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พิพฒั น์พล

ี ยุค 4.0
น ักบริการมืออาชพ
SMART SERVICE INNOVATION Era 4.0

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 ดิวตี7 ฟรี จําก ัด (พ ัฒนาบุคลากรมากกว่า 3,500 คน)
- ผู ้จัดการฝ่ ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล / นักวิเคราะห์วางแผนระบบการฝึ กอบรม
 ั แนล กรุป
และการพ ัฒนาบุคลากร กลุม
่ บริษท
ั คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชน
๊ จําก ัด

8 กุมภาพ ันธ์ 2564
09.00 – 16.00 น.
** โรงแรมโกลด์ ออร์คด
ิ กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)
ั
*สถานทีจ
 ัดสมมนาอาจเปลี
ย
 นแปลงได้ตามความเหมาะสม

ว ัตถุประสงค์

1.
2.
3.

เพือ
G ให ้เข ้าใจแนวคิดและหลักการบริหารจัดการบริการให ้เกิดคุณภาพมาตรฐานแบบใหม่ๆ อย่างเป็ น
เอกลักษณ์ของการให ้บริการ
เพือ
G ให ้ทราบถึงแนวทางของการดําเนินงานระบบการบริการเชงิ รุกแบบ 4.0 และสามารถออกแบบ
กิจกรรมการบริการให ้ครบเต็มระบบ รวดเร็วและทันสมัย นําไปปฏิบัต ิ การประเมินผลดําเนินงาน และ
การปรับปรุงระบบบริการได ้อย่างต่อเนือ
G ง
้
ี 4.0
เพือ
G ให ้เข ้าใจถึงเครือ
G งมือและเทคนิคทีใG ชในการบริ
หารจัดการคุณภาพด ้านบริการอย่างมืออาชพ

ห ัวข้อการบรรยายและ Workshop

1.
2.
3.

การพ ัฒนาตนเองให้ใจด้านการบริการเชงิ รุกตงแต่
ั7
ยค
ุ 2.0, 3.0 ถึง 4.0
ํ ค ัญของการบริการทีเ ป็นเลิศก ับการพ ัฒนาธุรกิจบริการ 4.0
ปัจจ ัยสา

4.

กลยุทธ์การบริการและการเสริมสร้างมาตรฐานการบริการแบบ 3I
 Involve รวมทุกการสอืG สารเพือG ประสบการณ์ของลูกค ้า
 Integrate ออกแบบการบริการให ้ครบ
 Improve วัดผลบริการดี และข ้อร ้องเรียน

5.
6.

WORKSHOP : ฝึ กกิจกรรมการออกแบบบริการแบบ 4.0 (Service Design)
แนวทางการเสริมสร้างคุณภาพของการบริการแบบเชงิ ปฏิบ ัติการ

การบริหารจ ัดการด้านการบริการเชงิ รุกเน้นการปฏิบ ัติ 4 ด้าน
 การวางแผนการบริการ
้ การเป็ นศูนย์กลาง
 ผู ้ใชบริ
 การบริการด ้วยหัวใจ
 เทคโนโลยีสารสนเทศ

บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซี จํากด
ั 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
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7.
8.

การบริหารการบริการขององค์การให ้มีคุณภาพ
การปฏิบต
ั งิ านบริการของพนักงานทีม
G ค
ี ณ
ุ ภาพ
การรับรู ้คุณภาพของการบริการของลูกค ้า

การติดตามประเมินผล มาตรการประก ันคุณภาพการให้บริการ และประเมินความพึง
พอใจจากผูร้ ับบริการ
ั
สรุปประเด็น/คําถามแลกเปลีย
 นประสบการณ์/ปิ ดการสมมนา

ประกาศนียบ ัตร: บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซ ี จําก ัด
อัตราหลักสูตร (ต่อ 1 ท่าน)

ั
ราคาค่าอบรมสมมนา
/ ท่าน
ประเภท
บุคคลทว ั ไป
สมาชิก HIPO

ั
ค่าสมมนา
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

ั
ราคาพิเศษ !!! ชําระค่าอบรมสมมนา
ก่อนว ันอบรม 15 ว ัน
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

วิธก
ี ารชําระเงิน:
1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนี^
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
 เตม
ิ กรุณาตด
ิ ต่อ:
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

อบรม, สัมมนา, บริการ, คิดบวก, พัฒนา, กระบวนการ, ภาษากาย, พฤติกรรม, ทัศนคติ, ความคิด

บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซี จํากด
ั 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

