาบาล 

ตอนที่ 2  
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รายงานการศึกษาวิเคราะหสถานภาพกลุมชุมชนแนวปฏิบัติ (CoPs) ในมหาวิทยาลัยมหิดล 

สวนงาน ชื่อกลุม CoPs วัตถุประสงค จํานวน
สมาชิก 

ความรูที่เกิดขึ้น (KA) 

SI    26. โครงสรางและคาตอบแทนสําหรับวิสัญญีพยาบาล 
ตอนที่ 3  

27. Airway Management 
28. ความรูทางดานกฎหมายที่วิสัญญีพยาบาลตอง

เรียนรูใชในการประกอบวิชาชีพ   
29. คําประกาศสิทธิผูปวย 
30. ขอควรปฏิบัติกอนไดรับการผาตัดและการระงับ

ความรูสึก 15 ประการ 
31. การบริหารจัดการความเจ็บปวดหลังผาตัด   
32. การตรวจสอบเครื่องดมยากอนใชงาน   

33. เทคนิคการใหยาระงับความรูสกึในผูปวยเด็ก   
34. ECG Mornitoring in Anesthesia   
35. ขอควรรูและควรปฏิบัติกอนได รับการระงับ

ความรูสึกเพื่อการผาตัด 
36. ทําไมทานตองได รับการระงับความรูสึกใน

ระหวางการผาตัด   
37. ใครคือผูดูแลทานขณะที่ทานหมดความรูสึก  
38. ทีมวิสัญญีดูแลอะไรบางใหผูปวย  
39. มีวิธีอะไรบางที่จะระงับความรูสึกใหทาน 
40. ทีมวิสัญญีติดตามดูแลทานในระยะหลังการผาตัด

อยางไร 
41. การเฝาระวังผูปวยขณะไดรับยาระงับความรูสึก 
42. Topical Anesthesia 
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รายงานการศึกษาวิเคราะหสถานภาพกลุมชุมชนแนวปฏิบัติ (CoPs) ในมหาวิทยาลัยมหิดล 

สวนงาน ชื่อกลุม CoPs วัตถุประสงค จํานวน
สมาชิก 

ความรูที่เกิดขึ้น (KA) 

NS 1. NSCIPPA โดยเปนการ
รวมกลุ มของบุ คคลที่ มี
ความสนใจในเรื่องโมเดล  
ชิปปา (CIPPA Model) (2) 

1. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันเกี่ยวกับการ
นําเอาโมเดลชิปปา (CIPPA Model) มา
ประยุกตใชในการจัดกระบวนการเรียนการสอน 

9 1. การจัดกระบวนการเรียนรูแบบชิปปา (CIPPA) 
2. (หมายเหตุ : กลุม NSCIPPA นี้ สิ้นสุดการ

รวมกลุมหลังจากที่ไดองคความรูแลว) 

 2. NSLP โ ด ย เ ป น ก า ร
รวมกลุ มของบุ คคลที่ มี
ความสนใจในเรื่ องการ
เขียนแผนการสอน (2) 

1. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน ในการคนหาแนว
ทางการเขียนแผนการสอนที่สามารถเปนแนว
ปฏิบัติ เ พื่อใหอาจารยท าน อื่นๆ  สามารถ
นําไปใชเปนตัวอยางในการเขียนแผนการสอน
ของตนเองไดอยางถูกตอง 

19 1. แบบฟอรมการเขียนแผนการสอน 

LC 1. ศูนยศึกษาและฟนฟูภาษา
และวัฒนธรรมในภาวะ
วิกฤต (2) 

1. ศึกษาวิจัยขอมูลเกี่ยวกับสถานการณภาษาใน
ประเทศไทย เนนกลุมที่ภาษาและวัฒนธรรมอยู
ในภาวะวิกฤตตางๆ 

2. ศึกษาวิจัย บันทึกขอมูลภาษาที่อยูในภาวะ
วิกฤตในประเทศไทยและเอเซีย 

3. ศึกษาวิจัยแนวทางในการอนุรักษ ฟนฟู และ
พัฒนาภาษาในภาวะวิกฤต เพื่อชะลอการตาย
ของภาษา โดยทํางานรวมกับชุมชนกลุมชาติ
พันธุภาษาตางๆ 

4. สรางฐานขอมูลเกี่ยวกับภาษาในภาวะวิกฤต
และงานวิจัยของสมาชิก 

5. จัดฝกอบรมประชุมปฏิบัติการเพื่อการอนุรักษ 
การฟนฟู และการพัฒนาภาษาในรูปแบบตางๆ  

39 1. ความรูเกี่ยวกับสถานการณของภาษาในภาวะ
วิกฤตของประเทศไทย 

2. องคความรูดานภาษาและวัฒนธรรมของกลุมชาติ
พันธุที่ภาษาและวัฒนธรรมอยูในภาวะวิกฤต 

3. ความรูเกี่ยวกับการอนุรักษ ฟนฟูและพัฒนาภาษา
ในภาวะวิกฤต 

4. ความรูเกี่ยวกับการบูรณาการดานภาษากับศาสตร
อื่น เพื่อการพัฒนาและฟนฟูภาษาและการแกไข
ความขัดแยงในสังคมพหุวัฒนธรรมและการจัด
การศึกษาแบบทวิภาษาที่เริ่มตนจากภาษาแมของ
กลุมชาติพันธุ 

5. ความรูเกี่ยวกับการจัดทํานโยบายและการวางแผน
ทางภาษา 
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รายงานการศึกษาวิเคราะหสถานภาพกลุมชุมชนแนวปฏิบัติ (CoPs) ในมหาวิทยาลัยมหิดล 

สวนงาน ชื่อกลุม CoPs วัตถุประสงค จํานวน
สมาชิก 

ความรูที่เกิดขึ้น (KA) 

LC  6. สรางนักวิจัยดานภาษาศาสตรประยุกต เพื่อ
พัฒนาชุ มชนหรื อองค กรระดั บชาติ และ
นานาชาติและสรางนักวิจัยเพื่อทองถิ่นในระดับ
ชุมชน เพื่ออนุรักษและพัฒนาภาษาและภูมิ
ปญญาทองถิ่น 

7. เปนแหลงเผยแพรขอมูลสูสาธารณชนเกี่ยวกับ
ปญหาและผลกระทบของวิกฤตทางภาษาและ
ความขัดแยงทางสังคม ซึ่งเปนผลจากภาษา 
พร อมทั้ งแนวทางแก ไข  เช น  การจั ดทํ า
นิทรรศการ การประชุมสัมมนา เอกสารสิ่งพิมพ 
สารคดีผานสื่อวิทยุ โทรทัศน วีดิทัศน เปนตน 

8. เปนแหลงใหคําปรึกษาเชิงวิชาการแลกเปลี่ยน
เรียนรู เกี่ยวกับการศึกษา ฟนฟู และพัฒนา
ภาษาในภาวะวิกฤตของชุมชนกลุมชาติพันธุ
ตางๆ เจาของภาษา นักวิชาการดานภาษาและ
อื่นๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศ 

9. ผลักดันนโยบายภาษาแหงชาติในดานที่เกี่ยวกับ
การสนับสนุนการใชภาษาทองถิ่นในการศึกษา
และสื่อสารมวลชน 

  

CF 1. สั ม ม น า วิ ท ย า นิ พ น ธ 
(Thesis Seminar) (2) 

1. แลกเปลี่ยนองคความรูดานวิชาการระหวาง
คณาจารย นักวิจัย และนักศึกษา 

2. นักศึกษาสามารถนําความรูที่ไดไปพัฒนา
วิทยานิพนธใหมีคุณภาพ 

3. สานสัมพันธระหวางคณาจารย นักวิจัยและ
นักศึกษา 

20 1. องคความรูทางวิชาการที่เกี่ยวกับการพัฒนาเด็ก 
เยาวชน ผูสูงอายุ และครอบครัว 
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รายงานการศึกษาวิเคราะหสถานภาพกลุมชุมชนแนวปฏิบัติ (CoPs) ในมหาวิทยาลัยมหิดล 

สวนงาน ชื่อกลุม CoPs วัตถุประสงค จํานวน
สมาชิก 

ความรูที่เกิดขึ้น (KA) 

CF 2. Journal  Club (ชมรม
วารสาร) (2) 

1. เพื่อคนหาองคความรูที่ไดลงตีพิมพในวารสาร
ตางๆ และนํามานําเสนอตอคณาจารย นักวิจัย 
และผูสนใจ 

2. เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและตอยอดความรู
ของนักศึกษาใหมีมากขึ้น 

3. เพื่อเปนการเตรียมแนวทางความสนใจของ
ตนเองในเชิงลึก เพื่อการนําวิทยานิพนธหรือ
งานวิจัยของตนเอง  ในอนาคต 

25 1. ความรูจากการอานวารสาร เพื่อตอยอดองคความรู
ใหมแกหนวยงาน 

LI 1. กลุมไอทีและเทคโนโลยี
การศึกษา (2) 

1. เพื่อรวมกันศึกษา พัฒนาและแบงปนความรูใน
เรื่อง การนําเทคโนโลยีในการพัฒนางาน การ
ใชโปรแกรมมัลติมีเดีย /กราฟฟค และการ
บริหารจัดการฐานขอมูล 

36  
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รายงานการศึกษาวิเคราะหสถานภาพกลุมชุมชนแนวปฏิบัติ (CoPs) ในมหาวิทยาลัยมหิดล 

ตารางที่ 4  กลุมชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs)  ดานการวิจัย 
 

หนวยงาน ชื่อกลุม CoPs วัตถุประสงค จํานวน
สมาชิก 

ความรูที่เกิดขึ้น (KA) 

SI 1. วิจัยทางการพยาบาล (3) 
 
 

1. เพื่อแลกเปลี่ยนความรูดานงานวิจัยทางการ
พยาบาล 

2.  เพื่อนําความรูเรื่องการวิจัยทางการพยาบาลที่
ไดจากการแลกเปลี่ยนไปใชในหนวยงานของ
ตนเอง 

23 จํานวน 21 เรื่อง 
1. การออกแบบการวิจัย 
2. การออกแบบการวิจัยทางสังคม 
3. การประเมินผลภายในแบบเสริมพลัง 
4. การประเมินผลภายใน 
5. พื้นฐานทางสถิติในการวิจัย 
6. การออกแบบการวัดในงานวิจัย 
7. บทคัดยอการใชผลงานวิจัยที่นาสนใจ :การสราง

แนวปฏิบัติทางการพยาบาลในการประเมินความ
เจ็บปวดในผูปวยเด็กอายุแรกเกิด ถึง 3 ป ในหอ
อภิบาลกุมารเวชศาสตร โรงพยาบาลศิริราช 

8. บทคัดยอการใชผลงานวิจัยที่นาสนใจ : การสราง
แนวป ฏิบั ติ ก า รพยาบาล เพื่ อส ง เ ส ริ มการ
ติดตอสื่อสารของผูปวยหลังตัดกลองเสียง 

9. บทคัดยอการใชผลงานวิจัยที่นาสนใจ : การสราง
แนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อลดความวิตกกังวล
ขณะทํ า หัตถการในผู ป วยที่ ได รับยาระงับ
ความรูสึกเฉพาะที่ 

10. บทคัดยอการใชผลงานวิจัยที่นาสนใจ : การสราง
แนวปฏิบัติพยาบาลเพื่อเตรียมความพรอมของ
สมาชิกในครอบครัวที่ตองเผชิญกับการสูญเสีย
ผูปวย ณ หองฉุกเฉิน โรงพยาบาลศิริราช 



 

 

46 
รายงานการศึกษาวิเคราะหสถานภาพกลุมชุมชนแนวปฏิบัติ (CoPs) ในมหาวิทยาลัยมหิดล 

หนวยงาน ชื่อกลุม CoPs วัตถุประสงค จํานวน
สมาชิก 

ความรูที่เกิดขึ้น (KA) 

SI    11. บทคัดยอการใชผลงานวิจัยที่นาสนใจ : การสราง
แนวปฏิบัติการพยาบาลในผูปวยมะเร็งที่ไดรับยา
เคมีบําบัด และ/หรือรังสีรักษาที่มีอาการเบื่ออาหาร 

12. บทคัดยอการใชผลงานวิจัยที่นาสนใจ : รายงาน
การสังเคราะหงานวิจัย เรื่องการลดความเจ็บปวด
ในผูปวยมะเร็ง : กรณีศึกษาในงานวิจัยของ
ประเทศไทย 

13. บทคัดยอการใชผลงานวิจัยที่นาสนใจ : การสราง
แนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อสงเสริมการนอนหลับ
ของผูปวยในหนวยวิกฤต 

14. บทคัดยอการใชผลงานวิจัยที่นาสนใจ : การสราง
แนวปฏิบัติการพยาบาลในการสงเสริมการนอน
หลับของผูปวยสูงอายุในโรงพยาบาลศิริราช 

15. บทคัดยอการใชผลงานวิจัยที่นาสนใจ : การสราง
แนวปฏิบัติทางการพยาบาลเพื่อลดความเจ็บปวดแผล  
ฝเย็บในมารดาหลังคลอดทางชองคลอด 

16. การพิจารณาสูตรคํานวณ 
17. Sample Size 
18. การคํานวณและการเลือกขนาดกลุมตัวอยาง 
19. การคํานวณขนาดตัวอยาง 
20. Research Question 
21. รายละเอียดเกี่ยวกับการทบทวนอยางเปนระบบ 



 

 

47 
รายงานการศึกษาวิเคราะหสถานภาพกลุมชุมชนแนวปฏิบัติ (CoPs) ในมหาวิทยาลัยมหิดล 

หนวยงาน ชื่อกลุม CoPs วัตถุประสงค จํานวน
สมาชิก 

ความรูที่เกิดขึ้น (KA) 

TM 1. Molecular Biology Network 
(3) 

 

1. เพื่อใหมีการเสนอผลงานวิชาการของสมาชิก 
2. เพื่อใหมีการแลกเปลี่ยนประสบการณและการ

ใชเทคนิคตางๆ ดาน Molecular Biology 
3. เพื่อใหมีการรวมมือการทําวิจัยรวมกัน 

20 1. สรางหลักสูตร Molecular Tropical Medicine 
สําหรับสอนนักศึกษา ปริญญาโท และปริญญาเอก 
สาขาอายุรศาสตรเขตรอน โดยเริ่มตั้งแตป 2552 

PT 1. ชมรมกายภาพบําบัดทาง
เด็ก (3) 

1. เพื่อแลกเปลี่ยนองคความรูเชิงวิชาการและเชิง
วิชาชีพในกลุมนักกายภาพบําบัดทางเด็ก 

2. เ พื่อเผยแพรองคความรูและเปนที่ปรึกษา
ทา งด า นก ายภาพบํ าบั ดท า ง เ ด็ ก ให แ ก
ผูปกครองและหนวยงาน 

50 1. Ped PT Experiences in Thailand Compared in 
USA and Australia 

2. Taping for Children with Disabilities 

  3. เพื่อประชาสัมพันธและสงเสริมภาพลักษณและ
บทบาทของนักกายภาพบําบัดทางเด็กใหแกคน
ทุกระดับ 

4. เพื่อนําเสนอแนวทางและสนับสนุนนโยบายของ
รั ฐ ที่ ส อ ดคล อ ง ต อ ง านบ ริ ก า รท า ง ด า น
กายภาพบําบัดทางเด็ก 

  

 2. Motor  Control and 
Neutral Plasticity Group 
(3) 

1. เพื่อแลกเปลี่ยนความรูทางดานการวิจัยใน
หมวด Motor  Control and Neutral Plasticity   

2. กระตุนใหนักศึกษานําเสนอผลงานตออาจารย 
เพื่อรวมชั้นและผูทรงคุณวุฒิ 

3. สงเสริมใหเกิดงานวิจัยขึ้นในคณะ 

12 1. การวางแผนงานวิจัย และสิ่งที่ตองคํานึงถึง 
2. ความรูทางดาน Neuro Imaging Techniques เชน 

EEG, Transcranial Magnetic Stimulation 
3. วิธีการรักษาทางกายภาพบําบัดที่ทันสมัยในผูปวย

ระบบประสาทและผูสูงอายุ 
 3. ง า น วิ จั ย ใ น ค ลิ นิ ก

กายภาพบําบัด (3) 
1. ประเมินคุณภาพของเครื่องอัลตราซาวด 11 1. ไดเกณฑการตรวจสอบเครื่องอัลตราซาวด 



 

 

48 
รายงานการศึกษาวิเคราะหสถานภาพกลุมชุมชนแนวปฏิบัติ (CoPs) ในมหาวิทยาลัยมหิดล 

หนวยงาน ชื่อกลุม CoPs วัตถุประสงค จํานวน
สมาชิก 

ความรูที่เกิดขึ้น (KA) 

PT 4. Biomechanics (3) 1. เพื่อแลกเปลี่ยนความรูทางดานการวิจัยใน
หมวด biomechanics ระหวางนักศึกษาและ
อาจารย 

2. กระตุนใหนักศึกษามีความกระตือรือรนในการ
พัฒนาความรู เกี่ยวกับ  biomechanics เ พื่อ
ปรับปรุงงานวิจัยของตนเอง 

3. พัฒนาองคความรูด าน  biomechanics และ
กระตุนใหเกิดงานวิจัยใหมๆ 

15 1. Data Smoothing and Filtering Techniques 

 5. ชมรมกายภาพบําบัดระบบ
หายใจ และการไหลเวียน
เลือด (3) 

1. เปนศูนยกลางการแลกเปลี่ยนความรูระหวาง
นักกายภาพบําบัดและอาจารยกายภาพบําบัด
ในระบบหายในและการไหลเวียนเลือด 

2. พัฒนาศักยภาพและกาวทันวิชาการที่ทันสมัย 

80 1. Update in pulmonary rehabilitation 
2. การอานภาพถายเอ็กซเรยปอดสําหรับนักกายภาพ 

บําบัด 
3. PT in CABG 
4. Update approach in atelectasis 

LC 1. ก ลุ ม วิ จั ย ภ า ษ า แ ล ะ
วัฒนธรรมในภาวะวิกฤต 
(กลุมวิจัยนี้มีภารกิจดาน
การวิ จัยของศูนยศึกษา
แ ล ะ ฟ น ฟู ภ า ษ า แ ล ะ
วัฒนธรรมในภาวะวิกฤต) 
(3) 
 

1. ศึกษาวิจัยและบันทึกภาษาและวัฒนธรรมใน
ภาวะวิกฤตในประเทศไทย และภูมิภาคเอเชีย
เนนกลุมที่อยูในภาวะวิกฤตตางๆ 
 

9 1. ความรู เกี่ยวกับสถานการณของภาษาในภาวะ
วิกฤตของประเทศไทย 

2. องคความรูดานภาษาและวัฒนธรรมของกลุมชาติ
พันธุที่ภาษาและวัฒนธรรมอยูในภาวะวิกฤต 
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รายงานการศึกษาวิเคราะหสถานภาพกลุมชุมชนแนวปฏิบัติ (CoPs) ในมหาวิทยาลัยมหิดล 

หนวยงาน ชื่อกลุม CoPs วัตถุประสงค จํานวน
สมาชิก 

ความรูที่เกิดขึ้น (KA) 

LC  2. ศึกษาวิ จัยแนวทางการอนุ รักษ ฟนฟู และ
พัฒนาภาษา-วัฒนธรรมในภาวะวิกฤตในบริบท
ของประเทศไทย โดยการทํางานรวมกับชุมชน
กลุมชาติพันธุตางๆ และแนวทางการสนับสนุน
สงเสริมการฟนฟูภาษาและวัฒนธรรมโดย
ชุมชนเจาของภาษา 

3. เปนที่ปรึกษาเชิงวิชาการและจัดฝกอบรมดาน
การฟนฟูภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤต
ปญหาและผลกระทบของภาษาและวัฒนธรรม 

4. เผยแพรความรูแกสาธารณชนเกี่ยวกับภาษา
และวัฒนธรรมในภาวะวิกฤต 

5. จัดทําฐานขอมูลภาษาในภาวะวิกฤตและ
งานวิจัยของสมาชิกกลุม 

 3. ความรูเกี่ยวกับการอนุรักษ ฟนฟูและพัฒนาภาษา
ในภาวะวิกฤต 

4. ความรูเกี่ยวกับการบูรณาการดานภาษากับศาสตร
อื่น เพื่อการพัฒนาและฟนฟูภาษาและการแกไข
ความขัดแยงในสังคมพหุวัฒนธรรมและการจัด
การศึกษาแบบทวิภาษาที่เริ่มตนจากภาษาแมของ
กลุมชาติพันธุ 
 

 2. ก ลุ ม วิ จั ย ภ า ษ า แ ล ะ
วัฒนธรรมกลุมชาติพันธุ 
(3) 

1. ทําการวิจัยทางดานภาษาและวัฒนธรรมของ
กลุมชาติพันธุที่อาศัยอยูในภูมิภาคเอเชียอาคเนย 

2. จัดกิจกรรมที่สัมพันธกับงานของกลุมเชน การ
จัดการบรรยายที่เปนประโยชนตอการวิจัย 

3. จัดทําฐานขอมูลงานวิจัยของสมาชิกกลุมฯ 

13 1. ชาติพันธุ ภาษา วัฒนธรรม และการพัฒนาการ
ทองเที่ยวเชิงชาติพันธุ 

 3. กลุมวิจัยพิพิธภัณฑ (3) 1. ดําเนินงานวิจัยเพื่อพัฒนางานพิพิธภัณฑ + 
สรางองคความรูในงานพิพิธภัณฑ 

2. ดําเนินงานบริการสังคม / ชุมชนดานพิพิธภัณฑ 
3. สรางเครือขายกับหนวยงาน / องคกรดานพิพิธภัณฑ 

5 1. ชาติพันธุ ภาษา วัฒนธรรม และการพัฒนาการ
ทองเที่ยวเชิงชาติพันธุ 



 

 

50 
รายงานการศึกษาวิเคราะหสถานภาพกลุมชุมชนแนวปฏิบัติ (CoPs) ในมหาวิทยาลัยมหิดล 

หนวยงาน ชื่อกลุม CoPs วัตถุประสงค จํานวน
สมาชิก 

ความรูที่เกิดขึ้น (KA) 

LC 4. ก ลุ ม วิ จั ย ก า ร ส น ท น า
สรางสรรคและนวัตกรรม
ทางวัฒนธรรม (3) 

1. วิจัยเพื่อสรางความรูเกี่ยวกับ dialogue 
2. สรางกระบวนการคิดรวมกันเพื่อหา Collective 

intelligence  
3. เผยแพรและบริการทางวิชาการดานการจัดวง

สนทนาแบบ dialogue 

8 1. กระบวนการทํา “ภาวนาสนทนา” (Deep Listening 
Dialogue) 

 5. ก ลุ ม วิ จั ย ภ า ษ า แ ล ะ
วัฒนธรรมเพื่อนบาน (3) 

1. ศึกษาวิจัยภาษาและวัฒนธรรมของประชากรใน
กลุมประเทศเพื่อนบาน 

2. เผยแพรความรูดานภาษาและวัฒนธรรมสูสังคม 
3. สงเสริมกิจกรรมดานวัฒนธรรมระหวางไทยและ

ประเทศเพื่อนบาน 

7 1. หองลาวศึกษา 
2. พจนานุกรม ลาว-ไทย 
3. พจนานุกรม มาเลย-ไทย 
4. หลักสูตรการอบรมภาษาและวัฒนธรรมเพื่อนบาน 

(3 ประเทศ-ลาว เขมร เวียดนาม) 
 6. ก ลุ ม วิ จั ย สั ง ค ม แ ล ะ

วัฒนธรรมในยุคโลกาภิ
วัตน (3) 

1. ศึกษาวิ จัย เ พื่อสร างองคความรู เ กี่ ยวกับ
ปรากฏการณทางสังคมใหมๆ ที่เกิดขึ้นจาก 
โลกาภิวัตนและระบบทุนนิยมโลก เพื่อชี้นํา
สังคมไปสูการคนหาคําตอบในการจัดทํา
ขอเสนอแนะ ซึ่งจะนําไปสูนโยบายของประเทศ  
การกําหนดมาตรการและกลไกในการแกไขและ
ลดความรุนแรงของปญหาสังคมไดอยางยั่งยืน 
ตลอดจนการแสดงหาแนวทางใหมๆ ในการ
ปองกันการเกิดปญหาอยางเปนรูปธรรม 

2. เปนพื้นที่สําหรับนักวิจัยที่มีความสนใจในเรื่อง
ใ ก ล เ คี ย ง ไ ด พบปะ  แลก เปลี่ ย น เ รี ย น รู
ประสบการณ และรวมระดมสมองในการพัฒนา
โจทยวิจัยที่กาวทันกับปญหาและสอดคลองกับ
ความตองการของประเทศ 

12 1. สูงวัยอยางมีคุณคาและศักดิ์ศรี กลับสูวิถีแบบไทย
ไทย พลวัตของชุมชนลุมนํานครชัยศรี : มิติทาง
นิเวศวัฒนธรรม. 

2. แผนที่วัฒนธรรมของกลุมชาติพันธุ ในจังหวัด
ชายแดนไทย-กัมพูชา 

3. การศึกษาองคความรูและแนวทางการพัฒนาการ
ทองเที่ยวแบบยั่งยืน : ยานเยาวราชและพื้นที่
เกี่ยวเนื่อง 

4. โครงการวางแผนการจัดการทรัพยากรชายฝงอยาง
ยั่งยืนโดยชุมชน 

 



 

 

51 
รายงานการศึกษาวิเคราะหสถานภาพกลุมชุมชนแนวปฏิบัติ (CoPs) ในมหาวิทยาลัยมหิดล 

หนวยงาน ชื่อกลุม CoPs วัตถุประสงค จํานวน
สมาชิก 

ความรูที่เกิดขึ้น (KA) 

LC  3. เปน พื้นที่ สํ าหรับบม เพาะและเสริมสร าง
ศักยภาพในการวิจัยใหกับนักวิจัยรุนใหมที่เปน
บุคลากรและนักศึกษาของสถาบันฯ  

4. นําผลงานวิจัยที่ไดมาประยุกตใชเพื่อใหเกิด
ประโยชนกับมวลมนุษยชาติในรูปแบบตางๆ 
ไดอยางสอดคลองกับสภาวะของสังคมใน
ปจจุบัน ตลอดจนเปนการเผยแพรผลงานวิจัย
ดานสังคมวัฒนธรรมของกลุมวิจัยออกสูสังคม
ภายนอก 

  

 7. กลุมวิจัยวัฒนธรรมสุขภาพ 
(3) 

1. เพื่อใหมีความเขมแข็งทางวิชาการและเกิด
ประโยชนตอการเรียนการสอนดานการแพทย
และสาธารณสุข  

2. เปนแหลงวิชาการที่ชวยสนับสนุนการแกปญหา
สุขภาพในมิติทางวัฒนธรรมใหแกสังคมและ
ประเทศชาติ 

  

 8. กลุมวิ จัยสื่อสารเพื่อการ
พัฒนา (3) 

 

1. ดําเนินงานวิจัยดานการสื่อสาร โดยครอบคลุม
โครงการวิจัยที่มีการสื่อสารเปนประเด็นหลัก 
และโครงการวิจัยที่มีการสื่อสารเปนประเด็นรวม  

2. ขยายผลงานวิจัยสู งานบริการวิชาการ  
3. เปนที่ปรึกษาเชิงวิชาการ ดานการวิจัยการ

สื่อสารเพื่อการพัฒนา 
4. ผลิตงานวิชาการดานการสื่อสารเพื่อการพัฒนา 

 1. ความคิดเห็นของผูนําชุมชนตอบทบาทการสงเสริม
สุขภาพของ อบต .  สนับสนุนโดยกรมอนามัย 
กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2546  

2. การดําเนินงานหอกระจายขาวสารที่สนองตอบ
ความตองการของชุมชนอยางยั่งยืน สนับสนุนโดย 
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) พ.ศ. 
2547 



 

 

52 
รายงานการศึกษาวิเคราะหสถานภาพกลุมชุมชนแนวปฏิบัติ (CoPs) ในมหาวิทยาลัยมหิดล 

หนวยงาน ชื่อกลุม CoPs วัตถุประสงค จํานวน
สมาชิก 

ความรูที่เกิดขึ้น (KA) 

LC    3. สถานภาพการดําเนินงานสื่อสารสุขภาพของสื่อ
ท อ งถิ่ น  สนั บ สนุ น โดย  สถาบั น วิ จั ย ร ะบบ
สาธารณสุข  (สวรส . )  และสํานักงานกองทุน
สนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) พ.ศ. 2548 

4. การพัฒนารูปแบบเพื่อเพิ่มศักยภาพขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นและชุมชน ในการเผยแพรและ
ประชาสัมพันธงานสงเสริมสุขภาพ สนับสนุนโดย 
องคการอนามัยโลก (WHO) ผานกระทรวง
สาธารณสุข พ.ศ. 2548 

5. วิจัยและพัฒนาการสื่อสารสุขภาพของทองถิ่น 
สนับสนุนโดย  สถาบันวิ จัยระบบสาธารณสุข 
(สวรส.) และ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสราง
เสริมสุขภาพ (สสส.) พ.ศ. 2548 

6. แรงจูงใจและปจจัยที่มีผลตอการปฏิบัติงานของ
สื่อมวลชนทองถิ่นจังหวัดนครปฐม สนับสนุนโดย 
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท 
มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2550 

7. การใชโทรศัพทเคลื่อนที่ เ พื่อตอบสนองความ
ตองการ ในการดํารงชีวิต : กรณีศึกษา ประชาชน
ในจังหวัดนครปฐม พ.ศ. 2550 

 9. กลุมวิจัยทองถิ่น (3) 1. เพื่อศึกษาสรางองคความรูเกี่ยวกับลักษณะ
ตางๆ ของชุมชน และทองถิ่น 

2. เพื่อศึกษาสรางองคความรูเกี่ยวกับเงื่อนไข / 
ปจจัยในกระบวนการพัฒนาเปลี่ยนแปลงชุมชน 

9 1. การลดตนทุนในการผลิตการเกษตรสมัยใหม 
2. การสงเสริมการทําการเกษตรแบบยั่งยืน 
3. การเสริมสรางเอกลักษณ  ของชาติ 
4. การวางแผนพัฒนาผลิตงานชุมชน 



 

 

53 
รายงานการศึกษาวิเคราะหสถานภาพกลุมชุมชนแนวปฏิบัติ (CoPs) ในมหาวิทยาลัยมหิดล 

หนวยงาน ชื่อกลุม CoPs วัตถุประสงค จํานวน
สมาชิก 

ความรูที่เกิดขึ้น (KA) 

LC  3. เพื่อสงเสริมการพัฒนาชุมชน ทองถิ่น โดย
ชุมชน ของชุมชน เพื่อชุมชน 

  

 10. กลุมวิจัยดนตรี (3) 1. เพื่อสงเสริม สนับสนุน และพัฒนาศักยภาพ
ดานการวิจัยดนตรีของสมาชิก 

2. เพื่อสงเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรูของสมาชิก 
และพัฒนาระบบการจัดการความรูดานการวิจัย
ดนตรี 

 

26 1. แนวคิด และทฤษฎีในการวิจัยดนตร ี
2. การทํางานสนามการวิจัยดนตรี 
3. การวิเคราะหดนตรี 
4. ดนตรีในสังคมไทย 
5. ดนตรีชาติพันธุ 
6. ปรัชญาและสุนทรียศาสตรของดนตรี 

SS 1. กลุ มการวิ จั ย  Research 
Clusters (3) 

1. เพื่อกระตุนใหมีการรวมกลุมเพื่อผลิตงานวิจัย
ใน 7 สาขาหลักดานวิทยาศาสตรการกีฬา (สรีรฯ 
ชี วกลศาสตร  เ วชศาสตร  โภชนศาสตร 
จิตวิทยา การฝกและการบริหารจัดการ) 

2. เพื่อบูรณาการและลดความแตกตางในองค
ความรูของบุคลากรจากหลายสาขา 

22 1. มีโครงการวิจัย เฉพาะสาขาดานสรีรวิทยาการกีฬา  
ชีวกลศาสตร เวชศาสตร โภชนศาสตร จิตวิทยา 
การฝก และการบริหารจัดการ 

2. ไดรับเงินทุนสนับสนุนงานวิจัย 
3. มีการนําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมระดับ

นานาชาติอยางนอย 2 เรื่อง 
 
 
 
 



 

 

54 
รายงานการศึกษาวิเคราะหสถานภาพกลุมชุมชนแนวปฏิบัติ (CoPs) ในมหาวิทยาลัยมหิดล 

ตารางที่ 5  กลุมชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs)  ดานการบริการวิชาการ 
 

สวนงาน ชื่อกลุม CoPs วัตถุประสงค จํานวน
สมาชิก 

ความรูที่เกิดขึ้น (KA) 

SI 1. CoP ข อ ง ก า ร พั ฒ น า
คุณภาพการพยาบาลดวย 
CQI (4) 

1. สามารถใชกระบวนการทํา CQI  ในการพัฒนา
คุณภาพอยางมีประสิทธิภาพ 

36 จํานวน 16 เรื่อง 
1. เปาหมาย [Desired State] : CoP-CQI 
2. แผนภูมิตนไม : Tree diagram 
3. แบบบันทึก “การรับประทานยาตอหนาของ

ผูปวย”  หอผูปวย 84 ปชั้น 9 ตะวันตก 
4. แบบบันทึก “ความไมพึงพอใจของผูปวยในการ

มารับบริการ" หนวยตรวจประกันสังคม 
5. การตั้งเปาหมายในการทํากิจกรรมพัฒนาคุณภาพ 

CQI 
6. การคนหาอาการเพื่อทํากิจกรรมพัฒนาคุณภาพ 

CQI 
7. "ตัวอยาง" การทํากิจกรรมพัฒนาคุณภาพ CQI 
8. Concept : การพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง ; 

รูปแบบการทํา CQI ที่เรียบงาย 
9. "อาการ" ในการทํากิจกรรมพัฒนาคุณภาพดวย 

CQI 
10. "เปาหมาย" ในการทํากิจกรรมพัฒนาคุณภาพ 

CQI 
11. พัฒนาการรับ-สงเวร 
12. เพิ่มประสิทธิภาพการสง Lab 
13. ลดความคลาดเคลื่อนทางยา 
14. การบริหารอยางไร ใหมีประสิทธิภาพ 
15. การพัฒนาคุณภาพของบุคลากรในหนวยงาน 
16. การดูแลผูปวยเบาหวาน 



 

 

55 
รายงานการศึกษาวิเคราะหสถานภาพกลุมชุมชนแนวปฏิบัติ (CoPs) ในมหาวิทยาลัยมหิดล 

สวนงาน ชื่อกลุม CoPs วัตถุประสงค จํานวน
สมาชิก 

ความรูที่เกิดขึ้น (KA) 

SI 2. การเตรียมจําหนาย (4) 
 
 

1. เพื่อพัฒนาศักยภาพของ Discharge Planner 
2. เพื่อพัฒนากระบวนการวางแผนจําหนายผูปวย

ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
3.  สรางเครือขายในการดูแลผูปวยอยางตอเนื่อง 

48 จํานวน 27 เรื่อง 
1. ก า ร จั ด ก า ร ร ะ บบก า ร ว า ง แ ผน จํ า ห น า ย 

โรงพยาบาลศิริราช 
2. ขาวดีของผูที่พบปญหาในการวางแผนจําหนาย 
3. การบริหารยาในผูปวยเบาหวาน 

    4. CoP การเตรียมจําหนายพบปะแลกเปลี่ยนกับ 
Expert เบาหวาน 

5. แนวทางการใหขอมูลในการเตรียมความพรอม
ผูปวยทีมีปญหาดานสุขภาพทางเพศ 

6. แลกเปลี่ยนเรียนรูกับ Expert เบาหวาน   
7. สิ่งที่ไดจากการประชุมการเตรียมจําหนาย เรื่อง  

การบริหารยาในผูปวยเบาหวาน 
8. แนวทางการเตรียมจําหนายผูปวยโรคเบาหวาน 
9. แนวทางการการเตรียมความพรอมเพื่อการดูแล

ตอเนื่องผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง 
10. การวางแผนกอนจําหนาย ควรมีการวางแผน

ลวงหนาตั้งแตเริ่มรับเขาโปรแกรมฟนฟูสมรรถภาพ 
11. เตรียมพรอมการดูแลสุขภาพผูปวยที่บานของ 

Caregiver 
12. การดูแลดานจิตใจแกผูปวยและผูดูแล caregiver 
13. พินัยกรรมชีวิต 
14. การทาํพินัยกรรมในระหวางนอน รพ. 



 

 

56 
รายงานการศึกษาวิเคราะหสถานภาพกลุมชุมชนแนวปฏิบัติ (CoPs) ในมหาวิทยาลัยมหิดล 

สวนงาน ชื่อกลุม CoPs วัตถุประสงค จํานวน
สมาชิก 

ความรูที่เกิดขึ้น (KA) 

SI    15. ไมอยากรักษา  เ ซ็นไมสมัครใจ . .  มีผลตาม
กฎหมาย? 

16. 30 บาท กับการทํา Hemodialysis 
17. กฎหมายกับความตองการ ..อยากตายที่บาน 
18. ผูปวยหนัก ทรัพยสินติดตัวมาก ใหใครดี..... 
19.  ผูปวยระยะสุดทายกับการใหเลือด 
20. อุปกรณติดตัวผูปวยหนักที่ตองการไปเสียชีวิตที่บาน 
21. ผูปวยเสียชีวิตที่บาน ทําอยางไรดีละ.. 
22. เกิดเหตุระหวางเคลื่อนยายผูปวยหนักกลับบาน 
23. คําแนะนําที่ควรใหแกผูปวยและผูดูแลเกี่ยวกับ

การปองกันและการแพรกระจายเชื้อ 
24. Euthanasia หมายถึง .? 
25. ความรูดานกฎหมายในการจําหนายผูปวย 
26. อยางไรวาตองวางแผนจําหนาย ? 
27. สายดวน ดูแลผูปวยตอเนื่องที่บาน 

 3. การจัดการความเจ็บปวด
ของผูปวย  (4) 

 
 

1. เพื่อพัฒนาแนวทางการใหการพยาบาล เพื่อ
บรรเทา/จัดการกับความเจ็บปวดของผูปวยใหมี
ประสิทธิภาพ 

2. เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในฝายการ
พยาบาล 

35 จํานวน 32 เรื่อง 
1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผูปวยในระยะ

คลอดเพื่อลดความเจ็บปวด (รอบที่ 1 ระหวาง
เดือนพฤษภาคม 48-สิงหาคม 48) 

2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผูปวยในระยะ
คลอดเพื่อลดความเจ็บปวด (รอบที่ 2 ระหวาง
เดือนมกราคม49-มีนาคม 49) 



 

 

57 
รายงานการศึกษาวิเคราะหสถานภาพกลุมชุมชนแนวปฏิบัติ (CoPs) ในมหาวิทยาลัยมหิดล 

สวนงาน ชื่อกลุม CoPs วัตถุประสงค จํานวน
สมาชิก 

ความรูที่เกิดขึ้น (KA) 

SI    3. เทคนิคการลดความเจ็บปวดในระยะคลอด 
4. การบรรเทาความเจ็บปวดดวยการยืดอยางมีสติ  

หอผูปวย 100 ป สมเด็จพระศรีนครินทร ชั้น 9/2 
5. การบรรเทาความเจ็บปวดในระยะคลอดหอผูปวย 

100 ป สมเด็จพระศรีนครินทร ชั้น 4 (พิเศษและ
สามัญ) 

6. การจัดการความเจ็บปวด 
7. เคล็ดลับความสําเร็จ CoP Pain ในการพิชิต

รางวัล CoP of the month 
8. คิดเล็ก...ไมคิดใหญ 
9. เก็บประสบการณในงานมหกรรมจัดการความรู

แหงชาติ ครั้งที่ 2 ตอนที่ 1 
10. เก็บประสบการณในงานมหกรรมการจัดการ

ความรูแหงชาติ ครั้งที่ 2 
11. จากงานวิจัย สูการรักษาผูปวยสูนโยบาย

ระดับชาติและนานาชาติ From Research to 
Clinical Application Leading to National and 
International Policy โดย ศ.เกียรติคุณแพทย
หญิงภัทรพร อิศรางกูร ณ อยุธยา 

12. CoP Pain Management: ประสบการณตรงจาก
ผูปฏิบัติ 

13. บทบาทของพยาบาลในการประเมินความปวด  
(Nurse’s Role in Pain assessment) 



 

 

58 
รายงานการศึกษาวิเคราะหสถานภาพกลุมชุมชนแนวปฏิบัติ (CoPs) ในมหาวิทยาลัยมหิดล 

สวนงาน ชื่อกลุม CoPs วัตถุประสงค จํานวน
สมาชิก 

ความรูที่เกิดขึ้น (KA) 

SI    14. การประเมินความปวดในเด็ก (Pain assessment 
in children and infants) 

15. การใหความรูผูปวยเรื่องความปวด (Patient 
Education in Pain) 

16. บทบาทของพยาบาลในการดูแลผูปวยปวดเรื้อรัง 
(Nurse’s Role in Chronic Pain) 

17. การประเมินความเจ็บปวด 
18. การประเมินความเจ็บปวดของผูปวย 
19.  การจัด Position เพื่อลด/บรรเทาความเจ็บปวด

บริเวณไหลและสีขางในผูปวยหลังทําหัตถการ 
Laparoscopic surgery 

20. การใหยาบรรเทาปวดผูปวยซึ่งปฏิเสธยาแกปวด
ในระยะหลังผาตัด 

21. การลด/บรรเทาความเจ็บปวดของผูปวยในระยะ
คลอด 

22. แนวปฏิบัติในการดูแลผูปวยในระยะตั้งครรภ และ 
Nasopharynx Cancer ที่มีอาการปวดจากมะเร็ง 

23. การยืดกลามเนื้อเพื่อลดความเจ็บปวด 
24. การจัดทาทางเพื่อลด gas pain หลังไดรับการ

ผาตัดผานกลอง Laparoscopic surgery 
25. การสรางความเชื่อมั่นตอการพยาบาลในจัดการ

ความเจ็บปวดเจ็บปวดของผูปวย 



 

 

59 
รายงานการศึกษาวิเคราะหสถานภาพกลุมชุมชนแนวปฏิบัติ (CoPs) ในมหาวิทยาลัยมหิดล 

สวนงาน ชื่อกลุม CoPs วัตถุประสงค จํานวน
สมาชิก 

ความรูที่เกิดขึ้น (KA) 

SI    26. การลดความเจ็บปวดขณะทําแผลมะเร็ง คําสําคัญ 
(Key Word) : ความเจ็บปวด,มะเร็ง,วิธีทําและ
การลอกพลาสเตอร,น้ํามัน oil 

27. การประเมินความเจ็บปวดซ้ํ าหลังได รับยา
บรรเทาปวด คําสําคัญ (Key Word) : การ
ประเมินซ้ํา,ความเจ็บปวด, ยาแก/บรรเทาปวด 

28. การเปนตัวแทน/ปากเสียงแทนผูปวย คําสําคัญ 
(Key Word) : ปากเสียงแทนผูปวย, ตัวแทน , ผู
ปกปอง,ความเจ็บปวด 

29. การประเมินสภาพรางกายผูปวยซ้ํา (Re-
assessment) คําสําคัญ (Key Word) : การ
ประเมินสภาพรางกายผูปวย, Re-assessment, 
ความเจ็บปวด  

30. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบรรเทาความ
เจ็บปวดในระยะคลอด หอผูปวย 100 ปพระศรี
นครินทรชั้น 4 (พิเศษ) 

31. การประเมินความเจ็บปวด :การประเมินแยก
สาเหตุของอาการปวดในผูปวยหลังผาตัดทาง
หนาทอง 

32. ระหวางดําเนินการ...มีภาพใหดูเลนๆ คะ 
     
     



 

 

60 
รายงานการศึกษาวิเคราะหสถานภาพกลุมชุมชนแนวปฏิบัติ (CoPs) ในมหาวิทยาลัยมหิดล 

สวนงาน ชื่อกลุม CoPs วัตถุประสงค จํานวน
สมาชิก 

ความรูที่เกิดขึ้น (KA) 

SI 4. การเตรียมความพรอมของ
ผูปวยและครอบครัวกอน
ผาตัด (4) 

1. เพื่อพัฒนากระบวนการเตรียมความพรอมของ
ผู ป ว ย แ ล ะ ค ร อ บ ค รั ว ก อ น ผ า ตั ด ใ ห มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

47 จํานวน 23 เรื่อง 

1. เทคนิคการสอนการบอกความเจ็บปวดอยางไรให
ผูปวยเขาใจและสามารถปฏิบัติได 

2. แนวปฏิบัติการเตรียมความพรอม Consent form 
3. เทคนิคการสวนอุจจาระในผูปวยผูใหญ 
4. เทคนิคการสวนอุจจาระในเด็ก 
5. ใหขอมูลผูปวยและญาติกอนผาตัดอยางไรจึงจะ

ถูกตองและถูกใจ 
6. ทําอยางไรจึงจะสงผูปวยไปหองผาตัดโดยไมมี

ขอผิดพลาด 
7. การเตรียมฟลมเอ็กซเรยใหพรอม กอนสงผูปวย

ไปหองผาตัด 
8. การใหผูปวยมีสวนรวมในการดูแลฟลมเอ็กซเรย

ของตนเอง 
9. เอกสารชวยในการเตรียมผูปวยกอนไปหองผาตัด 
10. การใชใบตรวจสอบชวยในการเตรียมผูปวยกอน

ไปหองผาตัด 
11. แนวปฏิบัติการเก็บรักษาฟนปลอมอยางถูกวิธี 

(ปรับปรุงใหม) 
12. การใหขอมูลสําคัญเกี่ยวกับเหตุผลของการถอด

ฟนปลอม 
13. การเสียภาพลักษณจากการถอดฟนปลอมที่

ผูปวยไมตองการใหผูอื่นรับทราบกอนผาตัด 



 

 

61 
รายงานการศึกษาวิเคราะหสถานภาพกลุมชุมชนแนวปฏิบัติ (CoPs) ในมหาวิทยาลัยมหิดล 

สวนงาน ชื่อกลุม CoPs วัตถุประสงค จํานวน
สมาชิก 

ความรูที่เกิดขึ้น (KA) 

SI    14. การประเมินฟนปลอมผูปวยเพื่อเตรียมความ
พรอมกอนผาตัด 

15. การแนะนํากอนผาตัดในผูปวย OPD Case 
16. การสื่อสารกับผูปวยที่ใชภาษาตางกัน 
17. การเตรียม Consent Form ใหสมบูรณกอนผาตัด 

(1) 
18. การเตรียม Consent Form ใหสมบูรณกอนผาตัด 

(2) 
19. แนวทางปฏิบัติในการเตรียม Consent Form 

ของผูปวยสูติศาสตร (OPD Case) 
20. Consent Form กับการผาตัด 
21. ความรับผิดชอบทางกฎหมายกับการ เซ็น 

Consent Form 
22. ทํากิจกรรมเตรียมความพรอมหลายๆ อยางใน

เวลาเดียวกัน 
23. การทํากิจกรรมระหวางรับผูปวยไปหองผาตัด 

 5. การระบุตวัผูปวย (4) 
 

1. ส าม า ร ถ ร ะบุ ตั ว ผู ป ว ย ใ นก ร ะบ วนก า ร
รักษาพยาบาลไดถูกตอง 

40 จํานวน 16 เรื่อง 
1. การสงผูปวยฉายรังสี 
2. VDO CoP การระบุตัวผูปวย 
3. ขั้นตอนการตรวจสอบ ชื่อ - นามสกุลผูปวย 
4. การทําปายขอมือผูปวย 
5. กระบวนการเจาะเลือด/การจองเลือด 



 

 

62 
รายงานการศึกษาวิเคราะหสถานภาพกลุมชุมชนแนวปฏิบัติ (CoPs) ในมหาวิทยาลัยมหิดล 

สวนงาน ชื่อกลุม CoPs วัตถุประสงค จํานวน
สมาชิก 

ความรูที่เกิดขึ้น (KA) 

SI    6. การเตรียมผูปวยแยกตามประเภทการรักษา หอง
ตรวจสยามินทร 103 

7. การระบุตัวผูปวยในขั้นตอนรับใหม 
8. การระบุตัวผูปวย,ขั้นตอนการรักษาพยาบาล, 

การสงตรวจ/ผาตัด 
9. รูปแบบคําพูดที่จะอธิบายแกผูปวย 
10. การรับใหม การรักษาพยาบาล การสงตรวจ... 
11. แนวทางรวมกัน เพื่อปองกันการผาตัดผิดบริเวณ  

ผิดขั้นตอนและระบุตัวผูปวยผาตัดผิดพลาด 
12. แนวทางการตรวจสอบปายขอมือ 
13. ปญหาและแนวทางแกไข 
14. การเขียนชื่อ - นามสกุล ไมถูกตอง 
15. ปญหา และแนวทางแกไข 
16. ผูปวยผูใหญ (สถานที่หอผูปวย), ผูปวยเด็ก 

(สถานที่หอผูปวย), สถานที่เปนหองตรวจ 
 6. บริการอยางไรใหถูกใจ  

(4) 
 

1. เพื่อพัฒนาระบบการใหบริการผูปวยนอก 
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพใหกับผูปฏิบัติงาน 

40 จํานวน 34 เรื่อง 
1. ปฏิเสธอยางไรไมใหผูอื่นเสียความรูสึก 
2. เทคนิคการฟงปญหาของผูรับบริการ 
3. การรับมือเมื่อผูรับบริการโวยวาย 
4. ปฏิเสธอยางไรไมใหผูอื่นเสียความรูสึก 
5. บริการสิทธิ์ประกันสังคม 
6. ถึงตองรอแตก็พอใจ 
7. เทคนิคการบริการอยางไรใหถูกใจ 



 

 

63 
รายงานการศึกษาวิเคราะหสถานภาพกลุมชุมชนแนวปฏิบัติ (CoPs) ในมหาวิทยาลัยมหิดล 

สวนงาน ชื่อกลุม CoPs วัตถุประสงค จํานวน
สมาชิก 

ความรูที่เกิดขึ้น (KA) 

SI    8. ทํางานอยางไรใหมีความสุข 
9. พูดคุยอยายิ้มแยมแจมใส 
10. การใหกําลังใจ 
11. การสรางความประทับใจ,การพลิกอารมณโกรธ

ของผูรับบริการ,การเผชิญหนากับผูรับบริการที่มี
อารมณโกรธ 

12. การเรียกดวยความไมเหมาะสม,การแสดงความ
หวงใย 

13. การลดความกดดันและสรางความไววางใจ 
14. การสรางความประทับใจ 
15. การบอกขอมูลใหเพียงพอ 
16. การสรางความไววางใจใหผูรับบรกิาร 
17. การตอบขอสอบถามและการแจงสิ่งที่ผูใชบริการ

ตองทราบ 
18. การลดความวุนวาย 
19. การแนะนําขั้นตอนการบริการผูปวยนอก 
20. การทําใหผูปวยที่แพทยสั่งจําหนายแลวยินยอม

กลับบานดวยความเต็มใจ 
21. การใชโทรศัพทใหปลอดภัยและขอควรระวังใน

การใชโทรศัพท 
22. การใช โทรศัพท เ พื่ อลดความกั งวลใจของ

ผูรับบริการ 



 

 

64 
รายงานการศึกษาวิเคราะหสถานภาพกลุมชุมชนแนวปฏิบัติ (CoPs) ในมหาวิทยาลัยมหิดล 

สวนงาน ชื่อกลุม CoPs วัตถุประสงค จํานวน
สมาชิก 

ความรูที่เกิดขึ้น (KA) 

SI    23. การใช โทรศัพท เ พื่ อลดความกั งวลใจของ
ผูรับบริการ 

24. การเยี่ยมทางโทรศัพท 
25. การสอบถามทางโทรศัพท 
26. การใหขอมูลทางโทรศัพท 
27. การควบคุมอารมณกอนการใชโทรศัพท 
28. สรุปเทคนิคการใชโทรศัพท 
29. การใชคําวา "ขอโทษ" 
30. การใหขอมูลและสอบถามทางโทรศัพท 
31. การใหขอมูล 
32. การตอนรับ. 
33. เมื่อผูใชบริการไมใหความรวมมือและวางอํานาจ 
34. วิธแีกไขปญหาเมื่อผูรับบริการไมพอใจ 

 7. การใหขอมูลผูปวยและ
ครอบครัว (4) 

 

1. การใหขอมูลครบถวน 
2. พัฒนาพฤติกรรมการบริการ 
3. พัฒนาแนวทางการตรวจสอบสิทธิ์กอนผาตัด 
4. พัฒนาแนวทางการเซ็นใบอนุญาตผาตัดให

เปนไปในทิศทางเดียวกัน 
5. ลดการงด/เลื่อนผาตัด 

38 ไมมี 

 8. พนักงานเอกซเรยและ
คนงานรังสี  (4) 

 

1. เ พื่อการรวมตัวกันของพนักงานเอกซเรย 
นักการ และคนงาน สาขาวิชารังสีวิ นิจฉัย 
ภาควิชารังสีวิทยา 

15 1. หนาที่ของพนักงานเอกซเรย หนวยตรวจรังสี
วิ ท ย า ห ล อ ด เ ลื อ ด แ ล ะ รั ง สี ร ว ม รั ก ษ า 
(interventional radiology : angiogram) 



 

 

65 
รายงานการศึกษาวิเคราะหสถานภาพกลุมชุมชนแนวปฏิบัติ (CoPs) ในมหาวิทยาลัยมหิดล 

สวนงาน ชื่อกลุม CoPs วัตถุประสงค จํานวน
สมาชิก 

ความรูที่เกิดขึ้น (KA) 

SI  2. เพื่อเปนการแลกเปลี่ยนความรูและกําหนดแนว
ทางการปฏิบัติงานรวมกันใหมีประสิทธิภาพ 

 

 2. การออก portable และการรับเวร angiogram 
3. การทําความสะอาดพื้นทั่วไป 
4. งานจัดการผาตึก 72/2 ป 
5. ปริมาณรังสี 
6. พื้นฐานรังสี 

 9. การเลี้ยงลูกดวยนมแม (4) 
 

1. ยกระดับการบริการเรื่องการเลี้ยงลูกดวยนมแม 
โดยใชการแลกเปลี่ยนเรียนรูใหสามารถเทคนิค
ตางๆไปใหบริการไดอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

43 จํานวน 13 เรื่อง 
1. การสรางแรงจูงใจหรือแรงบันดาลใจในการเลี้ยง

ลูกดวยนมแม 
2. เด็กติดนมแมและแนวทางการใหอาหารเสริมตามวยั 
3. การกระตุนและปลุกจิตสํานึกของความเปนแมที่

ตองการใหนมแม 
4. สิ่งที่ประทับใจและมีกําลังใจในการใหนมลูกใน

ระหวางลาคลอด 3 เดือน 
5. เรียนรูเรื่อง “Ba” ของญี่ปุน ในการประชุมภาคี

จัดการความรูภาคราชการ ครั้งที่ 4 
6. การประคบรอนดวย Hot Pack เพื่อบรรเทาความ

คัดตึงของเตานม 
7. การปฏิบัติการพยาบาลเพื่อลดการคัดตึงเตานม 
8. การคัดกรองความผิดปกติของหัวนม 
9. การจัดทํา (ราง) เกณฑการประเมินความคัดตึง

ของเตานม 
10. ความประทับใจในการสงเสริมการเลี้ยงลูกดวยนมมารดา 

    



 

 

66 
รายงานการศึกษาวิเคราะหสถานภาพกลุมชุมชนแนวปฏิบัติ (CoPs) ในมหาวิทยาลัยมหิดล 

สวนงาน ชื่อกลุม CoPs วัตถุประสงค จํานวน
สมาชิก 

ความรูที่เกิดขึ้น (KA) 

SI    11. แนวทางปฏิบัติในการชวยเหลือมารดาที่มีเตานม  
คัดตึง 

12. VDO CoP การเลี้ยงลูกดวยนมแม 
13. โครงการธนาคารนมแม หอผูปวย 100 ป สมเด็จ

พระศรีนครินทร ชั้น 9/2 
 10. ปฏิบัติการชวยชีวติ 

CPR (4) 
 

1. เพื่อเผยแพรความรู เกี่ยวกับการชวยชีวิต ,
ความรูใหม 

2. แลกเปลี่ยนความรู  และวิธีปฏิบัติการชวยชีวิต 
3. รวมเสวนาปญหาเกี่ยวกับการชวยชีวิต 

40 จํานวน  8  เรื่อง 

1. สรุปประชุมเสวนา" อุปสรรคที่ไดรับเมื่อหนวยงาน  
ของทานมอบหมายใหฝกซอม CPR ใหบุคลากร
ของหนวยงาน 

2. side bed 
3. BLS 

    4. 2005 AHA guideline for health care provider 
(เนื้อหาที่มีการเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมจาก guide 
line 2000) 

5. guide line AHA 2005 (thai) 
6. slide CPR 2005 
7. สงสัยไหม?ทําไมตอง 2005 
8. Definition of Cardio Pulmonary Resuscitation 

 11. ความปลอดภยัในการใช
ยา (4) 

 

1. เพื่อแลกเปลี่ยนความรูเรื่องยาที่ทันสมัย 
2. คนหาและรายงานความเสี่ยงดานยาและเสนอ

แนวทางการปองกันใหม  
3. นําเสนอและรายงาน  Best Practice ดาน  

Madication  Safty  ที่ปฏิบัติไดจริง 

20 จํานวน  23 เรื่อง 
1. ความรูเรื่อง สมุนไพร 
2. ผลิตภัณฑเสริมอาหาร 
3. การสื่อสาร : พื้นฐานของความปลอดภัยในการใชยา 
4. KCl injection 



 

 

67 
รายงานการศึกษาวิเคราะหสถานภาพกลุมชุมชนแนวปฏิบัติ (CoPs) ในมหาวิทยาลัยมหิดล 

สวนงาน ชื่อกลุม CoPs วัตถุประสงค จํานวน
สมาชิก 

ความรูที่เกิดขึ้น (KA) 

SI    5. การคํานวณ High Alert Drugs 
6. High Alert Drugs: Episode II-Vitharon 
7. High Alert Drugs: Episode II-kanokkwan 
8. High Alert Drugs: Episode II-monwarat 
9. High Alert Drugs: Episode II-somreudee 
10. High Alert Drugs: Episode II-Umporn 
11. High Alert Drugs: Episode II-Patcharin 
12. คูมือ High Alert Drugs ฉบับ 25 กันยายน 2550 
13. High Alert Drugs:Eisode-I-Somreudee 
14. High Alert Drugs: Episode-I-wimon 
15. High Alert Drugs: Episode I-Weerachai 
16. High Alert Drugs : Episode I-Monwarat 
17. โปสเตอรรณรงคยาหามใชในผูปวยแพซัลฟา 
18. Fatal Drug Interaction 
19. ADR ทางจักษุ 
20. การแพยาแบบขาม 
21. ADR ของยารักษาวัณโรค 
22. รายชื่อยาที่หามใชในหญิงมีครรภ 
23. กรณีศึกษาระบบยาที่บกพรอง 

 12. แผลและออสโตมี (4) ไมมี 23 จํานวน 52 เรื่อง 
1. การดูแลลําไสเล็กเปดทางหนาทอง (Ileostomy 

Care) 



 

 

68 
รายงานการศึกษาวิเคราะหสถานภาพกลุมชุมชนแนวปฏิบัติ (CoPs) ในมหาวิทยาลัยมหิดล 

สวนงาน ชื่อกลุม CoPs วัตถุประสงค จํานวน
สมาชิก 

ความรูที่เกิดขึ้น (KA) 

SI    2. การดูแลลําไสเปดทางหนาทองสําหรับปสสาวะ 
(Urostomy Care) 

3. การดูแลลําไสใหญเปดทางหนาทอง (Colostomy Care) 
4. คนมีลําไสหนาทอง 1 
5. คนมีลําไสหนาทอง 2 
6. CoP wound & ostomy care 
7. DM Wound Care 1 
8. DM Wound Care 2 
9. DM Wound Care 3 
10. Enterocutaneous Fistula Care 1 
11. Enterocutaneous Fistula Care 2 
12. Enterocutaneous Fistula Care 3 
13. Pressure Ulcer Care 1 
14. Pressure Ulcer Care 2 
15. Pressure Ulcer Care 3 
16. Tsunami1 1 
17. Tsunami1 2 
18. Tsunami1 3 
19. Incontinent Care 
20. Incontinent skin care 
21. การแบงระดับของแผลกดทับ (Staging Pressure 

Ulcer) 



 

 

69 
รายงานการศึกษาวิเคราะหสถานภาพกลุมชุมชนแนวปฏิบัติ (CoPs) ในมหาวิทยาลัยมหิดล 

สวนงาน ชื่อกลุม CoPs วัตถุประสงค จํานวน
สมาชิก 

ความรูที่เกิดขึ้น (KA) 

SI    22. การตั้งเปาหมายในการดูแลผูปวย 
23. Clinical tracer pressure ulcer 
24. บทบาท CNS 
25. ประสานการดูแล 3 
26. ระบบการดูแล 
27. Stoma siting 2 
28. การสรางพลังอํานาจ 
29. การสื่อสาร 
30. การดูแลแผลเรื้อรัง 
31. น้ํายาลางแผลกับการหายของแผล 
32. น้ํายาลางแผล1 
33. การประสานการดูแล 2 
34. การประสานการดูแล 1 
35. ความคาดหวัง 
36. การใหขอมูลญาติ 
37. น้ํายาลางแผล 2 
38. การดูแลแผลที่เทา 2 
39. Holistic care 
40. Stoma siting 
41. Psycho support 
42. Pu survey 
43. การสั่งเวชภัณฑ 



 

 

70 
รายงานการศึกษาวิเคราะหสถานภาพกลุมชุมชนแนวปฏิบัติ (CoPs) ในมหาวิทยาลัยมหิดล 

สวนงาน ชื่อกลุม CoPs วัตถุประสงค จํานวน
สมาชิก 

ความรูที่เกิดขึ้น (KA) 

SI    44. Psycho support 
45. Ethical issue 
46. Pu tracer 
47. WCET in HK 
48. การประชุม KM in Wound Care 
49. CoP meeting 
50. CoP activities Singapore 
51. การดูแลแผลที่เทา 
52. น้ํายาลางแผลกับการหายของแผล 1 

 13. การใหความรูทางทันต  
กรรม (4) 

1. แลก เปลี่ ย น เ รี ยน รู เ รื่ อ งท า งทั นตกร รม  
การรักษาสุขภาพชองปากที่ถูกวิธีโรคในชอง
ปาก สาเหตุ การรักษาและปองกัน ทั้งนี้เพื่อให
เกิดประโยชนตอผูปวยและแพทยในการรักษา
ผูปวยรวมกัน 

13 1. ภาวะที่มีกลิ่นปาก 
2. คุณแมตั้งครรภ 
3. ทําอยางไรเด็กไทยถึงจะฟนดี 
4. การทําความสะอาดภายหลังใสเครื่องมือจัดฟน 

 14. การบริหารยาในผูปวย
เด็ก (4) 

1. ยกระดับการใหยาโดยทําใหเกิดความปลอดภัย
แกผูปวยสูงสดุ 

30 1. จํานวน 14 เรื่อง 
2. VDO CoP Drugs_Administration 
3. บทบาทพยาบาลในการใหยาทางหลอดเลือดดํา 
4. การจัดเก็บยาฉีดที่ผสมแลว... 
5. การบริหารยาที่มีความเสี่ยงสูงอยางปลอดภัย 
6. การให High alert drugs ทางหลอดเลือดดําอยาง

ตอเนื่อง โดยใช Syringe pump 
7. เทคนิคการใหยาขับธาตุเหล็กในผูปวยโรคเลือด

จางธาลัสซีเมีย 
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รายงานการศึกษาวิเคราะหสถานภาพกลุมชุมชนแนวปฏิบัติ (CoPs) ในมหาวิทยาลัยมหิดล 

สวนงาน ชื่อกลุม CoPs วัตถุประสงค จํานวน
สมาชิก 

ความรูที่เกิดขึ้น (KA) 

SI    8. เทคนิคการฉีดวัคซีน BCG ในทารกแรกเกิด 
9. เทคนิคการใหยาอินซูลินในผูปวยโรคเบาหวาน 
10. การดูแลและการใหยาทาง Subcutaneous port 
11. การใหยาดิจิตาลิสอยางปลอดภัย 
12. ปอนยาในผูปวยเด็กที่ปฏิเสธยาและญาติพึงพอใจ 
13. ทําอยางไรไมให card ยาหาย? 
14. วิธีการเตรียมยาและฉีดยาสําหรับผูที่มีปญหาทาง

สายตา 
1. เมื่อใหยา lanoxin ตองมีการเฝาระวังติดตามอยางไร 

 15. การจัดการโรคเบาหวาน 
(4) 

 
 

1. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู ประสบการณ แนว
ทางการแกปญหา แนวทางปฏิบัติที่เปนเลิศ 
และเสนอความคิดเห็นในการพัฒนาคุณภาพ
การดูแลรักษาพยาบาลผูเปนเบาหวาน 

 

15 2. พัฒนาความสามารถของทีมพยาบาลค าย
เบาหวานเด็กและวัยรุน 

3. โปสเตอรพัฒนาความสามารถของทีมพยาบาลคาย
เบาหวานเด็กและวัยรุน 

4. Good Practice การดูแลเบาหวานเด็กแบบครบวงจร 
5. การไดรับยาในผูปวยโรคเบาหวาน 
6. การดูแลอาหารในผูปวยโรคเบาหวาน 
7. จะมีวิธีการสงเสริมใหผูปวยมีสวนรวมในการ

ควบคุมน้ําตาลดวยตนเองอยางไร 
 16. ชุมชนคนมุงมั่นลด VAP 

(4) 
1. มีการแลกเปลี่ยนความรู ประสบการณแนวทาง

การแกปญหาและพัฒนาแนวทางการปฏิบัติ 
36 1. VENTILATOR– ASSOCIATED PNEUMONIA 

2. มาตรการการปองกันVAP 
  2. อัตราการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจสวนลางที่

สัมพันธกับการใชเครื่องชวยหายใจเทากับ 0 
 3. สรุปการประชุมชุมชนวัฏฐะ ครั้งที่ 1 (22 ส.ค. 2551) 

4. สรุปการประชุมครั้งที่ 2 



 

 

72 
รายงานการศึกษาวิเคราะหสถานภาพกลุมชุมชนแนวปฏิบัติ (CoPs) ในมหาวิทยาลัยมหิดล 

สวนงาน ชื่อกลุม CoPs วัตถุประสงค จํานวน
สมาชิก 

ความรูที่เกิดขึ้น (KA) 

RA 1. Home Health Care (4) 1. สรางชุมชนการดูแลตนเองที่บาน 
2. แลกเปลี่ยนเรียนรูการพัฒนาความสามารถใน

ดานการดูแลตนเอง 

  

PT 1. พัฒนาคุณภาพและงาน
บริการ (4) 

1. เผยแพรความรูทางดานกายภาพบําบัดเบื้องตน
ผานสื่อครบวงจร 

2. เพื่อสรางนวัตกรรมดานสื่อที่ใชเผยแพรความรู
สูประชาชน 

3. เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักกายภาพบําบัดในคลินิก 

10-15 1. สามารถผลิตสื่อเผยแพรความรูได เชน แผนพับ 
เสียงตามสาย วีดิทัศน โปสเตอร website  

2. สามารถจัดอบรมความรูทางดานกายภาพบําบัดสู
ประชาชน ปละ 6-8 เรื่อง 

3. นักกายภาพบําบัดไดเรียนรูวิธีการสรางองคความรู
และวิธีการเผยแพรความรูสูประชาชน 

AD 1. กลุมวิทยากรกระบวนการ
เพื่อพัฒนาองคกรสุขภาวะ 
(4) 

1. เปนกลุมแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณตาม
ความสนใจของสมาชิกกลุม   

2. พัฒนาศักยภาพสมาชิกกลุมเพื่อสามารถเปน
วิทยากรกระบวนการในการจัดการความรู  การ
เสริมพลังบุคลากรภายในองคกร และสนับสนุน
ภารกิจขององคกร 

3. บริการวิชาการแกสั งคม  และหนวยงาน
เครือขาย เชน การจัดประชุมถอดบทเรียน  
การจัดประชุมวางแผนเพื่อพัฒนายุทธศาสตร
ขององคกร เปนตน 

7 1. ทักษะวิทยากรกระบวนการ 
2. การจัดกระบวนการเรียนรูเปนกลุม 
3. การถอดบทเรียนเพื่อพัฒนางานการประเมินแบบ

เสริมพลัง 

LC 1.  ศูนยการแปลและบริการ
ดานภาษา (4) 

1. เพื่อสงเสริมการวิจัยดานการแปลอยางเปน
ระบบทั้งในเชิงศาสตรและศิลปะ 

2. เพื่อผลิตงานแปลที่มีคุณภาพและไดมาตรฐาน
รองรับความตองการของสังคมอยางถูกตอง
ตามกฎหมาย 

15 1. องคความรูดานภาษาและวัฒนธรรมในการแปล 
2. เครือขายการวิจัยดานการแปลกับ Centre for 

Translation & Interpreting Research (CTIR), 
Macquarie  University, Australia 
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รายงานการศึกษาวิเคราะหสถานภาพกลุมชุมชนแนวปฏิบัติ (CoPs) ในมหาวิทยาลัยมหิดล 

สวนงาน ชื่อกลุม CoPs วัตถุประสงค จํานวน
สมาชิก 

ความรูที่เกิดขึ้น (KA) 

  3. เพื่อขยายขอบเขตความรวมมือทางวิชาการกับ
สถาบันตางประเทศ 

4. เพื่อสรางขอบขายการบริการทางวิชาการดาน
ภาษาและการแปลของสถาบันฯ  

5. เพื่อรองรับมหาบัณฑิตในหลักสูตรทางดานการ
แปลและทางดานภาษาเอเชียอาคเนยของ
สถาบันฯ 

6. เพื่อเพิ่มพูนความรูและทักษะดานภาษาและ
การแปลแกผูสนใจทั่วไป 

7. เพื่อสงเสริมการใชภาษาที่ถูกตอง 

 3. เครือขายนักแปลคุณภาพที่มีความเชี่ยวชาญใน
ภาษาตางๆ เชน อังกฤษ เยอรมัน จีน ญี่ปุน พมา 
ลาว เขมร เวียดนาม 

4. เครือขายผูสนใจดานการแปลและภาษา ซึ่งเปน
กลุมเปาหมายในการใหบริการวิชาการทั้ งใน
ปจจุบันและอนาคต 

5. ผลงานแปลดานตางๆ เพื่อใชในการดําเนินงานทั้ง
ในภาครัฐและเอกชน 

LI 1. กลุมงานบริการ (4) 1. เพื่อรวมกันศึกษา พัฒนาและแบงปนความรูใน
เรื่อง  แนวทางการพัฒนาระบบการใหบริการ 
เทคนิคการใหบริการอยางมีความสุข  และ
เทคนิคการสืบคนขอมูล 

28  
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รายงานการศึกษาวิเคราะหสถานภาพกลุมชุมชนแนวปฏิบัติ (CoPs) ในมหาวิทยาลัยมหิดล 

ตารางที่ 6  กลุมชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs)  ดานการทํานบุํารุงศลิปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม 
 

สวนงาน ชื่อกลุม CoPs วัตถุประสงค 
จํานวน
สมาชิก 

ความรูที่เกิดขึ้น(KA) 

SI 1. การบริหารทรพัยากร
สุขภาพ (5) 

 

1. เ พื่ อแลก เปลี่ ยนความรู ด านการบริ ห า ร
ทรัพยากรสุขภาพ   

2. สรางเครือขายในการบริหารทรัพยากรสุขภาพ   

13 จํานวน 14 เรื่อง 

PH 1. การสรางเสริมสุขภาพ
และการลดความเสี่ยง (5) 

1. แลกเปลี่ยนเรียนรูดานความเสี่ยงและแนว
ทางการลดความเสี่ยงตอโรคโดยเฉพาะอยางยิ่ง
โรคจากการดําเนินชี้วัดของมนุษย 

2. รวมกลุมเพื่อรวมกันทําวิจัยและดําเนินกิจกรรม
อื่นที่เกี่ยวของ 

10 1. เคล็ดลับในการลดน้ําหนักและไขมันในเลือดที่ไดผล
ในวันที่ใชคนทํางาน 

2. อาหารวางเพื่อสงเสริมสุขภาพ 
3. การจัดสิ่งแวดลอมเพื่อคุณภาพอากาศที่ดี (คุณภาพ

อากาศทางจุลินทรีย) 
PH 2. ขยะ Recycle (5) 1. แลกเปลี่ยนเรียนรูการจัดการขยะและการ 

Recycle ขยะ 
2. จัดกิจกรรมซื้อขายขยะ และการประกวดการ

จัดการขยะ 
3. อื่นฯที่เกี่ยวของกับการจัดการขยะ และการ 

Recycle ขยะ 

10 - 

PY 1. คนรักษสุขภาพ (5) 1. เ พื่อแลกเปลี่ยนเ รียนรูกลวิธี ในการรักษา
สุขภาพ 

32 1. อาหารเพื่อสุขภาพ 
2. วัยทอง (เคลด็ลับรับมือกับวัยทอง) 

SC 1. ชมรมอยูดีมีสุข (5) 1. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูเรื่องสุขภาพอนามัยของ
บุคลากร 

2. เพื่อสนับสนุนใหเกิดวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยน
เรียนรูภายในองคกร 

130 1. อาหารกับสุขภาพ 
2. ฝกรํามวยและบริหารกายเตาเตอซิ่นซี 
3. เรื่องขอติด ปวดหลัง ปวดไหลทําอยางไรจึงหายปวด 
4. บริโภคไขมันอยางไร 
5. วิธีทําอาหารเพื่อสุขภาพ ขาวยําปกษใต 
6. การใชยาและเวชสําอางค 
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รายงานการศึกษาวิเคราะหสถานภาพกลุมชุมชนแนวปฏิบัติ (CoPs) ในมหาวิทยาลัยมหิดล 

สวนงาน ชื่อกลุม CoPs วัตถุประสงค 
จํานวน
สมาชิก 

ความรูที่เกิดขึ้น(KA) 

PT 1. พัฒนาบุคลากรในคลินิก
กายภาพบําบัด (5) 

1. เก็บขอมูลการทํางานของบุคลากรทุกเดือนเพื่อ
การพัฒนา 

2. พัฒนาบุคลากรภายในคลินิก 

 1. สรางมาตรฐานการใหบริการในคลินิก 

AD 1. ชมรมชีวเกษม เพื่อการ
สรางเสริมสุขภาพองค
รวม (5) 

1. สถาบันฯ  เปนแหล ง จัดโปรแกรมพัฒนา
ศักยภาพตนเองแกสาธารณชน  และผูสนใจ 
โดยการเจริญสติภาวนา  การพัฒนาทักษะ
ปจเจก  และชุมชนเขมแข็ง เพื่อสรางเสริม
สุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตอยางเปนองค
รวมอยางตอเนื่อง 

2. พัฒนากลวิธีการเจริญสติภาวนา และการ
ปฏิบัติโดยกลวิธีของชีวเกษม สูการพัฒนา
ภาวะผูนํา และเครือขายผูนําการเปลี่ยนแปลง
แ ก ห น ว ย ง า น  แ ล ะ อ ง ค ก ร ใ น ท อ ง ถิ่ น  
โดยเฉพาะอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 
และกลุมจังหวัดในลุมน้ําทาจีน-แมกลอง 

3. เปนแหลงสรางเสริมพลังวัฒนธรรมจิตอาสา  
และสงเสริมการเรียนรูจากการปฏิบัติ ในการ
อาสาบริการ และทําความดีแกผู อื่น เพื่อบม
เพาะคุณธรรมตอสวนรวมของปจเจก 

4. ศึกษาคนควา พัฒนาองคความรู สื่อ และการ
สื่อสารเรียนรูสาธารณะ เ พื่อเผยแพรและ
สงเสริมการพัฒนาวัฒนธรรมสุขภาพ 

50 1. การดูแลสุขภาพ ไมใชเรื่องเฉพาะของปจเจก แต
เชื่อมโยงสัมพันธกับเพื่อนมนุษยดวยกัน ทั้งยัง
เชื่อมโยงกับมิติตาง ๆ ของสังคม เชน มิติทางดาน
ความคิดในการดูแลสุขภาพ มิติดานการสงเสริมการ
ผลิตอาหารเพื่อสุขภาพ วัฒนธรรมการกินอาหาร
แบบใหมในกลุมคนรักสุขภาพ  และการแลกเปลี่ยน
เรียนรูฉันทพี่นอง ฯลฯ 

2. การสรางบรรทัดฐานใหม หรือการสรางพื้นที่ใหมใน
สังคม  บรรทัดฐานของการให โดยไมคํ านึ งถึ ง
ผลตอบแทน  ซึ่งวิธีคิดในลักษณะนี้ กําลังเลือน
หายไปจากสังคมเมือง  และไมรูจะสรางกลับมาใหม
ไดอยางไรในสังคมเมือง  หรือในพื้นที่ ที่ผูคนใช
บรรทัดฐานการใหที่ตองมีผลประโยชนแอบแฝง การ
ใหอยางบริสุทธมักถูกบิดเบือนเจตนา หรืออาจถูกรุม
ฉกฉวย  โดยไมสามารถสรางคุณภาพในการเรียนรูที่
กอใหเกิดผูใหที่แทจริง  กระบวนการของเครือขาย
ชีวเกษมไดสรางและขยายพื้นที่สังคมตรงนี้ใหเห็น
อยางชัดเจน 
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รายงานการศึกษาวิเคราะหสถานภาพกลุมชุมชนแนวปฏิบัติ (CoPs) ในมหาวิทยาลัยมหิดล 

สวนงาน ชื่อกลุม CoPs วัตถุประสงค 
จํานวน
สมาชิก 

ความรูที่เกิดขึ้น(KA) 

AD    3. การสื่อสารสุขภาพ การดําเนินกิจกรรมที่สม่ําเสมอ 
และความตั้งใจจริงของแกนนําเครือขายชีวเกษม  
ซึ่งมีความตอเนื่องในการดําเนินกิจกรรม  และ
สามารถพิสูจนโดยการชี้นําใหสังคมไดรับรู และรูจัก
เครือขายชีวเกษม  เครือขายสรางเสริมสุขภาพแบบ
องครวม มากยิ่งขึ้น 

LI 1. กลุมนันทนาการ (5) 1. เพื่อรวมกันศึกษา พัฒนาและแบงปนความรูใน
เ รื่อง  การรักษาสุขภาพ  งานฝ มือ /ศิลปะ
ประดิษฐ  และศิลปะการปองกันตัว 

49 1. 12 เคล็ดลับการรักษาสุขภาพ (12 Healthcare Tips) 

SS 1. ก ลุ ม ก า ร ท ด ส อ บ
สมรรถภาพทางกาย (5) 

1. เพื่อตรวจวัดสมรรถภาพทางกายแกประชาชน 
ชุมชน ในระดับตางๆ 

2. เพื่อสรางความตระหนักถึงความสําคัญของ
ปญหาสุขภาพ /พฤติกรรมสุขภาพที่ เกิดขึ้น 
สรางจิตสํานึกในการดูแลดานสุขภาพ 

3. เพื่อแสวงหาแนวทางเสริมสรางความเขมแข็ง
ดานสุขภาพของประชาชน และชุมชน 

22 1. ทราบระดับสมรรถภาพรางกายของแตละบุคคล และ
แสวงหาแนวทางเสริมสรางความเขมแข็งดาน
สุขภาพรางกายอยางถูกวิธี อันจะสงผลใหมีสุขภาพ
แข็งแรงและมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นในอนาคต 

2. ประชาชน และชุมชนเกิดการตื่นตัวในการดูแลรักษา
สุขภาพตนเองดวยการออกกําลังกาย 
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