
 

 
บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั 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.co.th 

  

หลกัสตูรอบรม นกับรกิารมอือาชพี 
 

วทิยากร: อาจารยส์พุจน ์กฤษฎาธาร 
อดตี Business Unit Manager ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด  
บรษัิท แอบ๊บอต ลาบอแรตอรสี จํากดั จากสหรัฐอเมรกิา   

Senior Manager ฝ่ายขายและบรกิาร บรษัิท เทเลคอมเอเชยี คอรป์อเรชัTน จํากดั (มหาชน)  
และ  ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด บรษัิท เบอรงิเกอร ์อนิเกลไฮม ์(ไทย) จํากัด จากเยอรมน ี

จากประสบการณ์ตรงและจรงิในวงการทีTมากดว้ยคณุภาพกวา่ 30 ปี 
 

                                        23 ธนัวาคม 2562 
09.00 – 16.00 น. 

** โรงแรมโกลด ์ออรค์ดิ กรงุเทพฯ (ถนนวภิาวดฯี-สทุธสิาร) 
 

*สถานทีTจัดอบรมอาจเปลีTยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
 

หลกัการและเหตผุล 
 

ในยุคแห่งการบรกิารเชน่นี] “การบรกิารอยา่งมอือาชพี” เป็นสิTงทีTจําเป็นอยา่งมากตอ่การสรา้งความน่าเชืTอถอื
และการสรา้งความพงึพอใจใหแ้กล่กูคา้ เนืTองจาก ลูกคา้มคีวามตอ้งการมากขึ]น และธรุกจิมกีารแขง่ขันกันสงูยิTงขึ]น สิTง
ทีTเป็นคําถามอยูใ่นใจผูใ้หบ้รกิาร รวมทั ]งผูบ้รหิารคอื จะบรกิารอย่างไรจงึจะเรยีกวา่ “การบรกิารอยา่งมอือาชพี” 
หลักสตูรนี]มคํีาตอบใหก้ับผูเ้ขา้อบรมแน่นอน 

หลักสตูรนี] จงึไดพั้ฒนาขึ]นมาเพืTอให ้ไดเ้รยีนรูเ้ทคนคิในการเขา้ใจลกูคา้ใหม้ากขึ]น เรยีนรูก้ารจัดการกับลกูคา้ 
ระดมสมองทํากจิกรรมประยกุตก์ารสรา้งบรกิารอันโดดเดน่ตรงใจลกูคา้ รวมถงึการแกปั้ญหาใหล้กูคา้เมืTอลูกคา้โกรธ 
เมืTอจบการอบรม ผูเ้ขา้สมัมนาจะสามารถประยกุตแ์ละต่อยอดความรูด้า้นการใหบ้รกิารอย่างเป็นเลศิไดด้ว้ยตนเอง  
 
วตัถปุระสงค ์
 
1. เพืTอใหผู้เ้ขา้รับการอบรมไดท้ราบหลักการยุทธวธิแีละเทคนคิดา้นการบรกิารอยา่งมอือาชพี  
2. เพืTอใหผู้เ้ขา้รับการอบรมสามารถนําความรูท้ีTได ้ไปใช ้ใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุแกอ่งคก์ร  

 
หวัขอ้การบรรยายและ Workshop 
 
1. บทบาทและหนา้ทีT  ความรับผดิชอบของพนักงานบรกิาร 360 องศา 
2. เรยีนรูแ้ละเขา้ใจลกูคา้ประเภทต่างๆ รวมถงึการรับมอืกบัลกูคา้แตล่ะประเภท  
3. ขั ]นตอนการใหบ้รกิารลกูคา้ –รวมถงึทกัษะการฟัง เนน้ในเรืTองการฟังลูกคา้จบ และใหเ้ขา้ใจกอ่นตอบไม่ทกึทกั
คําถามและตอบไปแบบผดิๆ (ทั ]งทางโทรศพัทแ์ละพบตัว) 

4. กจิกรรม Role Play  “บรกิารอยา่งมอือาชพี” 
(ปฏบิตั ิพรอ้มใหเ้ทคนคิ / ความเห็นเพิTมเตมิจากวทิยากร เนน้การเรยีนรูล้กูคา้ และทําความเขา้ใจลกูคา้
เพืTอใหส้ามารถบรกิารไดอ้ยา่งดเีลศิ 

5. การใชคํ้าพูดทีTเหมาะสมในการให ้บรกิารลูกคา้ 
6. ตัวอย่างคําพูดทีTควรใชใ้นการใหบ้รกิารลูกคา้  
7. เทคนคิการแกปั้ญหาเมืTอลกูคา้โกรธ (Customer Complaint Handling) 
8. เรยีนรูม้ารยาทและลักษณะทา่ทาง บคุลกิภาพ และทศันคต ิ 
9. กจิกรรม “แกป้ญัหาใหล้กูคา้”- เนน้การปฏบิตัอิยา่งเขา้ใจปญัหาและใหค้าํตอบที�ลกูคา้พงึพอใจ  
 (ปฏบิตั ิพรอ้มใหเ้ทคนคิ / ความเห็นเพิTมเตมิจากวทิยากร เพืTอใหส้ามารถแกปั้ญหาได)้ 

    10.  กจิกรรม “สิ�งที�จะทําตอ่ไปใหอ้งคก์รหลงัจากอบรม”- Action Plan 
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    11.  กจิกรรม “การประเมนิผลและการวเิคราะหต์นเอง” 
    12.  บรกิารภายใน 
    13. สรุป คําถามและคําตอบ- เทคนคิเพิTมเตมิตามทีTผูเ้ขา้อบรมตอ้งการเรยีนรู ้

 

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

ชําระภายใน  23 ธนัวาคม 2562 
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 8 ธนัวาคม 2562 (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. โอนผ่านบัญชธีนาคาร ดงันี] 
1.1 ธนาคารกรงุเทพ สาขาซอยอาร ีบญัชสีะสมทรัพย ์เลขทีT 127-4-66322-6 
1.2 ธนาคารไทยพาณชิย ์บัญชอีอมทรัพย ์สาขาพหลโยธนิ เลขทีT 014-2-63503-8 

          ชืTอบญัช ีบรษัิท ไฮโพ เทรนนิTง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีT จํากดั   
          และแฟกซใ์บ Pay in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจี่าย (ถา้ม)ี ทีT 0-2615-4479  
          พรอ้มระบชุืTอบรษัิท เบอรต์ดิตอ่ของท่าน ชืTอหลกัสตูรและวนัอบรม 
2.  ชาํระดว้ยเชค็สัTงจา่ย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิTง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีT จํากดั (สาํนักงานใหญ)่ 
3.  หัก ณ ทีTจา่ย 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 ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิทีTไดช้าํระมาแลว้   
 
รายละเอยีดเพิ�มเตมิ กรณุาตดิตอ่: 
บรษัิท ไฮโพ เทรนนิTง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีT จํากดั 
โทรศพัท:์ 02-615-4499, 02-615-4477-8    
แฟกซ:์ 02-615-4479 Hotline: 086-3183151-2 
เวปไซด:์ www.hipotraining.co.th  
อเีมล:์ hipotraining@gmail.com  
ไอด ีไลน:์ hipotraining 
เฟสบุค๊: www.facebook.com/HIPOtraining  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 อบรม, สมัมนา, งานบรกิาร, นักบรกิาร 360 องศา, ลกูคา้โกรธ, องคก์ร, Action Plan 


