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	 Digital	Economy	ได้กลายเป็นท่ีรูจ้กัของทุกคนในสงัคมไทยมากขึน้	หลายคนคงสงสยัว่า	

Digital	Economy	นั้นหมายถึงอะไร	และในวิชาชีพบัญชีตอนนี้	Digital	Economy	มีแนวโน้ม

หรือมีผลกระทบต่อวิชาชีพของเราอย่างไร	 ซึ่งเม่ือวันท่ี	 21	 ตุลาคม	 พ.ศ.	 2559	 ท่ีผ่านมา	 

สภาวิชาชีพบัญชีได้จัดสัมมนา	 FAP	 International	 Conference	 2016	 ขึ้น	 ในหัวข้อ	 

“Digital	 Economy:	 Technology	 trends	 impacting	 Accounting	 Professions”	 

โดยได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิจาก	 4	 สาขาในวิชาชีพบัญชี	 คือ	 ผู้ท�าบัญชี	 ผู้ตรวจสอบบัญชี	 

ผูต้รวจสอบภายใน	 และ	 อาจารย์จากภาควิชาการบัญชี	 มาให้ความรู้และข้อคิดเห็นเกี่ยวกับ 

แนวโน้มของเทคโนโลยีจะส่งผลต่อวิชาชีพบัญชีอย่างไร	 Digital	 Economy	 มีข้อดีหรือ 

มีประโยชน์ต่อวิชาชีพบัญชีอย่างไร	 ถ้าผู้ท่ีอยู่ในวิชาชีพบัญชีไม่ปรับตัวหรือไม่มีการเตรียมตัว

จะมีความท้าทายหรอืความเส่ียงอย่างไร	 และผูท่ี้อยู่ในวิชาชีพบัญชีควรเตรยีมตัวอย่างไร	 เพือ่เข้าสู ่

ยคุ	Digital	Economy

FAP	International	Conference	2016

แนวโน้มของเทคโนโลยี
ที่อาจส่งผลกระทบต่อวิชาชีพบัญชี

แนวโน้มที่ส�าคัญของ	Digital	Economy	

ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อวิชาชีพบัญชีในปัจจุบันมีอะไรบ้าง

 Digital Economy	 หรือ	 “เศรษฐกิจดิจิทัล”	 หมายถึง	 เศรษฐกิจที่อาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศหรืออินเทอร์เน็ตมาสร้างอาชีพหรือ

กิจกรรมทางเศรษฐกิจ	 รวมท้ังการใช้เทคโนโลยี	 การส่ือสารและโทรคมนาคมไปใช้และพัฒนาธุรกิจหรืออุตสาหกรรมสาขาหรือประเภทต่าง	 ๆ	

อย่างกว้างขวาง	เป็นปัจจัยส�าคัญ		

	 สิ่งท่ีเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดส�าหรับ	 Digital	 Economy	
สามารถแบ่งออกได้เป็น	3	กลุ่ม	คือ	ข้อมูล	การสื่อสารระหว่างกัน	และ
เทคโนโลยี	กิจการแห่งหนึ่งได้น�าเทคโนโลยี	 เช่น	มือถือ	ระบบออนไลน์	
e-Payment	 เข้ามาช่วยในการท�างาน	 จะเห็นได้ว่าการเข้าถึงข้อมูล 
และการจัดเก็บรักษาน้ันเป็นไปได้ง่ายและสามารถท�าได้ในปริมาณมาก	
เมื่อเทียบกับสมัยก่อนท่ีการเข้าถึงข้อมูลและการจัดเก็บรักษานั้น 
เป็นไปได้ยากเพราะต้องท�าทลีะรายการหรอืทลีะน้อย	ๆ 	แต่การน�าเทคโนโลยี
เข้ามาช่วยกท็�าให้การสือ่สารระหว่างกนัลดน้อยลงไปด้วย	เช่น	ในปัจจบุนั
การปิดบัญชีทุกสิ้นเดือนเจ้าหน้าท่ีฝ่ายบัญชีสามารถดึงข้อมูลที่ต้องการ
จากระบบของบรษิทัได้เอง	ซึง่แตกต่างจากสมยัก่อนทีเ่จ้าหน้าทีฝ่่ายบญัชี
จะต้องไปพดูคยุกบัเจ้าหน้าทีแ่ผนกต่าง	ๆ 	เพือ่ขอข้อมลูมาท�าการปิดบญัช	ี	
	 ส�าหรับตัวอย่างของเทคโนโลยใีนยคุ	 Digital	 Economy	ทีเ่หน็ได้
ชัดเจนและอาจส่งผลกระทบต่อวิชาชีพบัญชีในตอนน้ี	 คือ	 Cloud	 
Computing	Data	automation	และ	e-Payment	ถ้าพูดถึง	Cloud	
Computing	 มีหลายแง่มุมท่ีผู้ท่ีอยู่ในวิชาชีพบัญชีต้องให้ความสนใจ	 
เช่น	 ผู้ท�าบัญชีหรือส�านักงานบัญชีจะต้องบันทึกบัญชีอย่างไร	 เนื่องจาก
มาตรฐานบญัชยีงัไม่มกีารก�าหนดมาตรฐานเก่ียวกบั	Cloud	Computing	
ผูส้อบบญัชีต้องมองถงึวธิกีารตรวจสอบว่าจะตรวจสอบอย่างไร	เพือ่ให้ได้
หลักฐานที่เพียงพอและเหมาะสม	 โดยเฉพาะรายการขายที่เกิดขึ้น 
บนระบบออนไลน์	ผูต้รวจสอบภายในกต้็องมองถงึวธิกีารตรวจสอบระบบ
ว่าจะตรวจสอบอย่างไร	 โดยเฉพาะเรื่องการรักษาความปลอดภัยข้อมูล

ของบรษิทั	ด้านผู้ประกอบการกต้็องท�าความเข้าใจถงึข้อบงัคบั	ข้อก�าหนด
หรอืกฎหมายท่ีเกีย่วข้องกบั	Cloud	Computing	เพราะถ้าผูป้ระกอบการ
ไม่มีความรู้เกี่ยวกับ	 ข้อบังคับ	 ข้อก�าหนดหรือกฎหมายอาจท�าให้เกิด 
ความเส่ียงกับกิจการได้	 ด้านการศึกษาอาจารย์ก็ต้องหาวิธีการสอน 
แบบใหม่	 เพื่อให้นักศึกษามีความพร้อมและสามารถปรับตัวให้เข้ากับ 
การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นได้	 	 ซึ่งด้านการศึกษาได้มีการพัฒนาระบบ
การเรียนการสอนให้ที่เรียกว่า	 “21st	 Century	 Skill”	 โดยได้เน้น 
การสอนให้นักศึกษามีทั้งความรู้และทักษะในหลาย	ๆ	ด้าน	เช่น	ทักษะ
ความคิดสร้างสรรค์	 การคิดอย่างมีวิจารณญาณ	 การสื่อสาร	 และ 
การท�างานร่วมกัน	 เป็นต้น	 ทั้งนี้วิธีการเรียนการสอนก็จะเปลี่ยนแปลง 
ไปจากการสอนหน้าชั้นเรียนโดยอาจารย์ร้อยละ	 80	 เป็นการอภิปราย 
ในชั้นเรียน	 โดยนักศึกษาต้องหาความรู้ด้วยตนเองจากแหล่งต่าง	 ๆ	 
มาก่อนและน�ามาแชร์ในห้องเรียนกัน	 ดังนั้นอาจารย์ก็ต้องเปลี่ยนหน้าที่
จากผู้สอนเป็นผู้กระตุ้นให้นักศึกษาคิดแทน				



ความท้าทายหรือความเสี่ยงของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ส�าหรับยุค	Digital	Economy

Digital	Economy	มีข้อดีและประโยชน์ต่อวิชาชีพบัญชีอย่างไร			

	 การน�าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในด้านต่าง	 ๆ	 น้ันมีทั้งข้อดีและ
ประโยชน์ในหลาย	ๆ	ด้าน	จะเหน็ได้จากมกีารน�า	Digital	Economy	เข้ามา
มีบทบาทในชีวิตประจ�าวันมากข้ึนเรื่อย	 ๆ	 ในปัจจุบัน	 ไม่ว่าจะเป็นการ
เปิดกว้างโลกของผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีให้ท�างานทีไ่หนกไ็ด้	เวลาใดกไ็ด้
เพราะข้อมูลทุกอย่างสามารถอัพโหลดออนไลน์ได้	 ท�าให้ผู้บริหารมีเวลา
ในการวางแผนและท�าการตัดสนิใจในเร่ืองต่าง	ๆ	ทีเ่ก่ียวกบักจิการได้ดีขึน้
และเร็วขึ้น	 เนื่องจากเทคโนโลยีช่วยลดเวลาและกระบวนการท�างานให้
สัน้ลงและน้อยลง	เพิม่ความได้เปรยีบทางการแข่งขนัให้กบัผูป้ระกอบการ	
เช่น	การขายทางออนไลน์	การจ่ายเงนิแบบ	Prompt	Pay	ซึง่ท�าให้กจิการ
พฒันาและขยายได้อย่างกว้างไกล	เพิม่ความสามารถในการผลติงานของ
ผู ้สอบบัญชีและผู ้ตรวจสอบภายใน	 โดยในอนาคตผู ้สอบบัญชี	 
และผู้ตรวจสอบภายในอาจจะสามารถตรวจสอบการควบคุมภายใน 
ได้ร้อยละ	100	เนือ่งจากสามารถดาวน์โหลดข้อมลูของบรษิทัทีถ่กูบนัทกึ
ไว้ในระบบออนไลน์ได้ทัง้หมด	รวมถึงการเพิม่ประสทิธิภาพและประสทิธผิล
ในการท�างานของผูท้�าบญัชีและส�านักงานบัญชีดังค�ากล่าวท่ีว่า	 “ลดการ
ใช้แรงงานคนก็จะสามารถลดข้อผิดพลาดท่ีเกิดจากคนด้วยเช่นกัน”	 
แต่อย่างไรกต็ามเทคโนโลย	ีกย็งัไม่สามารถเข้ามาท�างานแทนคนได้ทัง้หมด	

	 ในการน�าเทคโนโลยเีข้ามาใช้ในชวิีตประจ�าวนัหรอืในการท�างาน
กใ็ช่ว่ามแีต่ข้อดหีรือประโยชน์เพยีงอย่างเดียว	มนักอ็าจจะก่อให้เกดิความ
เสี่ยงหรือความท้าทายใหม่	ๆ	อีกด้วย	ทั้งความเสี่ยงหรือความท้าทายที่
อาจจะเกิดกับกิจการหรืออาจจะเกิดกับบุคคลากร	
	 ส�าหรับกิจการการน�าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการท�างาน	ก็ใช่ว่า
คนจะสามารถไว้ใจเทคโนโลยไีด้ทัง้หมด	เพราะเทคโนโลยเีองก็ยงัมคีวามเส่ียง
ในตัวของมันเอง	เช่น	กิจการขายของออนไลน์	ถ้าเกิดเหตุระบบล้มหรือ
หยุดชะงัก	 กิจการจะยังสามารถด�าเนินธุรกิจได้อย่างไร	 เพราะฉะนั้น
กจิการควรท�าความเข้าใจว่าความเสีย่งของกจิการคอือะไร	และอยูต่รงไหน	
เพื่อที่จะได้จัดการความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม	 โดยการตั้งจุดควบคุม
ภายในเข้าไปในกระบวนการท�างานอย่างเพียงพอและเหมาะสม	ในส่วน

เพียงแต่คนต้องเปลี่ยนหน้าที่ความรับผิดชอบ	 และใช้ทักษะให้เข้ากับ
เทคโนโลยนีัน้	 ๆ	 ส่วนด้านการศึกษานั้นก็จะเห็นได้จากการเปิดโอกาส 
ให้นักเรียนสามารถหาความรู ้จากแหล่งการเรียนรู ้ได้ทุกท่ี	 ทุกเวลา	 
ไม่เฉพาะนักเรียนปัจจุบันเท่านั้นยังรวมไปถึงศิษย์เก่าด้วย	 เพื่อให้ทั้ง 
ศิษย์เก่าและใหม่	 มีการเรียนรู้แบบ	 “Life	 -	 long	 learning”	 เช่น	 
การเรียนรู้ผ่าน	E	-	courses	และ	MOOC	เป็นต้น	แต่สิง่ทีส่�าคญัทีส่ดุคอื
จะเลือกเทคโนโลยีให้เหมาะสมได้อย่างไร	 โดยอาจจะเลือกจากการ 
เปรียบเทยีบผลประโยชน์ทีจ่ะได้รับกบัต้นทนุทีจ่ะต้องจ่าย	ซึง่ผลประโยชน์
ที่ควรจะค�านึงถึง	 ได้แก่	 ช่องทางการบริการมีมากขึน้	ประหยดัต้นทุนได้
อย่างมนียัส�าคัญ	เผยแพร่ข้อมลูได้กว้างขึน้	และมากขึน้	เป็นต้น	นอกจากนี	้
ด้านผูใ้ห้ความรูก้ค็วรมกีารเตรยีมความพร้อมให้กบันกัเรียนถงึการปรบัตวั
ให้เข้ากับสถานการณ์ต่าง	ๆ	ให้ดีมากขึ้น	โดยการเปลี่ยนวิธีการเรียนการ
สอนให้เป็นแบบ	“Education	3.0”	ซึง่เป็นการสอนแบบบรูณาการท่ีรวม
เอาทั้งการศึกษา	ความรู้	และ	ทักษะต่าง	ๆ	มาไว้ด้วยกัน	และเป็นการ
สอนทีเ่น้นถึงผลประโยชน์ทีจ่ะได้รบัและการน�าไปใช้ให้เกดิประโยชน์หลงั
จากการเรียนรู้มากกว่าการเรียนแบบสอนตามหนังสือเรียน

ของผู้ท�าบัญชี	 ผู้ตรวจสอบภายใน	 และผู้สอบบัญชีก็ต้องท�าความเข้าใจ
ความเส่ียงและจุดควบคุมภายในของกิจการเพื่อให้แน่ใจว่าคุณสามารถ
ใช้จุดควบคุมในกระบวนการท�างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	
	 ส�าหรับบุคลากรความท้าทายที่ส�าคัญก็คือการยอมรับการ
เปลี่ยนแปลง	 เพราะถึงแม้คุณจะมีเทคโนโลยีและระบบที่ดี	 แต่บุคลากร
ไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงมันก็ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์แต่อย่างใด	ดังนั้น
สิ่งที่ส�าคัญที่สุดคือการท�าความเข้าใจและการปรับตัว	 ท�าความเข้าใจใน
ทกุสิง่ทีค่ณุเหน็และได้อ่านในสภาพแวดล้อมใหม่	ๆ 	และปรับตวัให้เข้ากบั
สิง่ทีค่ณุได้เห็นและได้อ่าน	รวมถงึเปิดใจและเตรยีมพร้อมทีจ่ะรับสิง่ใหม่	ๆ	
เข้ามา	 ดั่งแนวคิดที่ว่า	 “ยิ่งฉันรู้มากเท่าไหร่	 ฉันยิ่งตอบสนองได้มากขึ้น
เท่านั้น”	



โดย...	คณะอนุกรรมการด้านงานต่างประเทศ

การเตรียมพร้อมเข้าสู่ยุค	Digital	Economy

	 การเตรียมตัวให้พร้อมส�าหรับการเข้าสู่ยุค	 Digital	 Economy	
เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องให้ความสนใจและเห็นถึงความส�าคัญ	 เพราะ 
การเปลีย่นแปลงต้องใช้ทัง้เวลาและการท�าความเข้าใจ	ถ้าพดูถึงส่ิงทีท่กุคน
ต้องเตรียมที่ส�าคัญที่สุดคือจิตใจ	 ในแง่ของจิตใจทุกคนจะต้องเปิดใจ 
และยอมรับสิง่ใหม่	ๆ 	และเปลีย่นแปลงทีจ่ะเข้ามา	ถ้าท�าใจยอมรบัได้และ
ปรับตัวเข ้าหากันได้ก็ไม ่ใช ่เร่ืองยากที่จะด�าเนินชีวิตหรือท�างาน 
ในยคุ	Digital	Economy	เช่น	คนยคุสมยัใหม่หรอืทีเ่รยีกว่า	Generation	Y	
ต้องการมี	 work	 -	 life	 balanceหรือมีความยืดหยุ่นในการท�างาน	 
ผู ้บริหารก็ต้องท�าความเข้าใจ	 ยอมรับ	 ปรับมุมมอง	 เริ่มวางแผน 
และน�ามาใช้กับกระบวนการท�างาน	 โดยการเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วย 
เพื่อให้พนักงานสามารถท�างานได้ทุกท่ี	 ทุกเวลา	 รวมถึงทุกคนต้องกล้า 
ที่จะรับความเสี่ยงและกระตือรือร ้นอยู ่ตลอดเวลา	 อย ่าไปกลัว 
กบัการเปลีย่นแปลง	เพราะทกุอาชพีมคีวามเสีย่งขึน้อยูว่่าคณุพร้อมแค่ไหน
ท่ีจะเผชิญหน้าและจัดการกับความเสี่ยง	 คุณถึงจะสามารถเติบโต 
และได้รับสิ่งตอบแทนที่คุณควรจะได้รับ	 จากที่เคยกล่าวไว้ข้างต้น 

เกี่ยวกับการเปลี่ยนบทบาทหน้าที่เพื่อให้ด�ารงอยู่ในวิชาชีพนี้ได้	คุณควร
ที่จะต้องมองว่าคุณมีความรู ้ความเชี่ยวชาญอะไรบ้าง	 แล้วความรู ้ 
ความเชีย่วชาญของคณุนัน้เป็นความรู้ความเช่ียวชาญส�าหรบัอตุสาหกรรม
ในอนาคตหรือไม่	 หรือนอกจากความรู ้ความเช่ียวชาญทางบัญช ี
แล้วคุณมีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านอื่น	 ๆ	 ที่เก่ียวข้องอีกหรือไม่	 เช่น	
Business	process	analysis	and	accounting,	Enterprise	accounting	
system,	Business	analytic	for	accounting	professional	และ	IT	
Forensic	 cyber	 security	 เป็นต้น	 ถ้าค�าตอบของคุณคือไม่	 คุณควร 
ที่จะต้องเริ่มต้นค้นหาและสร้างความรู้ความเช่ียวชาญให้กับตัวคุณเอง 
เพื่อที่คุณจะสามารถด�ารงอยู่ในวิชาชีพบัญชีนี้ต่อไปได้
	 Digital	Economy	ไม่ใช่สิง่ทีน่่ากงัวลอย่างทีท่กุคนคดิ	เทคโนโลยี
ที่น�าเข้ามาใช้ในชีวิตประจ�าวันก็ใช่ว่าจะมาแทนที่คนได้ทั้งหมด	 เพียงแต่
คณุต้องเปิดใจยอมรบั	ปรบัตวัเข้าหากัน	กล้าทีจ่ะรบัความเส่ียงและจดัการ
กบัความเส่ียงนัน้	คณุกจ็ะสามารถใช้เทคโนโลยใีนทางทีถ่กู	เพือ่ท�าให้เกดิ
ประโยชน์สูงสุดได้		

ทักษะพิเศษที่จะท�าให้ผู้ประกอบวิชาชีพเพิ่มมูลค่าการบริการ

ในยุค	Digital	Economy

	 หลาย	 ๆ	 ท่านคิดว่าลักษณะของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีเป็น
อย่างไร	เป็นคนหวัสมยัเก่า	มุง่เน้นทีร่ายละเอยีด	และเงยีบใช่หรอืไม่	ภาพ
ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีแบบนี้จะต้องถูกเปลี่ยนไป	 ในยุค	 Digital	
Economy	ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีจะต้องเก่งในเรื่อง	soft	skill	มากขึ้น	
เช่น	การแปลงจากข้อมูลเป็นข่าวสารและสารสนเทศเพื่อเตรียมพร้อมที่
จะใช้ประกอบการตดัสนิใจ	การน�าเสนอทัง้ด้านการพดูและการเขยีน	การ
มีทักษะด้านการเป็นผู้น�าทั้งในการตัดสินใจ	 การเช่ือมโยงกลยุทธ์กับ
วตัถปุระสงค์ของบรษิทั	การมทีศันวสิยัทีด่สี�าหรบับรษิทั	และการส่ือสาร
ที่ดี	สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ท�าให้คนเกิดความแตกต่างจากเทคโนโลยี	เพราะ
เทคโนโลยียังไม่สามารถท�าเรื่องละเอียดอ่อนแบบนี้ได้	 ดังนั้นถึงแม้จะมี
บางบทบาทที่เทคโนโลยีสามารถเข้ามาแทนที่ได้	แต่ก็ยังมีบางบทบาทที่
เทคโนโลยียังไม่สามารถท�าได้	 เพราะฉะนั้นทุกคนก็ควรที่จะเปล่ียน
บทบาทของตัวเองให้มีคุณค่ามากขึ้น	เช่น	ผู้ท�าบัญชีก็อาจจะต้องเปลี่ยน
บทบาทมาเป็นผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ให้ค�าปรึกษา	 ผู้สอบบัญชีก็ต้องเปลี่ยน
วธิกีารตรวจสอบจากการหาบญัชทีีส่�าคญัจากการวเิคราะห์เปรยีบเทยีบ
จากตัวเลขมาเป็นการหาบัญชีท่ีส�าคัญท่ีไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวเลขในงบการ
เงินเท่านั้น	 โดยอาจจะดูนัยส�าคัญว่ามีข้อมูลอื่นใดที่สามารถเปลี่ยนหรือ
ชักจูงความคิดของผู้มีส่วนได้เสียที่ส�าคัญได้บ้าง	เป็นต้น	นอกจากนี้	ด้าน
การศึกษากม็แีนวโน้มไปทางเดยีวกนั	โดยการเพิม่หลกัสูตรทีไ่ม่ใช่เฉพาะ
ความรูท้างด้านหลกัการบญัชเีท่านัน้	แต่ต้องมคีวรรูด้้าน	soft	skills	ด้วย	
เช่น	 IFAC	 ได้ก�าหนดให้แต่ละมหาวิทยาลัยท่ีมีสาขาการบัญชีต้องมีวิชา	

Professional	skills	ซึ่งประกอบด้วย	1)	Intellectual	คือ	ท�าอย่างไรให้
นักเรียนสามารถเลือกข้อมูลหรือข่าวสารที่ถูกต้องและเหมาะสมกับ
กิจการได้	2)	Interpersonal	and	communication	คือ	ท�าอย่างไรให้
นกัเรยีนสามารถน�าเสนอความคิดและโน้มนาวใจผู้คนให้ยอมรบัได้ทัง้การ
พูดและการเขียน	 3)	 Personal	 คือ	 ท�าอย่างไรให้นักเรียนสามารถม	ี 
life	-	long	learning	ได้	และ	4)	Organization	คือ	ท�าอย่างไรให้นกัเรยีน
สามารถมีทักษะการเป็นผู้น�าได้และสามารถน�าเครื่องมือหรือเทคโนโลยี
ที่เหมาะสมมาช่วยในการตัดสินใจและพัฒนาประสิทธิภาพประสิทธิผล
ในการท�างานได้	อีกทักษะที่ทาง	IFAC	ให้ความส�าคัญคือทักษะทางด้าน
เทคโนโลยสีารสนเทศ	(IT)	และระบบสารสนเทศทางการบญัช	ี(Accounting	
information	 system)	 เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมส�าหรับยุค	 Digital	
Economy	 ตัวอย่างอีกอันหนึ่งคือการอบรมที่เรียกว่า	 “21st	 Century	
Skill”	ที่พูดถึง	16	ทักษะที่ทุกคนควรมีเพื่อให้เกิด	life	-	long	learning	
ซึง่แบ่งออกเป็น	3	กลุ่มหลัก		1) Foundational Literacies	คอื	นกัเรยีน
จะน�าทักษะหลักไปใช้ในชีวิติประจ�าวันได้อย่างไร	 เช่น	 ICT	 literacy	 
Financial	literacy	เป็นต้น	2) Competencies	คือ	นักเรียนสามารถ
จัดการกับความท้าทายที่ซับซ้อนได้อย่างไร	 เช่น	 Critical	 thinking/
Problem	 solv ing 	 Creat iv i ty 	 Communicat ion	 และ	 
Collaboration	3) Character Qualities	คอื	นกัเรยีนจะปรบัตวัเข้าหา
สภาพแวดล้อมทีเ่ปลีย่นแปลงของพวกเขาได้อย่างไร	เช่น	Adaptabilities	
Leadership	และ	Social	and	cultural	awareness	เป็นต้น	


