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mailto:zonixzone@gmail.com


ความรว่มมอืใน workshop นี้

➢ การสือ่สารแบบสองทาง 

➢ ท างานรว่มกนัเพือ่ “เป้าหมาย” เดยีวกนั

➢ แสดงความคดิเห็นทีส่รา้งสรรคโ์ดยเสรี

➢ เคารพบคุคลอืน่และความคดิทีแ่ตกตา่ง

➢ ใชเ้วลาใหเ้หมาะสม และเกดิประโยชนส์งูสดุ



ความประสงคข์องทา่นตอ่หวัขอ้นี้



วตัถปุระสงคข์องการอบรมเชงิปฏบิตักิาร

◦ เพือ่ใหข้า้ราชการใหมเ่ขา้ใจการเปลีย่นแปลงของโลกในศตวรรษที ่21 และเป็นผู ้

ปรับเปลีย่นตวัเองได ้

◦ เพือ่แนะน าใหเ้กดิการเปลีย่นแปลง mindset และเตมิทกัษะทีจ่ าเป็น เพือ่ให ้

บรรลพัุนธกจิของหน่วยราชการ 

◦ เพือ่เป็นขา้ราชการทีส่ง่มอบ “บรกิาร” ทีด่ ีมมีาตรฐานใหก้บัประชาชน และเกดิ

ประโยชนส์งูสดุแกป่ระเทศชาติ



กจิกรรม
วา่ดว้ยเร ือ่ง
ทกัษะ Skills

WS#1

ศตวรรษที ่
21 จะ

เปลีย่นแปลง
ในทศิทางใด

บรรยายสรปุ 
WS#1

WS#2

แปลงพนัธ
กจิเป็น 

Skill sets

บรรยายสรปุ 
WS#2

SUMMARY

Q&A

ก าหนดการอบรม (3 ชัว่โมง)

20 นาที
13.10 น. -13.30 น.

60 นาที
13.30 น. -14.30 น.

พักเบรก 15 นาที
14.30 น. - 14.45 น.

60 นาที
14.45 น. -15.45 น.

15 นาที
15.45 น. -16.00 น.

10 นาที
13.00 น. -13.10 น.



กจิกรรมแรก

........ ความ



ทา่นเห็นประเด็นใด
จากการฟงัเพลงนี้



วา่ดว้ยเรือ่ง “ทกัษะ”
ทกัษะ (น.) (สนัสกฤต) แปลว่า 

ความช านาญ ความเชีย่วชาญ ความสามารถ,ความถนัด, ฝีไมล้ายมือ,ความสามารถเฉพาะ

English = Skills

the ability to do something well; expertise.



Skills 
Type



LIFE SKILLS

=

SOFT SKILLS 
& PEOPLE 

SKILLS 



11



Skills Set

Tools Set

Mindset

A picture by Paramintara Yaoyuenyong (2019)



ทกัษะ
(ฝึกฝน ท าซ ้า 
ท าผดิ เรยีนรู)้ 

<> 
จติลกัษณะ

(การเลีย้งด,ู 

สภาพแวดลอ้ม)

< > 
นสิยั

(การยอมรับซ ้า ๆ, ปฎบิัต
หรอื ถกูปฎบิัต,ิ                     
การเลยีงด)ู



11 Mindset ทีค่วรมเีพือ่การท างานทีม่ปีระสทิธภิาพ
ดัดแปลงจาก https://www.scholarship.in.th/signs-you-are-good-at-your-job/?fbclid=IwAR1Lx07zpg8Q7KaMqtklG_XreqrAGFsKRQVcDTTHeHSYdeGEng4SQLjP_Q0

1. พรอ้มกบัขอ้มลูวธิแีกปั้ญหา ไมใ่ชแ่คพ่ดูถงึ
ประเด็นปัญหาทีเ่กดิขึน้ 

2. เรยีงล าดบัความส าคญัเกีย่วกบัความ
รับผดิชอบของตนเองตอ่เนือ้งานไดเ้ป็นอยา่ง
ดี

3. เรยีนรูส้ ิง่ใหม่ๆ  เพือ่น ามาปรับใชก้บังานอยู่
เสมอ

4. ใชเ้วลาไดอ้ยา่งมคีณุคา่ และเหมาะสมกบั
ภารกจิ

5. สามารถปฏเิสธ หรอืไมเ่ห็นดว้ยกบัเจา้นาย
เพือ่นรว่มงาน ไดอ้ยา่งสภุาพ และเสนอ
ทางเลอืกทีเ่หมาะสม

6. ตัง้เป้าหมายสดุทา้ทายอยา่งยิง่ในการท างาน

7. รักษาสญัญา มาตรฐาน และ ก าหนดเวลาในทกุ

ครัง้ทกุงาน

8. เป็นสว่นหนึง่ของความส าเร็จของทกุงาน มคีวาม

เขา้ใจในฐานะผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีเสมอ 

9. มกีารตดิตาม วดัผล ประเมนิผล เกีย่วกบั

ประสทิธภิาพในการท างานของตนเอง

10. ชว่ยเหลอืงานในฐานะทมี ทีต่อ้งการความส าเร็จ

11. ท าตวัใหเ้ป็นทีพ่ ึง่พาได ้ทีรั่ก ทีพ่ักใจ ของคน

รว่มงานใหไ้ด ้ 

https://www.scholarship.in.th/signs-you-are-good-at-your-job/?fbclid=IwAR1Lx07zpg8Q7KaMqtklG_XreqrAGFsKRQVcDTTHeHSYdeGEng4SQLjP_Q0


21st Century Skills in Private Sector



(A) Soft skills

People skills/ 
interpersonal skills

(B)Hard 
Skills

(Science Group)

(C) Hard 
Skills

(Art group)
teachable and mathematic

measurable abilities

Leverageable and  

unmeasurable by mathematic

abilities

(E) 

Entrepreneurial Skills
(by Natural, Environmental and

Experiential Learning or

Non-school system 

Teaching & Learning )

A picture about Entrepreneurial Skills by Paramintara Yaoyuenyong (2019)

(D)

Entrepreneurial Skills
(by Teachable & Learnable 

in school/academic systems)

(F) Superior 

Entrepreneurial Skills
Ability to combine / choose

Appropriate Hard and Soft 

Skills to solve problem

(G)

The art group of hard skills which be converted

to mathematic measurement



SILENT BRAINSTROM



ศตวรรษที ่21 จะเกดิการเปลีย่นแปลงอะไรบา้ง
ขา้ราชการตอ้งม ีSkills &Mindset ใด 

เพือ่รองรบัการเปลีย่นแปลง
มองผา่นโมเดลดา้นการตลาดดว้ย PESTLE MODEL

45 - 60 นาท ี 



การเปลีย่นแปลงวงการAV

นางเอกสวย ๆ จะมารับ

งานนอ้ยลง 

(S) คดัพอ่พันธแ์มพั่นธห์นา้ตาดี
(L) ออกกฎหมายสนับสนุนการมี

ลกูเพศหญงิใหล้ดภาษี

จะตอ้งม ีSkills 
ใดบา้ง

เนือ้หาทีป่รากฎนีร้ว่มสรา้งสรรคโ์ดยผูเ้ขา้รว่มอบรม



P E S T LE
POLITIC

การเมือง

ECONOMICS

เศรษฐกจิ

SOCIAL

สงัคม

TECHNOLOGICAL

เทคโนโลยี

LEGAL

กฎหมาย

ENVIRONMENTAL

สิง่แวดลอ้ม



- POLITICS

จะเกดิการเปลีย่นแปลงใดบา้ง

P
จะเตรยีมการรับมอือยา่งไร

จะตอ้งม ีSkills ใดบา้ง

เนือ้หาทีป่รากฎนีร้ว่มสรา้งสรรคโ์ดยผูเ้ขา้รว่มอบรม



- ECOMOMICSE
จะเกดิการเปลีย่นแปลงใดบา้ง

จะเตรยีมการรับมอือยา่งไร

จะตอ้งม ีSkills ใดบา้ง

เนือ้หาทีป่รากฎนีร้ว่มสรา้งสรรคโ์ดยผูเ้ขา้รว่มอบรม



- SOCIALS
จะเกดิการเปลีย่นแปลงใดบา้ง

จะเตรยีมการรับมอือยา่งไร

จะตอ้งม ีSkills ใดบา้ง

เนือ้หาทีป่รากฎนีร้ว่มสรา้งสรรคโ์ดยผูเ้ขา้รว่มอบรม



- TECHNOLOGICALT
จะเกดิการเปลีย่นแปลงใดบา้ง

จะเตรยีมการรับมอือยา่งไร

จะตอ้งม ีSkills ใดบา้ง

เนือ้หาทีป่รากฎนีร้ว่มสรา้งสรรคโ์ดยผูเ้ขา้รว่มอบรม



- ENVIRONMENTALE
จะเกดิการเปลีย่นแปลงใดบา้ง

จะเตรยีมการรับมอือยา่งไร

จะตอ้งม ีSkills ใดบา้ง

เนือ้หาทีป่รากฎนีร้ว่มสรา้งสรรคโ์ดยผูเ้ขา้รว่มอบรม



- LEGALL
จะเกดิการเปลีย่นแปลงใดบา้ง

จะเตรยีมการรับมอือยา่งไร

จะตอ้งม ีSkills ใดบา้ง

เนือ้หาทีป่รากฎนีร้ว่มสรา้งสรรคโ์ดยผูเ้ขา้รว่มอบรม



WORKSHOP 2
แปลง “พนัธกจิ” ขององคก์ร

สู ่“Skill Sets”

45 - 60 นาท ี 



Hard Skills Soft Skills

ขา้ราชการ/พนกังานราชการ

ประเทศชาต ิและ

ประชาชน



พนัธกจิ (กระทรวงการพฒันาสงัคมและความม ัน่คงของมนษุย)์

1. พัฒนาคนและสงัคมใหม้คีณุภาพเต็มศกัยภาพและมภีมูคิุม้กนัตอ่การ

เปลีย่นแปลง

2. สรา้งเสรมิเครอืขา่ยจากทกุภาคสว่นในการมสีว่นรว่มพัฒนาสงัคม

3. พัฒนาองคค์วามรู ้ขดีความสามารถ และระบบการบรหิารจัดการดา้น

การพัฒนาสงัคม

4. จัดระบบสวัสดกิารทีเ่หมาะสมกบับรบิทของประเทศไทย เพือ่ให ้

ประชาชนมหีลักประกนัและมคีวามมั่นคงในชวีติ

P E S



พนัธกจิ (กรมพฒันาสงัคมและสวสัดกิาร )

๑. พัฒนาขอ้เสนอเชงินโยบาย กลไก ระบบสวสัดกิารและการจัดบรกิาร

เพือ่เสรมิสรา้งความมั่นคงในการด ารงชวีติและความเขม้แขง็ของชมุชน

ทอ้งถิน่

๒. เสรมิพลงัทางสงัคมใหแ้กภ่าคเีครอืขา่ยทกุภาคสว่น เพือ่การมสีว่นรว่ม

เพือ่การมสีว่นรว่มในการจัดสวสัดกิารและพัฒนาสงัคม

๓. พัฒนาระบบงานและการจัดการองคก์รเพือ่การบรหิารนโยบายและการ

บรกิารทีม่ปีระสทิธภิาพ

T LE



SUMMARY



Hard Skills Soft Skills

ขา้ราชการ/พนกังานราชการ

Prefer Hard skills Prefer Soft skills 
ตวัเอง ครอบครวั

หน่วยงาน



Hard Skills Soft Skills

ขา้ราชการ/พนกังานราชการ

Prefer Hard skills Prefer Soft skills 
ประเทศชาต ิและ

ประชาชน



ทศันคตทิีด่ ีจติลกัษณะทีด่ ี
น ามาซึง่ 

“ความปรารถนาดใีนผลลพัท”์ 

ทกัษะทีด่ ีน ามาซึง่ 
“วธิกีารทีม่ปีระสทิธภิาพ”

สตูรไมล่บั
Mindset, Skillset 
ทสีรา้งประสทิธภิาพ
และความปรารถดี
ในทกุงาน และทกุ

กจิการ



ประชาชน คอื 
“ลกูคา้” ในบรกิารของรฐั

ในฐานะชา้ราชการ
ทา่นใหบ้รกิารแกใ่คร



ใหท้า่นจ าลองตวัทา่นในฐานะ
“ลกูคา้” 

ทา่นตอ้งการสิง่ใด
ประชาชนตอ้งการสิง่น ัน้

จากบรกิารของรฐั
ทา่นจะไมพ่ลาดเป้า

ในฐานะขา้ราชการ
ทา่นจะให ้หรอื สรา้ง
บรกิารทีด่ไีดอ้ยา่งไร



ก าหนดเป้าหมาย และ สรา้ง
วธิกีารไปยงัเป้าหมาย โดย

ใชห้ลกัการตลาด + 
เขา้ถงึจติใจมนุษย ์+ 

ขอ้จ ากดัดา้นทรัพยากร +
วธิกีารแกปั้ญหา โดยอาศยั 

“ทักษะ” และ “ภาค”ี

วธิใีนการสรา้งสรรค์
และใหบ้รกิารทีด่ี
แกป่ระชาชน



สงัคมไทยน ัน้ไมไ่ด้
ขาดแคลน “ความรู”้ และ 

“วธิแีกป้ญัหา”
ขาดเพยีง 

“คนทีจ่ะลงมอืท า”

ปัญหาหลกัของ
ประเทศไทย



ไมอ่าจม ี
“ความเทา่เทยีม” 
ไดใ้นชวีติจรงิ

ทีท่ าไดแ้น ่ๆ คอื 
“ความท ัว่ถงึ มคีณุภาพ
ในมาตรฐานเดยีวกนั”

หลกัในการเป็น
ขา้ราชการทีด่บีนโลก

แหง่ความจรงิ
ไมอ่งินยิาย



เลีย้งชพีและครอบครัวรอด
ดว้ยความภมูใิจ มคีวามสขุใจที่
ไดเ้ป็นสว่นหนึง่ในความส าเร็จ

ของประเทศไทย
และ ภมูคิุม้กนัแดล่กูหลานของ

ทา่นเอง

ทา่นจะไดอ้ะไร
จากการเป็น
ขา้ราชการ 4.0 



พระราชด ารัสใน
พระบาทสมเด็จ
พระชนกาธเิบศร 
มหาภมูพิลอดลุย
เดช 

1 เมษายน พ.ศ. 2557
เนือ่งใน
วันขา้ราชการพลเรอืน



Q & A


