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ย่างก้าวแห่งการเปลี่ยนแปลง



กฎขอที่ 1 Personal
 Mastery

กฎขอท่ี 2 Mental
 Model

กฎขอท่ี 3 Shared 
Vision Building

กฎขอท่ี 4 Team 
Learning

กฎขอท่ี 5 System
Thinkingนิยามของ Senge

หนังสืออานเพิ่มเติม

เช่ือมโยง LO กับ
Competency

Learning Organization
องคการแหงการเรียนรู
โดย Peter M. Senge
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การเรียนรูเพื่อเพิ่มความสามารถสวนบุคคล
(Personal Capability) ทําใหบุคคลน้ันๆ 
สามารถสรางผลลัพธ (Results) ท่ีตองการ

คนท่ีมี Personal Mastery สูงจะ
พัฒนาขีดความสามารถตนเองเสมอ

คนรอบขางจะไดรับการพัฒนาไปดวย
ซ่ึงเปนปจจัยพื้นฐานขององคการแหง
การเรียนรู (Learning Organization)

ภาพในใจ เร่ืองราวท่ีเกิดข้ึนกับตัวเรา
บุคคลอื่น และความเปนไปของโลก
มันจะคอยกรองส่ิงท่ีเราเห็น

คนสองคนมองเห็นเรื่องเดียวกัน
แตกตางกันเพราะ Mental Model
แตกตางกัน

การสรางสํานึกของความมุงมั่นของกลุม
ดวยการรวมกันพัฒนาภาพอนาคตที่ตองการ
หลักการทํางาน (Principle) และแนวทาง
การปฏิบัติ (Guiding Practice)

บรรยากาศของการ Shared Vision
จะเกิดข้ึนเปนธรรมชาติ ในทุกระดับ

กระบวนการท่ีทําใหกลุมสามารถพัฒนา
ภูมิปญญา (Intelligence) และความสามารถ
(Ability) ของกลุมใหเกิดข้ึนมากกวาผลรวม
ของภูมิปญญาแตละคน

TEAM Learning แตกตางจาก
TEAM Building เพราะเปนการ
สรางทีมแบบองครวมรวมกัน

วิธีการคิดและภาษาท่ีใชอธิบาย
และทําความเขาใจปจจัยตางๆ
ตลอดจนปฏิสัมพันธ ซ่ึงสงผลตอ
พฤติกรรมของระบบคิด

สรางความเขาใจ เหตุ (Causes)
และผลท่ีเกิดข้ึน (Effects)

องคการแหงการเรียนรูคือ
ท่ีซ่ึงมนุษยสามารถขยาย
ศักยภาพ (Capacity) อยาง
ตอเน่ืองในการสรางผลลัพธ
ตามท่ีตองการ

บรรยากาศขององคการแหงการเรียนรู
จะมีความไววางใจ (Trust) มีความสัมพันธ
ภายใน (Relationship) ท่ีดี มีการยอมรับ
ซ่ึงกันและกัน (Acceptance) มีความสอดคลอง
กลมกลืน (Synergy)

The Fifth Discipline: The Art
and Practice of Learning Organization

The Dance of Change: The 
Challenge of Sustaining
Momentum in Learning Organization

Competency เปนเรื่องของ
บุคคลการพัฒนาบุคคล

LO จะสะทอนบุคคลขององคกร
วามี Competency ระดับใด

Personal Mastery
คิดจุดเร่ิมตนของ
Competency

วินัย 5 ประการขององคการแหงการเรียนรู (Learning Organization) 
อางอิง : Competency BASED Learning สุกัญญา รัศมีธรรมโชติ 
mapping โดย ภก.ประชาสรรณ แสนภักดี www.prachasan.com

download เอกสารฉบับนี้ไดจาก www.prachasan.com
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Reform

ร ุนแรง High Tech
High Touch

รวดเร ็ว

Transformต อเน  ือง

เพ ิ มระด บั Connectivity

เก ดิ Interactivity

ม  ีMobility

คล ื นล ูกท ี  5

สภาพการเปล  ียนแปลง
(Mode of Change)

เง  ือนไขใหม  (New Condition)

ข อจำก ดัใหม  (New Limitation) Goods & 
Service

Information &
 Knowledge

ร ปูแบบการแลกเปล  ียนแบบใหม  
(New Trade)

การเร ียนร  ูแบบใหม  
(New Learning)

เราจะอย  ูรอดในสภาพการเปล  ียนแปลง
อย างม ีความส ุขได อย างไร ? (HOW?)

เราร  ูจ กัส ื อสารก บัคนมากข  ึน
แต กล บัไม ค อยร  ูจ กัเพ  ือนบ าน

เราร  ูจ กัโลกภายนอก (Outer space)
แต ก บัไม ร  ูจ กัโลกภายในต วัเรา (Inner)

Paradox of TIME

Leverage คนอ  ืน

ทำต วัเป ็น "HUB"

ต อง Balance

ต องม ี "Focus"

บ รูณาการ 
"Integration"

ฝ นัใหญ ได 
แต ต องร  ูจ ักต ัวเอง

พล ังของท องถ  ิน

Place
Product base

Knowledge base Product

พ ฒันา Skill Labor
Learn How
to Learn

"What W e  Believe

What W e  Think

สร าง Knowledge 
Worker

People

ส ิ งท ี ต องปร ับใหม 
(Paradigm Sift)

Resource Base
More for Less

Competency Base

Less for More New Work
Work New

เปล ี ยนจากส ังคมลดทอนกำล ัง
(Pullback Society)
ส ู ส ังคมเต ิมเต ็มพล ัง
(Cooperative Society)

Partnership
ห ุ นส วนร วม

เน นบ รูณาการ 
(Integration)

Collaborative
Network

หากม โีอกาสมาแล วเราจะฉวยโอกาสได อย างไร?

หากไม ม โีอกาสเราจะสร างโอกาสได อย างไร?
โอกาส - Opportunity

Con D o  Approach
เราทำได  เราทำได  !!!!

กระบวนท ศัน ใหม 
(Paradigm Shift)

SKILL - ท ักษะใหม 

Technology - เทคโนโลย ี

Innovation - นว ตักรรม

STI - สต ิ

Citizen Centered

Public Mind
ข าราชการอาช ีพ
ไม เพ ยีงอาช พีข าราชการ

Make it Big

Make it Lean

Make it Better

Make it Different

พ ฒันาการ

Clear and Clean
Care and Share

Shape and Sharp

SMART ราชการ

ระบบราชการใหม 

R e -Thinking Vision
Re-Imagine Action
Re-Managing

Re-Education

Re -TIME เพ ื ออย  ูรอด

ความต องการการเปล  ียนแปลง

ความต องการการม สี วนร วม

ความต องการความม ีอ สิระ

ความต องการท ี จะม ีความม ั นคง

Need ของคนย ุคใหม 
ประชาชนพ นัธ ุ ใหม  

ย างก าวแห งการเปล
 ี ยนแปลง

The Dance of Change

Inactive
  Reactive
  Proactive

   Interactive

Head - สมอง
Hand - ท กัษะ
Heart - จ ิตใจ

Health - ส ุขภาพ
Hom e - อบอ  ุน

เอกสารประกอบการบรรยายพ เิศษ การพ ฒันาองค การแห งการเร ยีนร  ู 
ภก.ประชาสรรณ   แสนภ กัด  ี     www.prachasan.com

อ างอ งิกรอบแนวค ดิจาก : THAILAND STAND-UP  ดร.ส ุว ิทย  เมษ นิทร ยี 
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1 Step 1 : ประเม นิว ฒันธรรมการเร ยีนร  ูของเรา
(Assess Your Learning Culture)

2 Step 2 : สน บัสน นุในทางบวก
(Promote the Positive)

3 Step 3 : ทำให สถานท  ีทำงานปลอดภ ยัก บัการค ดิ
Make the Workplace Safe for Thinking

4 Step 4 : ให รางว ัลก บัผ ู กล า...เส ี ยง
Reward Risk - Taking

5
Step 5 : ทำให คนเป น็ทร พัยากรให ก นัและก นั
Help People Becomes Resources
for Each Other...

6 Step 6 : ใส พล งัแห งการเร ียนร  ูเข าไปในการทำงาน
Put  Learning  Power to WORK

7 Step 7 : เข ยีนภาพว สิ ยัท ศัน ออกมาให ประจ ักษ 
Map Out the VISION...

8 Step 8 : นำว ิส ยัท ัศน ส  ูการปฏ บิ ตั กิารของช ีว ิต
Bring the Vision to LIFE

9 Step 9: เช  ือมโยงระบบเข าด วยก นั
Connect the Systems...

Step 10: แสดงผลงานส ู สายตาประชาชน
Get the Show on the ROAD...

จ ังหวะก าวส ู องค การแห งการเร ียนร ู 

10 Steps to Learning Organization

เอกสารประกอบการบรรยายพ เิศษ การพ ฒันาองค การแห งการเร ยีนร  ู 
ภก.ประชาสรรณ   แสนภ กัด  ี     www.prachasan.com

อ างอ งิกรอบแนวค ดิจาก : 10 Steps to a Learning Organization
2nd Ed. Peter Kline & Bernard Saunders

The Enemy of the Best
is the Good

http://www.prachasan.com


ความหมาย

ที่มาของ 
Competency

ประเภท 
Competency

ประโยชนของ
Competency

ใครกําหนด 
Competency

ขั้นตอนการกําหนด
Competency

ช่ือเรียกอื่นๆ/
คําศัพทที่นิยม

จุดเริ่มตน
ประวัติ

เรียนรูเร่ือง
Competency

22/9/2548 - v3

กลุมแนวคิดท่ี 1
บุคลิกลักษณะของคนท่ีสะทอนใหเห็นถึง
ความรู (Knowledge) ทักษะ (Skill)
ทัศนคต ิ(Attitude) ความเช่ือ (Belief)
และอุปนิสัย (Trait)

กลุมแนวคิดท่ี 2

กลุมของความรู (Knowledge) ทักษะ (Skill)
และคุณลักษณะของบุคคล (Attributes)
หรือเรียกกันวา KSAs ซ่ึงสะทอนใหเห็น
จากพฤติกรรมในการทํางานที่แสดงออกมา
ของแตละบุคคลท่ีสามารถวัดและสังเกตเห็นได

เปนพรสวรรคที่ติดตัวมาต้ังแตเกิด

เกิดจากประสบการณในการทํางาน

เกิดจากการศึกษาอบรม

Core Competency
บุคลิกลักษณะของคนที่สะทอนใหเห็นถึง
ความรู ทักษะ ทัศนคต ิความเเช่ือ อุปนิสัย
ของคนในองคการโดยรวม ท่ีจะชวยสนับสนุน
ใหองคการบรรลุเปาหมายตามวิสัยทัศนได

Job Competency

บุคลิกลักษณะของคนท่ีสะทอนใหเห็นถึง
ความรู ทักษะ ทัศนคต ิความเช่ือ และอุปนิสัย
ท่ีจะชวยสงเสริมใหคนๆ นั้นสามารถสราง
ผลงานในการปฏิบัติงานตําแหนงนั้นไดสูงกวา
มาตรฐาน

Personal Competency
บุคลิกลักษณะของคนท่ีสะทอนใหเห็นถึง
ความรู ทักษะ ทัศนคติ ความเช่ือ และอุปนิสัย
ท่ีทําใหบุคคลนั้นมีความสามารถในการทําสิ่ง
หนึ่งสิ่งใดไดโดดเดนกวาคนท่ัวไป 

ชวยสนับสนุนวิสัยทัศน ภารกิจ
และกลยุทธขององคการ

ใชเปนกรอบในการสรางวัฒนธรรมองคกร

เปนเครื่องมือในการ
บริหารงานดานทรัพยากรมนุษย

ใชในการคัดเลือกบุคคลเขาทํางาน

ใชในการพัฒนาฝกอบรม

ใชในการเล่ือนระดับปรับตําแหนง

ใชในการโยกยายตําแหนงหนาท่ีงาน

ใชในการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ใชในการบริหารผลตอบแทน

ทุกคนในองคกรควรมีสวนรวม

ผูบริหารทุกระดับรวมกําหนด

เริ่มตนจาก วิสัยทัศน
/ภารกิจ/กลยุทธ

สํารวจความคิดเห็น
จากผูบริหาร

ออกแแบบแบบสอบถาม

สํารวจความเห็นผูบริหาร

สรุปรวบรวมขอมูล

ประชุมอภิปรายเพื่อกําหนด
Core Competency

ประชุมเชิงปฏิบัติการ

อภิปรายเพื่อหาขอสรุป

เลือก Core Competency

กําหนดแนวทาง/แผนงาน
ในการนําไปใช

กําหนดแนวทางในการสื่อสาร
ใหพนักงานรับทราบ

กําหนดแผนงานในการ
นําไปใชปฏิบัติ

ช่ือเรียก
สมรรถนะ

ศักยภาพ

ความสามารถ

คําศัพท

คุณคาองคการ (Core Value)

ปรัชญาองคการ (Corporate Philosophy)

ความเช่ือ (Belief)

คานิยมองคการ (Corporate Value)

ความชํานาญหลัก (Core Skills)

ชวงเวลาตนทศวรรษท่ี 1970

บุคคล
ศ. David C. McClelland

จากมหาวิทยาลัยฮารวารด

สิ่งท่ีทํา
พัฒนาแบบทดสอบเพื่อใชวัด
ทัศนคต ิและนิสัยของผูท่ี
ประสบความสําเร็จและไม
ประสบความสําเร็จ

เรียนรูเรื่อง Competency อางอิง : มารูจัก COMPETENCY กันเถอะ โดย ณรงควิทย แสงทอง 
mapping by ภก.ประชาสรรณ แสนภักด ีwww.prachasan.com

download เอกสารฉบับนี้ไดจาก www.prachasan.com

http://www.prachasan.com
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อางอิงจาก Competency Dictionary อาภรณ 
ภูวิทยพันธุ

Ability to Learn
ความสามารถในการเรียนรู

Accountability
ความรับผิดชอบในงาน

Accounting Knowledge
ความรูในดานบัญชี

Achievement Orientation
การมุงเนนความสําเร็จ

Analytical Thinking
ความคิดเชิงวิเคราะห

Assertiveness
การยืนยัน/ความแนวแน

Attention to Details
ความละเอียดรอบคอบ

Auditor Knowledge
ความรูในการเปนผูตรวจสอบ

Budget Knowledge
ความรูดานงบประมาณ

Budget Management
การบริหารงบประมาณ

Business Acumen
ความรูความเขาใจในธุรกิจ

Business Consulting
การใหคําปรึกษาทางธุรกิจ

Business Development Knowledge
ความรูในดานพัฒนาธุรกิจ

Business Strategy Planning
การวางแผนกลยุทธธุรกิจ

Culculation Skills
ทักษะในการคํานวณ

Career Development
การพัฒนาสายอาชีพ

Change Management
การบริการเปลี่ยนแปลง

Clarifying
การทําใหกระจาง

Coaching and Developing Others
การสอนงานและพัฒนาผูอ่ืน

Collaboration
การทํางานรวมกับผูอ่ืน

Compliance
การปฏิบัติตามระเบียบ

Compromising Skills
ทักษะการประนีประนอมComputer Knowledge

ความรูในดานคอมพิวเตอร

Computer Literacy
ความสามารถในการใชคอมพิวเตอร

Conceptual Thinking
ความคิดในหลักการ

Concern for Quality
การมุงเนนท่ีคุณภาพ

Conflict Management
การบริหารความขัดแยง

Consultant Knowledge
ความรูในการเปนท่ีปรึกษา

Continuous Learning
การเรียนรูอยางตอเนื่อง

Continuous Improvement
การปรับปรุงอยางตอเนื่อง

Coordination
การติดตอประสานงาน

Core Business Process
Understanding

ความเขาใจในกระบวนการทางธุรกิจหลัก

Cost Management
การบริหารตนทุน

Credibility
ความนาเชื่อถือได

Credit Knowledge
ความรูในดานสินเชื่อ

Cross - Team Collaboration
การทํางานรวมกับทีมงานอ่ืน

Customer Service
การใหบริการลูกคา

Customer Relation Management
Knowledge - ความรูในการบริหาร
จัดการความสัมพันธกับลูกคา

Database Management
การบริหารจัดการฐานขอมูล

Daling with Urgency
การจัดการกับความเรงดวนของงาน

Decision Making
การตัดสินใจ

Delegating
การมอบหมายงาน

Document and Report Management
การบริหารจัดการรายงานและเอกสารตา

งๆ

Competency Dictionary
พจนานุกรมความสามารถ

A to D
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วางแผนประจำว ัน

วางแผนส ัปดาห  

ต ั ง เป าหมาย

ระบ ุพ ันธก ิจ ค าน ิยม

1 โปรแอคท ีฟ

2
เร ิ มต นด วย
จ ุดม ุ งหมายในใจ

3 ทำส ิ งสำค ัญก อน

4 ค ิดแบบชนะ/ชนะ

5
เข าใจผ ู อ ื นก อน
แล วจ ึงให ผ ู อ ื นเข าใจเรา

6
ผน ึกพล ังประสาน
ความแตกต าง

7 ล ัลเล ื อยให คมอย ู เสมอ

อ ุปน ิส ัย

อ ุปน ิส ัย

หล ักการ

กรอบความค ิด

Framework

การเป ็นแบบอย าง
(Modeling)

การกำหนดท ิศทาง
(Pathfinding)

การปร ับแนวทางให สอดคล อง
(Alignment)

การปลดปล อยศ ักยภาพ
(Empowerment)

บทบาทท  ั ง 4 
ของการเป ็นผ ู 
น ำ

เคร  ืองม อื

The 8th Habit

First Thing First

The 7 Habits of 
Highly Effective People

หน งัส อืสามเล ม
อ านประกอบก นั

อ ุปน ิส ัย 7 ประการ
7 Habits Highly 
Effective People

(Stephen R. Covey)

ประสานพล ัง

นำเสนอกรอบแนวค ิดในแบบ M in d  M a p
โดย เภส ัชกรประชาสรรณ  แสนภ ักด ี M.P.H.

ศ ูนย ฝ ึกอบรมภ ูม ิป ัญญาส ู สากล - Khon Kaen,  T HA ILA N D
www.pr achasan .com

อ างอ ิงข อม ูลจาก : T h e  8th H ab i t  F r om  Ef fec t iveness  t o  Gr ea tness
โดย S tep hen  R .  C o v e y  (www.The8thHab it .com)

Glocalization Training Center
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ความฝ  ันอยท ี ท าน งานสร างสรรค อย  ู ท ี เรา
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ค นพบ"เส ียง"ภายในตนเอง

เป ็นแรงบ นัดาลใจให ผ  ูอ  ืน
ค นพบ"เส ยีง"ภายในต วัเขา

แก นแกนของหน งัส อื
(Core Content)

1
โปรแอคท ฟี

2 เร ิ มต นด วย
จ ุดม ุ งหมายในใจ

3 ทำส ิ งสำค ัญก อน

4 ค ดิแบบชนะ/ชนะ

5 เข าใจผ  ูอ  ืนก อน
แล วจ งึให ผ ู อ ื นเข าใจเรา

6 ผน กึพล ังประสาน
ความแตกต าง

7 ล ับเล  ือยให คมอย  ูเสมอ

เช  ือมโยงเร ื องเด มิจาก
Seven Habits

ความย ิ งใหญ 

ความธรรมดาสาม ัญ

ทางเล ือกของคนย ุคป จัจ ุบ ัน

กาย

สต ิป ญัญา

จ ิตใจ

จ ิตว ญิญาณ

พ ฒันาตนเองในแบบ
บ ุคคลองค รวม

ค นหา"เส ียง"ของตนเองให พบ

พ ัฒนาตนเองในแบบองค รวม

ทำว ิส ัยท ัศน ให เป ็นจร ิงด วย
ว นิ ัย (Discipline)

ปร ับล ีลาช ีว ิตด วย
อ ุปน ิส ยั 7 ประการ

ย ดึม  ันในหล กัการ
ด วยมโนธรรมเป ็นท  ีต  ัง

ใช หน ังส อืเล มน  ีเป ็น
Road Map ให ช ีว ิต

อ านไปค ดิไป

อ านไปฟ ังเส ยีงภายในใจตนเองไปด วย

อ านไปลองทำไป

อ านแล วถ ายทอดไปย งัคนรอบข าง

อ านไปวาดภาพในใจไปด วย
(Mental Model)

ว ิธ กีารอ านและ
การใช หน ังส ือ

จ ัดการเวลา

ประสานพ นัธก ิจ
เข าก ับช วี ติประจำว นั

First Thing First

Principle Center
Leadership

เร ยีนร  ูไปด วยก นั

ใช พล ังสร างสรรค 
ในการสร างส ุข

The 7 Habits of Highly
Effective Families

หน ังส ือเล มอ  ืนท ี ควร
จะได อ านประกอบ

อ านแล วช วยให 
คนอ  ืนค นหาเส ียงต ัวเอง

ผ ู บร หิารองค กรท ุกระด ับอ านแล วช วยให 
ร ู ว าตนเองย งัม ี
ศ กัยภาพไร ข ดีจำก ัด

มน ษุย เง นิเด อืนท กุตำแหน ง

คร ู/อาจารย ท ี ต องสอนหน ังส ือ

น กัเร ยีน/น กัศ กึษาท ี ต องเร ยีนหน งัส อื

คนท  ีควรจะได อ าน
หน ังส ือเล มน ี 

สร ุปบทเร ียนจาก
The 8th Habit

Stephen R. Covey
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