
 

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

โทร: 0-26154499, 0-2615-4477-8 โทรสาร: 0-2615-4479 อเีมล:์ hipotraining@gmail.com, hipotraining@hotmail.com, info@hipotraining.com เว็บไซท:์ www.hipotraining.com  

ผูใ้หบ้รกิารแบบมอือาชพี 
 

วทิยากร: อาจารยณ์รงค ์มโนวชริสรรค ์
ทีHปรกึษาศนูยถั์นยรักษ์ โรงพยาบาลศริริาช, วทิยากรสถาบนัฝึกอบรมมากมาย, 

ดา้นการพัฒนาทรัพยากรบคุคล ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบคุคล  ธนาคารกรงุศรอียธุยา จํากัด (มหาชน) 
บรหิารโครงการอบรม/สมัมนา เป็นวทิยากร และพัฒนาโครงการ 

 
25 กรกฎาคม 2561 
09.00 – 16.00 น. 

** โรงแรมโกลด ์ออรค์ดิ กรงุเทพฯ (ถนนวภิาวดฯี-สทุธสิาร) 
 

*สถานทีHจัดอบรมอาจเปลีHยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
 

 
หลกัการและเหตผุล 

ทา่มกลางธุรกจิทีHมกีารแข่งขันสูง  องคก์รจงึตอ้งเร่งปรับปรุงเปลีHยนแปลงเพืHอใหธุ้รกจิเตบิโต และมผีลกําไร 
และสามารถแขง่ขันตอ่ไปได ้กลไกสําคัญหนึHง คอืการปรับปรุงการใหบ้รกิารลกูคา้ โดยเฉพาะบคุลากรภายในองคก์ร
ใหม้ขีดีความสามารถสงูสดุเพืHอใหส้อดคลอ้งกบัภาวการณ์แขง่ขนั   
          หลักสูตรนีXสรา้งขึXนเพืHอใหผู้เ้ขา้อบรมไดต้ระหนักถงึบทบาท หนา้ทีH และความสําคัญของการใหบ้รกิาร และ
สามารถพัฒนาทักษะในการใหบ้รกิารตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชบ้รกิารใหเ้กดิความพงึพอใจสงูสดุ    
 
 
วตัถปุระสงค ์

1. เพืHอใหผู้เ้ขา้ร่วมการอบรมทราบถงึ Key Success Factors ของงานบรกิารลกูคา้ 
และกระบวนการสรา้งมาตรฐาน  และคณุภาพอยา่งสมํHาเสมอใหก้บัลูกคา้ 

2. เสรมิสรา้งทศันคตทิีHจําเป็นอยา่งถกูตอ้งและเหมาะสม  
3. สามารถจัดการขอ้รอ้งเรยีนลูกคา้ในเบืXองตน้ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ  

 
 
หวัขอ้การบรรยายและ Workshop 

1. ววัิฒนาการของการใหบ้รกิารตอ่ธรุกจิทีHมกีารแขง่ขันสงู 
2. ทําไมตอ้งบรกิาร  เรามสีว่นสาํคญัอย่างไรตอ่การใหบ้รกิาร 
3. รูไ้ดอ้ยา่งไร ? ว่าเราบรกิารดหีรอืไมด่ ี(ดว้ยแบบทดสอบ) 
4. ทําความเขา้ใจ “ลกูคา้ “ ไดอ้ยา่งถอ่งแท ้(วเิคราะหส์ถานการณ์) 
5. มาตรฐานการใหบ้รกิารทีHลูกคา้ตอ้งการพืXนฐานของมอือาชพี (RATER) 
6. การใหบ้รกิารทางโทรศพัทอ์ยา่งมอือาชพี 
7. เทคนคิการใหบ้รกิารกบัลูกคา้ทีHไม่พอใจ (CARE) 
8. การวัดและประเมนิผลการใหบ้รกิาร และ Feedback  
9. สรุป คําถาม-คําตอบ 

 

 
ประกาศนยีบตัร: บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั 
 
 
 
 



 

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

โทร: 0-26154499, 0-2615-4477-8 โทรสาร: 0-2615-4479 อเีมล:์ hipotraining@gmail.com, hipotraining@hotmail.com, info@hipotraining.com เว็บไซท:์ www.hipotraining.com  

อตัราหลักสตูร (ตอ่ 1 ทา่น) 

ชําระภายใน 25 กรกฎาคม 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 10 กรกฎาคม 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 ดงันีX 

1.1 ธนาคารกรงุเทพ บัญชสีะสมทรัพย ์สาขา ซอยอาร ี  เลขทีH 127-4-66322-6 
1.2 ธนาคารไทยพาณชิย ์บัญชอีอมทรัพย ์สาขา พหลโยธนิ เลขทีH 014-2-63503-8 

          ชืHอบญัช ีบรษัิท ไฮโพ เทรนนิHง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีH จํากดั   
          และแฟ็กซใ์บ Pay in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจีา่ย (ถา้ม)ี ทีH 0-2615-4479  
          พรอ้มระบชุืHอบรษัิทของทา่น และชืHอหลกัสตูร 
2.  ชาํระดว้ยเชค็บรษัิท สัHงจา่ย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิHง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีH จํากดั 
3.  หัก ณ ทีHจา่ย 3% ทะเบยีนนติบิคุคลเลขทีH 0-1055-48105-59-0 
     บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั   
     40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉยั แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
4. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิทีHไดช้าํระมาแลว้   
 
รายละเอยีดเพิ�มเตมิ กรุณาตดิตอ่: 
บรษัิท ไฮโพ เทรนนิHง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีH จํากดั 
โทรศพัท ์02-615-4499, 02-615-4477-78    
โทรสาร  02-615-4479 
เว็บไซท ์www.hipotraining.com,www.hipotraining.co.th 
อเีมล ์hipotraining@gmail.com  
เฟสบุค๊ www.facebook.com/HIPOtraining 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 อบรม, สมัมนา, งานบรกิาร, ผูใ้หบ้รกิารแบบมอือาชพี, การใหบ้รกิารทางโทรศพัท,์ เทคนคิการใหบ้รกิาร 


