
 

 

 

 

 

 

 

วัตถุประสงค์ 

 สัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมอง แนวคิด แนวโน้ม การปรับตัวด้านการบริการ จากประสบการณ์องค์กรด้านการบริการ ให้สามารถตอบสนอง
และสร้างมูลค่าแก่ลูกค้าโดยใช้เทคโนโลยี 

 เย่ียมชมองค์กร เพื่อให้เห็นตัวอย่างจริง จากองค์กรที่มีวิธีปฏิบัติที่ดี ด้านการบริการลูกค้าและดูแลลูกค้าในยุคดิจิทัล รวมทั้งการบริหารจัดการ
ข้อมูล การบริหารกระบวนการต่างๆ ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

 

และการที่จะได้มาซึ่งความย่ังยืน ต้องมีการก าหนดกลยุทธ์เพื่อสร้างธุรกิจรูปแบบใหม่ และสร้างนวัตกรรมโมเดลธุรกิจเพื่อความได้เปรียบทางการ
แข่งขัน รวมถึงปรับปรุงโมเดลธุรกิจให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง ส่งผลให้เกิดธุรกิจใหม่ๆ ที่สร้างคุณค่าแตกต่างให้กับลูกค้าอนาคต และสามารถเติบโตได้
อย่างย่ังยืน 

What | Who | How 

ประโยชน์ท่ีองค์กรจะได้รับ กลุ่มเป้าหมาย วิธีการ 
เกิ ดมุมมอง  แนวคิ ด เห็น ตั วอ ย่ า ง 
แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับองค์กร
ตัวอย่างที่มีการป ฏิบั ติจริง  เพื่อเป็น
ประโยชน์และต่อยอดในการปรับใช้กับ
องค์กร รวมทั้ งไ ด้แลกเปลี่ยนปัญหา 
อุปสรรค รวมถึงแนวทางแก้ไข 
 

1. องค์กรด้านการบริการ หน่วยงานด้านการบริการ  
เช่น ฝ่ายบริการลูกค้า ฝ่ายการตลาด ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ 
ฝ่ายพัฒนาองค์กร   

2. ผู้ที่ต้องการศึกษาตัวอย่างแนวทางการปฏิบัติที่ดีในด้าน
ต่างๆ 

เข้าร่วมสัมมนา 1 วัน และเลือกเข้า
เย่ียมชมหน่วยงาน 1 หน่วยงาน 

                                              รวมค่าเข้าร่วมงานสัมมนา เอกสาร และการ Site Visit ค่าพาหนะ อาหารว่าง อาหารกลางวัน  

ระยะเวลา 
เข้าร่วมงานสัมมนา วันที่ 3 ก.ค.61  
และเลือกเย่ียมชมหน่วยงาน 1 หน่วยงาน 
A: 4 ก.ค.61 Workpoint Entertainment 
B: 19 ก.ค.61 Index Living Mall 
C: 20 ก.ค.61 DTAC 

ค่าธรรมเนียม (สัมมนา 1 วัน + เลือก Site Visit 1 หน่วยงาน) 
สถานะสมาชิก ราคา 

ไม่รวม Vat 
ราคารวม 

Vat 
Promotion 

สมัคร 3  
เหลือท่านละ 

Member 7,600 8,132 7,811 
Non-Member 7,900 8,453 8,132 

 

 

***กรณีเลือก Site Visit มากกว่า 1 หน่วยงาน ช าระเพ่ิมท่านละ 3,900 บาท (ยังไม่รวม VAT) 

Seminar Site Visit 
Service 

4.0 



AGENDA 

Service 4.0: ยุคแห่งการปฏิวัตงิานบรกิารด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
วันที่ 3 กรกฎาคม 2561  
เวลา 9.00 - 15.30 น. 
 
 
 

 

 

 

9.00 – 9.30 
 

ลงทะเบียน 
 

9.30 – 10.30 
 

หัวข้อ Service 4.0 
ผลกระทบ ความท้าทาย และความเส่ียงขององค์กร 
โดย คุณจ าลักษณ์ ขุนพลแกว้ 
      ผูเ้ชี่ยวชาญพิเศษด้านนวัตกรรม  

 สถาบันเพิ่มผลผลติแห่งชาต ิ

10.30 – 10.45  พักรับประทานอาหารว่าง 

10.45 – 12.00 หัวข้อ “ธุรกจิในภาคบริการใหม่ในยุค Thailand 4.0 ถูก
ขับเคลื่อนด้วยธุรกจิ startup” 
โดย   คุณเฉลิมยุทธ์ บุญมา  
        Senior Manager Dtac Accelerate 

   บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน) 

12.00 – 13.00  พักรับประทานอาหารวกลางวัน 

13.00 – 14.30 หัวข้อ “รับไว สง่ไว: ธุรกจิออนไลน์ ขวัญใจคนไทยแห่งปี” 
โดย  คุณวราวุธ นาถประดษิฐ ์
       รองผู้จดัการทั่วไป สายงานการคา้และพาณิชย ์
       บริษัท เคอร่ี เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จ ากัด 
 

14.30 – 14.45  พักรับประทานอาหารว่าง 

14.45 – 16.00 หัวข้อ “สมิติเวช 39 ปี เข้าสู่ยุค 4.0” 
โดย  แพทย์หญงิธดิากานต ์รุจิพัฒนกุล 
       รองผู้อ านวยการโรงพยาบาลสมติิเวช สุขุมวิทและผู้ช่วย              
       ผู้อ านวยการฝา่ยพฒันาธุรกิจ 
       โรงพยาบาลสมติิเวช สุขุมวิท 
 

  

Next : ก าหนดการเย่ียมชมหน่วยงาน  

 
 
สถานท่ีอบรม 
โรงแรมวินเซอร์ สวีท แอนด์ คอนเวนชั่น 
ณ ห้องเพทาย ชั้น 14 



AGENDA 

ก าหนดการเยี่ยมชมหน่วยงาน  
 
A :  บริษทั เวิรค์พอยท์ เอน็เทอร์เทนเมนท์ จ ากดั (มหาชน) 

วันที่ 4 กรกฎาคม 2561  
เวลา 10.30 - 16.30 น. 

 

 

 

B :  บริษทั อนิเด็กซ์ ลฟิว่ิงมอลล์ จ ากดั 
วันที่ 19 กรกฎาคม 2561  
เวลา 10.30 - 16.30 น. 

 

 

 

10.30 – 11.00 
 

ลงทะเบียน 
ห้องประชุม 1 ชั้น 12 ณ สถาบันเพิ่มผลผลิตแหง่ชาต ิ
 

11.15 
 

ออกเดินทาง 

12.00 – 13.00  รับประทานอาหารกลางวัน 

13.30 – 16.30 Workpoint Entertainment 
แนะน าองค์กร ภาพรวมธุรกิจ 
การปรับตัวองค์กรในยุคที่ Internet ขยายตัว 
การ Creative Content ต่างๆ เพื่อตอบสนองผู้ชม 
Site Tour การน า Technology ในการผลิตรายการ 
Q & A 

10.30 – 11.00 
 

ลงทะเบียน 
ห้องประชุม 1 ชั้น 12 ณ สถาบันเพิ่มผลผลิตแหง่ชาต ิ
 

11.15 
 

ออกเดินทาง 

12.00 – 13.00  รับประทานอาหารกลางวัน 

13.30 – 16.30 Index Living Mall 
การตอบสนองลูกค้าด้วยนวัตกรรมการให้บริการ Personal Life Style 
แนวคิด Built-in Technology 4.0 -YOUNIQUE 
การพัฒนาพนักงานเพื่อรองรับการให้บริการยุค 4.0 
Site Tour ชมห้องโชว์รูมตัวอย่างการออกแบบด้วยเทคโนโลย ี3D, VR 
Q & A 

 
การเยี่ยมชม 
เลือกเพียง 1 หน่วยงาน 
(ก าหนดการหน้า 3-4) 
***กรณีเลือก Site Visit มากกว่า 1 หน่วยงาน 

ช าระเพิ่มท่านละ 3,900 บาท (ยังไม่รวม VAT) 

 
 

Next : ก าหนดการเย่ียมชมหน่วยงาน 



AGENDA 

ก าหนดการเยี่ยมชมหน่วยงาน  
 
C :  บริษทั โทเทิ่ล แอค็เซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ ากดั (มหาชน) 

วันที่ 20 กรกฎาคม 2561  
เวลา 10.30 - 16.30 น. 

 

 

 

ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  
ฝ่ายฝึกอบรม สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ โทรศัพท์ 02-619-5500 ต่อ 453,435 (ปาณนาถ , ผ่องอ าไพ) 
กรุณาส่งใบสมคัรและหลักฐานการช าระคา่ธรรมเนียมมาที ่ 
e-mail : pananat@ftpi.or.th   หรือโทรสาร 02-619-8098 

 

10.30 – 11.00 
 

ลงทะเบียน 
ห้องประชุม 1 ชั้น 12 ณ สถาบันเพิ่มผลผลิตแหง่ชาต ิ
 

11.15 
 

ออกเดินทาง 

12.00 – 13.00  รับประทานอาหารกลางวัน 

13.30 – 16.30 DTAC 
บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน) 
กลยุทธ์ Right Product – Right Moment and Right Channel 
การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหา Customer Insight 
การน า AI & Machine Learning เข้ามาช่วยในการท างาน 
การเตรียมบุคลากรทัง้ Hard skill และ Soft Skill เพื่อเปลีย่นแปลงองค์กรสู่ดจิิทัล 
Site Tour เยีย่มชมหน่วยงาน 
Q & A 

 

 
การเยี่ยมชม 
เลือกเพียง 1 หน่วยงาน 
(ก าหนดการหน้า 3-4) 
***กรณีเลือก Site Visit มากกว่า 1 หน่วยงาน 

ช าระเพิ่มท่านละ 3,900 บาท (ยังไม่รวม VAT) 

 
 


