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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.co.th  

นกับรกิารมอือาชพียคุ 4.0 
SMART SERVICE INNOVATION Era 4.0 

 
 

 
วทิยากร: ดร.พพิฒันพ์ล  เพ็ชรเที�ยง 
ปรญิญาเอก การศกึษาเพืGอพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์มหาวทิยาลยัรามคําแหง, 
ปรญิญาโท การศกึษาเพืGอพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์มหาวทิยาลยัรามคําแหง, 

                       ประสบการณทํ์างาน ทีGปรกึษาอาวโุสดา้นการพัฒนาบคุลากร/วทิยากร 
                     บรษัิท คงิ เพาเวอร ์ดวิตี7 ฟร ีจํากดั (พฒันาบคุลากรมากกวา่ 3,500 คน) 
                    - ผูจ้ดัการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบคุคล / นักวเิคราะหว์างแผนระบบการฝึกอบรม 
                และการพฒันาบคุลากร กลุม่บรษิทั คงิ เพาเวอร ์อนิเตอรเ์นช ั�นแนล กรุป๊ จํากดั 

 

 

28 กมุภาพนัธ ์2563 
09.00 – 16.00 น. 

** โรงแรมโกลด ์ออรค์ดิ กรงุเทพฯ (ถนนวภิาวดฯี-สทุธสิาร) 
 

*สถานที�จดัสมัมนาอาจเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

 
วตัถปุระสงค ์
 
1. เพืGอใหเ้ขา้ใจแนวคดิและหลักการบรหิารจัดการบรกิารใหเ้กดิคณุภาพมาตรฐานแบบใหม่ๆ อยา่งเป็น
เอกลกัษณข์องการใหบ้รกิาร 

2. เพืGอใหท้ราบถงึแนวทางของการดําเนนิงานระบบการบรกิารเชงิรกุแบบ 4.0 และสามารถออกแบบกจิกรรมการ
บรกิารใหค้รบเต็มระบบ รวดเร็วและทนัสมัย นําไปปฏบิตั ิการประเมนิผลดําเนนิงาน และการปรับปรงุระบบ
บรกิารไดอ้ยา่งต่อเนืGอง 

3. เพืGอใหเ้ขา้ใจถงึเครืGองมอืและเทคนคิทีGใชใ้นการบรหิารจัดการคณุภาพดา้นบรกิารอยา่งมอือาชพี 4.0 
 
 

หวัขอ้การบรรยายและ Workshop 

1. การพฒันาตนเองใหใ้จดา้นการบรกิารเชงิรกุต ั7งแตย่คุ 2.0, 3.0 ถงึ 4.0 

2. ปจัจยัสาํคญัของการบรกิารที�เป็นเลศิกบัการพฒันาธรุกจิบรกิาร 4.0 

3. การบรหิารจดัการดา้นการบรกิารเชงิรกุเนน้การปฏบิตั ิ4 ดา้น 
� การวางแผนการบรกิาร 
� ผูใ้ชบ้รกิารเป็นศูนยก์ลาง 
� การบรกิารดว้ยหัวใจ 
� เทคโนโลยสีารสนเทศ 

4. กลยุทธก์ารบรกิารและการเสรมิสรา้งมาตรฐานการบรกิารแบบ 3I 
� Involve รวมทกุการสืGอสารเพืGอประสบการณ์ของลกูคา้ 
� Integrate ออกแบบการบรกิารใหค้รบ 
� Improve วัดผลบรกิารด ีและขอ้รอ้งเรยีน 

5. WORKSHOP : ฝึกกจิกรรมการออกแบบบรกิารแบบ 4.0 (Service Design)  

6. แนวทางการเสรมิสรา้งคณุภาพของการบรกิารแบบเชงิปฏบิตักิาร 
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� การบรหิารการบรกิารขององคก์ารใหม้คีุณภาพ  
� การปฏบิตังิานบรกิารของพนักงานทีGมคีณุภาพ  
� การรับรูค้ณุภาพของการบรกิารของลูกคา้  

7. การตดิตามประเมนิผล มาตรการประกนัคณุภาพการใหบ้รกิาร  และประเมนิความพงึพอใจจาก
ผูร้บับรกิาร  

8. สรปุประเด็น/คําถามแลกเปลี�ยนประสบการณ์/ปิดการสมัมนา 
 

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

ชําระภายในวนัท ี� 28 กมุภาพนัธ ์2563 
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! ชําระภายในวนัที� 14 กมุภาพนัธ ์2563 (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 ์เลขทีG 127-4-66322-6 
1.2 ธนาคารไทยพาณชิย ์บญัชอีอมทรัพย ์สาขาพหลโยธนิ เลขทีG 014-2-63503-8 

          ชืGอบญัช ีบรษัิท ไฮโพ เทรนนิGง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีG จํากดั   
          และแฟกซใ์บ Pay in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจี่าย (ถา้ม)ี ทีG 0-2615-4479  
          พรอ้มระบชุืGอบรษัิท เบอรต์ดิตอ่ของท่าน ชืGอหลกัสตูรและวนัอบรม 
2.  ชาํระดว้ยเชค็สัGงจา่ย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิGง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีG จํากดั (สาํนักงานใหญ)่ 
3.  หัก ณ ทีGจา่ย 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 ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิทีGไดช้าํระมาแลว้   
 
รายละเอยีดเพิ�มเตมิ กรณุาตดิตอ่: 
บรษัิท ไฮโพ เทรนนิGง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีG 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, บรกิาร, คดิบวก, พัฒนา, กระบวนการ, ภาษากาย, พฤตกิรรม, ทัศนคต,ิ ความคดิ 


