
 

 
บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จาํกดั 40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉัย  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพฯ 10400                             
โทร:0-2615-4499, 0-2615-4477-8 โทรสาร:0-2615-4479 อเีมล:์ hipotraining@gmail.com, hipotraining@hotmail.com, info@hipotraining.com เว็บไซท:์ www.hipotraining.co.th  

Service Mind and Service Excellence 
 “บรกิารอยา่งประทบัใจ ไมไ่กลเกนิฝนั” 

 
 

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

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

จากประสบการณ์ตรงและจรงิในวงการทีTมากดว้ยคณุภาพมากกวา่ 30 ปี 
 

25 ตลุาคม 2562 
09.00 – 16.00 น. 

** โรงแรมโกลด ์ออรค์ดิ แบงค็อก (ถนนวภิาวดฯี-สทุธสิาร) 
 

*สถานที�การจดัสมัมนาอาจเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม          
 
หลกัการและเหตผุล 

ในยุคการแขง่ขันทีTทวคีวามรุนแรงเชน่นี\ “บรกิารใหโ้ดนใจลกูคา้” เป็นสิTงทีTจําเป็นมากตอ่การแยง่ชงิและรักษา
ลกูคา้ไว ้ ไมว่า่จะเป็นธรุกจิใหบ้รกิารหรอืธรุกจิขายสนิคา้ ลกูคา้ในยคุนี\มคีวามตอ้งการมากขึ\น สนิคา้ในทอ้งตลาดก็ไม่
แตกต่างกนัมากนัก สิTงทีTจะเป็นอาวธุสรา้งความเป็นเลศิใหธ้รุกจิ คอื การบรกิารใหโ้ดนใจลกูคา้ 
หลักสตูร “ Service Mind and Service Excellence ” จงึไดพั้ฒนาขึ\นมาเพืTอใหท้มีผูใ้หบ้รกิาร ไดเ้รยีนรูเ้ทคนคิในการ
เขา้ใจลกูคา้ใหม้ากขึ\น ระดมสมองทํากจิกรรมประยุกตก์ารสรา้งบรกิารอันโดดเดน่ตรงใจลกูคา้ เมืTอจบการอบรม ผูเ้ขา้
สมัมนาจะสามารถประยุกตแ์ละตอ่ยอดความรูด้า้นการใหบ้รกิารอยา่งเป็นเลศิไดด้ว้ยตนเอง  
 
วตัถปุระสงค ์
1. เพืTอใหผู้เ้ขา้รับการอบรมไดท้ราบหลักการยุทธวธิแีละเทคนคิดา้นการบรกิารใหโ้ดนใจลกูคา้  
2. เพืTอใหผู้เ้ขา้รับการอบรมสามารถนําความรูท้ีTได ้ไปใช ้ใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุแกอ่งคก์ร  
 

หวัขอ้การฝึกอบรม/สมัมนา 
 
1. “Service Mind”  นั\นสําคัญไฉน? ทําไมตอ้งเราตอ้งเนน้การบรกิาร  เพิTมพเิศษ: ลักษณะพเิศษของการบรกิารทีT

พนักงานทีTใหบ้รกิารจําเป็นตอ้งรู ้(9 วธิสีดุยอดเทคนคิการจดัการมนุษย ์เพื�อสรา้งพลงัใจอนัแข็งแกรง่ใน
การใหบ้รกิาร) 

2. พฤตกิรรม ความตอ้งการของลกูคา้ในยคุปัจจุบนั  
(เรยีนรูแ้ละเขา้ใจพฤตกิรรมลูกคา้ในยุคนี\ เพืTอรับมอืไดอ้ยา่งมอือาชพี) 

3. ความคาดหวัง ความพอใจลูกคา้ เพืTอตอบสนองใจตรงจุดตรงใจ 
4. สรา้ง “Service Excellence” และเสรมิสรา้งคุณภาพการบรกิารสูค่วามสําเร็จ  

(เรยีนรูเ้รืTองการสรา้งบรกิารทีTเป็นเลศิใหป้ระทบัใจลกูคา้และเสรมิสรา้งคณุภาพในงานบรกิาร เพราะ การบรกิารคอื 
สิTงทีTลูกคา้ตอ้งการเป็นอยา่งยิTง) 

5. องคป์ระกอบการบรกิาร 
(เรยีนรูอ้งคป์ระกอบของงานบรกิาร เพืTอสรา้งงานบรกิารใหต้รงใจลูกคา้) 

6. สดุยอดบรกิารใหโ้ดนใจลกูคา้ เพืTอสรา้งความประทับใจไมรู่ล้มื 
7. บรกิารกระชบัมติร สรา้งความรูส้กึเพืTอนบรกิารเพืTอน 
8. กจิกรรม “เขา้อกเขา้ใจลกูคา้และบรกิารอยา่งประทับใจ”- เนน้การปฏบัิตอิยา่งเขา้ใจลกูคา้  
 (ปฏบิตั ิพรอ้มใหเ้ทคนคิ / ความเห็นเพิTมเตมิจากวทิยากร เพืTอใหส้ามารถบรกิารไดอ้ย่างดเีลศิ) 
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9. คณุสมบตั ิบคุลกิภาพ EQ ผูใ้หบ้รกิาร – เรยีนรูเ้พืTอปรับปรุงตนเอง 
10. ปรับตัวผูใ้หบ้รกิาร บรกิารดว้ยใจ (“Service Mind”)  
11. กรณีศกึษา “บรกิารอยา่งไรว้ญิญาณ” – เรยีนรูแ้ลว้นํามาประยุกตป้์องกนัปญัหาใหอ้งคก์ร 
12. กจิกรรม “สิTงทีTจะทําต่อไปใหอ้งคก์รหลังจากอบรม”- Action Plan 
13. สรุป คําถามและคําตอบ- เทคนคิเพิTมเตมิตามทีTผูเ้ขา้อบรมตอ้งการเรยีนรู ้

  
 

ประกาศนยีบตัร: บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั 
 

อัตราหลักสตูร (ตอ่ 1 ทา่น) 

ชําระภายใน 25 ตลุาคม 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 - - - - - 

พเิศษ! ชําระภายใน 10 ตลุาคม 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 - - - - - 

วธิกีารชําระเงนิ:  
1. โอนผ่านบัญชธีนาคาร ดงันี\ 
1.1 ธนาคารกรงุเทพ สาขาซอยอาร ีบญัชสีะสมทรัพย ์เลขทีT 127-4-66322-6 
1.2 ธนาคารไทยพาณชิย ์บญัชอีอมทรัพย ์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, Service Mind, Service Excellence, ลกูคา้,ประทับใจ, หลกัการ, เทคนคิ, พนักงาน,  


