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เพิ่่�มประสิ่ทธิ่ภาพิ่

ในการทำางาน 

ให้้ธิุรก่จพิ่ร้อมรับ

ดิ่จ่ทัลไลฟ์์สิไตล์  

ดิ้วยโซลูชัันท่�ชั่วยดิูแล

ลูกค้้าในทุกชั่องทางแบบ 

OMNI Channel 

พิ่ร้อมการใชั้แพิ่ลตฟ์อร์ม

ชั่วยการทำางาน 

และค้อร์สิเร่ยนท่�ชั่วย

อัพิ่สิก่ลดิ้านเทค้โนโลย่
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ระบบ Contact Center แบบ OMNI Channel เพิ่่อให้้ต่ดิต่อสิ่อสิารกับลูกค้้าไดิ้ห้ลากห้ลายชั่องทาง 

ทั�งทางโทรศััพิ่ท์และชั่องทางโซเชั่ยลม่เดิ่ยสิามารถให้้บร่การ Call Center ไดิ้ทั�งท่�ทำางานและท่�บ้าน 

ม่บร่การ Outbound Call Campaign เพิ่่อชั่วยให้้ Agent สิามารถโทรต่ดิต่อลูกค้้าไดิ้อย่างรวดิเร็ว 

เพิ่่อทำาธิุรกรรมต่างๆ ขององค้์กรเชั่น การโทรออกเพิ่่อประชัาสิัมพิ่ันธิ์ผล่ตภัณฑ์์ห้รือก่จกรรมต่างๆ 

(Telemarketing), การโทรออกเพิ่่อเชั่ญชัวนขายผล่ตภัณฑ์์ (Telesales), โทรออกเพิ่่อต่ดิตาม 

ทวงห้น่�ค้้างชัำาระ (Collection), การโทรออกเพิ่่อแจ้งยอดิค้งค้้างทางบัญชั่ต่างๆ ห้รือให้้สิ่วนลดิพิ่่เศัษ 

แก่ลูกค้้า รองรับไดิ้ทุกอุปกรณ์และม่ระบบรองรับ Metaverse Virtual Agent ทั�งรูปแบบ  

Chatbot และ Voice bot โดิยไม่ต้องลงทุนอุปกรณ์ เพิ่่�มข่ดิค้วามสิามารถในการจัดิการค้อลเซ็นเตอร ์

ไดิ้อย่างม่ประสิ่ทธิ่ภาพิ่ ทำาให้้ไม่พิ่ลาดิทุกการต่ดิต่อกับลูกค้้าในทุกชั่องทาง

Contact Anywhere Any Devices  

 •  สิามารถใชั้งานไดิ้ทุกท่� ทุกเวลา และทุกอุปกรณ์ ผ่านระบบอ่นเทอร์เน็ต

OMNI Channel

 •  รองรับ OMNI Channel ทั�ง ชั่องทางออนไลน์และออฟ์ไลน์สิามารถเข้าถึงบร่การ 

  ไดิ้จากห้ลายชั่องทาง เชั่อมโยงข้อมูลไดิ้อย่างรอบดิ้านผ่านทุกชั่องทางบร่การทั�งร้านค้้า 

   โทรศััพิ่ท์ โซเซ่ยลม่เดิ่ย แอปพิ่ล่เค้ชััน เว็บไซต์ 

 •  ระบบบันทึกเสิ่ยงสินทนา (Voice Recording) ตามมาตรฐานการให้้บร่การ Call Center

 •  ระบบรายงานแสิดิงประสิ่ทธิ่ภาพิ่การทำางานของท่มแบบทันท่  

  (Real time Dashboard & Report)

 •  สิามารถเชั่อมต่อระบบ CRM ไดิ้ห้ลายห้ลายแบรนดิ์ เพิ่่อให้้ Agent สิามารถตรวจสิอบ 

  ข้อมูลลูกค้้าท่�เข้ามาใชั้บร่การต่างๆของบร่ษัทและสิร้างประสิบการณ์ท่�ดิ่ให้้กับลูกค้้า 

 •  ม่ระบบ Virtual Agent ให้้บร่การไดิ้ทั�งแบบ Voice และ Non Voice  

  รองรับการมาของ Metaverse

Cloud Contact Center

บริิการินี้้�เหมาะกับใคริ

บริิษััทท้�ต้้องการิม้ศููนี้ย์์บริิการิลููกค้า 

ทุกริูปแบบ ไม่ว่่าจะเป็นี้แบบ 

เชิิงริับ (Inbound)  

หริือ เชิิงริุก (Outbound) 

บริิการิให้ข้้อมูลูเก้�ย์ว่กับสิินี้ค้า 

หริือบริิการิ (Customer Service)

บริิการิให้คำาแนี้ะนี้ำาแลูะริับ 

แจ้งเหตุ้ข้ัดข้้อง (Helpdesk)

ศููนี้ย์์ริับแจ้งเริ่องริ้องเริ้ย์นี้  

(Complaint Center)

ริับคำาสิั�งซื้ื�อแลูะการิบริิการิต้่างๆ  

(Order Tracking)

การิข้าย์สิินี้ค้าทางโทริศูัพท์  

(Telesales)

การิสิำาริว่จข้้อมูลู/ คว่ามคิดเห็นี้/  

คว่ามพึงพอใจข้องลููกค้า (Call Survey)

การิต้ิดต้ามแลูะเต้ือนี้ให้ชิำาริะหนี้้�สิิ�นี้  

(Collection)

4 Digits / 02-xxx-xxxx

E-mail / Fax

Social Media 

Direct Message

Chatbot  

Voice bot

Cloud  

Contact  

Center

CRM

Single Dashboard & Report Sale / Marketing / R&D Executives

สิามาริถใชิ้บริิการิได้ทันี้ท้  

ไม่ต้้องลูงทุนี้ด้านี้ริะบบแลูะการิบำาริุงริักษัา  

ไม่ต้้องจ้างผูู้้เชิ้�ย์ว่ชิาญ 

เพิ�มจุดบริิการิได้ต้ามต้้องการิ

ข้้อด้ข้อง Cloud Contact Center



CHATBOTIX

VOICE & CHAT BOT

VAutomation

AI Chatbot

สิามารถตอบลูกค้้าไดิ้อย่างอัตโนมัต่ รวดิเร็วทุกชั่องทาง 

ตรงกับพิ่ฤต่กรรม และค้วามสินใจของลูกค้้า

โปริโมชิันี้ท้�โดนี้ใจ 

AI Chatbot สิามารถสิ่งโปรโมชัันท่�ตรงตามค้วามต้องการ 

โดิยอ้างอ่งจากค้วามชั่นชัอบของลูกค้้า

คุย์กับเจ้าหนี้้าท้� 

Chatbot สิามารถสิ่งต่อบทสินทนาไปยังเจ้าห้น้าท่� 

กรณ่ท่�ลูกค้้าต้องการ เพิ่่อตอบค้ำาถามท่�ซับซ้อน

True Dialog  

พัฒนี้าบทสินี้ทนี้าโดย์ท้มงานี้ 

ข้องทริู (Voice Scientist)  

ทำาให้คว่บคุมคุณภาพได้ต้าม 

มาต้ริฐานี้ข้องบริิษััท

ริองริับ Free Speech & Free 

Text ริ่ว่ม กับ Natural 

Language Understanding  

เป็นี้การิสิ่อสิาริท่้เป็นี้ธริริมชิาต้ ิ

หริือภาษัามนีุ้ษัย์์โดย์ท้�ลููกค้า 

ไม่จำาเป็นี้ต้้องจำา Keyword

ริองริับ OMNI Channel  

ริองริับชิ่องทางโซื้เชิ้ย์ลูม้เด้ย์  

เชิ่นี้ เว่็ปไซื้ต้์, Facebook,  

Line OA

ริองริับ Multiple Platform  

ริองริับการิทำางานี้ได้ทั�ง  

Voice แลูะ Non-Voice

แพลูต้ฟอริ์มสิำาหริับการิให้บริิการิ AI Virtual Agent ผูู้้ชิ่ว่ย์อัจฉริิย์ะ

เพิ่่�มประสิ่ทธิ่ภาพิ่การทำางานให้้องค้์กร โดิยผู้เชั่�ยวชัาญในการให้้บร่การ  

Thai Speech Recognition และ Thai Chatbot ซึ�งให้้บร่การ 

กลุ่มลูกค้้าธิุรก่จโดิยเฉพิ่าะ มั�นใจไดิ้ในค้วามถูกต้องแม่นยำา 

ของการตอบค้ำาถามห้รือให้้บร่การจาก AI Virtual Agent  

และรองรับในสิ่วนของ Free Speech & Free Text  

ร่วมกับ Natural Language Understanding  

ซึ�งเป็นการสิ่อสิารท่�เป็นธิรรมชัาต่ห้รือภาษามนุษย์  

โดิยท่�ลูกค้้าไม่จำาเป็นต้องจำา Keyword ท่�จะพิู่ดิให้้  

AI Virtual Agent เข้าใจ ทำาให้้เสิมือนพิู่ดิกับเจ้าห้น้าท่�  

Call Center ทำาให้้สิร้าง Customer Experience  

ท่�ดิ่ให้้กับลูกค้้า

AI Chatbot อัจฉริิย์ะท้�ทำาให้การิทำาธุริกิจง่าย์กว่่าเดิม

ดิ้วย AI Chatbot การบร่การลุกค้้าจะเป็นไปอย่างอัตโนมัต่ สิะดิวก รวดิเร็ว  

เชั่อมต่อกับลูกค้้าไดิใ้นทุกชั่องทางไม่ว่าจะเป็น Line Facebook ห้รือ Instagram  

และดิ้วยระบบ AI อัจฉร่ยะของ VAutomation ยังสิามารถชั่วยเพิ่่�มยอดิขาย  

ค้วามพิ่ึงพิ่อใจของลูกค้้าและยังลดิต้นทุนไดิ้อย่างม่ประสิ่ทธิ่ภาพิ่

Customer

NUL Specific Domain

Chat Massage Text Processing

Response to The Customer

Customer Service

สิวัสิดิ่ค้่ะ อยากทราบยอดิการใชั้บัตรเค้รดิ่ตค้่ะ

ยอดิใชั้จ่ายบัตรของคุ้ณค้ือ 15,000 บาทค้รับ

Live Chat

สิวัสิดิ่ค้่ะ อยากคุ้ยกับเจ้าห้น้าท่�ค้่ะ

สิวัสิดิ่ค้รับ ผมกำาลังดิำาเน่น 

การสิ่งเร่องให้้เจ้าห้น้าท่�ค้รับ

สิวัสิดิ่ค้่ะ เจ้าห้น้าท่�ย่นดิ่ให้้บร่การค้่ะ

Sales/Marketing

สิวัสิดิ่ค้่ะ อยากทราบข้อมูลสิ่วนลดิของเดิือนน่�ค้่ะ

สิวัสิดิ่ค้รับ 

ดิูข้อมูลสิ่วนลดิของคุ้ณ ดิ้านล่างไดิ้เลยค้รับ

mobile

30% Off 
More Details

dining

10% Off 
More Details

travel

20% Off 
More Details
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กดคิว่ออนี้ไลูนี้์ ดูคิว่ออนี้ไลูนี้์ เข้้าริับบริิการิ

การใชั้งานแว่นตาอัจฉร่ยะร่วมกับ Conference ซอฟ์ต์แวร์และแอปพิ่ล่เค้ชัันท่�ชั่วยให้้ทำางาน 

ไดิ้โดิยใชั้มือจับสิ่�งต่างๆ พิ่ร้อมกับดิูห้น้าจอไปพิ่ร้อมกันไดิ้ เพิ่่อเพิ่่�มประสิ่ทธิ่ภาพิ่ในการฝึึกอบรม 

การบำารุงรักษาซ่อมแซม ห้รือการตรวจสิอบในขณะปฏิ่บัต่งาน นอกจากน่�ยังชั่วยลดิต้นทุน 

ของการขอค้ำาปรึกษาจากผู้เชั่�ยวชัาญไดิ้ ไม่เพิ่่ยงเท่าน่�แว่นตาอัจฉร่ยะยังรองรับ Mixed Reality 

เชั่น Metaverse ท่�เป็นการผสิมผสิานโลกแห้่งค้วามจร่งและเทค้โนโลย่เข้าดิ้วยกันไดิ้ การใชั้งานจร่ง 

สิามารถทำาไดิ้ เชั่นในอุตสิาห้กรรมพิ่ลังงาน ชั่างเทค้น่ค้ห้น้างานสิวมแว่นตาอัจฉร่ยะเพิ่่อสิ่อสิาร 

ระยะไกลกับผู้เชั่�ยวชัาญดิ้วย Remote Expert สิามารถขอค้ำาแนะนำาจากผู้เชั่�ยวชัาญท่�อยู ่

สิำานักงานในต่างประเทศัไดิ้ ห้รือในสิ่วนของ Healthcare เจ้าห้น้าท่�ภาค้สินาม ห้รือ เจ้าห้น้าท่� 

บนรถพิ่ยาบาล สิวมใสิ่แว่นตาอัจฉร่ยะ เพิ่่อสิ่อสิารกับแพิ่ทย์ประจำาศัูนย์ ห้รือ โรงพิ่ยาบาล 

เพิ่่อขอค้ำาปรึกษาผ่าน VDO Conference ดิ้วย Emergency Medical Services และในสิ่วนของ 

Retails ก็สิามารถถ่ายทอดิสิดิการลาดิตระเวนโดิยท่มรักษาค้วามปลอดิภัยโดิยใชั้แว่นตาอัจฉร่ยะ  

เพิ่่อสิ่งภาพิ่ไปให้้กับเจ้าห้น้าท่�ห้้องบัญชัาการค้อยสิังเกตุการณ์เพิ่่อค้วบคุ้มการปฏิ่บัต่งาน 

ธิุรก่จของคุ้ณจะสิะดิวกกว่าท่�เค้ยดิ้วย Smart Queue Solution  

ตัวชั่วยให้้ธิุรก่จบร่ห้ารจัดิการลูกค้้าไดิ้อย่างม่ประสิ่ทธิ่ภาพิ่มากย่�งขึ�น  

โดิย Smart Queue Solution ม่ระบบค้่วท่�รองรับ กลุ่มธิุรก่จร้านอาห้าร  

ธิุรก่จธินาค้าร ศัูนย์บร่การเซอร์ว่สิเซ็นเตอร์ และธิุรก่จโรงพิ่ยาบาล 

ห้รือค้ล่น่ก ค้รบเซ็ตทั�งซอฟ์ต์แวร์และอุปกรณ์ดิ้วยระบบค้่วท่�รองรับ 

การให้้บร่การ 2 รูปแบบ รับค้่วออนไลน์ผ่านโทรศััพิ่ท์มือถือและรับค้่วกระดิาษ  

โดิยท่�รูปแบบการพิ่ัฒนาระบบน่�เน้นท่�ค้วามสิะดิวกสิบายในการรอค้่ว  

และแก้ไขปัญห้าต่างๆ ของลูกค้้า

  แก้ไขปัญห้าเก้าอ่�นั�งรอไม่เพิ่่ยงพิ่อ

  แก้ไขปัญห้าค้วามแออัดิของห้น้าร้าน

 แก้ไขปัญห้าต้องยืนรอดิูจอแสิดิงห้มายเลขค้่ว

 ไม่ต้องกังวลเร่องการเลยค้่วของตัวเอง

 ดิูสิถานะค้่วของตนเองไดิ้ผ่านโทรศััพิ่ท์มือถือ

กลุ่มธิุรก่จท่�ใชั้งานระบบค้่ว Smart Queue Solution สิามารถเข้าถึง 

ข้อมูลการให้้บร่การลูกค้้า ของห้น้าร้านตนเองและสิาขา ผ่านระบบรายงาน 

รูปแบบ Dashboard แบบเร่ยลไทม์ เพิ่่อให้้ทราบถึงข้อมูลค้วามพิ่ึงพิ่อใจ 

ของลูกค้้าท่�มารับบร่การ และข้อมูลสิถ่ต่ต่างๆ ท่�ระบบว่เค้ราะห้์ให้้ไดิ้ 

คุณสิมบัต้ิเด่นี้

•  แฮนดิ์ฟ์ร่สิามารถใชั้มือห้ย่บจับสิ่�งต่างๆ 

 พิ่ร้อมกับดิูห้น้าจอไปพิ่ร้อมกัน 

•  ประห้ยัดิค้่าใชั้จ่ายจากการลดิเวลาเข้า 

 ไซต์งานของผู้เชั่�ยวชัาญ

•  สิามารถแก้ไขปัญห้าไดิ้ทันท ่

 เสิมือนว่าอยู่ไซต์งานจร่ง 

•  ลดิปัญห้าของการสิ่อสิารท่�ผ่ดิพิ่ลาดิ 

 โดิยเห้็นภาพิ่ของปัญห้าจร่ง

Smart Glasses

Smart Queue Solution

Hardware

Smart Glasses Technician Expert ManagerMobile/Laptop

People

Conference Software 

 and Application
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เปลู้�ย์นี้ทุกการิปริะชิุม เป็นี้เริ่องง่าย์ ห้องปริะชิุมออนี้ไลูนี้์ท้�ต้อบโจทย์ ์

แลูะเข้้าใจคนี้ไทย์มากท้�สิุด

True VROOM ห้้องประชัุมออนไลน์ท่�ชั่วยให้้การทำางาน การเร่ยนห้รือการสิอนเป็นไปไดิ้อย่างเต็ม 

ประสิ่ทธิ่ภาพิ่ท่�มาพิ่ร้อมฟ์ีเจอร์ค้รบค้รันใชั้งานง่าย ล่นไห้ล เพิ่ราะเซ่ร์ฟ์เวอร์ตั�งอยู่ในประเทศัไทยท่�  

True IDC ซึ�งไดิ้การรับรองจาก Uptime TCOS รองรับการใชั้งานทุกอุปกรณ์การสิ่อสิารทั�งโน้ตบุ�ก  

พิ่่ซ่ ผ่านเว็บไซต์ vroom.truevirtualworld.com และโทรศััพิ่ท์มือถือ แท็บเล็ต ผ่านแอปพิ่ล่เค้ชััน   

“True VROOM” ยังสิบายใจในการใชั้งานดิ้วยศัูนย์บร่การลูกค้้าท่�พิ่ร้อมดิูแลดิ้วยเจ้าห้น้าท่�ค้นไทย

แพลูต้ฟอริ์มเพ่อการิทำางานี้ย์ุคดิจิทัลู  

งานี้ไม่สิะดุดแม้เจอเหตุ้การิณ์ไม่คาดคิด

รวบรวมฟ์ังก์ชัันการทำางานไว้ท่�เดิ่ยว พิ่ร้อมตอบโจทย์ Work from Anywhere  

ประชัุม สิั�งงาน และอนุมัต่ออนไลน์ ก็ทำาไดิ้ไม่ยาก เชั็ค้อ่นเข้าทำางาน ประชัุมกับลูกค้้าและท่ม  

ไปจนถึงการกำาห้นดิเป้าห้มายการทำางานไดิ้ ดิ้วย “True VWORK” จาก True VWorld  

แพิ่ลตฟ์อร์มเพิ่่อการทำางานยุค้ดิ่จ่ทัล งานไม่สิะดิุดิตอบทุกโจทย์ท่�ค้นทำางานและองค้์กรต้องการ  

ค้รบ ไดิ้ทุกฟ์ังก์ชัันเพิ่่อการทำางาน ในแพิ่ลตฟ์อร์มเดิ่ยว ลดิปัญห้า เพิ่่�มศัักยภาพิ่องค้์กร 

ให้้ทุกค้นทุกฝึ่ายทำางานราบร่น เต็มประสิ่ทธิ่ภาพิ่ในทุกสิถานการณ์

True VROOM

ริองริับผูู้้ปริะชิุมได้ 150 คนี้  

ปริะชิุมได้ต้่อเนี้่องสิูงสิุด 48 ชิม.

จัด Webinar ริองริับผูู้้เข้้าริ่ว่ม 

ได้สิูงสิุด 2,000 คนี้

ริะบบ cloud recording 

สิำาหริับบันี้ทึกปริะชิุมสิำาคัญ

จองห้องปริะชิุม ริะบบจะแสิดงให้เห็นี้ 

ริาย์ลูะเอ้ย์ดพริ้อมลูิงก์ข้องห้อง  

เพ่อสิ่งให้ผูู้้เข้้าริ่ว่มปริะชิุม

การิต้ั�งริหัสิผู้่านี้ห้องสินี้ทนี้า 

ป้องกันี้การิเข้้าถึงข้องบุคคลูภาย์นี้อก

จดบันี้ทึกการิปริะชิุม บันี้ทึกเนี้ื�อหา 

การิปริะชิุมพริ้อมๆ กันี้ แบบเริ้ย์ลูไทม์

ใสิ่ลูาย์นี้ำ�าแลูะใชิ้ริหัสิเข้้าห้องปริะชิุมได้  

หมดห่ว่งเริ่องคว่ามปลูอดภัย์

True VWORK

Chat ได้ทั�งแบบบุคคลูแลูะกลูุ่ม 

ไฟลู์ไม่หาย์ ดึงใชิ้งานี้ได้ต้ลูอดเว่ลูา

Check in/Check out  

ริะบบเข้้า-ออกงานี้ออนี้ไลูนี้์  

อัปเดต้โลูเคชิันี้ ดึงริาย์งานี้ 

ต้ริว่จสิอบได้

Video Conference  

ผู้่านี้ True VROOM

Forms/Workflow สิามาริถสิ่งต้ริง 

ถึงผูู้้อนีุ้มัต้ิได้ทันี้ท้ ทุกท้� ทุกเว่ลูา

Task/Card สิั�งงานี้ อัปเดต้  

พริ้อมต้ิดต้ามสิถานี้ะการิทำางานี้ 

ได้แบบเริ้ย์ลูไทม์

Announcement แจ้งข้่าว่สิาริให้ทุกคนี้ 

ในี้องค์กริทริาบอย์่างพริ้อมเพริ้ย์งกันี้

ใชิ้ชิ้ว่ิต้คริบโซื้ลููชิันี้ ได้ทุกท้� ทุกเว่ลูา 

ต้อบโจทย์์องค์กริธุริกิจ



Building Talent For The Future

True Digital Academy สิถาบันเสิร่มทักษะดิ้านดิ่จ่ทัล ท่�จะชั่วยยกระดิับค้วามสิามารถให้้กับค้นทำางาน 

ในยุค้ปัจจุบัน ให้้ม่ทักษะท่�ทันยุค้สิมัย ใชั้ไดิ้จร่ง และสิอดิค้ล้องกับทักษะท่�องค้์กรต้องการ ซึ�งจะชั่วยลดิ 

ชั่องว่างการท่�ค้นทำางานม่ทักษะไม่สิอดิค้ล้องกับงานและค้วามต้องการขององค้์กร สิอดิรับกับ 

ค้วามต้องการบุค้ลากรดิ้านดิ่จ่ทัลขององค้์กรธิุรก่จในยุค้ 4.0 ท่�ขับเค้ล่อนดิ้วยเทค้โนโลย่และนวัตกรรม  

True Digital Academy มุ่งมั�นท่�จะให้้ค้วามชั่วยเห้ลือ ผลักดิัน และสินับสินุนให้้ผู้ค้นและองค้์กร 

ในประเทศัไทยม่ทักษะทางดิ้านดิ่จ่ทัลท่�แข็งแกร่ง พิ่ร้อมยกระดิับศัักยภาพิ่ทางดิ้านอาชั่พิ่ รวมถึงสิามารถ 

แข่งขันทางภาค้ธิุรก่จและอุตสิาห้กรรมในระดิับนานาชัาต่ไดิ้อย่างทัดิเท่ยม 

1. Digital Awareness Checkpoint 

ค้้นห้าทักษะดิ่จ่ทัลท่�จำาเป็นและเห้มาะสิมต่อองค้์กรของคุ้ณอย่างแท้จร่ง 

ผ่านบททดิสิอบ 70 ข้อ ท่�จะเผยค้วามลับค้วามสิามารถดิ้านดิ่จ่ทัล 

ของพิ่นักงานท่�ซ่อนอยู่ สิู่การเตร่ยมพิ่ร้อมในการวางแผนการเร่ยนรู ้

และพิ่ัฒนากำาลังค้นไดิ้อย่างม่ประสิ่ทธิ่ภาพิ่ท่�จัดิทำาขึ�นสิำาห้รับองค้์กรคุ้ณ 

โดิยเฉพิ่าะ

2. Digital Foundations (E-Learning) 

ต่ดิปีกทักษะดิ่จ่ทัลพิ่ื�นฐานท่�จำาเป็นต่อการทำางานในยุค้ปัจจุบัน 

ให้้แก่พิ่นักงานในองค้์กรของคุ้ณ กับห้ลักสิูตรระดิับโลกจาก  

General Assembly ท่�ค้รอบค้ลุมถึง 6 ทักษะดิ่จ่ทัล 

ในห้ลักสิูตรเดิ่ยว สิามารถนำาไปประยุกต์ใชั้ไดิ้จร่งและเพิ่่�มโอกาสิ 

ในการพิ่ัฒนาตัวผู้เร่ยน ปูเสิ้นทางสิู่การพิ่ัฒนาต่อยอดิการเร่ยนรู ้

ระดิับลึกสิู่การเป็นผู้เชั่�ยวชัาญในอนาค้ต

3. Data Bootcamp  

เสิร่มสิร้างค้วามรู้และผล่ต Data Scientist ท่�ม่ประสิ่ทธิ่ภาพิ่ให้้แก่องค้์กร กับห้ลักสิูตรเร่ยน 

และ Workshop  สิุดิเข้มข้นดิ้าน Data ท่�ดิูแลผู้เข้าเร่ยนในทุกระดิับการเร่ยนรู้อย่างต่อเน่อง 

ตั�งแต่ห้้องเร่ยนค้วามรู้พิ่ื�นฐาน ไปจนถึงห้้องเร่ยนทักษะระดิับสิูง เพิ่่อสิร้างท่ม Data Scientist  

ในองค้์กร มุ่งเน้นเพิ่่อจุดิประสิงค้์การนำาไปใชั้จร่งไดิ้ในการทำางานและขับเค้ล่อนองค้์กรสิู่  

Data-Driven ไดิ้ทันท่

True Digital Academy

ทำาไมต้้อง True Digital 

Academy?

True Digital Academy  

สิถาบันการเร่ยนการสิอนทักษะ 

ดิ้านดิ่จ่ทัลท่�แรกและท่�เดิ่ยวในไทย 

ท่�จับมือกับ General Assembly 

สิถาบันการเร่ยนการสิอนดิ้าน 

Digital Career Transformation 

ชั่อดิังจากประเทศัสิห้รัฐอเมร่กา  

ท่�เน้นการลดิชั่องว่างในเร่อง 

เทค้โนโลย่ดิ่จ่ทัลให้้กับองค้์กร 

ขนาดิให้ญ่ทั�วโลก

“We reimagine world class 

curriculum and make them 

more Accessible, Applicable, 

and Affordable” 

เราชั่วยให้้บุค้ค้ลทั�วไปเข้าถึง 

ห้ลักสิูตรอบรมระดิับโลกไดิ้ง่ายขึ�น 

ทั�งในม่ต่ของบร่บทการนำาทักษะไปใชั้ 

ภาษา และค้่าใชั้จ่าย

“We do what we preach”  

เราให้้ในสิ่�งท่�องค้์กรเราลงมือ 

ทำาจร่งๆ ตั�งแต่มุมมองทางธิุรก่จ 

ไปจนถึงการพิ่ัฒนาทักษะบุค้ลากร 

ในเค้รือ เพิ่ราะห้ลักสิูตรของเรา 

เก่ดิจากการปฏิ่บัต่จร่งท่�ไม่ใชั ่

แค้่จำามาสิอน

“Data is valuable”

All Data Users 

Data-Minded Decision Maker

Essential for all

“I know where  

is the problem”

Data Analyst

Every BU needs Data Champion

“I can analyze 

complex data”

Data Scientist : 

Type A - Analyst

Data Scientist : 

Type B - Machine Learning

Reskill/Upskill  

high potential group

“Machine learn and 

predict what to do next”

Set up new DATA unit  

or Outsourced

Trend 

Evaluation

Be  

Customer 

Centric

Start with 

Experiment

Practice 

Agile 

Methods

Data 

Driven 

Actions

Growth 

Activation 

Tactics

 ปัจจุบัน True Digital Academy ไดิ้จัดิทำาการเร่ยนการสิอน 

ในประเทศัไทยไปแล้วกว่า 50,000 ชัั�วโมงเร่ยน กับผู้เข้าเร่ยนจากองค้์กร 

ชัั�นนำาต่างๆในไทยกว่า 10,000 ท่าน

What knowledge 

are being measured

?
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บริิการิกริะเป๋าเงินี้อิเลูคทริอนี้ิคสิ์ สิำาหริับธุริกิจ

กระเป๋าเง่นออนไลน์ ยุค้ให้ม่ท่�อำานวยค้วามสิะดิวกให้้แก่ ลูกค้้า คู้่ค้้า พิ่นักงาน โดิยเป็นการรับชัำาระ 

การจ่ายเง่น และ การให้้สิ่ทธิ่ประโยชัน์ในรูปแบบต่างๆ จากกระเป๋าทรูมันน่� วอลเล็ท เชั่น 

ค้่าตอบแทน คู้ปอง พิ่้อยท์ เพิ่่อลดิภาระในการจัดิการเง่นสิดิ ปลอดิภัย โปร่งใสิ ตรวจสิอบไดิ้ 

ธุริกิจสิามาริถใชิ้บริิการิได้ดังนี้้�

• Offline Payment การรับชัำาระค้่าบร่การและสิ่นค้้าห้น้าร้านค้้าต่างๆ เชั่น 7-ELEVEN,  

 Food court เป็นต้น

• Online Payment การรับชัำาระค้่าบร่การและสิ่นค้้าออนไลน์ ห้รือตู้สิ่นค้้า เชั่น Lazada,  

 Foodpanda, Otteri เป็นต้น

• Mini Program CRM บน TrueMoney Wallet Application ท่�ชั่วยให้้แบรนดิ ์

 สิร้างเสิร่มค้วามสิัมพิ่ันธิ์กับลูกค้้า เชั่น การสิมัค้รสิมาชั่ก การให้้สิ่ทธิ่ประโยชัน์ คู้ปอง 

 เพิ่่อเป็นการสิ่งเสิร่มการขาย 

TrueMoney Wallet

ลููกค้า คู่ค้า พนี้ักงานี้

หลูักสิูต้ริอัพ POWER SKILLS ให้กับคนี้ในี้องค์กริ

ปัจจุบัน…สิ่�งท่�เราเร่ยกว่า ‘Soft Skills’ นั�นไม่ไดิ้ Soft สิมชั่ออ่กต่อไป 

แต่ห้ลายองค้์กรเร่�มเร่ยกมันว่า ‘Power Skills’ เพิ่ราะทักษะอย่างเชั่น  

การสิ่อสิาร การทำางานเป็นท่ม การแก้ปัญห้าอย่างเป็นระบบ  

จะเพิ่่�มพิ่ลังให้้ค้นค้่ดิและทำางานไดิ้อย่างม่ประสิ่ทธิ่ภาพิ่มากขึ�น... 

เพิ่่อให้้ทันกับโลกยุค้ Disruption ในทุกวันน่�

ผ่านห้ลักสิูตรท่�ออกแบบโดิยให้้ผู้เร่ยนเป็นศัูนย์กลาง 

และเน้นตอบ 3 โจทย์ ธิุรก่จยุค้ให้ม่...

Psytech Assessment

เค้ร่องมือทางจ่ตว่ทยาเพิ่่อพิ่ัฒนาการบร่ห้ารจัดิการ 

ทรัพิ่ยากรบุค้ค้ลแบบองค้์รวม ท่�ค้รอบค้ลุมทุกกระบวนการ 

ตั�งแต่การสิรรห้า ค้ัดิเลือก การวางแผนพิ่ัฒนา การบร่ห้าร 

จัดิการบุค้ลากรท่�ม่ศัักยภาพิ่สิูง การวางแผนผู้สิืบทอดิตำาแห้น่ง 

ไปจนถึงกระบวนการอ่นๆ ท่�เป็นปัจจัยสิำาค้ัญของการผลักดิัน 

ศัักยภาพิ่การทำางานของบุค้ลากรและการดิำาเน่นงานทางธิุรก่จ 

ขององค้์กร

จุดแข้็งข้อง Psytech Assessment

HR Solution

ต้ิดอาวุ่ธผูู้้นี้ำามือใหม่ First Step into Leadership

พิ่ัฒนาค้วามรู้และทักษะพิ่ื�นฐานสิำาห้รับผู้นำามือให้ม่ให้้ทั�ง  

“เก่งงาน” และ “เก่งค้น”

สิริ้างกริอบคิดแบบ “เถ้าแก่”  

Building an Entrepreneurial Organisation

สิร้าง Mindset และ Skillset แบบเจ้าของธิุรก่จให้้ค้นในองค้์กร 

ม่สิ่วนร่วมในการขับเค้ล่อนธิุรก่จในยุค้แห้่งการเปล่�ยนแปลง

ป้�นี้ผูู้้นี้ำาให้เป็นี้โค้ชิ Leaders as Coaches

ต่ดิทักษะการโค้้ชัให้้ผู้นำาสิามารถดิึงศัักยภาพิ่ของพิ่นักงาน 

ศัักยภาพิ่สิูงเพิ่่อสิร้างผู้นำาในอนาค้ตให้้องค้์กร

1

2

3

Multilanguage  

เลืือกทดสอบได้ท้�งภาษาไทยแลืะภาษาอ้งกฤษ

Competitive Price  

คุ้้้มคุ้่าแลืะคุ้รอบคุ้ลื้มท้�งองคุ้์กร 

(LARGE-SCALE Assessment)

Reliability & Validity 

มีคุ้วามน่่าเชื่่อถืือแลืะแม่น่ยำา

Easy Interpretation 

ทำาคุ้วามเข้้าใจแลืะอ่าน่ผลืง่าย

END - to - END Assessment 

คุ้รอบคุ้ลื้มท้กกระบวน่ทางทร้พยากรบ้คุ้คุ้ลื ตั้้�งแตั้ ่

การคุ้้ดเลืือกสรรหา การพ้ฒน่า ตั้ลือดจน่ลืาออก

EMPOWERING GROWTH • 49


