
Reform

ร ุนแรง High Tech
High Touch

รวดเร ็ว

Transformต อเน  ือง

เพ ิ มระด บั Connectivity

เก ดิ Interactivity

ม  ีMobility

คล ื นล ูกท ี  5

สภาพการเปล  ียนแปลง
(Mode of Change)

เง  ือนไขใหม  (New Condition)

ข อจำก ดัใหม  (New Limitation) Goods & 
Service

Information &
 Knowledge

ร ปูแบบการแลกเปล  ียนแบบใหม  
(New Trade)

การเร ียนร  ูแบบใหม  
(New Learning)

เราจะอย  ูรอดในสภาพการเปล  ียนแปลง
อย างม ีความส ุขได อย างไร ? (HOW?)

เราร  ูจ กัส ื อสารก บัคนมากข  ึน
แต กล บัไม ค อยร  ูจ กัเพ  ือนบ าน

เราร  ูจ กัโลกภายนอก (Outer space)
แต ก บัไม ร  ูจ กัโลกภายในต วัเรา (Inner)

Paradox of TIME

Leverage คนอ  ืน

ทำต วัเป ็น "HUB"

ต อง Balance

ต องม ี "Focus"

บ รูณาการ 
"Integration"

ฝ นัใหญ ได 
แต ต องร  ูจ ักต ัวเอง

พล ังของท องถ  ิน

Place
Product base

Knowledge base Product

พ ฒันา Skill Labor
Learn How
to Learn

"What W e  Believe

What W e  Think

สร าง Knowledge 
Worker

People

ส ิ งท ี ต องปร ับใหม 
(Paradigm Sift)

Resource Base
More for Less

Competency Base

Less for More New Work
Work New

เปล ี ยนจากส ังคมลดทอนกำล ัง
(Pullback Society)
ส ู ส ังคมเต ิมเต ็มพล ัง
(Cooperative Society)

Partnership
ห ุ นส วนร วม

เน นบ รูณาการ 
(Integration)

Collaborative
Network

หากม โีอกาสมาแล วเราจะฉวยโอกาสได อย างไร?

หากไม ม โีอกาสเราจะสร างโอกาสได อย างไร?
โอกาส - Opportunity

Con D o  Approach
เราทำได  เราทำได  !!!!

กระบวนท ศัน ใหม 
(Paradigm Shift)

SKILL - ท ักษะใหม 

Technology - เทคโนโลย ี

Innovation - นว ตักรรม

STI - สต ิ

Citizen Centered

Public Mind
ข าราชการอาช ีพ
ไม เพ ยีงอาช พีข าราชการ

Make it Big

Make it Lean

Make it Better

Make it Different

พ ฒันาการ

Clear and Clean
Care and Share

Shape and Sharp

SMART ราชการ

ระบบราชการใหม 

R e -Thinking Vision
Re-Imagine Action
Re-Managing

Re-Education

Re -TIME เพ ื ออย  ูรอด

ความต องการการเปล  ียนแปลง

ความต องการการม สี วนร วม

ความต องการความม ีอ สิระ

ความต องการท ี จะม ีความม ั นคง

Need ของคนย ุคใหม 
ประชาชนพ นัธ ุ ใหม  

ย างก าวแห งการเปล
 ี ยนแปลง

The Dance of Change

Inactive
  Reactive
  Proactive

   Interactive

Head - สมอง
Hand - ท กัษะ
Heart - จ ิตใจ

Health - ส ุขภาพ
Hom e - อบอ  ุน

เอกสารประกอบการบรรยายพ เิศษ การพ ฒันาองค การแห งการเร ยีนร  ู 
ภก.ประชาสรรณ   แสนภ กัด  ี     www.prachasan.com
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