ิ ธิภาพในการสอ
ื สาร
หล ักสูตร ประสท
และเสน่หแ
์ ห่งการสนทนาก ับลูกค้า
วิทยากร: ดร.พิพ ัฒน์พล เพ็ ชรเทีย
 ง

ปริญญาเอก การศึกษาเพือ
G พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง,
ปริญญาโท การศึกษาเพือ
G พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง,
ประสบการณ์ทํางาน ทีป
G รึกษาอาวุโสด ้านการพัฒนาบุคลากร/วิทยากร
บริษัท คิง เพาเวอร์ ดวิ ตี/ ฟรี จําก ัด (พ ัฒนาบุคลากรมากกว่า 3,500 คน)
- ผู ้จัดการฝ่ ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล / นักวิเคราะห์วางแผนระบบการฝึ กอบรม
 ั แนล กรุป
และการพ ัฒนาบุคลากร กลุม
่ บริษท
ั คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชน
๊ จําก ัด

22 พฤศจิกายน 2561
09.00 – 16.00 น.
** โรงแรมโกลด์ ออร์คด
ิ กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)
*สถานทีจ
G ัดอบรมอาจเปลีย
G นแปลงได ้ตามความเหมาะสม

หล ักการและเหตุผล
ืG สารทีGด ีแ ละการสร ้างความเข ้าทีGด ีแ ก่ ลู ก ค ้าเป็ นส งิG ทีGลู ก ค ้าคาดหวั ง จากการมาใช บริ
้ ก ารหรือ การติด ต่ อ กั บ
การส อ
พนั ก งานผู ้ให ้บริก าร ดังนั น
U ไม่ ว่าลูก ค ้าจะเข ้ามาติด ต่ อกับพนั ก งานด ้วยเหตุหรือเรืGอ งอะไรก็ตามพนั ก งานจะต ้องมี
ืG สารกับลูกค ้าทีด
ืG สารให ้ลูกค ้าเข ้าในประเด็น
ทักษะในการสอ
G ี ด ้วยวาจาทีส
G ภ
ุ าพ นอบน ้อม และทีส
G ําคัญต ้องสามารถสอ
ืG สารอืน
ของการสนทนาครังU นั น
U ได ้อย่างชัดเจน และอีกทังU พนั กงานต ้องมีก ารสอ
G ทีส
G ามารถตอบสนองความเข ้าให ้แก่
่ การเขียน การใชส้ อ
ืG รอบตัวในการสอ
ืG สารกับลูกค ้าเพือ
ลูกค ้าได ้อีกด ้วย เชน
G ให ้ลูกค ้าสามารถเข ้าประเด็นได ้อย่างแจ่ม
ั
ชด
G สารกับลูกค ้า ไม่ว่าจะด ้วยวาจา การเขียน การฟั งประเด็ นจากลูกค ้า
หลั กสูตรนีU จะให ้ผู ้เข ้าอบรมได ้ลองใช ้วิธก
ี ารสือ
้
G
ื
่
G
ื
และการใชสอต่างๆ เพือ
G ชวยในการสอสารครังU นัน
U ได ้เหมาะสม
ว ัตถุประสงค์
ืG สารทีเG ข ้าถึงลูกค ้าได ้อย่างมีประสท
ิ ธิภาพ
1. เพือ
G ให ้ผู ้เข ้าอบรมได ้เห็นทักษะและการสอ
ืG สารเพือ
ืG สารกับลูกค ้า
2. เพือ
G ให ้ผู ้เข ้าอบรมได ้ลองฝึ กปฏิบต
ั ก
ิ ารสอ
G เห็นถึงปั ญหาในการสอ
3. เพือ
G ให ้ผู ้เข ้าอบรมได ้ลองฝึ กปฏิบต
ั จ
ิ ากการฟั ง พูด อ่าน เขียน
ห ัวข้อการบรรยายและ Workshop
1. ความสําคัญของการสอืG สาร
2. กระบวนการสอืG สารทีมG ปี ระสทิ ธิภาพ
3. ปั ญหาการสอืG สารของพนักงานบริการทีตG ้องระวัง
4. กิจกรรม Workshop การสอื สารทีม ปี ระสทิ ธิภาพ
5. ความคาดหวังของลูกค ้ากับการสอืG สารของพนักงาน
6. ฝึ กปฏิบ ัติการเขียน การพูด การฟังและการสอื สาร – สอื สารอย่างไรให้เข้าใจตรงประเด็น
7. วิเคราะห์ วิจารณ์การสอืG สารเพือG พัฒนาตนและเพือG นร่วมงาน
8. สร้างเสน่หแ์ ห่งการสอื สารก ับการบริการ
บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซี จําก ัด 40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินจ
ิ ฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร:0-2615-4499, 0-2615-4477-8 โทรสาร:0-2615-4479 อีเมล์: hipotraining@gmail.com, hipotraining@hotmail.com, info@hipotraining.com เว็บไซท์: www.hipotraining.co.th

9.

สรุปและตอบคําถาม

ใบร ับรอง: บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซ ี จําก ัด
อ ัตราหล ักสูตร(ต่อ 1 ท่าน)
ชําระภายใน 22

พฤศจิกายน 2561

ประเภท
บุคคลทว ั ไป
สมาชิก HIPO

ค่าส ัมมนา
3,900.00
3,700.00

VAT 7%
273.00
259.00

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

ประเภท
บุคคลทว ั ไป
สมาชิก HIPO

ั
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

์ า
ํ เนาหน้าเช็ค)
พิเศษ! ชําระภายใน 17 พฤศจิกายน 2561 (โอนเงิน หรือ แฟกซส

วิธก
ี ารชําระเงิน:
1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนีU
1.1 ธนาคารกรุงเทพ สาขาซอยอารี บัญชีสะสมทรัพย์ เลขทีG 127-4-66322-6
1.2 ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ สาขาพหลโยธิน เลขทีG 014-2-63503-8
G บัญชี บริษัท ไฮโพ เทรนนิงG แอนด์ คอนเซ ้าท์แทนซีG จํากัด
ชือ
และแฟกซ์ใบ Pay in และหนังสือรับรองหัก ณ ทีจ่าย (ถ ้ามี) ทีG 0-2615-4479
ืG บริษัท เบอร์ตด
G หลักสูตรและวันอบรม
พร ้อมระบุชอ
ิ ต่อของท่าน ชือ
2. ชําระด ้วยเช็คสังG จ่าย บริษัท ไฮโพ เทรนนิงG แอนด์ คอนเซ ้าท์แทนซีG จํากัด (สํานั กงานใหญ่)
3. หัก ณ ทีจ
G า่ ย 3% เลขประจําตัวผู ้เสียภาษี 0-1055-48105-59-0
บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซี จําก ัด
40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินจ
ิ ฉ ัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คน
ื เงินทีไG ด ้ชําระมาแล ้ว
รายละเอียดเพิม
 เติม กรุณาติดต่อ:
บริษัท ไฮโพ เทรนนิงG แอนด์ คอนเซ ้าท์แทนซีG จํากัด
โทรศัพท์: 02-615-4499, 02-615-4477-8
แฟกซ์: 02-615-4479 Hotline: 086-3183151-2
เวปไซด์: www.hipotraining.co.th
อีเมล์: hipotraining@gmail.com
ไอดี ไลน์: hipotraining
เฟสบุค
๊ : www.facebook.com/HIPOtraining

G สาร, เสน่ห,์ การสนทนา, ลูกค ้า, วิจารณ์, ความคาดหวัง
อบรม, สัมมนา, งานบริการ, ประสิทธิภาพ, การสือ

บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซี จําก ัด 40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินจ
ิ ฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร:0-2615-4499, 0-2615-4477-8 โทรสาร:0-2615-4479 อีเมล์: hipotraining@gmail.com, hipotraining@hotmail.com, info@hipotraining.com เว็บไซท์: www.hipotraining.co.th

