ี
น ักบริการมืออาชพ
วิทยากร: ดร.ธธีรธ
์ ร ธีรขว ัญโรจน์

อดีต General Manager - บริหารสินค ้า บริษัท ห ้างสรรพสินค ้าเซ็นทรัล จํากัด
อดีตผู ้จัดการและบริหารการขายอุตสาหกรรมนมไทย(นมตรามะลิ)
R วชาญการวางแผนงาน และพัฒนาระบบงาน
ประสบการณ์ระดับงานบริหารและเป็ นผู ้เชีย
ทีใR คร ๆ ต ้องถามถึงทังV ในวงการมากกว่า 25 ปี

14 กุมภาพ ันธ์ 2562
09.00 – 16.00 น.
** โรงแรมโกลด์ ออร์คด
ิ กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)
*สถานทีจ
R ัดอบรมอาจเปลีย
R นแปลงได ้ตามความเหมาะสม

หล ักการและเหตุผล
่ นีV “การบริการอย่างมืออาชพ
ี ” เป็ นสงิR ทีจ
ืR ถือ
ในยุคแห่งการบริการเชน
R ําเป็ นอย่างมากต่อการสร ้างความน่าเชอ
และการสร ้างความพึงพอใจให ้แก่ลก
ู ค ้า เนือ
R งจาก ลูกค ้ามีความต ้องการมากขึน
V และธุรกิจมีการแข่งขันกันสูงยิงR ขึน
V สงิR
ทีเR ป็ นคําถามอยูใ่ นใจผู ้ให ้บริการ รวมทังV ผู ้บริหารคือ จะบริการอย่างไรจึงจะเรียกว่า “การบริการอย่างมืออาชีพ”
หลักสูตรนีม
V ค
ี ําตอบให ้กับผู ้เข ้าอบรมแน่นอน
หลักสูตรนีV จึงได ้พัฒนาขึน
V มาเพือ
R ให ้ ได ้เรียนรู ้เทคนิคในการเข ้าใจลูกค ้าให ้มากขึน
V เรียนรู ้การจัดการกับลูกค ้า
ระดมสมองทํากิจกรรมประยุกต์การสร ้างบริการอันโดดเด่นตรงใจลูกค ้า รวมถึงการแก ้ปั ญหาให ้ลูกค ้าเมือ
R ลูกค ้าโกรธ
ั มนาจะสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู ้ด ้านการให ้บริการอย่างเป็ นเลิศได ้ด ้วยตนเอง
เมือ
R จบการอบรม ผู ้เข ้าสม
ว ัตถุประสงค์
1. เพือ
R ให ้ผู ้เข ้ารับการอบรมได ้ทราบหลักการยุทธวิธแ
ี ละเทคนิคด ้านการบริการอย่างมืออาชีพ
2. เพือ
R ให ้ผู ้เข ้ารับการอบรมสามารถนํ าความรู ้ทีไR ด ้ ไปใช ้ ให ้เกิดประโยชน์สงู สุดแก่องค์กร
ห ัวข้อการบรรยายและ Workshop
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

สุดยอดเทคนิคการจัดการมนุษย์ 9 วิธ ี – เรียนรู ้วิธก
ี ารจัดการให ้มนุษย์อยู่มอ
ื
แบบทดสอบต ัวเอง: พฤติกรรมการให้บริการของพน ักงาน
เรียนรู ้และเข ้าใจลูกค ้าประเภทต่างๆ รวมถึงการรับมือกับลูกค ้าแต่ละประเภท
ี ”
กิจกรรม Role Play “บริการอย่างมืออาชพ
(ปฏิบ ัติ พร้อมให้เทคนิค / ความเห็นเพิม
 เติมจากวิทยากร เน้นการเรียนรูล
้ ก
ู ค้า และทําความเข้าใจ
ลูกค ้าเพือ
R ให ้สามารถบริการได ้อย่างดีเลิศ)
้ ตในการให ้บริการ - ฝึ กฝนการสร ้างความประทับใจให ้ลูกค ้าด ้วยจริต
การใชจริ
ขัน
V ตอนการให ้บริการลูกค ้า –รวมถึงทักษะการฟั ง เน ้นในเรือ
R งการฟั งลูกค ้าจบ และให ้เข ้าใจก่อนตอบไม่ทก
ึ ทัก
คําถามและตอบไปแบบผิดๆ
้
ตัวอย่างคําพูดทีค
R วรใชในการให
้บริการลูกค ้า – ฝึ กฝนคําพูดด ้วยจริต
เรียนรู ้มารยาทและลักษณะท่าทางในการให ้บริการ (Posture)
เทคนิคการแก ้ปั ญหาเมือ
R ลูกค ้าโกรธ (Customer Complaint Management)

บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซี จําก ัด 40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินจ
ิ ฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร: 0-26154499, 0-2615-4477-8 โทรสาร: 0-2615-4479 อีเมล์: hipotraining@gmail.com, hipotraining@hotmail.com, info@hipotraining.com เว็บไซท์: www.hipotraining.co.th

10. กิจกรรม “แก้ปญ
ั หาให้ลก
ู ค้า”- เน้นการปฏิบ ัติอย่างเข้าใจปัญหาและให้คา
ํ ตอบทีล
 ก
ู ค้าพึงพอใจ
(ปฏิบต
ั ิ พร ้อมให ้เทคนิค / ความเห็นเพิม
R เติมจากวิทยากร เพือ
R ให ้สามารถแก ้ปั ญหาได ้)

ิ
11. กิจกรรม “สงทีจ
 ะทําต่อไปให้องค์กรหล ังจากอบรม”- Action Plan
12. สรุป คําถามและคําตอบ- เทคนิคเพิม
R เติมตามทีผ
R ู ้เข ้าอบรมต ้องการเรียนรู ้

ประกาศนียบ ัตร: บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซ ี จําก ัด
อ ัตราหล ักสูตร (ต่อ 1 ท่าน)
ชําระภายใน 14
ประเภท
บุคคลทว ั ไป
สมาชิก HIPO

ค่าส ัมมนา
3,900.00
3,700.00

พิเศษ! ชําระภายใน
ประเภท
บุคคลทว ั ไป
สมาชิก HIPO

VAT 7%
273.00
259.00

กุมภาพ ันธ์ 2562

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)
30 มกราคม 2562 (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

วิธก
ี ารชําระเงิน:
1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนีV
1.1 ธนาคารกรุงเทพ สาขาซอยอารี บัญชีสะสมทรัพย์ เลขทีR 127-4-66322-6
1.2 ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ สาขาพหลโยธิน เลขทีR 014-2-63503-8
R บัญชี บริษัท ไฮโพ เทรนนิงR แอนด์ คอนเซ ้าท์แทนซีR จํากัด
ชือ
และแฟกซ์ใบ Pay in และหนังสือรับรองหัก ณ ทีจ่าย (ถ ้ามี) ทีR 0-2615-4479
ืR บริษัท เบอร์ตด
R หลักสูตรและวันอบรม
พร ้อมระบุชอ
ิ ต่อของท่าน ชือ
2. ชําระด ้วยเช็คสังR จ่าย บริษัท ไฮโพ เทรนนิงR แอนด์ คอนเซ ้าท์แทนซีR จํากัด (สํานักงานใหญ่)
3. หัก ณ ทีจ
R 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
ื เงินทีไR ด ้ชําระมาแล ้ว
รายละเอียดเพิม
 เติม กรุณาติดต่อ:
บริษัท ไฮโพ เทรนนิงR แอนด์ คอนเซ ้าท์แทนซีR 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

อบรม, สัมมนา, งานบริการ, นักบริการ, มืออาชีพ, บริการ, เรียนรู ้, จัดการ, ลูกค ้า
บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซี จําก ัด 40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินจ
ิ ฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร: 0-26154499, 0-2615-4477-8 โทรสาร: 0-2615-4479 อีเมล์: hipotraining@gmail.com, hipotraining@hotmail.com, info@hipotraining.com เว็บไซท์: www.hipotraining.co.th

