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กระแสใหญข่องโลกในศตวรรษที ่21

• โลกเทคโนโลย ี(Technologicalization)

• โลกของเศรษฐกจิและการคา้ 

(Commercialization & Economy)

• โลกาภวิตันก์บัเครอืขา่ย 

(Globalization and Network)

• สิง่แวดลอ้มและพลงังาน 

(Environmentalization & Energy)

• ความเป็นเมอืง  (Urbanization)

• คนอายจุะยนืขึน้ (Ageing & Health)

• อยูก่บัตวัเอง (Individualization)

1.



“7 Cs” skills of 21   century learningst

• Critical thinking and problem solving

• Creativity and innovation

• Collaboration, teamwork and leadership

• Cross - cultural understanding

• Communications, information, and media  

literacy

• Computing and ICT literacy

• Career and learning self-reliance



ทกัษะ 7 กลุม่หลกั

1. การคดิวเิคราะห,์ คดิอยา่งมวีจิารณญาณ

และการแกป้ญัหา

2.ความคดิสรา้งสรรคแ์ละพฒันานวตักรรม

3. ความรว่มมอื การท างานเป็นทมีและภาวะผูน้ า

4.ทกัษะการเรยีนรูข้า้มวฒันธรรมและสนใจตอ่โลก

5. ทกัษะในการสือ่สาร ขอ้มลูและรูเ้ทา่ทนัสือ่

6. ทกัษะดา้นคอมพวิเตอรแ์ละเทคโนโลยี

7. การงานอาชพีและการเรยีนรูพ้ ึง่พาตนเอง



พฒันาเศรษฐกจิใหม่

2.





ไทยแลนด์ 4.0 คอือะไร?

• “ไทยแลนด์ 4.0” เป็นวสิยัทศันเ์ชงิ

นโยบายการพฒันาเศรษฐกจิของ
ประเทศไทย หรอื โมเดลพฒันา
เศรษฐกจิของรฐับาล ภายใตก้ารน า
ของพลเอกประยทุธ ์จนัทรโ์อชา 
นายกรฐัมนตรแีละหวัหนา้คณะรกัษา
ความสงบแหง่ชาต ิ(คสช.) ทีเ่ขา้มา
บรหิารประเทศ



ไทยแลนด์ 4.0 คอือะไร?

• บนวสิยัทศันท์ ี ่วา่ “ม ัน่คง ม ัง่ค ัง่ และ
ย ัง่ยนื” ทีม่ภีารกจิส าคญัในการ
ขบัเคลือ่นปฏริปูประเทศดา้นตา่ง ๆ เพือ่
ปรบัแก ้จดัระบบ ปรบัทศิทาง และสรา้ง
หนทางพฒันาประเทศใหเ้จรญิ 
สามารถรบัมอืกบัโอกาสและภยัคกุคาม
แบบใหม ่ๆของกระแสโลกที่
เปลีย่นแปลงอยา่งเร็ว รนุแรงใน
ศตวรรษที ่21 ได้



• ยคุแรก ขอเรยีกวา่“ประเทศไทย 1.0” 

เนน้การเกษตรเป็นหลกั เชน่ ผลติและขาย 
พชืไร ่พชืสวน สตัวเ์ลีย้ง เป็นตน้

• ยคุทีส่อง ขอเรยีกวา่ “ประเทศไทย 2.0”

เนน้อตุสาหกรรมแตเ่ป็นอตุสาหกรรม
เบา เชน่ การผลติและขายรองเทา้

เครือ่งหนงั เครือ่งดืม่ เครือ่งประดบั

เครือ่งเขยีน กระเป๋า เครือ่งนุง่หม่ เป็นตน้



•ยคุทีส่าม ขอเรยีกวา่ ”ประเทศ

ไทย 3.0” เป็นอตุสาหกรรมหนกั
และการสง่ออก เชน่ การผลติและขาย 
สง่ออกเหล็กกลา้ รถยนต ์กลัน่น ามัน 
แยกกา๊ซธรรมชาต ิปนูซเีมนต ์เป็นตน้ 
แต่ ไทยในยคุ 1.0 2.0 และ 3.0 
รายไดป้ระเทศยงัอยูใ่นระดบัปาน
กลาง



•ยคุทีส่ ี ่ใหร้หสัใหมว่า่ ”ประเทศไทย 

4.0” ใหเ้ป็นเศรษฐกจิใหม่ (New Engines 

of Growth)มรีายไดส้งู โดยวางเป้าหมาย
ใหเ้กดิภายใน 5-6 ปีนี้ คลา้ย ๆ กบัการวาง
ภาพอนาคตทางเศรษฐกจิทีช่ดัเจน
ของประเทศทีพ่ฒันา เชน่ 

• สหรฐัอเมรกิา “ A Nation of Makers ”

• องักฤษ “ Design of Innovation”

• อนิเดยี “ Made in India” หรอื “

• เกาหลใีตท้ ีว่างโมเดลเศรษฐกจิในชือ่ 
“ Creative Economy”



ยคุทีส่ ี่
(THAILAND 4.0) 

• มกีารขบัเคลือ่นดว้ยนวตักรรม
(Innovation)

• เนน้การใชเ้ทคโนโลย(ีTechnology)

• เนน้การคดิสรา้งสรรค์ (Creativity)

• SMART THAILAND

(Smart Industry, Smart City, Smart 
People ฯลฯ )



นวตักรรม

&
เทคโนโลยี



องคก์รทีม่ชีวีติ
3.



6 ข ัน้ตอนเพือ่สรา้งแรงจงูใจในการท างาน
และความผกูพนัในองคก์ร

1.) สือ่สารอยา่งชดัเจนถงึความเชือ่มโยงระหวา่งผลการปฏบิตังิานและ
ผลตอบแทนของบคุลากร

2.) สรา้งความมัน่ใจในการประเมนิผลการปฏบิตังิาน
3.) ขจัดอปุสรรคในการท างานทีส่ามารถสง่ผลกระทบในเชงิลบ

4.) เลอืกคนใหเ้หมาะสมกบังาน

5.) ตดิตามและพัฒนาบรรยากาศในการท างานโดยผูน้ าตอ้งมี
ความสามารถและมรีปูแบบการบรหิารงานทีเ่หมาะสมเพือ่จงูใจพนักงาน

6.) มุง่เนน้ถงึผลตอบแทนทีไ่มไ่ดอ้ยูแ่คใ่นรปูของเงนิเทา่นัน้ เชน่ 
โอกาสการเตบิโตในหนา้ทีก่ารงาน การพัฒนาในดา้นตา่งๆ และการยก
ยอ่งชมเชยพนักงาน



ลกัษณะของผูน้ า
(Characteristics of Leaders)

3 แบบ
1. ผูน้ าแบบควายอเมรกินั

2. ผูน้ าแบบนก
3.ผูน้ าแบบมด

4.



1. ผูน้ าแบบ

ควายอเมรกินั



บทเรยีนจากการน าแบบนก
1.รวมกนัเราอยู่
2. คนเดยีวหวัหาย

3. ตวัตายตวัแทน

4. ก าลงัใจ

5. ความเอือ้อาทร

6. การมสีว่นรว่ม

7. ใครเกง่เร ือ่งใดใหเ้ป็นผูน้ า

8. อาสางาน

9.ผลดัเปลีย่นกนัเป็นผูน้ า

ฯลฯ

2. ผูน้ าแบบนก



บทเรยีนจากการน าแบบมด
(ปรชัญามดแดง)

1.เป็นตวัของตวัเอง

2. ท างานรวมตวั เกง่กลุม่ ไมเ่กง่เดีย่ว 

ดรีวมไมด่เีดีย่ว หากเหนือ่ยแตเ่หนือ่ยดว้ยกนั หนกัดว้ยกนั

3. สรา้งระเบยีบวนิยั ใจกลา้หาญ

4. สูร้วม ไมเ่กีย่งงาน ไมห่นงีาน แตแ่ขง่ขนัท างานไดด้ี

5. หวงไข ่หวงรงั เป็นคนตอ้งหว่งบา้นและแหนหวงแผน่ดนิ พืน้

มาตภุมู ิ

6. สรา้งผูน้ าและวางใจผูน้ า

7. มคีวามคลอ่งตวัไมก่ลวัอปุสรรค

8. อาสางาน

9.ตอ่สูศ้ตัร ูแมค้อขาด

10. ฯลฯ

3. ผูน้ าแบบมด



การพฒันาองคก์ร

ผูบ้รหิาร ผูน้ า

ระดบักลาง

สมาชกิ

5.



ธรรมชาตขิองคนในองคก์ร

บทบาท/หนา้ทีข่องผูน้ าองคก์ร



• คนในองคก์ารของเราสามคัคแีละกา้ว
เดนิไปพรอ้มกนัเหมอืนฝงูนก

• คนในองคก์ารมุง่หนา้ไปในทศิทาง
เดยีวกนั

• เราจะตอ้งสรา้งภาวะผูน้ าใหก้บัคนใน
องคก์ารของเรา เป็นการพฒันาภาวะ
ผูน้ าทกุระดบั  ใหเ้ขาเป็นผูน้ าไดใ้นทกุ
สถานการณ์

• คนในองคก์ารของเราสามคัคแีละกา้ว
เดนิไปพรอ้มกนัเหมอืนฝงูนก

• คนในองคก์ารมุง่หนา้ไปในทศิทาง
เดยีวกนั

• เราจะตอ้งสรา้งภาวะผูน้ าใหก้บัคนใน
องคก์ารของเรา เป็นการพฒันาภาวะ
ผูน้ าทกุระดบั  ใหเ้ขาเป็นผูน้ าไดใ้นทกุ
สถานการณ์

ท ำอย่ำงไรให้



สื่อสารอยา่งตอ่เน่ืองและลดแรงตอ่ตา้น 

สรา้งแรงสนบัสนุน

• ขั้นตอนอารมณข์องบุคคลท่ีเผชิญกบัการเปล่ียนแปลง

เกดิการเปลีย่นแปลงแรกรบัสิง่ทีเ่ปลีย่นแปลง

ปฏเิสธการเปลีย่นแปลงทีจ่ะเกดิขึน้

 โกรธ/โมโห

ตอ่รอง

แสดงออกในทางลบ

ผลงานตกต า่ลง

ทดลองปฏบิตัติาม

เร ิม่ปฏบิตัติามความคาดหวงั

ยอมรบัการเปลีย่นแปลง

ผลปรากฏในทางบวก

พฒันาขึน้ไปอยา่งตอ่เนือ่ง

26

โครงการยกระดบัคุณภาพครูและผู้บริหารสถานศึกษาทั้งระบบ ภายใต้แผนปฏิบัตกิารไทยเข้มแขง็ ปีงบประมาณ 2553การบรหิารการเปลีย่นแปลง

(CHANGE MANAGEMENT)
6.

สื่อสารอยา่งตอ่เน่ืองและลดแรงตอ่ตา้นสรา้งแรงสนบัสนุน

• ขั้นตอนอารมณข์องบุคคลท่ีเผชิญกบัการเปล่ียนแปลง



ผลสมัฤทธิ์
(RESULTS)

ผลลพัธ์
(OUTCOMES)

กระบวนการ
(PROCESS)

ปจัจยัน าเขา้

(INPUTS)

วตัถปุระสงค์

(OBJECTIVES)

ประสทิธภิาพ
(Efficiency)

ผลผลติ
(OUTPUTS)

ประสทิธผิล
(Effectiveness)

กรอบแนวคดิการบรหิารจดัการ
ทีมุ่ง่ผลสมัฤทธิ์7.



• บรรลตุามวตัถปุระสงค์

• สอดคลอ้งกบัวสิยัทศัน์

ประสทิธภิาพ

(Efficiency)

• ใชท้รัพยากรอยา่งประหยัด

• คุม้คา่

• เกดิประโยชนส์งูสดุ

ประสทิธผิล

(Effectiveness)



SYSTEM APPROACH

หนังสือ/ส่ือดี
INPUT PROCESS OUTPUT

FEEDBACK

ความคดิเดมิ



ความรว่มมอื
&

การมสีว่นรว่ม

8.



การมสีว่นรว่ม
1.รว่มคดิ

2. รว่มวางแผน

3. รว่มลงมอืท าตามแผน

4. รว่มก ากบั ตดิตาม นเิทศ ประเมนิและ

รายงานผล

5. รว่มรบัผลทีเ่กดิขึน้





สมรรถนะ

คอื ?

(Competency)

9.



Competency
Competency  หมายถึง  กลุม่ของทกัษะ 

ความรู้ ความสามารถ รวมทัง้พฤตกิรรม คณุลกัษณะ

และทศันคต ิ ที่บคุคลจ าเป็น ตอ้งมเีพื่อปฏิบตังิาน

อย่างมปีระสิทธิภาพ  ประสิทธิผล และเพื่อใหบ้รรลผุล

ส าเร็จตามวตัถปุระสงค ์ และเป้าหมายขององคก์ร  



องคป์ระกอบของสมรรถนะ

1.ตอ้งมคีวามรู ้ความเขา้ใจ เร ือ่ง.......    

อยา่งลกึซึง้

2. ตอ้งมเีจตคตทิีด่ตีอ่......

3. ตอ้งสามารถกระท า........ไดเ้หมอืนคนท ัว่ไป       

ไมบ่กพรอ่ง

4. ตอ้งมทีกัษะ เทคนคิ กลยทุธใ์นการท า.....รูจ้กั

ดดัแปลง พลกิแพลง หาวธิกีาร.........ใหม่ๆ มา

ท าอยูเ่สมอ เมือ่ท าแลว้ผูถ้กูกระท าตดิใจ 

5. คณุลกัษณะอืน่ ๆ



ความสามารถในการ

ก าหนดวธิกีารท างาน

ทีด่ที ีส่ดุ มคีวาม

ยดืหยุน่พลกิแพลงได้

ภายใตส้ภาวการณ์ตา่งๆ

เพือ่บรรลเุป้าหมาย

ทีต่อ้งการ

10.



ต้องแข่งขัน/
ต่อสู้

ต้องบรรลุ
จุดหมาย

ต้องแก้ปัญหา

ต้องตัดสินใจ
เลือกทางเลือก

น.5



มคีวามคดิ
สร้างสรรค์
เอาชนะ
อุปสรรค

เข้าใจ
สภาพแวดล้อม

เป้าหมาย
ชัดเจน

องค์ประกอบ
ของการคดิ
เชิงกลยุทธ์



การวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้ม(น.285/334)

การวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้ม

ภายนอก ภายใน

• โอกาส(Oppotunities)
• อปุสรรค(Threats)

• จดุแข็ง(Strengths)
• จดุออ่น(Weaknesses)

• สงัคมและวฒันธรรม(S)
• เทคโนโลย(ีT)
• เศรษฐกจิ(E)
• การเมอืงและกฎหมาย(P)

• โครงสรา้งและนโยบาย(S1)
• บรกิาร&คณุลกัษณะผูเ้รยีน(S2)
• บคุลากร(M1)
• การเงนิ(M2)
• วสัดอุปุกรณ์(M3)
• การบรหิารจดัการ(M4)



แบบฝึกหัด/กจิกรรม

กจิกรรม 

“หาทางออกเร็วทีส่ดุ”

กจิกรรม 

“ความล าบากใจของป้าแป้น”



ความล าบากใจของป้าแป้น

ป้าแป้นก าลงัจะเดนิทางไปหาลงุป้อม 

โดยน าแมว 1 ตวั ปลาท ู1 เขง่ใหญ ่               
และสนุขั 1 ตวัไปใหล้งุป้อม การเดนิทาง         

ไปบา้นลงุป้อมน ัน้ จะตอ้งใชเ้รอืล าเล็ก
ขา้มฟาก ซึง่เรอืล าเล็กมากบรรทกุได ้          
คร ัง้ละ 1 อยา่งเทา่น ัน้

ถา้บรรทกุปลาทไูปกอ่น สนุขัจะกดัแมว

ถา้สนุขัขา้มไปกอ่น       แมวจะกนิปลาทู

ป้าแป้นตอ้งการความชว่ยเหลอืจากทา่นดว่น

ทา่นจะใหค้ าแนะน าป้าแป้นอยา่งไร



11.

การคดิแบบหมวก 6 ใบ



Six Thinking Hats 

เหมาะสมกบัการประชุม

เพือ่ท าการแกป้ญัหาตดัสนิใจ

ในองคก์รไดอ้ยา่งดแีละมปีระสทิธภิาพ



การประชุม หากใจใครไมว่า่ง
การประชุม ไมม่ทีางสมัฤทธผิล
การประชุม หากละประโยชนต์น
การประชุมเกดิประสทิธผิลทีต่อ้งการ



วิธีการประชมุท่ีมปีระสิทธิภาพ

 วิธีการประชมุท่ี บริษัท IBM , SIEMENS , SHELL , DUPONT , 
องค์การ NASA ฯลฯ  ใช้  เพราะพสิจูน์แล้วว่า 

- ลดเวลาในการประชมุได้มาก

- สรปุผลการประชมุได้เร็ว

- ได้ทางเลือกใหม่ๆ

- ช่วยพจิารณาปรากฎการณ์ต่างๆได้ครอบคลมุครบถ้วน / รอบ
ด้าน

- ช่วยแก้ปัญหาการติดกับความคิด

- ฯลฯ



หมวกสีขาว

เสนอข้อมลู ข้อเท็จจริง สถิติ 

หลักคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง



หมวกสีเหลือง

เสนอความคิดเห็นด้านบวก  

ด้านดี  ประโยชน์  และ

ข้อสนับสนนุ



หมวกสีด า

เสนอความคิดเห็นด้านลบ  

การระมัดระวัง  อุปสรรค  

และปัญหา



หมวกสีเขียว

เสนอความคิดริเร่ิม           
มมุมองใหม่ๆ  ทางเลือกใหม่ 
หรือ การเปล่ียนแปลง            

ท่ีควรจะเกิดข้ึน



หมวกสีแดง

เสนอความคิดเห็นด้วย

อารมณ์  ความรู้สึก    

ความต้องการส่วนตัว



หมวกสีฟ้า

วิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรปุ
ความคิดเห็นต่างๆ เพือ่การ
ตัดสินใจ แก้ปัญหา หรือ

พฒันา



Bryan Dyson
อดตี CEO ของโคคา โคลา่

12.



ชวีติเหมอืนเกมโยนลกู
บอล 5 ลกูในอากาศ: 

งาน ครอบครวั 
เพือ่น สขุภาพกาย 
และสขุภาพใจ 



งาน

ครอบ 
ครวั

เพือ่นสขุภาพ
กาย

สขุภาพ
ใจ



งาน คอื

ลกูบอลยาง
ทีต่กลงพืน้แลว้

จะเดง้กลบัมาได ้



คอืลกูบอลแกว้ 
ถา้หลดุจากมอื จะเป็นรอยครดู 
เสยีหาย หรอืแตก      
ไมส่ามารถกลบัเป็นเชน่เดมิไดอ้กี 
เราจงึตอ้งพยายามรกัษาสภาพ
เอาไว ้



จงท างานในเวลางานอยา่งมี
ประสทิธภิาพ แลว้เลกิงานตรงเวลา  

และจดัสรรเวลาใหค้รอบครวั 
เพือ่น และการพกัผอ่นอยา่ง

เพยีงพอ

คณุคา่จะมคีา่ เมือ่เห็นคา่ของ
คณุคา่น ัน้





การอบรมจะไร้ค่า
ถ้าไม่น าไปปฏิบัติ




