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หลกัสตูร พฒันาทกัษะในภาวะปกตใิหม ่(New Normal) เพือ่ยกระดบัการท างาน 
(New Normal | Reset for Better Skills on Your Job) 

 
หลักการและเหตผุล 
 โลกของการท างานในยุคหลังโควิด-19 ซ่ึงเข้าใจกันโดยท่ัวไปว่า สังคมการท างานแบบนิวนอร์มอล ท่ีก าลัง
เผชิญหน้าการใช้ดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ (Digital life & Workplace) ท าให้เกิดการปรับเปลี่ยนแนวทางและการพัฒนา
ทักษะท่ีส าคัญเพื่อตอบโจทย์การท างานท่ีเปลี่ยนแปลงไปขององค์กรทางธุรกิจในทุกแขนง เช่น ธุรกิจการบริการ ขนส่ง 
การศึกษา รวมถึงการตลาดสมัยใหม่ท่ีต้องบูรณาการเพื่อเข้าถึงและรองรับดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชัน่ขององค์กรนัน้ ๆ 
ในอนาคตอันใกล้ซ่ึงมีเป้าหมายท่ีส าคัญคือ ลูกค้า (Customers) 

New Normal ท่ีคนส่วนใหญ่เรียกว่า "ภาวะปกติใหม่" แต่เดิมเป็นเพียงกระบวนการสืบเน่ืองจากความไม่คุ้น
ชิน หรือ ให้ความรู้สึกว่า ผิดปกติ แต่ด้วยสถานการณ์และปัจจัยต่าง ๆ จึงส่งผลให้เกิดการปรับตัวเพื่ออยู่ร่วมกับ
ภาวะไม่ปกติจนเป็นวิถีท่ีปกติและเคยชินในท่ีสุด เพื่อให้ก้าวข้ามความหวาดระแวงและความเฉื่อยชา การเตรียมความ
พร้อมและพัฒนาทักษะใหม่ท่ีท้าทายกว่าเดิม (New Skills) จึงมีความส าคัญอย่างยิ่งท่ีจะใช้โอกาสของการเปลี่ยนแปลง
กับบทเรียนท่ีก าลังเกิดข้ึน ทัง้นี้มิได้หมายถึงเพียงการอยู่ร่วมกันด้วยบริบทของการสร้างวัฒนธรรมใหม่โดยใช้ประเด็น
การป้องกันตามมาตรการควบคุมโรคเท่านัน้ แต่จะต้องมีการยกระดับให้เกิดสมรรถนะท่ีสามารถสร้างผลลัพธ์ในการ
ท างานได้ด้วย 

ในมุมมองเชิงเศรษฐศาสตร์ New Normal ไม่ใช่ค าใหม่ แต่ในความหมายท่ีกล่าวถึงนี้ เป็นสภาวะการณ์ของ
การเผชิญซ ้ าอีกครั้งกับความหมายใหม่ท่ีมาพร้อมกับการเผชิญวิกฤติไวรัสโควิด -19 พร้อมกันทั้งโลก ท าให้เกิด
ประสบการณ์ร่วมกันท่ีเช่ือมโยงความรู้สึกทัง้ต่อการปฏิบัติตนเองและความรู้สึกต่อการบริหารจัดการภาครัฐรวมไปถึง
โลกแห่งการท างานและการประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมต่าง ๆ 

ในบริบทองค์กรซ่ึงมีความเป็นรูปธรรมของการบริหารจัดการท่ีเด่นชัด ส่วนใหญ่มีการอยู่ร่วมกันภายใต้
โครงสร้างการบริหารงานในแนวดิ่ง (Vertical organization structure) ท่ีต้องให้ความส าคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการมี
วินัย ในการอยู่ร่วมกันมาเป็นอันดับแรก สะท้อนให้เห็นถึงความเข้มงวดในด้านคุณภาพของการอยู่ร่วมกัน และ
ปฏิบัติงานท่ีได้รับมอบหมายอย่างเต็มศักยภาพ แต่อย่างไรก็ดี การปรับตัวขององค์กรในสถานการณ์ท่ีเป็นความท้า
ทายต่อสถานภาพด้านการจ้างพนักงาน ด้านความสุข ความสัมพันธ์ ท่ีได้ผลกระทบจากสถานการณ์โควิด – 19 
ในช่วงท่ีผ่านมา ท าให้เกิดความสูญเสียต่อองค์กรทัง้ทางตรงและทางอ้อมท่ีจะต้องรรักษาเสถียรภาพและความม่ันคง
ทางธุรกิจไว้อย่างเต็มท่ี 

ทรัพยากรมนุษย์ นับเป็นทุน (Human Capital) ส าคัญท่ีสุดท่ีองค์กรจะต้องเอาใจใส่และวางแผนการพัฒนา 
เพื่อแก้ไขปัญหาท่ีมากับวิกฤติอีกทัง้การเสริมพลังใจและยกระดับทักษะใหม่ให้เกิดข้ึน รวมการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์
ต่อการปฏิบัติงานท่ีมีความซับซ้อนและต่างไปจากเดิมโดยจ าเป็นจะต้องอาศัยความเข้าใจใน ภาวะใหม่ หรือ New 
Normal เป็นจุดเร่ิมต้นใหม่อีกครั้ง เพื่อสร้างความสามัคคีและรวมพลังสู่การขับเคลื่อนองค์กรและพัฒนาทักษะท่ี
จ าเป็นในการสร้างประโยชน์และความส าเร็จได้อย่างยั่งยืนต่อไป 
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 จากผลส ารวจของท่ีประชุมเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum) ได้มีการคาดการณ์ว่า อัตราส่วน
ระหว่างการจ้างงานมนุษย์และเคร่ืองจักรกลจะมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็วในปี 2563 โดยมีอัตราการจ้าง
งานมนุษย์ร้อยละ 67 และเคร่ืองจักรกลร้อยละ 33 ขณะเดียวกันยังคาดการณ์ว่าจะเพิ่มเป็นอัตราการจ้างงานมนุษย์
ร้อยละ 53 และเคร่ืองจักรกลร้อยละ 47 ภายในปี 2568 

ด้วยปัจจัยเงื่อนไข และเหตุผลสนับสนุนความท้าทายท่ีจะต้องพัฒนาทรัพยากรบุคคลดังกล่าวมาแล้วนัน้ ใน
อนาคตองค์กรชัน้น าจะมีชั่วโมงการท างานของเคร่ืองจักรกลมากกว่าชัว่โมงการท างานของมนุษย์อย่างเห็นได้ชัด 
ดังนัน้เพื่อเตรียมความพร้อมให้ ‘มนุษย์’ ยังมีความส าคัญและสามารถท่ีจะท างานในโลกท่ีก าลังพัฒนาไปข้างหน้าอย่าง
รวดเร็ว เราจึงจ าเป็นต้องเร่งปรับตัว พัฒนาทักษะการท างาน (Up Skill และ Re-skill) โดยเฉพาะการเรียนรู้ทักษะ
ต่างๆ ท่ีมีความส าคัญและสามารถน าไปใช้ในการท างานในอนาคตได้ ซ่ึงทักษะนัน้มีความจ าเป็นอย่างยิ่งและเร่งด่วนใน
ปัจจุบัน เพื่อการแข่งขันและความพร้อมของทีมท่ีจะรับมือกับความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน 

หลักสูตรนี้ มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพพนักงานจากสถานการณ์นิวนอร์มอล เพื่อให้เกิดการยกระดับการ
ท างานและสร้างความเข้าใจอันมีปัจจัย 4 ด้านท่ีจะส่งผลให้ทักษะในยุค New Normal  ดังนี ้

1. การปรับเปลี่ยนความคิดให้สอดคล้องกับสถานการณ์ (Cognitive Flexibility) 
2. แนวคิดแบบยืดหยุ่นเพื่อการเติบโตและพัฒนา (Growth Mindset) 
3. การใช้ข้อมูลและประโยชน์จากดิจิทัล (Digital & Data) 
4. การมุ่งความส าคัญไปท่ีมนุษย์ (Human Centric) 

 

วตัถปุระสงค ์
• เพื่อให้ผู้อบรมเกิดความตระหนักและเข้าใจถึงสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
• เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมทักษะและสร้างโอกาสการเรียนรู้ในสภาวะใหม่ New Normal ให้เกดิการพัฒนา

ตนเอง พัฒนาทีม และพัฒนาองค์กรร่วมกัน 
• เพื่อแสวงหาโอกาส และบริการจัดการ ตลอดจนการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 
• เพื่อยกระดับสมรรถนะใหม่สู่การเป็นพนักงาน “นักจัดการการเปลี่ยนแปลง New Employee in New 

Normal” 
• เพื่อพัฒนาทักษะใหม่ให้เท่าทันต่อการใช้งานในอนาคต 

 
กลุม่เป้าหมาย 

• พนักงานทุกคนในองค์กร 
• บริษัทฯ หรือธุรกิจ ท่ีต้องการพัฒนาทีมงาน 

 

ระยะเวลาการอบรม 
 1 วัน / 6 ชัว่โมง 9.00 น. – 16.00 น. 
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ก าหนดการและหวัขอ้การอบรม* 
 

เวลา หวัขอ้ รายละเอียดโดยย่อ 

9.00-9.30 New Normal & Future Skills ท าความเข้าใจกับปรากฎการณ์ New Normal 
และทบทวนบทท่ีส าคัญจากบทเรียนท่ีผ่านมาจาก
กรณี โควิด-19 

9.30-10.30 New Normal ในความหมายใหม่กับการ
ปรับทัศนคติใหม่เพื่อพัฒนาศกัยภาพ 
(Mindset for Beter) 

ท าความเข้าใจและปรับทัศนคติท่ีถูกต้องเกี่ยวกับ
ภาวะปกติใหม่เพื่อส่งเสริมศกัยภาพการท างาน
อย่างมีประสิทธิภาพ 

10.30-11.00 อิทธิพลของ New Normal ต่อการ
สื่อสารและการท างานร่วมกัน 

ท าความเข้าใจการสื่อสารยุคใหม่ 
– Workshop การให้ความหมาย และ การ
วางแผนการพัฒนาทักษะในงาน 

11.00-11.30 หลักการและความส าคัญของการปรับตัว 
และการเข้าใจเทรนด์ 

เรียนรู้ท าความเข้าใจในการปรับตัว เพื่อรู้เท่าทัน
การเปลี่ยนแปลงของเทรนด์ 

11.30-12.00 เทคนิคและการบริหารจัดการคนให้ได้งาน
ในสถานการณ์ใหม่   

– Workshop ฝึกการสื่อสารเพื่อสร้างผลงานเชิง
บวกด้วย New Normal for New 
Communication Skills 

12.00-13.00 พักกลางวัน - 

13.00-14.00 Mindset for Better Skills in New 
Normal 

ปรับกรอบความคิด เกี่ยวกับทักษะต่าง ๆ ในภาวะ
ปกติใหม่ 

14.0-15.00 การเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง เพื่อการ
สร้างทักษะความรอบรู้สู่ New Normal 

เพิ่มทักษะ และศกัยภาพในด้านต่าง ๆ ท่ี
สอดคล้องกับภาวะปกติใหม่ 

15.00-15.45 การน าทักษะใหม่ไปประยุกต์ใช้ให้สอดคล้อง
กับวิกฤติที่ต้องเผชิญ (ในท่ีท างาน) 

จ าลองสถานการณ์ แสดงบทบาทสมมุติเพื่อ
เรียนรู้และร่วมถอดบทเรียนสู่อนาคต 

15.45-16.00 สรุปการเรียนรู้ / ถาม - ตอบ สรุปเนือ้หา ถามตอบปัญหาคาใจ 
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*หลักสูตรอาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อพัฒนาอยู่เสมอ และแทรกจังหวะผ่อนคลายสนุกสนานให้ไม่น่าเบื่อ 
*มีพักเบรกตามเหมาะสม ปกต ิ10.30, 14.30 น. 
 
 
 
 
 
รูปแบบการอบรมสมัมนา 

1. อบรมภายใน In-house Training 
2. สถานท่ีห้องประชุมมีเคร่ืองฉายสไลด์/Projector, ไมโครโฟน, เคร่ืองขยายเสียง 
3. จัดโต๊ะ Classroom / Theatre 
4. การบรรยาย (Lecture) และ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Sharing & Active Learning) 60% 

5. กิจกรรมกลุ่ม และการสัมมนา Workshop, Brainstorming, Game, Video 40% 
ประโยชนท์ีค่าดวา่จะไดร้บั 

• ทบทวนประสบการณ์เดิมและถอดบทเรียนทักษะชีวิตช่วงวิกฤติ และยกระดับความสามารถท่ีจะปรับตัวใน
การท างานกับภาวะ New Normal Job 

• สร้างสัมพันธภาพกับเพื่อนร่วมงาน พัฒนาทักษะเพื่อเข้าใจงานในสถานการณ์แห่งโลก Nel Normal 
• สานพลังการสื่อสารและการรวมพลังเพื่อวางกลยุทธ์ใหม่สู่การเป็นองค์กรยุคใหม่ (New Strategy for 

All) 
• ผู้เข้าอบรม มีความเข้าใจ และ ได้พัฒนาทักษะความรอบรู้ท่ีจะเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง (Change 

Agent Literacy) 
• เกิดทักษะใหม่และพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต New skills for life long 

management 

 
วทิยากร 
 อ.ตรี - ชาตรี ลุนด า (คลิกดูประวัติ) 
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5 บริษัท วิมังสา เทรนนิ่ง จ ากัด | สงวนลิขสิทธิ์ ห้ามท าซ ้ าหรือเผยแพร่ก่อนได้รับอนญุาต โทร 063-446-2488 
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