การพัฒ นาคนไทยพีบีเอสสู่ Digital DNA
เพือปรับตัวให้ทนั ต่อการเปลียนแปลงยุค Digital Disruption ไทยพีบีเอสได้ยกระดับความสามารถของบุคลากร และ
หล่อหลอมทัศนคติเพือสร้าง Digital DNA ผสมผสานไปกับการปรับวิธีการทํางานใหม่ทีเลือกใช้เครื องมือและเทคโนโลยีให้
เหมาะกับโลกการทํางานในยุคดิจิทลั การพัฒนาบุคลากรจึงมุ่งเน้น 4 เรื องสําคัญ ดังนี=

1) การพัฒนาเรื อง Data & Consumer Insight เพือปรับวิธีคิดและทักษะด้านการค้นหา วิเคราะห์ ข้อมูล สู่การเป็ น
องค์กรทีใช้ขอ้ มูลในการขับเคลือนตลอดจนเข้าถึงและนําความต้องการของผูช้ มมาออกแบบการนําเสนอ

2) การพัฒนาเรื อง Media Professional โดยเสริ มทักษะใหม่ (Upskills) ในด้านวิชาชีพให้มีความสามารถเพิมขึ=น เพือ
รับมือกับการเปลียนแปลงในยุคดิจิทลั

3) การพัฒนาเรื อง Technology มุ่งเน้นให้บคุ ลากรเรี ยนรู ้การใช้เทคโนโลยี เพือสร้างคุณค่าในงาน
4) การพัฒนาเรื อง Innovation โดยส่งเสริ มและเปิ ดพื=นทีให้บุคลากรทุกคนได้แสดงศักยภาพ และความคิดริ เริ ม
สร้างสรรค์ใหม่ๆ อันนําไปสู่ การพัฒนาศักยภาพตนเอง พัฒนางาน และพัฒนานวัตกรรมองค์กร

HIGHLIGHT
1. การพัฒนาทักษะด้านข้อมูล และความต้องการของผูช้ ม (Data & Consumer Insight)
เพือให้ไทยพีบีเอสเป็ นองค์การทีขับเคลือนด้วยข้อมูล (Data Driven) ตามยุทธศาสตร์ ทีวางไว้ จําเป็ นบุคลากรต้องเข้าใจ
ความสําคัญของการใช้ขอ้ มูล และพัฒนาทักษะการวิเคราะห์ การใช้ขอ้ มูลทั=งเพือการต่อยอดในงานและในเชิงบริ หารจัดการ จึง
เริ มต้นด้วยเรื อง Digital Marketing & Consumer Insight ที มุ่งเน้นการทําความเข้าใจธรรมชาติ ความต้องการของผูช้ ม และหา
วิธีการออกแบบการนําเสนอให้เข้าถึงผูช้ มได้ง่ายมากขึ=น

รวมทั=งจัดฝึ กอบรมเชิงปฏิบตั ิการทีจัดให้แก่ผูส้ ื อข่าว และเจ้าหน้าทีทีดูแลและเกียวข้องกับฐานข้อมูลขององค์การ เพือ
ส่ งเสริ มให้พนักงานนํากระบวนการวารสารศาสตร์ขอ้ มูล (Data Journalism) มาใช้ในกระบวนการทํางาน โดยพัฒนาทักษะด้าน
การค้นหา จัดทํา และนําเสนอด้วยข้อมูลในเชิงลึกและมีคุณภาพ
ระยะเวลาการอบรม 24 ชัวโมง
และมีการนําเสนอโครงการ
ตามโจทย์จริ งขององค์การ

2. การพัฒนาด้าน Media Professional ด้วยการเสริ มทักษะใหม่ (Upskills)
จัดให้มีการพัฒนาบุคลากรทุกหน่วยงานในไทยพีบีเอส ทั=งกลุ่มการผลิตเนื=อหา และกลุ่มงานสนับสนุน เช่น การ
ฝึ กอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื( อง “การเขียนข่ าวออนไลน์ อย่ างไรให้ ถูกต้ องตามหลักฎหมายและจริยธรรม” ให้กบั ผูส้ ื อข่าว
บรรณาธิการ โปรดิวเซอร์

กลุมเปาหมาย:

และเรื อง “Transmedia” ซึงเป็ นกระบวนการฝึ กทักษะการเล่าเรื องข้ามสื อด้วยกลยุทธ์ Transmedia Storytelling เพือ
พัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์รูปแบบการสื อสาร การเล่าเรื อง วางแผนกลยุทธ์ในการใช้สือทั=งจากสื อโทรทัศน์ วิทยุ สิ งพิมพ์
ออนไลน์ interactive media สื อโฆษณา ภาพยนต์ เกมส์ event สื อดิจิทลั และสื อทีอยูร่ อบตัวเรา การออกแบบปฏิสัมพันธ์
และการมีส่วนร่ วมด้วยการการวิเคราะห์กลุ่มผูร้ ับสาร การออกแบบการมีส่วนร่ วม เพือสร้างประสบการณ์ทีผูกพัน ทําให้คน
ติดตามโลกเนื= อหาในทุกๆ ช่องทาง อันจะส่ งผลให้เกิดการมีส่วนร่ วมเพือสร้างการเปลียนแปลงสังคม
บุคลากรจากสํานักข่าว สํานักรายการ สํานัก
เครื อข่ายสื อสาธารณะ สํานักสื อใหม่ สถาบัน
วิชาการสือสาธารณะ สํานักสื อสารและภาคี
สัมพันธ์ และสํานักทรัพยากรมนุษย์ เข้าร่ วม
การประชุมเชิงปฏิบตั ิการ “Transmedia”

3. การพัฒนาด้าน Technology.........เตรี ยมการรองรับจาก HD สู 4K และ 5G

หลักสู ตร “Digital Network Technology and
Communication Technology on the Future ของสํานัก

On The Job Training การใช้งาน Streaming & Remote Live Production
สํานักโทรทัศน์และวิทยุ

4. การพัฒนาบุคลากรด้านนวัตกรรม ผ่านโครงการ Thai PBS’s Innovation
ไทยพีบีเอสบ่มเพาะบุคลากร โดยจุดประกายความคิด ให้กล้าคิด กล้าทํา และได้มีประสบการณ์ใหม่ๆ ผ่านโครงการ

Thai PBS’s Innovation ปี 2 ซึ ง เปิ ดพื= นที ให้บุ ค ลากรทุก คนได้มี โ อกาสแสดงศักยภาพ และความคิ ด ริ เ ริ มสร้ า งสรรค์
นําเสนอนวัตกรรมทีตอบโจทย์สาํ คัญขององค์การในปี 2562 รวม 3 ด้าน ได้แก่

โดยมีกระบวนการให้ความรู ้เรื อง Design Thinking ฝึ กคิดและลงมือพัฒนา Prototype โดยมีผูเ้ ชียวชาญในแต่ละด้านเป็ น
พีเลี=ยง ผลการพัฒนานวัตกรรมได้ถูกนํามานําเสนอประกวดแข่งขันในรู ปแบบ Market Place ซึงเปิ ดโอกาสให้พนักงานทั=งองค์กร
ได้เข้ามาร่ วมชมและเชียร์ นอกจากนั=น ไทยพีบีเอสยังสนับสนุนให้พนักงานนําผลงานนวัตกรรรมไปปฏิบตั ิจริ ง รวมทั=ง ได้จดั ตั=ง
กลุ่ม “ชุมชนคนสร้างนวัตกรรม” หรื อ Community of Innovator ขึ=น เพือให้เกิดการแลกเปลียนเรี ยนรู ้และพัฒนาอย่างต่อเนือง

บทสรุป
กระบวนการพัฒนาบุคลากรของไทยพีบีเอสในปี 2562 มีจุดเปลียนทีสําคัญคือ การเรี ยนรู ้แบบผสมผสาน หลากหลายรู ปแบบ

ทั=ง Formal Learning เช่น Training Workshop และ Informal Learning เช่น การจัดวงแลกเปลียนเรี ยนรู ้ การสอนงาน โดยมี
การสร้างระบบทีส่ งเสริ มการลงมือปฏิบตั ิและการนําไปใช้งาน (Reinforcement) นอกจากนั=น เพือเป็ นการเตรี ยมพร้อมกับการ
เรี ยนรู ้แบบใหม่ จึงเริ มมีการปรับช่องทางการเรี ยนรู ้ให้เข้ากับ Lifestyle ทีทําให้สะดวกรวดเร็ วมากขึ=น เช่น การเรี ยนรู ้ผา่ น
โทรศัพท์มือถือในหลักสู ตรฝึ กทักษะภาษาอังกฤษ รวมทั=งได้จดั ทําแหล่งรวมความรู ้ไว้ในระบบ KM ขององค์กร

แม้ ว่าบุคลากรในยุคดิจิทัลจะต้ องมี Digital DNA หรื อมี Technology Capabilities และมีความสามารถที2ส่งสริ มให้
การทํางานบรรลุเป้าหมาย แต่ ไ ทยพีบีเอสยังคงยึดมั2นและส่ งเสริ มให้ คนมี “จิตสํานึกแห่ งสื2 อสาธารณะ” ไม่ น้อยไปกว่ ากัน การ
พัฒนาคนไทยพีบีเอสจึ งมุ่งเน้ นให้ สามารถใช้ ทักษะด้ านดิจิทัลและเทคโนโลยีใ นการทํางาน เพือสร้ างคุณค่ าให้ งานและองค์การ
ซึงมีเป้ าหมายสําคัญในการสร้ างการเรียนรู้และการเปลียนแปลงเชิงบวกให้ สังคม
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