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เลขท่ี....................... 
แบบรายงานการเข้าอบรม / สัมมนา / ศึกษาดูงาน 

    รายบุคคล    กลุ่มบุคคล 
 

ช่ือ  -  สกุล  : นางสาวอัมพร ขาวบาง                     ต าแหน่ง  :  บรรณารักษ์ 
งาน  : งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ 
วันเดือนปี : 27 มกราคม 2558                 เวลา : 09.30-17.30 น. 
ช่ือหลักสูตร : การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ...เรื่องนี้ต้องขยาย” 
สถานท่ีจัด :  ศูนย์การเรียนรู้อเนกประสงค์ อุทยานการเรียนรู้ต้นแบบและบริการ   
หน่วยงานผู้จัด : ส านักงานอุทยานการเรียนรู้ (สอร.) หน่วยงานภายในส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) 
ค่าใช้จ่าย                   ไม่มี     มี  จ านวน - บาท                          

เบิกจ่ายจากงบประมาณ  แผ่นดิน  เงินรายได้  งบอื่นๆ (ระบ)ุ............................ 
ใบเกียรติบัตร/วุฒิบัตร    ได้รับ     ไม่ได้รับ  เนื่องจาก...........................................................................                         

  ไม่มี 
 
สรุปสาระส าคัญ 
       การประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประมาณ 30 คน โดยประกอบด้วยบรรณารักษ์ท้ังในระดับโรงเรียน มหาวิทยาลัย 
และห้องสมุดประชาชน ครู นักเขียน นักการศึกษา และอื่นๆ ท่ีมีหน้าท่ีเกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชน รวมถึงบุคลากรของส านักงาน
อุทยานการเรียนรู้  วิทยากรคือคุณปิยาภรณ์  มัณฑะจิตร ผู้จัดการจากมูลนิธิสยามกัมมาจล พร้อมด้วยทีมงาน 
 
       1. การด าเนินการอบรม : ด าเนินการให้ลักษณะของต้ังค าถาม แล้วให้ผู้เข้าร่วมแบ่งเป็นกลุ่ม เพื่อระดมความคิด หาค าตอบ 
(จะหาจากอินเทอร์เน็ต หรือจะหาจากหนังสือในห้องสมุดของ TK Park ก็ได้) และออกมาน าเสนอ  โดยข้อค าถามเริ่มจากเรื่องกว้างๆ 
ไปจนถึงการเจาะไปถึงแต่ละทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ท้ังนี้เมื่อมีการเปล่ียนค าถาม จ านวนกลุ่มและสมาชิกกลุ่ม รวมถึงต าแหน่งของ
กลุ่มก็จะหมุนเวียนเปล่ียนกันไปเช่นกัน ท าให้เกิดความแปลกใหม่ มีการเคล่ือนไหวตลอดเวลา รวมถึงได้แลกเปล่ียนความคิดเห็นกับ
สมาชิกใหม่ๆ จากนั้นวิทยากรจะท าการสรุปตอนท้ายของการน าเสนอแต่ละข้อ การอบรมในแนวนีเ้ป็นการท าให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้
เรียนรู้จากการลงมือคิดลงมือท าด้วยตนเอง หรือท่ีเรียกว่า “Learning by Doing” ซ่ึงเป็น 1 ทักษะที่จะต้องมีในศตวรรษที่ 21 
 
      2. ข้อค าถาม : มีท้ังหมด 4 ข้อ ได้แก่ 
          2.1  ยุคดึกด าบรรพ์ – ปัจจุบัน - อนาคต โลกหรือประเทศไทย เกิดการเปล่ียนแปลงอะไรขึ้นบ้าง ในแง่ของสังคม ส่ิงแวดล้อม 
เทคโนโลยี เศรษฐกิจ และการเรียนรู้? (แบ่งเป็น 5 กลุ่ม ตามแต่ละแง่)  
          2.2  ยุคดึกด าบรรพ์ - อดีต (50 ปีท่ีแล้ว) – ปัจจุบัน – อนาคต (20 ปีข้างหน้า) ในแต่ละยุค คนจะต้องมีทักษะอะไรบ้าง ? 
(แบ่งเป็น 4 กลุ่ม ตามแต่ละยุค) 
          2.3  ท าความเข้าใจและตีความถึงทักษะในศตวรรษที่ 21 ตามท่ีได้สรุปจากข้อ 2 (3R / 8C / 2L) ว่าคืออะไร และแตกต่าง
กันอย่างไรในแต่ละยุค ? (แบ่งเป็น 4 กลุ่มตามแต่ละทักษะ โดยทักษะท่ี 2 แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม) 
          2.4  ท่านคิดว่าบทบาท (อาชีพ) ท่ีเป็นอยู่ จะสามารถสร้างทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ให้เกิดขึ้นกับเยาวชนได้อย่างไร ? 
(แบ่งเป็น 4 กลุ่ม ตามกลุ่มอาชีพของผู้เข้าร่วม ได้แก่ บรรณารักษ์ ครู บุคลากรของ TK Park และรวมอาชีพอื่นๆเช่น นักเขียน 
โปรแกรมเมอร์ )  
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     3. เนื้อหาสรุป :  
          โลกของเราเกิดการเปล่ียนแปลงไปตามความต้องการของคน โดยในแต่ละยุคสมัย ทักษะท่ีต้องมีก็จะเปล่ียนแปลงและ
แตกต่างกันไป ทักษะเดียวกันอาจจะจ าเป็นในยุคหนึ่งแต่ไม่จ าเป็นในอีกยุคหนึ่ง การพัฒนาทักษะจึงต้องดูบริบทและยุคสมัยด้วย 
ส าหรับทักษะที่จะต้องมีในศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็นยุคท่ีเกิดการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วและตลอดเวลานั้น ประกอบด้วยทักษะใหญ่ 
3 ทักษะ ได้แก่ ทักษะชีวิตและการท างาน ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม และทักษะด้านสารสนเทศ ซ่ึงประกอบด้วยทักษะ
ย่อยๆ 3 ทักษะ คือ 3Rs  8Cs  และ 2Ls ดังนี้    
          3.1 3Rs: Reading = สามารถอ่าน  ตีความ จับประเด็น วิเคราะห์ ถ่ายทอดหรือส่งต่อส่ิงท่ีเข้าใจ รวมถึงน าไปใช้ได้  
                                       นอกจากนี้ยังเข้าถึงจุดประสงค์หรืออารมณ์ท่ีส่ือออกมาของส่ิงท่ีอ่าน  
                      Writing = สามารถเขียนได้ถูกต้อง ส่ือความได้เหมาะสมตามวัตถุประสงค์ท่ีต้องการส่ือสาร สามารถย่อความ  
                                      ถอดความได้ รวมถึงสามารถใช้เครื่องมือ/เทคโนโลยีส าหรับการเขียน เช่น การใช้โปรแกรม Word  
                                      Processing    
                      Arithmetic = รู้จักการคิดค านวณรวมถึงใช้เครื่องมือการค านวณได้อย่างเหมาะสม และสามารถน าวิธีการคิด 
                                      ค านวณมาใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
          3.2  8Cs: Critical Thinking & Problem Solving = ชอบการสังเกตและเกิดความสงสัย รู้จักการตั้งค าถาม ไปจนถึง 
                                       การหาค าตอบหรือแก้ปัญหาโดยการคิดวิเคราะห์  
                                       **การคิดวิเคราะห์จะเกิดไม่ได้เลยหากไม่เกิดความสงสัย การต้ังค าถามเป็นสิ่งส าคัญในปัจจุบนั  
                                       เพราะหากไม่มีค าถาม ก็จะไม่คิด ท าให้ไม่เกิดส่ิงใหม่ เพราะมองส่ิงรอบตัวอย่างราบเรียบ 
                       Creative & Innovation = มองเยอะ ดูเยอะ เรียนรู้ เพื่อสร้างความคิดต่าง คิดสร้างสรรค์ 
                                      **คนท่ีจะคิดสร้างสรรค์ได้ จะต้องมีความกล้าหาญ กล้าคิด กล้าท านอกกรอบ กล้าออกจาก 
                                         ความคุ้นเคยเพื่อสร้าง/คิดส่ิงใหม่ได้ 
                       Collaboration & Teamwork & Leadership = เข้าใจ ยอมรับความแตกต่าง เคารพความคิดและให้เกียรติ 
                                       ซึ่งกันและกัน มีภาวการณ์เป็นผู้น า มั่นใจ มีเหตุผล มีกฎกติกาของหมูคณะ มีการถ่ายทอดความรู้ 
                       Cross-cultural Understanding = รู้จักการท าตัวให้กลมกลืนกับคนท่ีมาจากต่างวัฒนธรรม เรียนรู้ ยอมรับ 
                                       และเข้าใจในความแตกต่างนั้นๆ    
                       Communication, Information, Media Literacy = สามารถใช้ภาษาท่ีเป็นภาษาสากลในการส่ือสารได้  
                                      และใช้ช่องทาง/เครื่องมือส่ือสารต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมท้ังในรูปแบบเก่าและใหม่  
                                      **การส่ือสารไม่ใช่แค่การถ่ายทอดความคิด แต่ต้องใช้เครื่องมือส่ือสารได้ รวมถึงต้องรู้เท่าทัน 
                                      เครื่องมือท่ีใช้ด้วย 
                                      ส าหรับการใช้สารสนเทศนั้น จะต้องมีรู้จักวิธีในการค้นหาข้อมูล คิดวิเคราะห์ในการเลือกใช้ และ 
                                      น าไปใช้อย่างถูกต้อง **ต้องมีวิจารณญาณในการรับข้อมูลข่าวสาร รู้เท่าทันการส่ือสารทั้งการเป็น 
                                      ผู้รับและเป็นผู้ใช้ 
                        Computing = สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ ท้ังโปรแกรมพื้นฐาน และโปรแกรมเฉพาะทางส าหรับการ 
                                      ท างาน รวมถึงสามารถดูแลรักษาเครื่องให้ข้ันพื้นฐานได้ ในขณะเดียวกันมีการพัฒนา เรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ  
                                      อยู่เสมอ ท้ังในด้านโปรแกรมและอุปกรณ์ และท่ีส าคัญจะต้องใช้คอมพิวเตอร์อย่างรู้เท่าทันด้วย            
                       Career = การน าความรู้มาใช้ให้เป็น ให้เกิดประโยชน์ในการท างาน เพราะปัญหาท่ีพบ คือ เรียนจบมามีความรู้ 
                                แต่ไม่รู้จักการน ามาประยุกต์ใช้ในการท างาน ในขณะเดียวกันจะต้องรู้รอบเพื่อให้เห็นภาพรวมของการ
ท างานและรู้ลึก เช่ียวชาญในหน้าท่ีของตัวเองเพื่อท่ีสามารถต่อยอดหรือพัฒนางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ต้องพัฒนา
ตัวเองและเรียนรู้อยู่เสมอ รับฟังความคิดเห็นจากเพื่อนร่วมงาน ยืดหยุ่นและพร้อมท่ีจะปรับตัวหรือปรับเปล่ียนต าแหน่งหน้าท่ีได้ 
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                       Change = การไม่ยืดติด ความสามารถในการเรียนรู้และปรับตัวกับสภาพแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลงไปตลอดเวลา                
                                        ในขณะเดียวกันก็ต้องมีเป้าหมายหรือหลักการเป็นที่ต้ัง ไม่ใช่การเปล่ียนแปลงไปตามกระแส 
                                        ตลอดเวลาโดยไม่มีวิจารณญาณ 
 
ภาพบรรยากาศการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
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 ประโยชน์ท่ีได้รับ 
         1. มีความเข้าใจในเรื่องทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 มากยิ่งขึ้น รวมถึงได้แนวทางการน ามาปรับใช้ในการท างานและสอดแทรก
ให้กับผู้ใช้ 
         2. ได้รู้จักวิธีการให้ความรู้อีกรูปแบบหนึ่งซึ่งน่าสนใจ คือ การได้ความรู้จากลงมือท าลงมือคิดด้วยตัวเอง แทนการรับฟังจาก
วิทยากรเพียงด้านเดียว 
         3. ได้พบปะบุคลากรจากหลากหลายสายงานท่ีเกี่ยวข้องกับเยาวชน 
            

หัวข้อการปรับปรุง / พัฒนา รายงานผลการปรับปรุง / พัฒนา ภายในวันที ่
 
 

 

ข้อเสนอแนะอื่นๆ 
................................................................................................................................................................................................................. 

 
ผู้รายงาน....................................................... 

                                                                                              (นางสาวอัมพร ขาวบาง)                                                                                                   
วันท่ี 29 มกราคม 2558 

ความคิดเห็นของหัวหน้าหน่วยงาน 
................................................................................................................................................................................................................. 

ลงช่ือ........................................ 
(.........................................) 

วันท่ี................/.........................../........... 
ความคิดเห็นของผู้บริหารที่ก ากับดูแลหน่วยงาน 
................................................................................................................................................................................................................. 

ลงช่ือ........................................ 
(.........................................) 

วันท่ี................/.........................../........... 
หมายเหตุ  :  1. จัดท ารายงานฯ หลังจากเข้าอบรม / สัมมนา / ศึกษาดูงาน ภายใน 15 วัน เสนอหัวหน้าหน่วยงาน 
                2. หัวหน้าหน่วยงานเสนอความเห็น ภายใน 3 วัน เสนอผู้บริหารที่ก ากับดูแล 
                3. แจ้งผู้รายงานทราบ  และจัดเก็บเข้าแฟ้ม  รายงานการเข้าอบรม / สัมมนา / ศึกษาดูงาน 
                4. หัวหน้าหน่วยงานติดตามผลการปรับปรงุพัฒนา   
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