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1.บคุคลที่มีพรสวรรคต์ิดตวัเป็นพิเศษ (Talent or Gifted)
2.บคุคลท่ีมี Human –Touch, Service  Mind, Sympathy
3.บคุคลที่มีทกัษะวิชาชีพ (Knowledge Worker) 
4.บคุคลท่ีสรา้งมลูคา่เพิ่มใหต้นเอง (High Value-added Person) 
5. บคุคลที่มี Growth Mindset

การสมัมนา เร่ือง “New Normal กบัศาลยตุธิรรม :โลกเปล่ียน คนปรบั Upskill และ Reskill อย่างไรใหมี้ทกัษะแห่งอนาคต”  ในวนัจนัทรท่ี์ ๒๙ มถินุายน ๒๕๖๓

คนแบบใดจะอยู่รอดในอนาคต
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Resource scarcity and 
climate change

Depleted fossil sea levels
and water shortages

Demographic shifts.

The changing size, 

distribution and age profile 

of the world’s population.

Technology 
breakthroughs.

Rapid advances in 
technology innovation

Shift in global economic power
Power shifting between 

developed and developing 
countries

Rapid urbanization
Significant increase in the 
world’s population moving 

to live in cities.

5 Megatrend 

The force shaping the future.



Change & Risk

Disruptive Technology

People

Change

Force to Change

Willing to Change

Change in Good Year

Continuous Change 

The New Trend of work… 2030

Contractor /Outsourcing

Freelancer

Gig Worker
Crowd Worker



Change

Disruptive Technology

People

Pandemic

Covid 19



ผลกระทบจากการระบาด Covid 19   
ท าใหป้ระเทศตอ้งปรบัเปลี่ยนสูก่ารใชชี้วิตวิถีใหม่ New Normal

และเกิดการเร่งใช้เทคโนโลย ีDigital 
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ผลกระทบ Covid-19

เอกชน และภาครัฐ
- กระแสเงินสด (Cash Flow)
- ตระหนกัตน้ทนุ (Cost Conscious)
- ลดขนาดองคก์ร (Downsizing)
- ใชก้  าลงัคน พนกังานเทา่ที่จ  าเป็น (Lead Manpower)
- รูปแบบการท างานเปลี่ยนไป

Lockdown

Work From Home
รูปแบบการท างานเปล่ียนไป

- เกิดความเครยีด
- ตื่นเชา้ ตรงเวลา
- ใชส้มาธิ ใชพ้ลงังานสงู
- ประชมุเนือ้หาแนน่
- ปฏิสมัพนัธล์ดลง
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"New Normal"

"ความปกตใินรูปแบบใหม่"

ผลกระทบ Covid-19

Shutdown
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"New Normal" หรือ "ความปกตใินรูปแบบใหม่"

ใช้ครั้งแรกในปี ค.ศ. 2008 โดย Bill Gross

ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท Pacific Investment Management (PIMCO)

นิยาม "New Normal" เป็นสภาวะทีเ่ศรษฐกิจโลกมีอัตราการเตบิโตชะลอตัวลงจากในอดตี และเข้าสู่อัตราการเตบิโตเฉลี่ย

ระดับใหม่ทีต่ ่ากว่าเดมิ ควบคู่ไปกับอัตราการว่างงานทีสู่งขึน้อย่างต่อเน่ืองหลังเกิดวิกฤตทิางการเงนิในสหรัฐ 
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ราชบัณฑิตยสภา โดย รศ.มาลี บุญศิริพันธ์ "New Normal” แปลว่า ความปกติใหม่ ฐานวิถีชีวิตใหม่ 

คือ รูปแบบการด าเนินชีวิตอย่างใหม่ ทีแ่ตกต่างจากอดีต เน่ืองจากมีบางส่ิงมากระทบ จนแบบแผนและแนวทางปฏิบัติทีค่นในสังคม

คุ้นเคยอย่างเป็นปกติ  เคยคาดหมายล่วงหน้าได้ ต้องเปล่ียนแปลงไปสู่วิถีใหม่ ภายใต้หลักมาตรฐานใหม่ทีไ่ม่คุ้นเคย www.junlachai.com



“New Normal” ดา้นสาธารณสุขไทย

“New Normal” ในบรบิท “COVID-19” ดา้นของการสาธารณสขุของเมืองไทย โดยทาง ศบค.

ประกาศมาตรการการปอ้งกนัและควบคมุการระบาดของโควิด-19 ท่ีทกุคนตอ้งใหค้วามส าคญั

และปฏิบตัิตามอยา่งเครง่ครดั ไดแ้ก่

- สวมใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยเสมอ - ต้องเว้นระยะหา่ง 2 เมตร

- ล้างมือบอ่ยๆ พกเจลแอลกอฮอล์ - หลีกเล่ียงสถานทีแ่ออัด

- หลีกเล่ียงกลุ่มเส่ียงหรือผู้ทีมี่อาการป่วย                  
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“New Normal” ด้านธุรกจิ เศรษฐกจิ

ในระบบเศรษฐกิจของไทย จ าเป็นต้องอยู่บ้านมากขึน้ 

เกิดการท างานรูปแบบใหม่ “ Work from Home” 

“การท าธุรกิจออนไลน”์   “เรียนออนไลน”์  “ซือ้ออนไลน”์    “เดลิเวอรี่” 

• "New Normal" ด้านไลฟ์สไตล ์ดูหนัง มหรสพ  ?

• "New Normal" ด้านการศึกษา   ?

• "New Normal" ด้านการท่องเทีย่วไทย   ?
www.junlachai.com



"New Normal"

“Now Normal”“Comfort Zone"Change/Crisis
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การสมัมนา เรือ่ง “New Normal กบัศาลยตุิธรรม :  โลกเปลี่ยน คนปรบั 
Upskill และ Reskill อยา่งไรใหม้ีทกัษะแหง่อนาคต”

ในวนัจนัทรท่ี์ ๒๙ มิถนุายน ๒๕๖๓
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www.pwc.com/people 

องคก์รแบบใดจะอยู่รอดในอนาคต

Human come first Technology & Innovation

Green World Corporate is King

www.junlachai.com



Four Possible Worlds of Work in 2030

1. The Yellow World: Here, workers and companies will seek out greater meaning and 

relevance. Workers will find autonomy, flexibility, and fulfilment while working for organizations 

with strong ethical and social standards. The concept of fair pay will predominate in the future 

of work.

2. The Red World: Here, technology will allow tiny businesses to tap into the vast reservoirs 

of information, skills, and financing. HR will no longer exist as a separate function, and 

entrepreneurs will rely on outsourced services for people processes. There would be fierce 

competition for talent, and those with in-demand future skills will command the highest 

rewards.

3. The Green World: As a reaction to strong public opinion, scarce natural resources, and 

strict international regulations, companies will push a strong ethical and ecological agenda

4. The Blue World: Here, global corporations will become larger, powerful, and more 

influential than ever. Companies see their size and influence as the best way to protect their 

profit margins. Top talent is fiercely fought over.

www.junlachai.com



Agile
เป็นแนวคิดในการท างานที่กระตุน้ใหท้กุคน

สือ่สารกนัอยา่งสม ่าเสมอ 
กล้าจะทดลองท าสิง่ใหม่ ๆ กลา้เสี่ยง
ที่จะลองและเรยีนรูจ้ากผลที่เกิดขึน้ 

พรอ้มปรับปรุงตนเองอย่างไม่มทีีส่ิน้สุด 
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Most in-demand skills for the future

McKinsey Global Institute’s research report has highlighted the top three skill sets 
workers will need to secure the best careers for the future. 

1.Higher cognitive : These include advanced literacy and writing, critical 
thinking, and quantitative analysis and statistical skills, research analysts.

2.Social and emotional  These include advanced communication, empathy, to 
be adaptable, and the ability to learn continuously. Business development, 
programming, and counselling require these skills. These jobs are also 
amongst the best careers for the next ten years.

3. Technological This includes everything from basic to advanced IT 
skills, data analysis, and engineering. These future skills are likely to be the 
most highly paid.

www.junlachai.com

https://www.weforum.org/agenda/2018/06/the-3-skill-sets-workers-need-to-develop-between-now-and-2030/
https://www.simplilearn.com/learn-how-these-alumni-transformed-their-careers-with-simplilearn-article
https://www.simplilearn.com/tutorials/data-analytics-tutorial/how-to-become-a-data-analyst


Future of Job

1. เปลี่ยนแปลงรูปแบบการท างาน (Redesign)

2. ใช้เทคโนโลย ีDigital ในการอ านวยความสะดวก

3. เปลี่ยนแปลงและเพิม่พูนทกัษะในการท างาน

www.junlachai.com



www.junlachai.com



Disruptive Technology
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The World Economic Forum 
ประมาณการณไ์ว้ว่า...ภายในปี 2022

54%

จ าเป็นจะต้องเพิม่ทกัษะคร้ังใหญ่

ของพนักงานทัง้หมด

www.junlachai.com

ท าไมตอ้ง Upskill Reskill?



Re-skill การสร้างทกัษะใหม่ๆ 
กระบวนการเรยีนรูท้กัษะใหม่ เพ่ือท่ีจะใหเ้ราท างานท่ีแตกต่างไปจากเดิมได้

หรอืกระบวนการฝึกฝนผูค้นเพ่ือใหท้ างานท่ีต่างไปจากเดิมได้

Up-skill  การเสริมสร้าง พัฒนาทกัษะเดมิทีม่อียู ่
เป็นการใหค้วามรูอ้ยา่งตอ่เน่ืองเพ่ือชว่ยพฒันาทกัษะควบคูไ่ปกบัเสน้ทางการท างานปัจจบุนั   

พนกังานที่ไดร้บัการ Up-Skill อาจจะเป็นผูท้ี่ท  างานในองคก์รมานาน 

Cambridge Dictionary

www.junlachai.com

According to the Cambridge dictionary

Upskilling is “the process of learning new skills 

or of teaching workers new skills”

Reskilling is “the process of learning  new skills 
so you can do a different job, or of training  people 
to do a different job.”



Upskill - Reskill

1 2

Reskill
การสร้างทกัษะใหม่ๆ 
ความรูใ้หม ่  ทกัษะใหม ่

เพื่อรบัมือกบัการเปลี่ยนแปลงใหม่

Upskill
การเสริมสร้าง

พฒันาทกัษะเดมิ
การเสรมิสรา้ง เพ่ิมพนูความรูเ้ดิม 

ทกัษะเดิม เพื่อรบัมือกบั
การเปลี่ยนแปลงใหม่



...ปฎเิสธไม่ได้เลยว่าในยุคดจิติอล เกอืบทุกองคก์รจะต้องมกีารปรับตัวหรือปรับการท างาน
เพือ่ใหอ้ยู่รอด และด้วยสถานการณต่์าง ๆ ทีเ่ปลีย่นแปลงอย่างรวดเร็ว ท าใหอ้งคก์รต้องมี
Upskill และ Reskill เพือ่ปรับเปลีย่นการท างานและพัฒนาทกัษะพนักงานเพือ่ใหเ้กดิความรู้
ความสามารถทีเ่ท่าทันกับอนาคตทีจ่ะเกิดขึน้...

The World Economic Forum ไดค้าดการณไ์วว้่า ในอนาคตจะมีการโยกยา้ยงาน หรอืงานอยา่งอื่น
เขา้มาแทนที่ 75 ล้านต าแหน่งภายในปี 2565 ใน 20 ประเทศเศรษฐกิจหลกั และในขณะเดียวกนั

คาดว่าจะมีการสรา้งหรอืเพ่ิม 133 ล้าน บทบาทหรือต าแหน่งใหม่ที่ถกูขบัเคลื่อนโดยเทคโนโลยีและดิจิตอล
(The World Economic Forum, 2018)

www.junlachai.com

ท าไมตอ้ง Upskill Reskill ?

https://talentguard.com/reskilling-upskilling-strategic-response-changing-skill-demands/


ท าไมต้อง UpSkill ReSkill

Klaus Schwab นกัเศรษฐศาสตร ์ประธาน WEF กลา่วในการประชมุ WEF 2016 

“... ในปี 2022  แรงงานทั่วโลกอยา่งนอ้ย 54% หรอืครึง่หนึง่ตอ้งการ Re-skill และ Up-skill เพราะ
จะมีงานจ านวนมาก   ถกูแทนท่ีโดยเทคโนโลยี และ AI  กลุม่สาขาที่จะถกู Disruption ไดแ้ก่

Media, Education, Energy และ Healthcare   
จะถูกแทนทีโ่ดย 

Digital Media, Ed Tech, Sustainable Energy และ Biotechnology…”

www.junlachai.com



IBM - McKinsey - CNBC
แนะทางออกส าหรับแรงงานยุคใหม่

IBM “...แรงงานทั่วโลกกว่า 120 ลา้นคน  ตอ้งพฒันาทกัษะการท างานใหม่ๆ   นอกจากนีต้อ้ง  
พฒันาความสามารถในการปรบัตวั การบรหิารจดัการเวลา และความสามารถในการ
ท างานรว่มกนัเป็นทีม...”

McKinsey “... ระบวุ่า ตอ้งพฒันา  ทกัษะทางเทคโนโลยี, ทกัษะทางสงัคม (การสื่อสาร –
ความเห็นอกเห็นใจ) และทกัษะดา้นการคิดวิเคราะห ์  เพ่ือใหแ้รงงานท าในสิ่งท่ี AI
ท าไมไ่ด.้..”

CNBC “... แรงงานตอ้งมีความยืดหยุน่   ท  างานไดห้ลากหลาย สามารถท างานเป็นทีม  หรอื Agile 
สามารถคิดวิเคราะห ์  มีทกัษะทางภาษา   และเทคโนโลยี ...”     

ท าไมต้อง UpSkill - ReSkill
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Upskill Reskill

เพ่ืออะไร?

1. พฒันาตนเอง
2. องค์กร
3. กระแสสากล

Job Secure
ความมั่นคงในการท างาน



Upskill Reskill

เร่ืองอะไร?
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ศูนยป์ระเมนิทางจติวทิยา คณะจติวทิยา จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย

Upskill การท างานเพ่ือสรา้งความเป็นเลิศ

1. Networking & Partnering

2. Creativity
3. Digital  Literacy
4. Agility
5. Lifelong Learning
6. Leadership, Including Empowering and Inspiring other
7. Complex Problem Solving



Digital literacy
ทกัษะความเขา้ใจและใชเ้ทคโนโลยีดิจิทลั
ครอบคลมุความสามารถ 4 มิติ
•การใช ้(Use)

•เขา้ใจ (Understand)

•การสรา้ง (create)

•เขา้ถึง (Access) เทคโนโลยีดิจิทลั 
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ

www.junlachai.com



By Debbie, Eshelman    January 31, 2020

AASA
กลยุทธพ์ฒันา  Upskill Reskill  ในองคก์ร

1 
Awareness 

2 
Assessment 

3 

Strategy 

4 
Acceptance 



1

ข้ันตอนในการปรับ Upskill Reskill  

2

3

4

5

ระบทุกัษะที่ตอ้งการส าหรบัธรุกิจ ภารกิจใหม่ (New Model)

สรา้งทกัษะใหแ้ก่พนกังาน : Training, Coaching, OJT, E-Learning …

ประเมินทกัษะใหม่เป็นระยะ

วิเคราะห ์พฒันาทกัษะพนกังานตอ่เน่ือง

ปรบัองคก์รใหเ้ลก็ลง  แตผ่ลลพัธเ์ทา่เดิมหรอืเพ่ิมขึน้ และตอบสนองรวดเรว็



สิ่งท่ีองคก์รควรท าในการ Upskill และ Reskill ใหก้บับคุลากร คือ
1. ท าแบบจ าลองสถานการณก์ าลังคน (Manpower Landscape) 
การวางแผนก าลงัคนเชิงกลยทุธ ์ จากนโยบายขององคก์ร ในอนาคตจะมีภารกิจหรอืพนัธกิจอะไร ตอ้งใช ้  

ก าลงัคนแบบใด จ านวนเทา่ใด  จากนัน้จึงจดั Upskill และ Reskill ของแตล่ะหนว่ยงาน อีกทัง้ประเมนิช่องว่าง
ของความสามารถ (Competency Gap) 
2. สร้างโปรแกรมการ Upskill และ Reskill ใหก้บับคุลากรในสว่นงาน
3. สร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ 
ท าอยา่งไรใหก้ารเรยีนรูเ้ป็นสว่นหนึง่ของวิถีชีวิตในการท างาน   มุง่การเรยีนรูเ้พ่ือพฒันาใหเ้ก่งขึน้  
เกิดการแลกเปลี่ยนการเรยีนรูซ้ึง่กนัและกนั  มีการแบ่งปันความรู ้และมีวินยัในการเรยีนรู ้

การสัมมนา เร่ือง “New Normal กับศาลยุติธรรม :โลกเปล่ียน คนปรับ
Upskill และ Reskill อย่างไรใหม้ีทกัษะแหง่อนาคต”
ในวันจันทรท์ี ่๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๓



Workshop

V Model
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V Model for analyze Gap skills

Present Future

Mission/Job/Role

1. ….

2. ….

3. ….

Mission/Job/Role

1. ….

2. ….

3. ….

Knowledge/Skill

1. ….

2. ….

3. ….

4. ….

5. ….

Knowledge/Skill

1. ….

2. ….

3. ….

4. ….

5. ….

Gap Skills



สถาบันอุดมศึกษาในยุค Digital

1. Technology เป็นโอกาสการพฒันาองคก์รและระบบ  (Organization Development)

2. ใช ้Technology Digital ออกแบบระบบใหผู้เ้รยีนเขา้ถงึไดเ้สมอภาค
3. ผูบ้รหิารมีนโยบาย และแผนงานสง่เสรมิ สนบัสนนุอยา่งชดัเจน

4. หลกัสตูรตอบสนองตอ่ความจ าเป็นสงัคมและผูเ้รยีน

5. ระบบการบรหิารและการด าเนินการปรบัตวัไดร้วดเรว็ (Agile and Flexible)

6. บคุลากรสนบัสนนุมีความรู ้ความสามารถสอดคลอ้งกบัการเปลี่ยนแปลงใหม่

7. สง่เสรมิใหเ้กิดการแลกเปลี่ยน รว่มมือระหว่างมหาวิทยาลยั เพ่ือการพฒันาที่ยั่งยืน

www.junlachai.com
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