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The Digital Era: New Jobs and Skills for Future อนาคตของงานรูปแบบใหมใ่นโลกดิจิทัล 

วันอังคารท่ี 5 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30–15.30 น. 

โรงแรมวนิเซอร์ สวีทส ์แอนด์ คอนเวนช่ัน 

 

ปัจจุบันเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการด าเนินชีวิตของทุกคนมากขึ้น ประเทศก าลังก้าวสู่สังคม Thailand 4.0 

แน่นอนว่า ตลาดงานและการสรรหาบุคลากรยอ่มมีการเปลี่ยนแปลงไปตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ซ่ึงท าให้

ต าแหน่งงานใหม่ได้เกิดขึ้นอย่างรวมเร็ว  สถานการณ์การแข่งขันสูงมากขึ้น หลายองค์กรที่ต้องเผชิญกับ

วกิฤตการณ์ในการผลิตคนให้เหมาะสมกับงาน   

 

สัมมนาในครัง้นี ้จัดขึน้เพื่อให้เหน็เทรนดต์ าแหน่งงานใหม่ๆ ที่มาพร้อมกบัเทคโนโลย ีองคก์รควรเตรียมความ

พร้อมกับเปลี่ยนแปลงอยา่งไร ความส าคัญของต าแหน่งงานใหม่ๆ ที่เกิดขึน้ การสรรหาบุคลากรให้เหมาะกับ

ต าแหนง่งาน การเพิ่มทกัษะส าหรับเตรียมพร้อมพนกังานในองคก์ร จากกรณีศกึษาถึงแนวทางการบริหารจดัการ

บุคลากรต าแหน่งงานใหม่ที่เกิดขึน้ จากองคก์รช้ันน า 

 

วัตถุประสงค ์

1. เพื่อสร้างความตระหนักถึงต าแหน่งงานใหม่ที่มาพร้อมๆ กับเทคโนโลยทีี่เปลี่ยนแปลงไป 

2. เพื่อการต่อยอดความรู้เดิม และเตรียมพร้อมรับแรงกระทบกับปัญหาและความจ าเป็นของต าแหน่งงานใน

อนาคต 

3. เพื่อเป็นทางลดัในการเรียนรูสู้่การพัฒนาบุคลากรในองคก์ร จากกรณศีึกษาต าแหนง่ที่เกิดขึน้ใหม่ๆ ของ

องคก์รตัวอยา่ง 

 

เหมาะส าหรับ 

 ผู้บริหารระดบัต้น-ระดับกลางขององคก์ร หรือพนกังานระดับบังคับบัญชา และหัวหน้างานทีร่ับผิดชอบใน

การพัฒนาบุคลากร (HRD, HRM) 

 บุคลากรทัว่ไปที่สนใจ 
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ก าหนดการ 

08.30 – 09.00   ลงทะเบียน 

09.00 – 10.30  ช่วงท่ี 1-Let’s Explore with Guru:“ทันเทรนด์ ทันทุกตลาดงานกับJob DB” 

 - ตลาดงาน: ความต้องการของต าแหน่งงานปัจจุบัน 

- ตลาดคน: พฤติกรรมการหางาน 

- ตลาดเทคโนโลย:ี เทคโนโลยเีพื่อช่วยให้เป็นคนทีใ่ช่ ในต าแหน่งงานที่

เหมาะสม ตอบความต้องการผู้ประกอบการ 

 โดย คุณอันธิกา ลิมปิอนันต์ชัย  

       ผู้จัดการฝ่ายการตลาด  

       บริษัท จัดหางาน จ๊อบส์ ดบีี (ประเทศไทย) จ ากัด 

ด าเนินการเสวนาโดย คุณดุจดาว ดวงเด่น 

ผู้เช่ียวชาญส่วนบริหารการผลติ ฝ่ายปรึกษาแนะน า  

สถาบันเพ่ิมผลผลิตแห่งชาต ิ

10.30 – 10.45  พักรับประทานอาหารว่าง 

10.45 - 11.45  ช่วงท่ี 2-Let’s Learn from Experience: New Jobs New Skills  

 Experience I: Data scientist  

- การท างาน และหน้าที่ของ Data Scientist 

- เส้นทางการพัฒนาบุคลากรสู่ Data Scientist  

- ตัวอยา่งงานที่ใช้ Data Scientist 

โดย  ดร.อสมา กุลวานิชไชยนันท์ 

Data Scientist ของบริษัท Coraline 

11.45 - 13.00  พักรับประทานอาหารกลางวนั 

13.00 – 14.00  Experience II: Digital Marketing  

- อะไรคอืความท้าทายของงานด้าน Digital Marketing 

- ทักษะที่ต้องใช้เพ่ือความก้าวหน้าในสายงานอาชีพนี ้

โดย  คุณสุรศักดิ์ เหลอืงอุษากุล 

นักวางกลยุทธ์การตลาด 

บริษัท แบรนด์เบเกอร์ จ ากัด 
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14.00 – 15.00  Experience III: นักออกแบบและสร้างสรรค์  

- อาชีพนีมี้ความท้าทายอยา่งไร 

- แนวโน้มในอนาคตของอาชีพนีเ้ปน็อยา่งไร 

- ทักษะของอาชีพนีมี้อะไรบ้าง 

โดย   อาจารย์พรเทพ ฉัตรภญิญาคุปต์  

Academic & Business Development Director 

Jacob Jensen Design 

 
15.00 – 15.30  ช่วงท่ี 3-Conclusions Experience  

 โดย คุณดุจดาว ดวงเดน่ 

      ผู้เช่ียวชาญส่วนบริหารการผลติ ฝ่ายปรึกษาแนะน า  

      สถาบันเพ่ิมผลผลิตแห่งชาต ิ

15.30 พักรับประทานอาหารว่างและจบการสัมมนา 
 

ค่าใช้จ่ายในการสมัมนา 

ค่าใช้จ่าย/ประเภท ราคาต่อ 1 คน 2 คนขึ้นไป (ราคาต่อคน) 

สมาชิกสถาบันเพ่ิมผลผลติแห่งชาต ิ
3,500                            3,000 

(รวม  vat7%= 3,745) (รวม  vat7%= 3,210) 

บุคคลท่ัวไป 
4,000                            3,500 

(รวม  vat7%= 4,280) (รวม  vat7%= 3,745) 

ราคารวมค่าอาหารว่าง 2 ม้ือ และอาหารกลางวัน 1 ม้ือ  

*สถาบันจดทะเบียนในนามมูลนิธิ จึงได้รับยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

วิธกีารสมคัรและช าระเงิน  

 Click ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต ์ http://www.ftpi.or.th/services/seminar 

**แสดงผลผ่าน Google Chrome** 

 สั่งจ่ายเช็คในนาม “มูลนิธเิพื่อสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ”  

หรือ “Foundation for Thailand Productivity Institute”  

 โอนเงินผ่านธนาคารกรุงเทพ สาขาอาคารยาคูลท์ สนามเป้า  

ช่ือบัญชี “มูลนิธเิพ่ือสถาบนัเพ่ิมผลผลิตแห่งชาต”ิ บัญชีออมทรัพย์ เลขท่ี 210-0-50861-9  

 ส่งหลักฐานการชาระเงินมาที ่E-mail: publicseminar@ftpi.or.th  

http://www.ftpi.or.th/services/seminar
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หมายเหตุ: กรณีผู้สมัครไมส่ามารถเขา้ร่วมงานได้ กรณุาส่งช่ือผู้แทนหรือแจ้งยกเลกิล่วงหน้า 

อยา่งน้อย 5 วันท าการ เพื่อการจดัเตรยีมงานและการบริหารงบประมาณที่เหมาะสม 

หากไม่มีการแจ้งล่วงหน้า สถาบันขอเรียกเก็บคา่ธรรมเนียม 50% 

 

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม 

ฝ่ายฝึกอบรม สถาบันเพิ่มผลผลติแหง่ชาต ิ

โทรศัพท์. 0-2619-5500 ต่อ 432 (ประภาพร) 

โทรสาร. 0-2619-8070, 0-2619-8096 

E-mail: Publicseminar@ftpi.or.th , Praphaporn@ftpi.or.th  
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