3. ทักษะชีวิตและการทํางาน
1) ความยืดหยุน (Flexibility)
- ลักษณะความคิด หรือความคาดหวัง
ที่ไมตายตัว พรอมปรับใหเขากับ
สถานการณไดอยางเหมาะสม
2) การปรับตัว (Adaptability)
- ลักษณะการทําตัวใหอยูได ภายใตบทบาท
หนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
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ทักษะที่จําเป็นในศตวรรษที่ 21
(21st Century Skill)

7) มีความเปนผูนํา
(Initiative and Self - Direction)
- คุณลักษณะที่แสดงวาเปนหัวหนาทีม
ทําหนาที่กํากับ ดูแลทีมงานไปสู
เปาหมายที่กําหนดไว

8) รับผิดชอบหนาที่ (Accountability)
- คุณลักษณะทีแ่ สดงถึงความรับผิดชอบ
ตอตนเองและสังคม เพือ่ ความสําเร็จ
ตามเปาหมาย

3) ความคิดริเริม่ (Initiative)
- ความสามารถในสรางสรรคผลงานใหม
ดวยวิธี เทคนิคที่แตกตางไปจากเดิม
มีประโยชนตอตนเอง สังคม

QR Code

กองสงเสริมการมีงานทำ กรมการจัดหางาน
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5) รูจ กั เขาสังคม (Social Skills)
- การรูจ กั วางตัวใหเหมาะกับเวลา และสถานที่
ที่
รูว า สิง่ ใดควรทํา และสิง่ ใดไมควรทํา
ในแตละโอกาส
6) เรียนรูวัฒนธรรม (Cross - Cultural Skills)
- การรูจ กั เขาใจ และยอมรับในความแตกตาง
ของแตละวัฒนธรรม ความหลากหลาย
แตละทองถิน
่ เพือ่ การปฏิบตั ติ นทีถ่ กู ตอง
และเหมาะสม กอใหเกิดสัมพันธภาพทีด่ ี
สงผลตอการยอมรับซึ่งกันและกัน

9) พัฒนาอาชีพ (Productivity)
- การปรับปรุง แกไข เพื่อผลิตสินคา
และบริการใหเปนที่ยอมรับของ
ลูกคามากขึ้น ทําใหเพิ่มมูลคา
ทางเศรษฐกิจได
กองสงเสริมการมีงานทำ กรมการจัดหางาน
www.doe.go.th/vgnew
กกจ. 30/2563 กส. 5

4) ใสใจดูแลตัวเอง (Self - Direction)
- การรูจักเลือกรับและทําสิ่งที่ดี
มีประโยชนใหกับชีวิตของตัวเอง

10) เรียนรูต ลอดชีวติ (Lifelong Learning)
- การเรียนรูส งิ่ ตาง ๆ อยางตอเนือ่ ง
ไมมสี น
ิ้ สุด เพือ่ การปรับตัวใหทน
ั โลก
ทีเ่ ปลีย่ นแปลงตลอดเวลา
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ทักษะที่จําเป็นในศตวรรษที่ 21
(21st Century Skill)
“ทักษะแหงศตวรรษที่ 21” หรือ “21st Century Skill”
เปนทักษะที่จําเปน เพราะสิ่งที่หองเรียนใหกับเราในศตวรรษ
ทีผ่ า นมาจะไมเพียงพออีกตอไป เรากําลังผลัดเปลีย่ นจากยุคปฏิวตั ิ
อุตสาหกรรมเดิมเขาสู “โลกยุคดิจิทัล” อยางเต็มรูปแบบ และ
เปลี่ยนอยางรวดเร็ว เปนโลกที่แรงงานถูกแทนที่ดวยหุนยนต
เครื่องจักรและปญญาประดิษฐที่จะลํ้าหนาขึ้นเรื่อย ๆ จนคิดแทน
คนได หุน
 ยนตกท็ าํ ไดเหมือนมนุษยและมีมาตรฐานเดียวกันหมด
อาจกลาวไดวา โลกหมุนเร็วมากจนทําให “สิ่งที่เด็กเรียนอยู
ในตอนนี้ อาจจะไมเหลืออาชีพนั้นใหทําในอนาคตแลว” ทําให
กํ า ลั ง แรงงานต อ งปรั บ ตั ว และพั ฒ นาศั ก ยภาพของตนเอง
เพื่อใชในการประกอบอาชีพและการดํารงชีวิตอยูในสังคมได
รวมถึงการยกระดับขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ
โดยมีนักวิชาการหลากหลายสาขาในประเทศสหรัฐอเมริกา
ประชุ ม ร ว มกั น และสรุ ป ว า ทั ก ษะที่ จํ า เป นในศตวรรษที่ 21
มี 3 ดานหลัก ๆ ไดแก

1 . ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม
2. ทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี
3. ทักษะชีวิตและการทํางาน

1. ทักษะการเรียนรูแ้ ละนวัตกรรม
1) คิดสรางสรรค (Creativity Thinking)
- คิดสิ่งแปลกใหมที่แตกตางไปจากเดิม
หรือคิดนอกกรอบ เปนประโยชนตอชีวิต
ของตนเอง และสังคม
2) ใสใจนวัตกรรม (Implement Innovations)
- รูจักเรียนรู ปรับใชเครื่องมือ อุปกรณ
เทคโนโลยีใหม ๆ รอบตัว เพือ่ สามารถนํามา
ใชพัฒนางานได
3) มีวจิ ารณญาณ (Critical Thinking)
- การใชเหตุผล รับฟงเหตุผล
คิดใครครวญอยางรอบคอบ
และมีเหตุผล

4) แกไขปญหาเปน (Solve Problems)
- รูจักวิธี และเทคนิคที่นํามาใชแกปญหา
ใหสําเร็จลุลวงตามเปาหมาย
5) สือ่ สารดี (Communication Clearly)
- สื่อความหมายใหเขาใจ ชัดเจน
และถูกตอง ทั้งการพูด อาน เขียน
รวมทั้งทาทางตาง ๆ ที่แสดงออก
6) เต็มใจรวมมือ (Collaborate with Others)
- สรางการยอมรับ การไววางใจ
และการใหความรวมมือ
เพื่อความสําเร็จรวมกันของทีมงาน

2. ทักษะสารสนเทศ

สื่ อ และเทคโนโลยี

1) อัพเดตทุกขอมูลขาวสาร (Information Update)
- ไดรับรูขาวสารอยางรวดเร็ว ถูกตอง LIVE Update
ทันเหตุการณ เพื่อจะไดปรับตัว
WORLD NEWS
ใหทันสถานการณ

NEWS
TODAY

2) การรูเ ทาทันสือ่ (Media Literacy)
- การเลือกรับสื่อที่เหมาะสม
รูจักวิเคราะห กลั่นกรองขาวสาร
เพื่อลดปญหาการไดรับขอมูล
ที่ผิดพลาด

BREA
KIN
NEW G
S

3) รอบรูเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Use and Manage Information)
- รูจักแหลงขอมูล ชองทางสื่อ
เพื่อคนหาและใชสารสนเทศ
ใหเกิดประโยชนกับงาน

4) ฉลาดสือ่ สาร (Intelligent communication)
- รูจักใชสื่อสังคมออนไลน (Social Media)
และสรางเครือขายสื่อสังคมออนไลน
เพื่อการแลกเปลี่ยนขอมูลชวยเหลือกัน
ไดอยางเหมาะสม

