
การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยและการปรับตัว
เพื่อทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสันทิ์ ขจรปัญญาไพศาล

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 



“มหาวทิยาลยัเพ่ือการพฒันาท้องถิน่อย่างยัง่ยืน”
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
“มหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”



มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
ขอต้อนรับนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2563 

1.ควรทานอาหารที่ปรุงสุกแล้ว งดอาหาร
ดิบ และเนื้อสัตว์ป่า 

2.ต้องใช้ช้อนกลาง เมื่อทานอาหารร่วมกับ
ผู้อื่น 

3.หมั่นล้างมือบ่อยๆ ล้างให้สะอาด เป็น
เวลา 20 วินาทีด้วยสบู่และน้ าหรือเจลล้างมือที่มี
ส่วนผสมของแอลกอฮอล์

4.สวมใส่หน้ากากอนามัย หลีกเลี่ยงการอยู่
ในสถานที่แออัด หรือมีมลภาวะเป็นพิษ 

5.งดเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงโรคระบาดและ
รักษาระยะห่างทางสังคม



มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์



การปรับตัวเพื่อให้นักศึกษาสามารถใช้
ชีวิตในมหาวิทยาลัยได้อย่างประสบ

ความส าเร็จ 

“รู้จักฝึกเรียนรู้ด้วยตนเอง”

“ฝึกสร้างวินัยรับผิดชอบ”

ใช้วิธีการ 5 ปรับ
1. ปรับกาย 
2. ปรับอารมณ์
3. ปรับใจ
4. ปรับสมอง
5. ปรับความคิด

“รู้ฝึกยั้งคิดก่อนตัดสินใจ”



ยึดหลัก 3 ใจ เป็นแนวปฏิบัติ

2.พอใจ 
คือ รู้จักพอในสิ่งที่มีอยู่ ใช้ชีวิตเรียบง่าย จัดชีวิต
ให้ลงตัวสมดุลทั้งด้านสุขภาพ การเรียน กลุ่ม
เพ่ือน และ 

1.สบายใจ 
คือ การท าใจให้สบาย ไม่เคร่งเครียดจนเกินไป รู้ทัน
สถานการณ์ที่มากระตุ้นอารมณ์ จัดการอารมณ์ให้เป็น
และถูกวิธี ลดอารมณ์โกรธให้ได้ หลีกเลี่ยงความรู้สึกอคติ 
สร้างบรรยากาศความไว้วางใจและใช้อารมณ์ขันเพื่อ
สร้างความอบอุ่น (เราสบายใจ คนอื่นไม่เดือนร้อน)

3.ภูมิใจ 
คือ ความภูมิใจในสิ่งที่ตนประสบผลส าเร็จ โดยสิ่ง
นั้นสร้างคุณค่าให้กับตัวเองและผู้อื่น เช่น การ
ได้รับการยอมรับ ท าในสิ่งที่รู้ว่าดีเป็นประโยชน์แก่
สังคม ได้รู้จักให้ และช่วยเหลือผู้อื่น มีจิตใจที่
เข้มแข็ง เพื่อให้สามารถปรับและรับสถานการณ์
ปัญหาต่างๆ ได้ 



ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ที่ส าคัญ
-ความรู้เกี่ยวกับโลก (Global Awareness)
-ความรู้เกี่ยวกับการเงิน เศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ และการ

เป็นผู้ประกอบการ (Financial, Economics,  
Businessand Entrepreneurial Literacy)

-ความรู้ด้านการเป็นพลเมืองที่ดี (Civic Literacy)
-ความรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy)
-ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Literacy)

https://www.google.com/url?sa=i&url=http://591h2l.blogspot.com/p/21-21-21-21-21-21-21-21-21st-century.html&psig=AOvVaw2KdvvbA_LJXrtuR2gzh2Xl&ust=1588049255977000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPi_hevmh-kCFQAAAAAdAAAAABA0
https://www.google.com/url?sa=i&url=http://591h2l.blogspot.com/p/21-21-21-21-21-21-21-21-21st-century.html&psig=AOvVaw2KdvvbA_LJXrtuR2gzh2Xl&ust=1588049255977000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPi_hevmh-kCFQAAAAAdAAAAABA0
https://sites.google.com/site/ppvilawan21/thaksa-haeng-stwrrs-thi-21
https://sites.google.com/site/ppvilawan21/thaksa-haeng-stwrrs-thi-21


3R คือ Reading (อ่านออก), 
(W)Riting (เขียนได้), และ 

(A)Rithemetics (คิดเลขเป็น)

ส่วน 7C ได้แก่ 
-Critical Thinking and Problem Solving (ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา)
-Creativity and Innovation (ทักษะด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม)
-Cross-cultural Understanding (ทักษะด้านความเข้าใจความต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์)
-Collaboration, Teamwork and Leadership (ทักษะด้านความร่วมมือ การท างานเป็นทีม และภาวะผู้น า)
-Communications, Information, and Media Literacy (ทักษะด้านการสื่อสารสารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ)
-Computing and ICT Literacy (ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)
-Career and Learning Skills (ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู้)

3R x 7C



มกส.
“Hard Skills” หรือ 

“ทักษะวิชาชีพ” 
“Soft Skills” หรือ 
“ทักษะเชิดชูชีพ”

TQF:Hed
-คุณธรรม จริยธรรม 
-ความรู้ 
-ทักษะทางปัญญา
-ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
-ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

การพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์



ทักษะด้านคนและสังคม 
(Soft Skills) ได้แก่ 

• ทักษะด้านการคิด  
• การคิดอย่างเป็นระบบ (Systematic Thinking)  
• การคิดวิเคราะห์ (Analytical Skill) 
• การคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking) 

• ทักษะด้านการท างานร่วมกับผู้อื่น  
• การสร้างเครือข่ายงาน (Networking) 
• การท างานเป็นทีม (Team-working) 
• ความเก่งด้านธุรกิจ (Commercial acumen) และการท างานในองค์การ 
• ความขยันหมั่นเพียร (Perseverance) 

• ทักษะการถามและฟัง  
• ทักษะภาษาต่างประเทศ 
• ทัศนะระดับโลก (Global mind-set) ที่ไม่จ ากัดด้วยเขตแดนของประเทศ 

• ทักษะภาวะผู้น าและการก ากับดูแล (Leadership and Governance)  
• ความเชื่อมั่น 
• ความน่าเชื่อถือ 
• ความเป็นตัวของตัวเองที่มีความยึดมั่นในค่านิยมที่ดี  
• ความกระตือรือร้น  
• ความคล่องตัว 
• ความกล้าหาญ

ทักษะวิชาชีพ หรือ Hard Skills 
เป็น “การท างานได้เสร็จ” ส่วน 
ทักษะเชิดชูชีพ หรือ Soft Skills 
เป็น “การท างานมีความชอบ” 



ค่านิยม 12 ประการ



การเรียนในมหาวิทยาลัย



ขอบคุณครับ


