
 

 
บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จาํกดั 40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉัย  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพฯ 10400                             

โทร:0-2615-4477-8 โทรสาร:0-2615-4499 อเีมล:์ hipotraining@gmail.com , hipotraining@hotmail.com,  info@hipotraining.com เว็บไซท:์ www.hipotraining.com  

ศลิปะการบรกิารที�เป็นเลศิ 
 

วทิยากร: อาจารยม์งคล ตนัตสิขุมุาล 
(MBA., B. Engineer, Cert. English, Web & Ecommerce) 

วทิยากรผูเ้ชี�ยวชาญดา้นการฝึกอบรมธรุกจิ และการพฒันาตนเอง ผูม้ปีระสบการณ์มากกวา่ 20 ปี 
ไดร้บัรางวลันกัพดูดเีดน่สโมสรฝึกพดู, เป็นอาจารยส์อนคอมพวิเตอร,์ เจา้ของเว็บไซต ์และ Webmaster 

เป็นวทิยากรสาํนกังานพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม, สถาบนัเพ ิ�มผลผลติแหง่ชาต,ิ ฯลฯกรรมการบรหิาร
สมาคมสง่เสรมิบรกิารสุขภาพเชยีงใหม,่ อนุกรรมการหอการคา้จงัหวดัเชยีงใหม ่

 
30 ตลุาคม 2561  
 09.00 - 16.00 น.  

** โรงแรมโกลด ์ออรค์ดิ กรงุเทพฯ (ถนนวภิาวดฯี-สทุธสิาร) 
*สถานทีCจัดอบรมอาจเปลีCยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

 

หลกัการและเหตผุล 
ทา่มกลางธุรกจิทีCมกีารแข่งขันสูง  องคก์รจงึตอ้งเร่งปรับปรุงเปลีCยนแปลงเพืCอใหธุ้รกจิเตบิโต และมผีลกําไร 

และสามารถแขง่ขันตอ่ไปได ้กลไกสําคัญหนึCง คอืการปรับปรุงการใหบ้รกิารลกูคา้ โดยเฉพาะบคุลากรภายในองคก์ร
ใหม้ขีดีความสามารถสงูสดุเพืCอใหส้อดคลอ้งกบัภาวการณ์แขง่ขนั   
          หลักสตูรนีQสรา้งขึQนเพืCอใหผู้เ้ขา้อบรมไดต้ระหนักถงึบทบาท หนา้ทีC และความสําคญัของการใหบ้รกิาร และ
สามารถพัฒนาทักษะในการใหบ้รกิารตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชบ้รกิารใหเ้กดิความพงึพอใจสงูสดุ 
 
วตัถปุระสงค ์  

1. เพืCอใหผู้เ้ขา้ร่วมการอบรมทราบถงึ Key Success Factors ของงานบรกิารลกูคา้ 
และกระบวนการสรา้งมาตรฐาน  และคณุภาพอยา่งสมํCาเสมอใหก้บัลูกคา้ 

2. เสรมิสรา้งทศันคตทิีCจําเป็นอยา่งถกูตอ้งและเหมาะสม  
3. สามารถจัดการขอ้รอ้งเรยีนลกูคา้ในเบืQองตน้ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ  

 
หวัขอ้การฝึกอบรม/สมัมนา 
1. การตลาด 7 P’s สําหรับธรุกจิบรกิาร 
 -  Product 
 -  Price 
 -  Place 
 -  Promotion 
 -  People 
 -  Process 
 -  Physical appearance  

2. ความหมาย ความสาํคญั ของการบรกิาร 
3. องคป์ระกอบการบรกิารทีCด ี
4. สิCงทีCบอ่นทําลายคณุภาพของงานบรกิาร 
5. บคุลกิภาพทีCดขีองผูใ้หบ้รกิาร 
6. ศลิปะการสืCอสารในงานบรกิาร 
7. ฝึกปฏบิตักิารเรืCองบคุลกิภาพและศลิปะการพดูทีCด ีของผูเ้ขา้ร่วมฝึกอบรม 
8. และ รับฟังคําแนะนําจากวทิยากร 
9. ฝึกปฏบิตักิาร (ต่อ) 
10. สรุป คําถาม-คําตอบ 

 

 



 

 
บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จาํกดั 40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉัย  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพฯ 10400                             

โทร:0-2615-4477-8 โทรสาร:0-2615-4499 อเีมล:์ hipotraining@gmail.com , hipotraining@hotmail.com,  info@hipotraining.com เว็บไซท:์ www.hipotraining.com  

ประกาศนยีบตัร: บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั 
 
อตัราหลกัสตูร (ตอ่ 1 ทา่น) 

ชาํระภายใน 30 ตลุาคม 2561 
ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 

บคุคลท ั�วไป 3,900.00 273.00 117.00 4,056.00 4,173.00 
สมาชกิ HIPO 3,700.00 259.00 111.00 3,848.00 3,959.00 

พเิศษ! ชําระภายใน 15 ตลุาคม 2561 (โอนเงนิ หรอื แฟกซส์าํเนาหนา้เช็ค) 
ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 

บคุคลท ั�วไป 3,700.00 259.00 111.00 3,848.00 3,959.00 
สมาชกิ HIPO 3,400.00 238.00 102.00 3,536.00 3,638.00 

วธิกีารชําระเงนิ:  
1. โอนผา่นบัญชธีนาคาร ดงันีQ 
1.1 ธนาคารกรงุเทพ บัญชสีะสมทรัพย ์สาขา ซอยอาร ี  เลขทีC 127-4-66322-6 
1.2 ธนาคารไทยพาณิชย ์บัญชอีอมทรัพย ์สาขา พหลโยธนิ เลขทีC 014-2-63503-8 

          ชืCอบญัช ีบรษัิท ไฮโพ เทรนนิCง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีC จํากดั   
          และแฟกซใ์บ Pay in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจีา่ย (ถา้ม)ี ทีC 0-2615-4479  
          พรอ้มระบชุืCอบรษัิท เบอรต์ดิตอ่ของทา่น และชืCอหลักสตูร 
2.  ชาํระดว้ยเช็คบรษัิท สัCงจา่ย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิCง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีC จํากดั 
3.  หัก ณ ทีCจ่าย 3% เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษี 0-1055-48105-59-0 
     บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั   
     40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉยั แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
4. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิทีCไดช้าํระมาแลว้   
 
รายละเอยีดเพิ�มเตมิ กรุณาตดิตอ่: 
บรษัิท ไฮโพ เทรนนิCง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีC จํากดั 
Telephone: 02-615-4499, 02-615-4477-8    
Fax: 02-615-4479 Hotline: 086-3183151-2 
Website: www.hipotraining.com 
E-mail: hipotraining@gmail.com  
Facebook: www.facebook.com/HIPOtraining  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อบรม, สมัมนา, งานบรกิาร, การตลาด 7P, บคุลกิภาพผูใ้หบ้รกิาร 
  


