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ทักษะและกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
เพื่อโลกอนำคต 4.0

ต้องเพิ่มทักษะให้กับเด็กไม่ใช่แค่ความรู้

ต้องพัฒนาระบบการศึกษา
เพื่อตอบโจทย์อนาคต

ต้องปิดช่องว่างด้วยการ
เสริมทักษะชีวิตและอาชีพ



ทักษะและกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อโลกอนำคต 4.0 (ต่อ)
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EDUCATION 4.0
ผลิตบุคลำกรเข้ำสู่โลกอนำคต

1.บทบำทครู
2.กำรเตรียมควำมพร้อมของนักเรียน



กรอบควำมคิดและระบบส่งเสริมกำรเรียนรู้
ในตวรรษที่ 21



เปลี่ยนบทบำทครู

1.ครูเป็นผู้แนะน ำแนวทำง

2.ครูเป็นผู้ร่วมเรียนรู้

3.ครูเป็นผู้อ ำนวยควำมสะดวก

สอนนักเรียนให้มีควำมรู้  สนุกกับกำรเรียนรู้
TEACHER DIRECTED VS LEARNER CENTERED



ทักษะที่จ ำเป็นต่อตลำดแรงงำนในอนำคต

2.ควำมคิดเชิงวิเครำะห์
1.ควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำที่ซับซ้อน

3.ควำมคิดสร้ำงสรรค์
4.กำรยืดหยุ่นทำงควำมคิด

5.ควำมสำมำรถในกำรตัดสินใจ
6.กำรจัดกำรเร่ืองคน

7.ควำมสำมำรถในกำรประสำนงำนกับผู้อื่น

8.ควำมฉลำดทำงอำรมณ์
9.กำรเจรจำต่อรอง
10.กำรให้ควำมส ำคัญกับด้ำนกำรบริหำร



งำนที่หำยไป

พนักงานธนาคาร

เลขานุการ

นักหนังสือพิมพ์



GIG ECONOMY 
เจ้ำของธุรกิจ

ตอบโจทย์ควำมเป็นผู้ประกอบกำร

ตอบควำมท้ำทำยในชีวิตประจ ำวัน

ตอบควำมเป็นเจ้ำนำยตัวเอง

บริหำรจัดกำร เวลำของตัวเองได้



อำชีพในฝันของเยำวชนไทย 
ปี 2563

หมอ

ครู

ยูทูปเบอร์

นักกีฬา

ทหาร

ส ำรวจโดย กลุ่มบริษัทอเด็คโก้ ประเทศไทย



ภาวะผู้น ากับการเปลี่ยนแปลง
การบริหารกิจการบ้านเมืองในศตวรรษที่ 21
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การพัฒนาผู้น าการบริหารการเปลี่ยนแปลง

ต้องพัฒนาระบบการศึกษา
เพื่อตอบโจทย์อนาคตเพิ่มขีดความสามารถ

ของระบบราชการ

เพิ่มขีด
ความสามารถ
ของข้าราชการ

เพิ่มขีดความสามารถของ
ผู้น าการบริหารการ

เปลี่ยนแปลง

วิสัยทัศน์ 2020  
ประเทศไทยมีการพัฒนาท่ีย่ังยืน
มีเสถียรภาพ และความเจริญทาง
ด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง
อย่างสมดุล และเป็นผู้น าในเวที

ระหว่างประเทศ

เป็นผู้บริหารการเปล่ียนแปลง (Change agent) ที่มีประสิทธิภาพ เข้าใจ
บทบาทของตนเอง และพร้อมสร้างการเปลี่ยนแปลง ด้วยนวัตกรรมใหม่

(innovation) ให้แก่องค์การและบุคคลอ่ืนในองค์การได้ ตลอดจนกระตุ้นให้
เกิดนวัตกรรมใหม่ในองค์กร เพื่อการพัฒนาศักยภาพไปสู่ระดับการแข่งขัน

ในเวทีโลก และ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างแท้จริง



การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี

มีการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการอย่างสม ่าเสมอ

เกิดประโยชน์สุขของ
ประชาชน

ประชาชนได้รับ
การอ านวยความสะดวก
และได้รับการตอบสนอง

ความต้องการ

มีการปรับปรุงภารกิจ
ของส่วนราชการ
ให้ทันต่อเหตุการณ์

ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงาน
เกินความจ าเป็น

มีประสิทธิภาพ
และเกิดความคุ้มค่า
ในเชิงภารกิจของรัฐ

เกิดผลสัมฤทธ์ิ
ต่อภารกิจของรัฐ

เป้าหมาย
การบริหารกจิการ
บ้านเมืองที่ดี



ภาวะผู้น าในศตวรรษที่  21

1.  มีวิสัยทัศน์ที่มีความหมาย มองไปข้างหน้า หลักการที่ส าคัญคือ Where we want to go    
and how to get there

2. สื่อสารได้อย่างดี  สามารถน าเสนอวิสัยทัศน์ของตนเองให้ทุกคนในองค์กรทราบได้ว่า
องค์กรจะเดินไปทางไหน

3. เป็นบุคคลที่น่าเชื่อถือ ไม่โกหก ไม่หลอกลวง

4. เป็นบุคคลที่กล้าได้กล้าเสีย และพร้อมเรียนรู้จากประสบการณ์ วางแผนแล้วต้องเดินหน้า

อย่ากลัวผิด อย่านั่งทับปัญหา ต้องปรับปรุงแก้ไข เปลี่ยนแปลงไม่ให้เกิดปัญหาอีก



ภำวะผู้น ำในศตวรรษที่  21 (ต่อ)

5. มีส านึกและเชื่อมั่นต่อการเปลี่ยนแปลง  กล้าคิดนอกกรอบ  คิดเพื่อหลุดพ้น คิด
โดยต้องให้เกิดความเชื่อมโยงในกรอบของโลกาภิวัตน์ (Globalization) คิดโดยมีมิติ
ใหม่ ๆ
6. ต้องกล้าที่จะท าให้องค์กรมีความกะทัดรัด คล่องตัว ท าให้องค์กรขนาดใหญ่มี
จิตวิญญาณขององค์กรขนาดเล็ก เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงได้เร็วท่ีสุด



กระบวนกำรบริหำรจัดกำรกำรเปลี่ยนแปลง
CMP. : (Change Management Process)



นโยบำยกระทรวง นโยบำยรัฐมนตรี  
นโยบำยเร่งด่วน และนโยบำยเกี่ยวข้อง

https://www.moe.go.th/%E0%B8%88%E0%B8%
B8%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%
B9%89%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%
E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%
81%E0%B8%A9%E0%B8%B2-
%E0%B8%9B%E0%B8%B5-63

จุดเน้นกำรศึกษำ ปี 63

นโยบายและจุดเน้นของ
กระทรวงศึกษาธิการ 
ปีงบประมาณ 2564

https://moe360.blog/2020/01/02/%E0%B
8%99%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%
9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%81
%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%88%E
0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%
B8%99%E0%B9%89%E0%B8%99-
%E0%B8%A8%E0%B8%98/

https://www.moe.go.th/%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2-%E0%B8%9B%E0%B8%B5-63
https://moe360.blog/2020/01/02/%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%99-%E0%B8%A8%E0%B8%98/


กำรน ำนโยบำยไปสู่กำรปฏิบัติ

1.วิเครำะห์นโยบำยของหน่วยงำนเหนือ
2.วิเครำะห์นโยบำยและแผนของหน่วยงำนปฏิบัติ
3.วิเครำะห์หำปัญหำและควำมต้องกำรของกลุ่มเป้ำหมำย 
หรือพื้นที่รับผิดชอบ
4.วิเครำะห์ศักยภำพของหน่วยงำน
5.วิเครำะห์สภำพแวดล้อมของหน่วยงำน

6.ก ำหนดเป้ำส ำเร็จ
7.ก ำหนดวิธีปฏิบัติและทรัพยำกรที่ใช้
8.ก ำหนดองค์กรปฏิบัติ
9.ก ำหนดวิธีกำรจัดกำร
10.ก ำหนดแนววิธีกำรควบคุมกำรบรรลุเป้ำส ำเร็จ


