
 

 
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 ผูใ้หบ้รกิารแบบมอือาชพี 
 

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 
 

3 มกราคม 2562 
09.00 – 16.00 น. 

** โรงแรมโกลด ์ออรค์ดิ กรงุเทพฯ (ถนนวภิาวดฯี-สทุธสิาร) 
 

*สถานทีTจัดอบรมอาจเปลีTยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
 

 
หลกัการและเหตผุล 

ทา่มกลางธรุกจิทีTมกีารแข่งขันสูง  องคก์รจงึตอ้งเร่งปรับปรุงเปลีTยนแปลงเพืTอใหธ้รุกจิเตบิโต และมผีลกําไร 
และสามารถแขง่ขันต่อไปได ้กลไกสําคัญหนึTง คอืการปรับปรุงการใหบ้รกิารลูกคา้ โดยเฉพาะบคุลากรภายในองคก์ร
ใหม้ขีดีความสามารถสงูสดุเพืTอใหส้อดคลอ้งกับภาวการณแ์ขง่ขนั   
          หลักสูตรนีaสรา้งขึaนเพืTอใหผู้เ้ขา้อบรมไดต้ระหนักถงึบทบาท หนา้ทีT และความสําคัญของการใหบ้รกิาร และ
สามารถพัฒนาทกัษะในการใหบ้รกิารตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชบ้รกิารใหเ้กดิความพงึพอใจสงูสดุ    
 
 
วตัถปุระสงค ์

1. เพืTอใหผู้เ้ขา้ร่วมการอบรมทราบถงึ Key Success Factors ของงานบรกิารลูกคา้ 
และกระบวนการสรา้งมาตรฐาน  และคณุภาพอย่างสมํTาเสมอใหก้บัลกูคา้ 

2. เสรมิสรา้งทศันคตทิีTจําเป็นอย่างถูกตอ้งและเหมาะสม  
3. สามารถจัดการขอ้รอ้งเรยีนลกูคา้ในเบืaองตน้ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ  

 
 
หวัขอ้การบรรยายและ Workshop 
1. ววัิฒนาการของการใหบ้รกิารตอ่ธรุกจิทีTมกีารแขง่ขันสงู 
2. ทําไมตอ้งบรกิาร  เรามสีว่นสําคัญอยา่งไรต่อการใหบ้รกิาร 
3. รูไ้ดอ้ย่างไร ? ว่าเราบรกิารดหีรอืไมด่ ี(ดว้ยแบบทดสอบ) 
4. ทําความเขา้ใจ “ลกูคา้ “ ไดอ้ยา่งถ่องแท ้(วเิคราะหส์ถานการณ์) 
5. มาตรฐานการใหบ้รกิารทีTลูกคา้ตอ้งการพืaนฐานของมอือาชพี (RATER) 
6. การใหบ้รกิารทางโทรศัพทอ์ย่างมอือาชพี 
7. เทคนคิการใหบ้รกิารกับลูกคา้ทีTไมพ่อใจ (CARE) 
8. การวัดและประเมนิผลการใหบ้รกิาร และ Feedback  
9. สรุป คําถาม-คําตอบ 
 

 
ประกาศนยีบตัร: บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั 
 
 



 

 
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  

 
 
อตัราหลกัสตูร (ตอ่ 1 ทา่น) 

ชําระภายใน  3 กรกฎาคม 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 18 มถินุายน 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 ดงันีa 
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, ผูใ้หบ้รกิาร, มอือาชพี, โทรศพัท,์ เทคนคิ, Telephone, service, Professional 


