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การบรหิารแบบคดินอกกรอบ 



 

      ขา้ราชการ 

       ครอบครวั 

ประชาชน-คนไทย 



หนา้ทีใ่นการเป็นมนษุย ์
         การใชช้วีติ 
    การดแูลครอบครวั 
       การดแูลสงัคม 
 หนา้ทีใ่นการท างาน 



การบรหิาร 

การมุง่ผลสมัฤทธิ ์

ภาวะผูน้ า 

กระบวนการคดิ 

 

 



PERSONALITY 

Creativity 

Passion 

Opened mind 

Positive thinking 

Persisting 



 
สงัคม 

 
ศลีธรรม 

(คณุธรรม-จรยิธรรม) 
นติศิาสตร-์กฎ ระเบยีบ 

วฒันธรรม 



  

                Justice  

              Human Right  

              Equity  

              Human Dignity  

              Quality-Standard 

 ขา้ราชการ-ขา้ของพระราชา 
 



Profession – วชิาชพี 
ต ารวจ นกักฎหมาย คร ูพระ 

แพทย ์ 
Standard 
Integrity 

Ethic 
 



 
Standard มาตรฐาน 

Integrity การท าในสิง่ทีถ่กูตอ้ง 
Ethic จรยิธรรม ความโปรง่ใส 

ตรวจสอบได ้
 



แนวทางการท างานของขา้ราชการ 
 
รฐัธรรมนญู 

การปฏริปู 

นโยบายรฐับาล ยาเสพตดิ การบรูณา
การ อาเซยีน การตอ่ตา้นการทจุรติ 
อืน่ๆ 

นโยบายรฐัมนตร ี

นโยบายกระทรวง กรม 

นโยบายการปฏริปูระบบราชการ                  
 



การปฏริปูประเทศ 

 การเมอืง 

 การบรหิารราชการแผน่ดนิ 

 กฎหมายและกระบวนการยตุธิรรม 

 การปกครองทอ้งถิน่ 

 การศกึษา 

 เศรษฐกจิ 

 พลงังาน 

 สาธารณสขุและสิง่แวดลอ้ม 

 สือ่มวลชน 

 สงัคม-ศาสนา 

 กฬีาและอืน่ๆ 

 การแกป้ญัหาการทจุรติคอรปัช ัน่ 



การปฏริปูระบบราชการ ๒๕๕๘ 

การเพิม่ประสทิธภิาพการท างาน 

การลดขนาดองคก์ร 

การปรบัโครงสรา้งหนว่ยราชการ 

การกระจายอ านาจ 

การใชห้ลกัธรรมาภบิาล 

การแกป้ญัหาทจุรติคอรปัช ัน่ 



การเพิม่ประสทิธภิาพการท างาน 
 

๑. การพฒันาสมรรถนะการบรหิาร
ทรพัยากรบคุคล HR Scorecard 

๒. การท าตวัชีว้ดั KPI  

๓. การท าแผนพฒันาตนเอง IDP  

๔. การพฒันาคณุภาพการบรหิาร
จดัการภาครฐั PMQA 

 



HR SCORECARD  

 ความสอดคลอ้งเชงิยทุธศาสตร ์

 ประสทิธภิาพของกระบวนการบรหิาร
ทรพัยากรบคุคล 

 ประสทิธผิลของการบรหิารทรพัยากรบคุคล 

 ความพรอ้มรบัผดิดา้นการบรหิารทรพัยากร
บคุคล 

 คณุภาพชวีติและความสมดลุระหวา่งชวีติกบั
การท างาน 



 แนวทางทีจ่ะชว่ยใหส้ามารถปฏบิตังิานไดต้าม
เป้าหมาย 

พฒันาจดุออ่นและเสรมิจดุแข็ง 

 ท าบนฐาน Expectation Competency เทยีบ
กบั Actual Competency 

 ขอ้ตกลงรว่มกนัในการเรยีนรูร้ะหวา่ง
ผูบ้งัคบับญัชาและผูป้ฏบิตังิาน 

 เป็นระบบทีต่รวจสอบไดอ้ยา่งตอ่เนือ่งและเป็น
ข ัน้ตอน 

 
IDP INDIVIDUAL DEVELOPMENT PLAN 

แผนพฒันารายบคุคล 
 



 
IDP INDIVIDUAL DEVELOPMENT PLAN 

 

 ความรูท้ ัว่ไป ความรูเ้ฉพาะ(ต าแหนง่) 

 ทกัษะ ภาษาองักฤษ คอมพวิเตอร ์การ
ค านวณ การประมวลผล 

 สมรรถนะ (Competency) 

     Core competency 

     Functional competency 

     Managerial competency 



 
IDP INDIVIDUAL DEVELOPMENT PLAN 

ความรู ้
 

ความรูท้ ัว่ไป  

ความรูเ้ฉพาะ(ต าแหนง่) 



 
IDP INDIVIDUAL DEVELOPMENT PLAN 

ทกัษะ 
 

 ภาษาองักฤษ – ฟงั พดู อา่น เขยีน 

 คอมพวิเตอร ์– การใช ้การน าเสนอ 

 การค านวณ  

 การประมวลผล 



 
IDP INDIVIDUAL DEVELOPMENT PLAN 

COMPETENCY (สมรรถนะ ) 
 

Skill 

Knowledge 

Self-concept: Self-confidence, 
Attitude 

Trait: Leadership, Initiator etc. 

Motive: Achievement Orientation 



 
IDP INDIVIDUAL DEVELOPMENT PLAN 

สมรรถนะ 
 

Core competency 

Functional competency 

Managerial competency 



 CORE COMPETENCY 

Customer Focus 

Result Oriented 

Expertise 

Change 

Quality Awareness 



 CORE COMPETENCY (1) 

 การมุง่ผลสมัฤทธิ ์ตรงเวลา ตัง้ใจท างาน ละเอยีด
รอบคอบ 

 การท างานเป็นทมี การมสีว่นรว่มตามหนา้ที ่การ
ชว่ยเหลอืทมีใหป้ระสบความส าเร็จ 

 การบรกิารทีด่ ีเต็มใจ ตอบสนองความตอ้งการได ้
ด ี

 การส ัง่สมประสบการณ ์การขวนขวายหาความรู ้
ใหม่ๆ  การน าความรูม้าพัฒนางาน 

 การยดึความถกูตอ้ง ชอบธรรม จรยิธรรม 
ซือ่สตัย ์โปรง่ใส 

 การมององคร์วม 
 



 CORE COMPETENCY (2) 

การตดิวเิคราะห ์

ความรูเ้ก ีย่วกบัการบรหิารงาน 

ตวามเขา้ใจองคก์ร 

การประสานงาน 

การสือ่สารประชาสมัพนัธ ์

ทกัษะการออกแบบ 

 



FUNCTIONAL COMPETENCY 
 

ความรู ้  

ทศันคต ิ

ทกัษะ 



 MANAGERIAL COMPETENCY 

Leadership change 

มมุมองเชงิระบบ 



THE RULE OF MANAGEMENT 

Managing your team 

Managing yourself 



การบรหิารจดัการเพือ่เกดิผลสมัฤทธิ์
ตอ่ภารกจิภาครฐั 

 การก าหนดแผนและการวดัผลสมัฤทธิ ์

 การบรหิารราชการแบบบรูณาการ 

 การพฒันาหนว่ยงานสูอ่งคก์รแหง่การเรยีนรู ้

 การก าหนดขอ้ตกลงในการปฏบิตังิาน 

 การก าหนดแผนการบรหิาราชการทีช่ดัเจน
การบรหิารงานตามหลกัความคุม้คา่ 

 การท างานอยา่งโปรง่ใส 

 



PUBLIC SECTOR MANAGEMENT QUALITY 
AWARD : PMQA 
 
การพฒันาคณุภาพการบรหิารจดัการภาครฐั
เพือ่การแขง่ขนั 
 
 



 การก าหนดความชดัเจนในกระบวนการ
ปฏบิตัริาชการ 

 การทบทวนความจ าเป็นของภารกจิ 

 การทบทวนกฎหมายและระเบยีบที่
เกีย่วขอ้ง 

 การก าหนดระยะเวลาในการปฏบิตังิานที่
แนน่อน 

 การจดัระบบสารสนเทศในการบรกิาร 



 การรบัฟงัขอ้คดิเห็นของประชาชน 

 การเปิดเผยขอ้มลูขา่วสาร 

 การวดัผลสมัฤทธิใ์นการด าเนนิงาน 

 การประเมนิผลการปฏบิตังิานของ
ขา้ราชการ 



PMQA 

 หมวด ๑ Core Values 

 หมวด ๒ การก าหนดยทุธศาสตร ์

 หมวด ๓ ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 

 หมวด ๔ KM - IT 

 หมวด ๕ HR การเจา้หนา้ที ่

 หมวด ๖  คณุภาพ มาตรฐาน 

 หมวด ๗ สรปุ 



   CORE VALUE 11 ประการ 

การน าองคก์รอยา่งมวีสิยัทศัน ์

ความรบัผดิชอบตอ่สงัคม 

การใหค้วามส าคญักบับคุคลากรและผูม้ ี
สว่นไดส้ว่นเสยี 

ความเป็นเลศิขององคก์รทีมุ่ง่เนน้
ผูร้บับรกิาร 

การมุง่เนน้อนาคต 



ความคลอ่งตวั 

การเรยีนรข้ององคก์รและของแตล่ะ
บคุคล 

การจดัการเพือ่นวตักรรม 

การจดัการโดยใชข้อ้มลูจรงิ 

การมุง่เนน้ทีผ่ลลพัทแ์ละการสรา้งคณุคา่ 

มมุมองเชงิระบบ 

    CORE VALUE 11 ประการ 



 หลกัธรรมาภบิาล 

 การบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่ ี

 หลกัธรรมรฐัและบรรษทัภบิาล 

 ธรรม – คณุภาพ ความด ีค าส ัง่สอนในศาสนา 
หลกัประพฤตปิฏบิตัใินศาสนา ความจรงิ ความ
ถกูตอ้ง ความยตุธิรรม กฎเกณฑ ์กฎหมาย 

 อภบิาล – บ ารงุรกัษา ปกครอง ปกป้อง หรอื
คุม้ครอง 

 ธรรมาภบิาล – วธิกีารปกครองทีไ่ปสูค่วามดงีาม 
ทีย่ ัง่ยนือนัไดแ้กค่วามรุง่เรอืงและความผาสกุของ
ปวงชนท ัง้ปวง 

 

   หลกัธรรมาภบิาล 
 



Governance 

 

The way organizations are 
directed and controlled to ensure 
that they are effective in 
achieving their objectives 



“Whatever governance 
arrangements are in place in any 
complaint scheme, it is vital that 
they support and promote the 
integrity of the scheme and office 
bolder and, above all, protect the 
independence of the office bolder, 
particularly from those over whom 
the scheme has jurisdiction” 



THE SIX PRINCIPLES 

Independence 

Openness and transparency 

Accountability 

Integrity  

Clarity of purpose 

Effectiveness 



องคป์ระกอบของหลกัธรรมาภบิาล 

 หลกันติธิรรม 

 หลกัคณุธรรม 

 หลกัความโปรง่ใส 

 หลกัความมสีว่นรว่ม 

 หลกัความรบัผดิชอบ 

 หลกัความคุม้คา่ 



จติส านกึในการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติ 
 



การทจุรติคอรร์ปัช ัน่ 

 การใชอ้ านาจหรอือทิธพิลในต าแหนง่หนา้ทีท่ ี่
ตนเองมอียูเ่พือ่เอ ือ้ประโยชนใ์หแ้กต่นเอง 
ญาตพิีน่อ้งและพวกพอ้ง 

 เงนิ เวลา โอกาส 

 การทจุรติเชงินโยบาย 

 การทจุรติในการใชอ้ านาจแตง่ต ัง้โยกยา้ย 

 การทจุรติในการจดัซือ้จดัจา้ง 

 อืน่ๆ 



ยทุธศาสตรช์าตวิา่ดว้ยการป้องกนัและ
ปราบปรามทจุรติ ระยะ๒(๒๕๕๖-๒๕๖๐) 

 ยดึม ัน่ในหลกัการประชาธปิไตยอนัมี
พระมหากษตัรยิเ์ป็นประมขุ 

 ยทุธศาสตรต์อ้งสอดคลอ้งกบัแนวทางในการ
ตอ่ตา้นการทจุรติคอรร์ปัช ัน่และตอ้งสามารถ
น าไปสูก่ารแกไ้ขปญัหาทีน่ ามาสูก่ารทจุรติใน
ประเทศไทย 

 เนน้การบรูณาการและสง่เสรมิการมสีว่นรว่มของ
ทกุภาคสว่น 

 ตอ้งมสีว่นในการสรา้งคา่นยิมวฒันธรรมสจุรติให้
มคีวามตอ่เนือ่งและย ัง่ยนื สง่เสรมิใหป้ระชาชนมี
ความตระหนกัตอ่วฒันธรรมวือ่สตัยส์จุรติ 



การปลกูฝงั -โตไปไมโ่กง  
การป้องกนั – โกงไปไมโ่ต 
การปราบปรามการทจุรติคอรปัช ัน่ –  
การจดัต ัง้ศาลทจุรติคอรปัช ัน่ 
 



ความทา้ทายในอนาคต 

 



WORLD OF CHANGE AND CONTRAST 

 Global abundance but local scarcity of 
talent 

 Fewer young people and more older 
people, many heading rapidly towards 
retirement 

 Rising demand for new skills 
aggravated by demographic pressures 
and educational shortcomings 



 More diverse and remote or even 
virtual workforces, with different 
attitudes to work across the 
generations 

 Steady change in the nature of work, 
with more and more of us working in 
the fuzzy world of information 

WORLD OF CHANGE AND CONTRAST 



GLOBAL CHANGE 

Globalization 

Digitization 

Urbanization 

Individualization 

Commonization 



  เป้าหมายไทยแลนด ์4.0 

 ความม ัง่ค ัง่ทางเศรษฐกจิทีเ่ป็นระบบเศรษฐกจิ
ทีเ่นน้การสรา้งมลูคา่ทีข่บัเคลือ่นดว้ย
นวตักรรม เทคโนโลย ีและความคดิสรา้งสรรค ์

 ความอยูด่มีสีขุทางสงัคม เป็นสงัคมทีเ่ดนิหนา้
ไปดว้ยกนั ไมท่อดทิง้ใครไวข้า้งหลงั 

 การยกระดบัคณุคา่มนุษยด์ว้ยการพฒันาคน
ไทยใหเ้ป็นมนุษยท์ ีส่มบรูณ์ในศตวรรษที๒่๑ 

 การรกัษส์ ิง่แวดลอ้มเป็นสงัคมทีน่า่อยู ่



Strength from Within - 
Competitiveness 

Connect to the World - 
Connectivity 



การพึง่พาเศรษฐกจิโลก สู ่การสรา้งความ
เขม้แข็งของเศรษฐกจิภายในประเทศ 

การเนน้การผลติสนิคา้โภคภณัฑ ์สู ่การผลติ
สนิคา้เชงินวตักรรม 

การเนน้เงนิทนุและทนุทางกายภาพ สู ่การเนน้
ทนุมนุษยแ์ละเทคโนโลย ี

การกระจกุตวัของความม ัง่ค ัง่และโอกาส สู ่การ
กระจายของความม ัง่ค ัง่และโอกาส 



  GROWTH OF PEOPLE/PEOPLE FOR GROWTH 

Purposeful people 

Innovative people 

Mindful people 

Action-Based people 

 



PURPOSEFUL LEARNING 

Passive learning - Active 
learning 

Duty-Driven – Passion-Driven 

Standardized - Personalized 



GENERATIVE LEARNING 

 การเรยีนในหอ้งเรยีน ในโรงเรยีนและใน
ระบบ เป็นการเรยีนรูน้อกหอ้งเรยีน นอก
โรงเรยีนและนอกระบบ 

 การเรยีนจากขอ้เท็จจรงิ(Fact-Based) เป็น 
การเรยีนทีเ่ร ิม่จากการใชค้วามคดิ(Idea-
Based) 

 การคดิในกรอบ(In the box) เป็น การคดิ
นอกกรอบ(Out of the box) 

 การเรยีนแบบถา่ยทอด(Transmitting) เป็น 
การเรยีนแบบชแ้นะ(Mentoring) 



  MINDFUL LEARNING 

 การเนน้ผลประโยชนร์ว่ม(Common Interest) 
เป็น การเนน้การสรา้งคณุคา่รว่ม(Sharing 
Value) 

 การเนน้ความคดิสรา้งสรรคร์ายบคุคล
(Individual Creating) เป็น การมุง่เนน้การ
ระดมความคดิสรา้งสรรคแ์บบกลุม่(Common 
Creating) 

 การใหร้างวลัจากการแขง่ขนั(Competing 
Incentive) เป็น การใหร้างวลัจากการท างาน
รว่มกนั(Sharing Incentive) 



RESULT-BASED LEARNING 
LEARNING 

 การเรยีนโดยการเนน้ทฤษฎ ีเป็น การเนน้การ
วเิคราะหแ์ละแกไ้ขปญัหา 

 การเรยีนแบบฟงับรรยาย เป็น การท า
โครงงานและแกป้ญัหาโจทยใ์นรปูแบบตา่งๆ 

 การวดัความส าเร็จจากระบบการนบัหนว่ยกติ 
เป็น การวดัความส าเร็จจากการบรรลุ
ผลสมัฤทธิ ์

 การรยีนเพือ่วฒุกิารศกึษา เป็น การเรยีนเพือ่
การประกอบอาชพี 



ทกัษะส าคญัทีจ่ะน าไปสูป่ระเทศไทย 4.0 

Cognitive Abilities 

System Skills 

Complex Problem Solving 

Content Skills 

Process Skills 



ความเกง่ (ความจ า ความรอบรูแ้ละ
การประมวลผล) 

ความใฝ่รู-้การพฒันาตนเอง 
(เทคโนโลยใีหม่ๆ ) 

ความขยนั 

ความอดทน (งานหนกั เหนือ่ย) 

คณุสมบตัใินการเป็นขา้ราชการ4.0 



สมรรถนะในการท างานส าเร็จ 

 Teamwork - การท างานเป็นทมี 

 Professionalism - การท างานแบบมอือาชพี 

 Result orientation - การมุง่เนน้ผลงาน 

 Self management - การบรหิารตนเอง 

 Customer focus - การใสใ่จลกูคา้ 

 Leadership - ภาวะผูน้ า 



มอือาชพี 

ประสพความส าเร็จ 

 เป็นทีย่อมรบั 

ท าไดด้มีคีณุภาพ 

ผูท้ ีรู่แ้ละมคีวามสามารถในการปฎบิตังิาน
ในสายน ัน้ๆไดอ้ยา่งดยี ิง่ สามารถคดิ 
วเิคราะหต์วังานไดอ้ยา่งเยีย่มยอด 
จดัการและแกป้ญัหาไดอ้ยา่งสมบรูณ์
แบบ 



FIVE TALENT IMPERATIVES 

 Talent is strategic issue, and a human 
capital strategy is an intrinsic part of 
any business strategy 

 Diversity is your organization’s biggest 
asset 

 Learning and skills developments is one 
of the most important capability for the 
talent-powered organization 



FIVE TALENT IMPERATIVES 

 Engagement is mystery ingredient that 
can transform business performance 

 Nurturing and developing talent is 
everyone’s concern in your 
organization 



  แนวทางของในหลวง 

เขา้ใจ – เขา้ถงึ – พฒันา 

เศรษฐกจิพอเพยีง  

                     Sufficiency  

                     Efficiency  

                     Immunity 

ทศพธิราชธรรม 
 



การบรหิาร 

การมุง่ผลสมัฤทธิ ์

ภาวะผูน้ า 

กระบวนการคดิ 

 

 



WINNING CULTURE 

Leadership  

Strategy 

Execution 

Leading change 

Trust 

Sale 

performance 

Innovation 

Productivity 

Education 



LEADERSHIP SKILLS 
COMMAND 
CONTROL 
COORDINATION  



EFFECTIVENESS 

Ensuring that the scheme delivers 
quality outcomes efficiently and 
represents good value 



Leadership which defines and 
promotes the values of the scheme 

Keeping to commitment 

Good internal planning and review 
processes 

Quality assurance and a process for 
review of service 



Quality outcomes for complainant, 
organization complained about, 
scheme and all other stakeholder 

Recommendations accepted by 
bodies in jurisdiction 

Effective risk management controls 

Cost effectiveness and value for 
money 



CRITICAL INCIDENT DETECTION = 
HOW TO KNOW WHAT IS SERIOUS 
AND WHAT IS NOT 



  Risk = Susceptibility to 
death, injury, damage, 
destruction, disruption, 
stoppage 

 



CRITICAL THINKING SKILL 

Knowledge 

Comprehension 

Application 

Analysis 

Synthesis 

Evaluation 



พฒันา - DEVELOPMENT 

 The process of growing or causing 
something to grow or become larger or 
more advanced 

 The process of creating something over 
a period of time 

 The state of being created or made 
advanced 



DEVELOPMENT ACTIVITIES (1) 

On the job training 

Coaching 

Job rotation 

Mentoring 

Self learning 

Project assignment 



Work shadowing 

Case study 

Expert briefing 

Electronic learning 

Knowledge sharing 

Story telling 

DEVELOPMENT ACTIVITIES (2) 



LEADING CHANGE 

Be the change that you wish to 
see in the world 



ความศรทัธาในการท าความด ึ
การหลกีพน้สิง่ไมด่ ี
การคดิเป็นระบบ 
 



         การเก็บเศษแกว้แตกและหอ่กอ่นทิง้ 
      การสอนเรือ่งการละเวน้การปฏบิตัหินา้ที ่

 



ความกตญัญตูอ่แผน่ดนิเกดิ 





  แนวทางของในหลวง 

 เขา้ใจ – เขา้ถงึ – พฒันา 

การพฒันาทีย่ ัง่ยนื-เศรษฐกจิพอเพยีง  

                     Sufficiency  

                     Efficiency  

                     Immunity 

ทศพธิราชธรรม 
 



๑. ทาน  คอืการให ้
๒. ศลี คอืความประพฤตดิงีาม  
๓. บรจิาค คอืความเสยีสละ  
๔. อาชวะ คอืความซือ่ตรง  
๕. มทัวะ คอืความออ่นโยน 
๖. ตบะ คอืความทรงเดชเผากเิลสตนัหา  
๗  อ ั ก โ ก ธ ะ  คื อ ค ว า ม ไ ม่ ก ร ิ้ ว โ ก ร ธ  
๘ .  อวิห ิงสา  คือความไม่ข่ม เหงเบียดเบียน  
๙ ข ั น ติ  คื อ ค ว า ม อ ด ท น 
๑๐. อวโิรธนะ คอืความไมค่ลาดธรรม 
 

หลกัทศพธิราชธรรม  



     การคดิเป็นระบบ 
Systematic Thinking 



 การสงัเกต             

 การต ัง้ประเด็น 

 การคน้ควา้หาขอ้มลู   

 การวเิคราะห ์

 การสรปุ 

SYSTEMATIC THINKING 



SYSTEMATIC THINKING 

Positive Thinking 

Lateral Thinking 

Holistic Thinking 

Creative Thinking 

Strategic Thinking 



 Positive Thinking 

          การคดิบวก 

 



WAYS TO BOOST POSITIVE THINKING 

 Ask yourself,”Do I think positively?” 

 Strengthen your memory for positive 
information 

 Strengthen your brain’s ability to work 
with positive information 

 Strengthen your brain’s ability  to pay 
attention to the positive 

 Condition yourself to experience 
random movements of positivity 



 Think positive, but not too  much, and 
think negative when you need to 

 Practice gratitude 

 Savor the good moments 

 Generate positive emotions by 
watching fun videos 

 Stop minimizing your successes 

 Stop all-or-nothing thinking  



 Lateral Thinking 

       คดินอกกรอบ 



Thinking out of the box 

Lateral thinking 

Creative thinking 



WHEN TO USE LATERAL THINKING 

Problem solving 

Finding new ways 

For inventions and innovation 



 Lateral thinking is a set of processes that 
provides a deliberate, systematic way of 
thinking creatively that results in 
innovative thinking in a repeatable 
manner. While critical thinking is 
primarily concerned with judging the true 
value of statements and seeking of errors. 
Lateral thinking is more concerned with 
the “movement value” of statements and 
ideas. A person uses lateral thinking to 
move from one known idea to creating 
new ideas 



STEPS TO TRANSFORMATION 

 Dream it 

 Envision it 

 Think it 

 Grow it 

 Become it 

 Live it 

 Own it 



LATERAL THINKING TECHNIQUES 

 Focus – Sharpen or change your focus to 
improve your creative efforts. (Focus tools – 
open mind to new possibilities in the search 
for new ideas) 

 Random entry – Use unconnected input to  
open new line of thinking 

 Alternatives – Use concepts to breed new 
ideas. (Break free current thinking patterns )  

 Challenge- Break free from the limits of 
accepted ways of doing things 



LATERAL THINKING TECHNIQUES 

 Provocation and movement- Move from the 
provocative statement to useful ideas 

 Harvesting – Select the best ideas and shape 
them into practical solutions. (Harvest tools - 
help maximize value)  

 Treatment of ideas – Strengthen and shape 
ideas to fit an organization or situation. 
(Treatment tools – ground the creativity 
process by making the wild ideas and make 
them fit the real world constraints, 
resources, and support.) 

 



 
   Holistic Thinking 

         มององคร์วม 



SYSTEMATIC THINKING 

Positive Thinking 

Lateral Thinking 

Holistic Thinking 

Strategic Thinking 

Creative Thinking 



THE MOST POWERFUL TYPES OF 
CREATIVE THINKING 

Reframing – open up creative 
possibilities by changing our 
interpretation of an event, 
situation, behavior, person or 
object 





Insight – an idea that appears in 
the mind as if from nowhere 

 
  Art          Science 





  

Mind Mapping – get the ideas 
down on paper and arrange them 
into a logical sequence 







Creative Flow – idea, words, notes, 
colors or whatever 

   Start to flow easily and naturally 





 

  Strategic Thinking 
   Art          Science 

 
  Primary – Secondary - Tertiary 



     การคดิเป็นระบบ 
Systematic Thinking 



  ลกัษณะการคดิเชงิระบบ 

 การคดิอยา่งมหีลกั (Principles) - Natural 
Law 

 การคดิอยา่งมเีหตผุล (Rational)  

               Cause and effect  

               Logical reasoning  

               Strategic  

               Reasoning  

               Regulative 



  ลกัษณะการคดิเชงิระบบ 

การคดิอยา่งมรีปูแบบ (Mental 
Model) 

การคดิอยา่งมกีรอบ (Frame) 

การคดิอยา่งมวีตัถปุระสงค ์
(Objectives) 



คณุสมบตัขิองนกัคดิเชงิระบบ 

มสีตปิญัญา 

มสีมาธแิละความจ าด ี

มหีลกัการ 

มเีหตผุล 

มรีะเบยีบความคดิ 

มคีวามคดิในหลายมติ ิ

 

 



คณุสมบตัขิองนกัคดิเชงิระบบ 

มคีวามคดิท ัง้จากภายในและ
ภายนอก 

มคีวามคดิอยา่งบรูณาการ 

มคีวามคดิสรา้งสรรค ์

มคีวามไฝ่คดิและไฝ่รู ้

ชอบต ัง้ค าถาม 



 การสงัเกต             

 การต ัง้ประเด็น(ค าถาม) 

 การคน้ควา้หาขอ้มลู   

 การวเิคราะห ์

 การสรปุ 

SYSTEMATIC THINKING 



               ความส าเร็จในชวีติ 

ต าแหนง่-หนา้ที ่

รายได-้เงนิเดอืน 

ชือ่เสยีง 

ความส าเร็จในสงัคม 

ความส าเร็จในชวีติสว่นตวั 

การเขา้ใจเป้าหมายของชวีติ 

 



การเกดิ-กรรม 



  



การตาย-กรรม 







              เกดิมาท าไม 

           ชดใชก้รรม 
           สรา้งกรรม 



สรา้งความด ี
รกัษาความด ี
ละเวน้การท าช ัว่ 
ก าจดัความช ัว่ 



นามธรรม 
การประพฤตธิรรม การรกัษา
ศลี 

อมตะ 
สวนกระแส 
ตอ้งฝึกฝน การผจญมาร 
การท าบญุ ท ากศุล 
บญุ บารม ี

 

การท าด ี



INTEGRITY 
STANDUP FOR THE RIGHT 

THING 



TOUGH EXPERIENCE IN 
WORK MADE ME BECOME A 
STRONG EXECUTIONER 

(COURAGE) 



                 จดุเปลีย่นในชวีติ 
               จดุเร ิม่ตน้ของธรรมะ 









Central Institute of Forensic Science 

 

                CIFS 
 
            
          Ministry of Justice 
              (2012 10th Anniversary) 



กระบวนการคดิ 

ภาวะผูน้ า 

การบรหิาร 

มุง่ผลสมัฤทธิ ์

 



 





 



 



 







การพฒันาระบบมาตรฐาน 
 
การท าความรว่มมอืกบัหนว่ยงานในประเทศ หนว่ยงาน
ตา่งประเทศ อารเ์จนตนิา่ เอฟบไีอ เกาหล ีออสเตรเลยี 

            สมาชกิกอ่ต ัง้เครอืขา่ยนติวิทิยาศาสตร ์
 



  เป้าหมายไทยแลนด ์4.0 

 ความม ัง่ค ัง่ทางเศรษฐกจิทีเ่ป็นระบบ
เศรษฐกจิทีเ่นน้การสรา้งมลูคา่ 

 การขบัเคลือ่นดว้ยนวตักรรม เทคโนโลย ี
และความคดิสรา้งสรรค ์



การเร ิม่งานนติวิทิยาศาสตรท์างใต ้



ลกัษณะการกอ่คดทีางใต ้

Serial crime – Organized crime 

คดฆีา่ตดัคอ 

คดยีงิ 

คดรีะเบดิ 

คดเีผา 
เครอืขา่ยส ัง่การ 

เครอืขา่ยกอ่เหต ุ

เครอืขา่ยขา้มพืน้ที ่

เครอืขา่ยธุรกจิเถือ่น 
 

 

 

 



การใชน้ติวิทิยาศาสตร ์

 การรวบรวมพยานหลกัฐานในทีเ่กดิ
เหต ุ

 การขยายผลคด ี(การซกัถาม) 

 การปิดลอ้มตรวจคน้ 

 งานขา่ว 

 การท าฐานขอ้มลู 

 การใหค้วามเป็นธรรม 

Strategic Investigation and Prosecution 



 การพสิจูนท์ราบกลุม่กอ่เหต(ุการวเิคราะห)์ 

        Ballistic 
ความเชือ่มโยงกระสนุ 

Explosive residue 

   DNA 
บคุคล 650 
พอ่-แม-่ลกู 200 

หมายเลขโทรศพัท ์

การควบคมุตวับคุคล 

พยานหลกัฐานในทีเ่กดิเหต ุ
        (ต ารวจ) 

พยานหลกัฐานในการปิดลอ้ม 
        ตรวจคนั (ทหาร) 

ป.ว ิอาญา(ต ารวจ) 

กฎอยัการศกึ พรก(ทหาร) 

กฎอยัการศกึ พรก ป ว ิอาญา 



“National DNA  
Database” 

“Crime Sample 
Database” 

Individuals 
(90,000) 

Unsolved Crimes  
    (10,000) 

Matching (1000cases) 
Direct match  700 
Paternity match  300 

         การสรา้งระบบฐานขอ้มลูดเีอนเอ 
 



ประโยชนจ์ากการใชน้ติวิทิยาศาสตร ์

 Primary – การประมวลการกระท าผดิ การท า
ส านวน การประเมนิสถานการณจ์รงิ 

 Secondary – การตดิตามขยายผล พสิจูนท์ราบ
เครอืขา่ยและการกอ่เหต ุ 

 Tertiary – การประเมนิสถานการณ ์การ
คาดการณ ์การท างานเชงิรกุ การก าหนด
ยทุธการณเ์ชงิรกุ  

ความเชือ่มโยงดเีอนเอ-กระสนุปืน-การใชโ้ทรศพัท ์









 

พบอปุกรณร์ะเบดิในโรงเรยีน กค๕๐ 



ทีมท ำระเบิดท่ีมำเลเซีย 

 



การใชโ้ปรแกรมเนคเทควเิคราะหค์วามเชือ่มโยง 
ดเีอนเอ-ผลซกัถาม 



     การวเิคราะหเ์หตกุารณต์ามGPS 



 

 
Intellegent Data Analysis Link 

NECTEC Software 

New Era of Forensic Science 
 



     การท าMOUกบัอารเ์จนตนิา่สรา้งมาตรฐาน 

งานพสิจูนก์ระดกูเชงิสทิธมินษุยชนส าหรบัเอเชยี 
 



       Management of Tsunami Disaster 

 





ความกตญัญตูอ่แผน่ดนิ 



  แนวทางของในหลวง 

 เขา้ใจ – เขา้ถงึ – พฒันา 

การพฒันาทีย่ ัง่ยนื-เศรษฐกจิพอเพยีง  

                     Sufficiency  

                     Efficiency  

                     Immunity 

ทศพธิราชธรรม 
 



 Leader as a catalyst 

 Resonance effect 

 Nuclear reaction – E=mc2 

 Clarity of values 

 Clarity of purpose 

 Multiplying and diminishing energy 



                เกยีรตสิงูสดุในชวีติ 







                 อปุสรรคคอืแบบฝึกหดั 
                    (การผจญมาร) 







  



 

ขอบคณุ 


