ิ ปะการบริการทีเ ป็นเลิศ
ศล
วิทยากร: อาจารย์มงคล ต ันติสข
ุ ม
ุ าล

(MBA., B. Engineer, Cert. English, Web & Ecommerce)
 วชาญด้านการฝึ กอบรมธุรกิจ และการพ ัฒนาตนเอง ผูม
วิทยากรผูเ้ ชีย
้ ป
ี ระสบการณ์มากกว่า 20 ปี
ได้ร ับรางว ัลน ักพูดดีเด่นสโมสรฝึ กพูด, เป็นอาจารย์สอนคอมพิวเตอร์, เจ้าของเว็ บไซต์ และ Webmaster
ํ น ักงานพ ัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, สถาบ ันเพิม
เป็นวิทยากรสา
 ผลผลิตแห่งชาติ, ฯลฯกรรมการบริหาร
สมาคมส่งเสริมบริการสุขภาพเชียงใหม่, อนุกรรมการหอการค้าจ ังหว ัดเชียงใหม่

18 ก ันยายน 2561
09.00 - 16.00 น.
** โรงแรมโกลด์ ออร์คด
ิ กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)
*สถานทีจ
C ัดอบรมอาจเปลีย
C นแปลงได ้ตามความเหมาะสม

หล ักการและเหตุผล
ท่ามกลางธุรกิจทีม
C ก
ี ารแข่งขันสูง องค์กรจึงต ้องเร่งปรับปรุงเปลีCยนแปลงเพือ
C ให ้ธุรกิจเติบโต และมีผลกําไร
และสามารถแข่งขันต่อไปได ้ กลไกสําคัญหนึงC คือการปรับปรุงการให ้บริการลูกค ้า โดยเฉพาะบุคลากรภายในองค์กร
ให ้มีขด
ี ความสามารถสูงสุดเพือ
C ให ้สอดคล ้องกับภาวการณ์แข่งขัน
หลักสูตรนีส
Q ร ้างขึน
Q เพือ
C ให ้ผู ้เข ้าอบรมได ้ตระหนั กถึงบทบาท หน ้าทีC และความสาํ คัญของการให ้บริการ และ
้ การให ้เกิดความพึงพอใจสูงสุด
สามารถพัฒนาทักษะในการให ้บริการตอบสนองความต ้องการของผู ้ใชบริ
ว ัตถุประสงค์
1. เพือ
C ให ้ผู ้เข ้าร่วมการอบรมทราบถึง Key Success Factors ของงานบริการลูกค ้า
และกระบวนการสร ้างมาตรฐาน และคุณภาพอย่างสมําC เสมอให ้กับลูกค ้า
2. เสริมสร ้างทัศนคติทจ
ีC ําเป็ นอย่างถูกต ้องและเหมาะสม
ิ ธิภาพ
3. สามารถจัดการข ้อร ้องเรียนลูกค ้าในเบือ
Q งต ้นได ้อย่างมีประสท
ั
ห ัวข้อการฝึ กอบรม/สมมนา
1. การตลาด 7 P’s สําหรับธุรกิจบริการ
- Product
- Price
- Place
- Promotion
- People
- Process
- Physical appearance
2. ความหมาย ความสาํ คัญ ของการบริการ
3. องค์ประกอบการบริการทีด
C ี
4. สงิC ทีบ
C อ
่ นทําลายคุณภาพของงานบริการ
5. บุคลิกภาพทีด
C ข
ี องผู ้ให ้บริการ
ิ ปะการสอ
ืC สารในงานบริการ
6. ศล
ิ ปะการพูดทีด
7. ฝึ กปฏิบต
ั ก
ิ ารเรือ
C งบุคลิกภาพและศล
C ี ของผู ้เข ้าร่วมฝึ กอบรม
8. และ รับฟั งคําแนะนํ าจากวิทยากร
9. ฝึ กปฏิบต
ั ก
ิ าร (ต่อ)
10. สรุป คําถาม-คําตอบ
บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซี จําก ัด 40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินจ
ิ ฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

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

ประกาศนียบ ัตร: บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซ ี จําก ัด
อ ัตราหล ักสูตร (ต่อ 1 ท่าน)
ํ ระภายใน
ชา
ประเภท
บุคคลทวไป
ั
สมาชิก HIPO

ั
ค่าสมมนา
3,900.00
3,700.00

พิเศษ! ชําระภายใน 3
ประเภท
บุคคลทวไป
ั
สมาชิก HIPO

VAT 7%
273.00
259.00

18 ก ันยายน 2561
ห ัก ณ ทีจ
 า่ ย 3 %
117.00
111.00

รวมจ่ายสุทธิ
4,056.00
3,848.00

กรณีไม่มห
ี น ังสือห ัก ณ ทีจ
 า่ ย
4,173.00
3,959.00

์ า
ํ เนาหน้าเช็ค)
ก ันยายน 2561 (โอนเงิน หรือ แฟกซส

ั
ค่าสมมนา
3,700.00
3,400.00

VAT 7%
259.00
238.00

ห ัก ณ ทีจ
 า่ ย 3 %
111.00
102.00

รวมจ่ายสุทธิ
3,848.00
3,536.00

กรณีไม่มห
ี น ังสือห ัก ณ ทีจ
 า่ ย
3,959.00
3,638.00

ํ ระเงิน:
วิธก
ี ารชา
1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนีQ
1.1 ธนาคารกรุงเทพ บัญชีสะสมทรัพย์ สาขา ซอยอารี เลขทีC 127-4-66322-6
1.2 ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ สาขา พหลโยธิน เลขทีC 014-2-63503-8
C บัญชี บริษัท ไฮโพ เทรนนิงC แอนด์ คอนเซ ้าท์แทนซีC จํากัด
ชือ
และแฟกซ์ใบ Pay in และหนังสือรับรองหัก ณ ทีจา่ ย (ถ ้ามี) ทีC 0-2615-4479
ืC บริษัท เบอร์ตด
C หลักสูตร
พร ้อมระบุชอ
ิ ต่อของท่าน และชือ
2. ชําระด ้วยเช็คบริษัท สังC จ่าย บริษัท ไฮโพ เทรนนิงC แอนด์ คอนเซ ้าท์แทนซีC จํากัด
3. หัก ณ ทีจ
C ่าย 3% เลขประจําตัวผู ้เสียภาษี 0-1055-48105-59-0
บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด ์ คอนเซา้ ท์แทนซี จําก ัด
40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินจ
ิ ฉ ัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คน
ื เงินทีไC ด ้ชําระมาแล ้ว
รายละเอียดเพิม
 เติม กรุณาติดต่อ:
บริษัท ไฮโพ เทรนนิงC แอนด์ คอนเซ ้าท์แทนซีC จํากัด
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, สัมมนา, งานบริการ, การตลาด 7P, บุคลิกภาพผู ้ให ้บริการ
บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซี จําก ัด 40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินจ
ิ ฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

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

บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซี จําก ัด 40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินจ
ิ ฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

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

