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  Course: 

 Upskill and Reskill 
เทคนคิการเพิ่มทกัษะ 
 
Duration: 1 Day (9:00 – 16:00) 
 

หลักการและเหตุผล: 
Disruptive Innovation ท ำใหเ้กิดกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว มีกำรน ำ Artificial Intelligence (AI), Machine Learning,  

Automation  มำใชใ้นหลำยภำคสว่นเพื่อกำรพัฒนำและกำรแข่งขนัทำงธุรกิจ และที่ส  ำคญัเทคโนโลยีดงักลำ่วถกูน ำมำแทนที่แรงงำน
มนุษย ์ท ำใหพ้นกังำนตอ้งมีควำมรู ้ควำมสำมำรถและทกัษะเปลี่ยนแปลงไปเช่นกนั  และอีกไม่นำนควำมสำมำรถ ทกัษะแบบเดิมๆ  
อำจหำยไป หรืออำจไม่เพียงพอต่อกำรปฏิบตัิงำน  ดงันัน้  ถึงเวลำของกำร Up-grade เพิ่มเติม ทกัษะแห่งอนำคต (Future Skill) ให้
พรอ้มรบักำรเปลีย่นแปลงของลกัษณะงำนท่ีเปลีย่นไป สรำ้งบคุลำกรใหม้ีควำมแข็งแกรง่ เพื่อพฒันำองคก์รอยำ่งยั่งยืน 
 

วัตถุประสงค:์ 
 ใหค้วำมรูแ้ละตระหนกัถงึกำรเปลีย่นแปลงและควำมทำ้ทำยของธุรกิจในอนำคต 

 ใหค้วำมรูเ้ก่ียวกบัทกัษะที่ส  ำคญั เพื่อพรอ้มรบักำรเปลีย่นแปลงในอนำคต  

 ใหค้วำมรูก้ำรวเิครำะห ์Upskill & Reskill ในตนเอง 

 ใหค้วำมรูก้ลยทุธแ์ละขัน้ตอนกำรพฒันำ  Upskill & Reskill  ในองคก์ร 

 รว่มสมัมนำ แลกเปลีย่นแนวคิด ประสบกำรณร์ะหวำ่งผูส้มัมนำ 
 

หัวข้อสัมมนา: 

 Change or Changed 

 งำนในอนำคตจะเป็นอยำ่งไร (Future of Job) 

 คนแบบใดจะอยูร่อดในอนำคต 

 Upskill & Reskill คืออะไร? 

 ท ำไมตอ้ง Upskill & Reskill    

 กรณีศกึษำ แนวคิดและงำนวิจยัที่เก่ียวขอ้งกบั Upskill & Reskill   

 V Model วิเครำะห ์Up & Re Skill ในตนเอง 

 AASA : กลยทุธพ์ฒันำ  Upskill & Reskill  ในองคก์ร 

 5 ขัน้ตอนกำรวิเครำะห ์New Skill (Upskill & Reskill) 
 วิเครำะหค์วำมทำ้ทำย : Change-Challenge 
 ก ำหนดทิศทำงธุรกิจ : Set The Future Business 
 วิเครำะหท์กัษะในอนำคต : Analyse Need Skill  
 ระบ ุGap Skill : Set Gap Skill 
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 วำงแผนพฒันำ Reskill & Upskill : Training plan 

 Workshop : Share Case 
 

เหมาะส าหรับ: 

 HR Officer, HR Manager, Supervisor, Manager และผูท้ี่เก่ียวขอ้ง  

วิทยากร: 

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒจิาก บริษัท บอสตนัเน็ตเวิรค์ จ ากดั  
 

วัน เวลา สถานที่ และค่าใช้จ่าย ในการเข้าร่วมงานสัมมนา  
วนัท่ี 17 มกรำคม 2565 เวลำ  09.00 - 16.00 น. โดยสำมำรถเลอืกกำรเขำ้อบรมได ้2 ช่องทำง ดงันี ้
1. เขำ้รว่มอบรมที่โรงแรมจสัมิน ซติี ้(ซอยสขุมุวิท 23) หรอืโรงแรมทีเ่ทียบเทำ่  

(สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงกรุณาตดิตอ่เจ้าหน้าที่ประสานงาน) 
คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเขำ้รว่มงำนสมัมนำ รำคำ 6,500 บำท (รำคำนีย้งัไมร่วมภำษีมลูคำ่เพิ่ม 7%)  

2. เขำ้รว่มอบรมแบบทำงไกลโดยกำรประชมุ Distance Learning Instructor-led Virtual Class via Face to Face Application   

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเขำ้รว่มงำนสมัมนำ รำคำ 5,500 บำท (รำคำนีย้งัไมร่วมภำษีมลูคำ่เพิ่ม 7%)  
 
ส าหรับรายละเอียดเพิ่มเติม  กรุณาตดิตอ่ผู้ประสานงานอบรม โทร: 02 949 0955, 02 318 6891,  
086 337 8266, Email: seminar@bostonnetwork.com และ Line ID: @bostonnetwork 

  
 

ค่าฝึกอบรม สามารถหกัค่าใชจ้่ายทางภาษีได้ 200%ของค่าใช้จ่ายจริง 
 (พระราชกฤษฎกีาฉบับที ่437 ใช้ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2548 เป็นตน้ไป) 

 

สร้างสรรคห์ลักสูตรสัมมนาคุณภาพเยีย่มโดย 
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แผนที่ โรงแรมจสัมนิ ซิตี ้(ซอยสขุมุวิท 23) (สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีป่ระสานงาน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



หลักสูตรทีร่่วมสัมมนา วันสัมมนา

ช่ือ-นามสกลุ (ภาษาไทย)

(ภาษาองักฤษ) 

บรษัิท (ภาษาไทย)

(ภาษาองักฤษ)

ต าแหน่งงาน: แผนก/ฝ่าย:

เบอรโ์ทรศพัทท์ี่ท  างาน: เบอรโ์ทรศพัทมื์อถือ:

เบอรโ์ทรสาร Fax: E-mail: 

ช่ือผู้ประสานงาน (HR) เบอรโ์ทรศพัท์

ข้อมูลเพือ่ใช้ออกใบก ากับภาษี :โปรดตรวจสอบความชดัเจนครบถว้น เพ่ือความถกูตอ้งของใบเสรจ็/ใบก ากบัภาษีที่ทา่นจะไดร้บั)

ช่ือที่ใหร้ะบใุนใบก ากบัภาษี : ตามช่ือบรษัิทดา้นบน

ที่อยู่ที่ใหร้ะบใุนใบก ากบัภาษี:

การช าระเงนิค่าสัมมนา : สามารถสอบถามรายละเอียดและส ารองที่นั่งไดท้ี่ 02-949-0955, 02-318-6891 ต่อ 104, 105, 108, 109

วิธีการช าระเงนิ

โอนเงินเขา้บญัชี บรษัิท บอสตนัเน็ตเวริค์ จ  ากดั  

ธนาคารทีเอ็มบีธนชาต  สาขาเอสพละนาด รชัดา  บญัชีออมทรพัยเ์ลขที่ 667-2-01501-0  โอนวนัที่

ธนาคารไทยพาณิชย ์    สาขาสี่แยกศรวีรา            บญัชีออมทรพัยเ์ลขที่ 140-2-63049-9  โอนวนัที่

ถือเช็คจา่ยหนา้งานในนาม บรษัิท บอสตนัเน็ตเวริค์ จ  ากดั

จา่ยเงินสดหนา้งาน 

*โปรดน าหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ทีจ่่ายมายื่นในวันสัมมนา*

1) บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการส ารองที่นั่งใหแ้ก่ผูส้ง่เอกสารลงทะเบียนครบถว้นและช าระเงินแลว้เทา่นัน้

2) เจา้หนา้ที่จะแจง้ยืนยนัการลงทะเบียนของทา่นอีกครัง้หลงัจากไดร้บัเอกสาร

3) ในกรณีที่ทา่นส  ารองที่นั่งไวแ้ลว้แตไ่ม่สามารถเขา้รว่มการสมัมนาได ้  กรุณาแจง้ลว่งหนา้ก่อนวนังานอยา่งนอ้ย 10 วนั

*หากไม่แจ้งตามก าหนด ท่านจะต้องช าระค่าธรรมเนียมเอกสารเป็นจ านวน 50% ของอัตราค่าลงทะเบียน*

ข้อมูลครบถ้วนแล้ว กรุณาส่งกลับมาที ่Email: seminar@bostonnetwork.com หรือ Fax พร้อมส าเนาการโอนเงนิที ่02-949-0991

Registration Form
บรษัิท บอสตนัเน็ตเวริค์ จ  ากดั (ส านกังานใหญ่) 573/140  ซอยรามค าแหง 39  แขวงพลบัพลา

เขตวงัทองหลาง  กรุงเทพมหานคร 10310  Tel: 02-949-0955, 02-318-6891  Fax: 02-949-0991
เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี 0105548037730

Boston Network Co., Ltd. Tel: 02-949-0955, 02-318-6891, 086-337-8266, Fax: 02-949-0991

E-mail: seminar@bostonnetwork.com http://www.bostonnetwork.com

ข้อมูลผู้เข้าร่วมสัมมนา :(โปรดกรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นและชดัเจน, ภาษาไทย: ตัวบรรจง, ภาษาอังกฤษ: ตัวพมิพ)์
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