
ฝ กึตนเป น็น กัย ทุธศาสตร 

ค ดิเช งิกลย ทุธ : Strategic
THINKING

มองเป าหมายระยะยาว
(Long term GOAL!)

Strategic: ย ทุธศาสตร 

วางแผนทร พัยากร

วางแผนเช งิระบบ

Planning: การวางแผน

การจ ดัการตามแผน

การทำงานเป น็ท มี

Implementation
Intervention 
การลงม อืดำเน นิการ

การพ ฒันาคน

การพ ฒันากระบวนการ

Development: การพ ฒันา
(ความค ดิ และจ ติใจ)

เข าใจหล กัการประเม นิ

ประเม นิเพ  ือพ ฒันา

Evaluation: การประเม นิผล
(ประเม นิกรอบ SPI)

รายงานผลความสำเร จ็
ระบบรายงานเพ  ือการ
ใช ประโยชน 

Report: การทำรายงาน

ทำต วัเป น็แมงม มุ
น กัพ ฒันา (SPIDER)

ล  ุมล กึในองค ความร  ู

เร ยีนร  ูหลากหลาย
T

การบ รูณาการสองศาสตร 

เช  ือมโยงองค ความร  ู
(เก า และ ใหม )

H

ผสานศาสตร  

รวบยอดองค ความร  ู
A

สร างมโนท ศัน ท  ีช ดัเจน

เช  ือม  ันองค ความร  ู
I

สร างความเป น็ไท
ให แก ตน THAI

ล  ุมล กึในศาสตร 
ท  ีเก  ียวข อง

เร ยีนร  ูองค ความร  ูใหม ๆ
ว ชิาการ (Academic)

เร ยีนร  ูว ธิ กีารท  ีหลากหลา

ฝ กึความชำนาญในแต ละว ธิ ี
ว ธิ กีาร (Method)

เล อืกให เหมาะสม

พ ฒันาให ย ดืหย  ุน
ว ทิยาการ (Technology)

การแยกแยะประเด น็

เร ยีนร  ูล กึในองค ประกอบ
ว เิคราะห  (Analytical)

ค ดิอย างม วี จิารณญาณ

แยบคายล  ุมล กึค ดิรอบคอบ
ว พิากษ  (Critical)

ค นหาความจร งิ

ม กีรอบของการหาข อม ลู
ว จิ ยั (Research)

เก งค นหาเหต  ุหาผล

ช  ีจ ดุป ญัหาได ช ดัเจน
ว นิ จิฉ ยั (Diagnosis)

เป น็น กัถ ายทอดท  ีด ี

พ ฒันาตนเองตลอดเวลา
ว ทิยากร (Trainer)

การเข าถ งึสถาบ นัความค ดิ

การเร ยีนร  ูสำน กัค ดิ
ว ิทยาล ัย (Institution)

เป น็น กัส  ือสารท  ีด ี

การพ ดูเพ  ือการเปล  ียนแปลง
ว ิวาทะ (Speaking)

พ ฒันาตนเองให ครบ
10 ว  ิของน กัพ ฒันา

Think: ค ดิ

Action: ลงม อืทำ
Think: ค ดิ

Action: ลงม ือทำ

Yield: เน นผลงาน

Orgnizing: ใช การจ ดัการ

Unity: ม เีอกภาพ

Network: ทำงานผ านเคร อืข าย

Goals!: เป าหมายช ดัเจน

YOUNG

ทำงานแบบ TA  TA  YOUNG

เตร ียมต ัวให พร อม

เป ็น Facilitator

ร  ูท กุเร ื องในบางอย าง

ร  ูบางอย างในท กุๆ เร  ือง

THAI

อ างจาก : พ ฒันาในงานพ ฒันา
ของ พร อมบ ญุ พาน ชิภ กัด  ิ

SPIDER
MAN

หล กัการ 10 ค 2 ข

เตร ียมต ัวให พร อมเป  ็น Facil i tator
โดย  ดร .  ประชาสรรค  แสนภ ักด ี


