
 

 
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  

ยกระดบัการบรกิารข ั�นสงู 
 

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

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

จากประสบการณ์ตรงและจรงิในวงการทีTมากดว้ยคณุภาพมากกวา่ 30 ปี 
 

5 สงิหาคม 2562 
09.00 – 16.00 น. 

** โรงแรมโกลด ์ออรค์ดิ แบงค็อก (ถนนวภิาวดฯี-สทุธสิาร) 
 

*สถานทีTจัดอบรมอาจเปลีTยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
 

 

หลกัการและเหตผุล 
 

ปัจจุบันนี]การแขง่ขนัของธรุกจิไม่เพยีงแต่การมุ่งทีTสรา้งหรอืผลติสนิคา้ทีTดมีคีุณภาพสูส่ายตาลูกคา้เท่านั]น อกีสิTงหนึTง
ทีTองคก์รตา่งๆ ใหค้วามสําคัญไมแ่พก้ัน คอื การพัฒนาทกัษะดา้นการบรกิารและการสรา้งความประทับใจของพนักงาน
ใหเ้กดิขึ]นในสายตาลูกคา้หรือใหลู้กคา้รูส้กึและสมัผัสไดใ้นการมาตดิต่อแต่ละครั]ง เพราะสิTงนี]ถือว่าเป็น เสน่ห ์หรือ
ความสําคัญต่อการรับรูว่้าองคก์รหรอืธรุกจินั]นใหค้วามสําคัญแกลู่กคา้มากนอ้ยเพยีงใด  หลักสูตรนี] ไดพั้ฒนาและ
ออกแบบขึ]นมาเพืTอใหผู้เ้ขา้อบรมไดเ้รียนรูแ้ละฝึกทักษะการบรกิาร การสนทนา การแนะนําสนิคา้ การวางตัวของ
พนักงานเพืTอใหเ้กดิความเกดิความเหมาะสมและทีTสําคัญจะตอ้งการเกดิความ ประทบัใจไมรู่ล้มื ของลกูคา้ 
 

วตัถปุระสงค ์
 

1. เพืTอใหผู้เ้ขา้รับการอบรมไดเ้รียนรูแ้ละฝึกปฏบิัติการสนทนา การวางตัวและเทคนิคการนําเสนออย่าง
เหมาะสมระหวา่งการสนทนากบัลกูคา้ 

2. เพืTอใหผู้เ้ขา้อบรมไดต้ระหนักถงึความเป็นตัวแทนทีTดีของบรษัิทในการสรา้งภาพลักษณ์ทีTดใีหเ้กดิขึ]นใน
สายตาลกูคา้ 

3. เพืTอใหผู้เ้ขา้อบรมสามารถนําความรูแ้ละทักษะทีTไดไ้ปพัฒนาตนเองและเสรมิประสทิธภิาพของตนเองให ้
โดเด่นยิTงขึ]น 
 

หวัขอ้การบรรยายและ Workshop 
 

1. กจิกรรม Work shop  
• พนักงานในดวงใจลกูคา้ตอ้งเป็นอย่างไร 

2. มมุมองพนักงานทีTมตี่อลูกคา้ 
3. มมุมองทีTลูกคา้มตีอ่พนักงาน 
4. การบรกิารนั]นสําคัญไฉน 
5. พฤตกิรรมและความคาดหวังของลกูคา้ 
6. กจิกรรม บทบาทสมมตสิถานการณ์จําลอง พนกังานกบัการบรกิารมอือาชพีชว่งที� 1  

• ฝึกการปฏบิัตจิากทกัษะของพนักงานพรอ้มคําแนะนําของผูเ้ขา้อบรมและวทิยากร 
7. ขั ]นตอนการบรกิารอย่างมอือาชพี 

• กอ่นการบรกิาร 
• ขณะการบรกิาร 
• หลังการบรกิาร 

 
 
8. การวางตัวในขณะการบรกิารเพืTอความเหมาะสมกับลกูคา้ 
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• การทกัทาย ตอ้นรับ 
• กริยิาทา่ทางการวางตัว 
• การพูดและการสนทนา 
• การพาลกูคา้ชมสนิคา้ตัวอยา่ง 
• การสอบถามความเห็นลกูคา้ 

9. กจิกรรม บทบาทสมมตสิถานการณ์จาํลอง พนกังานกบัการบรกิารมอือาชพีชว่งที� 2 
• ฝึกปฏบิัตทิกัษะพนักงานจากสิTงทีTวทิยากรไดแ้นะนําไปพรอ้มการเสนอแนะความคดิเห็นของผูเ้ขา้
อบรมและวทิยากรจากการแสดงบทบาทสมมตขิองผูเ้ขา้อบรม 

10. บคุลกิภาพภายใน 
• ทศันคต ิแนวคดิ 
• การพัฒนาอคีวิ (EQ) 

11. กระบวนการสรา้งสรรคก์ารบรกิารแบบมอือาชพี 
12. การพัฒนามมุมองความคดิของนักบรกิาร 
13. การสรา้งเสน่หแ์หง่ความจดจําของพนักงานทีTมตีอ่ลกูคา้ 
14. สิTงทีTจะพัฒนาตนเองเพืTอการยกระดับการบรกิารใหแ้กล่กูคา้ 
15. สรุป คําถาม และ คําตอบ 

 

ประกาศนยีบตัร: บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั 
 

อตัราหลกัสตูร (ตอ่ 1 ทา่น) 

ชําระภายใน 5 สงิหาคม 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 21 กรกฎาคม 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 บญัชสีะสมทรัพย ์สาขา ซอยอาร ี  เลขทีT 127-4-66322-6 
1.2 ธนาคารไทยพาณชิย ์บญัชอีอมทรัพย ์สาขา พหลโยธนิ เลขทีT 014-2-63503-8 

          ชืTอบญัช ีบรษัิท ไฮโพ เทรนนิTง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีT จํากดั   
          และแฟ็กซใ์บ Pay in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจี่าย (ถา้ม)ี ทีT 0-2615-4479  
          พรอ้มระบชุืTอบรษัิทของท่าน และชืTอหลักสตูร 
2.  ชําระดว้ยเช็คบรษัิท สัTงจา่ย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิTง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีT จํากดั 
3.  หัก ณ ทีTจา่ย 3% ทะเบยีนนติบิคุคลเลขทีT 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, 02-615-4477-78    
โทรสาร  02-615-4479 
เว็บไซท ์www.hipotraining.co.th 
อเีมล ์hipotraining@gmail.com  
เฟสบุค๊ www.facebook.com/HIPOtraining  

 
อบรม, สมัมนา, การบรกิาร, บรกิารขั ]นสงู, บรกิารประทับใจ 


