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เร่ือง ขอเชิญเขา้ร่วมงานสมัมนาหวัขอ้ “Job-Based Skills of Tomorrow: Getting your People Ready for Future-ติดอาวุธ 
เสริมทักษะที่ใช่ ตามสายงานที่รบัผิดชอบ ตอบโจทยก์ารท างานภาครฐัยุคใหม่ในโลกอนาคต” 

เรียน ผูว้่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิต (EGAT) 
ส่ิงที่แนบมาดว้ย  1. เอกสารแนะน าบริษัท “SEAC-ซีแอ็ค” จ านวน 1 ฉบบั 
  2. เอกสารรายละเอียดงานสัมมนา จ านวน 1 ฉบบั 
 โลกที่เปล่ียนแปลงรวดเร็วและความก้าวล า้เทคโนโลยี ย่อมสรา้งความทา้ทายในการท างานหน่วยงานภาครฐัแบบทวีคูณ  
ทัง้เร่ืองการปรบัรูปแบบของสายงานที่ตอ้งสอดคลอ้งสถานการณ ์และตอ้งมีการใชเ้ทคโนโลยีดิจิทัลเขา้มามีส่วนร่วมเพื่อสร้าง 
ประโยชน์สงูสดุแก่หน่วยงาน นบัเป็นเร่ืองที่ทัง้ส่วนกลางและภูมิภาค ควรตอ้งใหค้วามส าคญัในเร่ืองการพฒันาทักษะและส่งเสริม 
การเรียนรูข้องบุคลากรอย่างต่อเนื่อง พรอ้มรบัมือการท างานโลกอนาคตที่ก าลงัจะมาถึง  

SEAC หรือ ซีแอ็ค เป็นศูนยพ์ัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแห่งภูมิภาคอาเซียน องคก์รชั้นน าดา้นที่ปรึกษา
พฒันาบุคลากรมากว่า 30 ปี มีความเชี่ยวชาญดา้นการเป็นที่ปรึกษาการวางแผนพัฒนาบุคลากรทุกระดบั ในองคก์รทั้งภาครัฐ
และเอกชนมากกว่า 1,000 องคก์ร ซึ่งไดร้บัการจดัอนัดบัเป็น “Top Leadership Development Training and Coaching Company 
in APAC 2021" โดยนิตยสาร Manage HR บริษัทฯ มองเห็นความส าคัญของการพัฒนาทักษะที่ตอ้งทันต่อการเปล่ียนแปลง เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการท างาน จึงขอเรียนเชิญ ผู้บริหารและฝ่ายดูแลการพัฒนาบุคลากร ของหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ 

องคก์รมหาชนและมหาวิทยาลัย เขา้ร่วมงานสมัมนาครัง้นี ้ โดยส่ิงที่ท่านจะไดร้บัจากงานนี ้ คือ  
1. แลกเปล่ียนประเด็นส าคัญในปัจจุบนัดา้นการพฒันาบุคลากรภาครฐัที่ก าลงัเผชิญ  
2. เคร่ืองมือช่วย HR ทางลัดสู่ความส าเร็จ ที่ไดก้ารยอมรบัจากหลากหลายหน่วยงาน 
3. แนะน าใหรู้จ้ักกับหวัขอ้และแนวทางการพฒันาทักษะที่ส าคญัส าหรบัหน่วยงานภาครัฐ 

โดยงานจะจดัขึน้วนัอังคารที่  22 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2565 เวลา 13.30-14.30 น. ผ่านโปรแกรม ZOOM Meeting  (ไม่มี
ค่าใชจ้่ายในการเขา้ร่วม) สามารถลงทะเบียนไดถึ้งวนัที่ 18 กุมภาพนัธ ์2565 หรือจนกว่าที่นั่งเต็ม รายละเอียดของงานตามเอกสาร
แนบ  
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเขา้ร่วมงานตามขอ้มูลที่ไดก้ล่าวไวข้้างตน้ 

ขอแสดงความนบัถือ 
 

 

นางสาวดมิสา เกษมเศรษฐ์ 

ผูจ้ดัการฝ่ายพฒันาธุรกิจ, SEAC 

สแกน QR Code ลงทะเบียน 

ง 
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ยกระดับผูนําและบุคลากรในองคกรของคุณ ผานการสรางกรอบความคิด (mindset)  และ เติมเต็มทักษะ
ท่ีจําเปนสําหรับทุกองคกร กวา 30 ป SEAC ไดปฏิรูปองคกรมามากกวา 500 องคกรในประเทศไทย 90% 
ขององคกรใน SET100 เเละ 20% ขององคกรใน Fortune 500 จาก 4 ประเทศอาเซียน ดวยการมอบ
ประสบการณเเละวิธีการเรียนรูท่ีดีท่ีสุด พรอมท้ังองคความรูระดับโลก เพ่ือใหธุรกิจของลูกคา เติบโต          

ทามกลางวิกฤตไดอยางม่ันคง เเละกาวเปนผูนําโลกท่ีไมหยุดน่ิง

SEAC ผูนําดานการปฏิรูปองคกรสูความสําเร็จ

Empower
Lives Through Learning

THE RIGHT MINDSETS, SKILLSETS, 
AND TOOLSETS 
FOR YOUR TRANSFORMATION
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เราสนับสนุนการทํางานวิจัย และ
เผยแพรขอมูลเชิงลึกเพ่ือใหสมาชิก
ของเราไดรับขอมูลคุณภาพมาเสริม
สรางธุรกิจใหม่ันคงกาวทันโลก เเละ
รวมกันขับเคล่ือนประเทศไทยสู
มาตรฐานสากล

ใหคําปรึกษาเเละออกแบบเเนวทาง
แกปญหาอยางตรงจุด   พัฒนา
บุคลากรใหมีภาวะผูนํา เเละกรอบ
ความคิดแบบผูประกอบการทํา
ใหองคกรสามารถสรางสรรค
นวัตกรรม นําไปสูความสําเร็จใน
การปฏิรูปองคกรเเละการเติบโต
อยางย่ังยืน

เสริมทักษะเดิม เติมทักษะใหม
ด  วย เ เพลตฟอร ม เ เห  งการ
เรียนรู  เป ดโอกาสให ทุกคนเข า
ถึง หลักสูตรจากสถาบันระดับ
โลก เลือกรูปแบบการเรียนรู  ท่ี
ใช สําหรับตัวเอง เเละพบปะเพ่ือน
สมาชิกท่ีจะช วยกันสรางเเรง  
บันดาลใจให พัฒนาตัวเองอยาง
ไม มี ท่ี ส้ินสุดในทุกวัน 

ปลูกฝงแนวความคิด สรางทักษะ  
ชีวิตท่ีไมมีสอนในหองเรียนให
กับเด็กและเยาวชน พัฒนาให
เด็กรุนใหมมีท้ังความสามารถ
ความม่ันใจ เเละเปนพลเมืองท่ี
ดีของสังคม เพ่ือเติบโตไปเปน  
กําลังสําคัญของประชาคมโลก 

The Stanford Thailand 
Research Consortium:

มอบขอมูลเชิงลึก
จากงานวิจัยคุณภาพ
เพ่ือวันพรุ งน้ีท่ีดีกว า

SEAC Contextual ized
Solutions: พัฒนาบุคลากร
และองค กรเ พ่ือยืนหยัด

ในโลกยุคใหม 

Yo u r N e x t U  L e a r n i n g
Community:  สังคมแห ง

การเ รียนรู ตลอดชี วิต

Y o u r N e x t U  Y O U N G :
เ ส ริ ม ทั ก ษ ะ แ ห  ง อ น า ค ต
ใหเด็กรุนใหมไปไดไกลกวา 
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