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หลักสูตร: Service Mind ขั้นเทพ ในยุค 4.0 

วันท่ี  19 กมุภาพนัธ์ 2563  เวลา 9.00 น. – 16.00 น.    

 โรงแรม Arize Hotel   ซอยสุขุมวิท 26  ใกล้ BTS พร้อมพงษ์  กทม **สถานท่ีอาจมีการเปลี่ยนแปลง 

วิทยากร : อาจารย์อนุภาพ  พันช านาญ 

พิเศษ ช ำระก่อนวนัท่ี  9 กุมภำพนัธ ์63  ลดเหลือท่ำนละ 3,500 บำท 

(จำกรำคำปกติท่ำนละ 3,900 บำท) 

หลักการและเหตุผล 
 

            การท าธุรกิจในยคุแห่งการแข่งขนัท่ีไร้พรมแดน มีเง่ือนไขในกระบวนการท าธุรกิจท่ีซับซ้อนมากขึน้ แต่ละองค์กรต้อง
ปรับตัวเพ่ือการแข่งขนั องค์กรท่ีประสบความส าเร็จได้ให้ความส าคัญกับการสร้าง และพัฒนาศักยภาพบุคลากรมากพอๆกับการ
สร้างผลประกอบการและการเติบโต 
        ท้ังนีเ้พราะความเข้าใจในเป้าหมายและความมีจิตส านึก แห่งการร่วมมือร่วมใจในการท างานด้านบริการ ท่ีเป็นหน่ึงเดียวกัน
จะก่อให้เกิดพลังแห่งการเรียนรู้ ผนึก ก าลังในการก้าวข้ามผ่านความท้าทาย  และปรับปรุงการท างานด้านบริการให้มีประสิทธิภาพ
และประสบผลส าเร็จอย่างยั่งยืนในโลกธุรกิจยคุใหม่ 
      ผู้บริหารของสถานประกอบการทุกคน มีความประสงค์ท่ีจะเห็นลูกจ้างของตนเป็นผู้ท่ีมคีวามรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน
ด้านบริการ  รวมท้ังมีความคิดสร้างสรรค์ สามารถแก้ปัญหาได้ มีความรับผิดชอบ มีวินัยในการท างานได้เป็นอย่างด ี
         การบริการมี 3 ระดับ คือ ระดับพึงพอใจ ระดบัประทับใจ และระดับภาคภูมิใจ ซ่ึงหากองค์กรใดต้องการให้ผู้รับบริการกลับมา
ใช้บริการซ ้า อย่างน้อยท่ีสุดกต้็องส่งมอบบริการในระดบัประทับใจ ซ่ึงจะเกิดขึน้ได้โดยการท่ีการส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าไปมี
ส่วนร่วมในการส่งมอบส่ิงอ านวยความสะดวกและหน้าท่ีความรับผิดชอบต่อผู้รับบริการ 
        การส่งมอบบริการขั้นเทพในยคุ 4.0 (Service Mind ขั้นเทพ ในยคุ 4.0 ) ต้องเร่ิมต้นจากการปลูกฝังทัศนคติท่ีดใีนการ
บริการ โดยเข้าใจวัตถปุระสงค์ของการบริการในยคุปัจจบุัน ว่าจะมีผลต่อความก้าวหน้าของตนเองและองค์กรอย่างไร สามารถ
แยกแยะระดับการบริการได้ถูกต้อง เพ่ือท่ีจะได้ตดัสินใจว่าจะส่งมอบบริการให้ ผู้รับบริการในระดับใดเพราะแต่ละระดบักจ็ะมี
ผลลัพธ์ท่ีแตกต่างกัน เข้าใจความต้องการของผู้รับบริการ สามารถน าทักษะการต้อนรับและบริการตลอดจนทักษะการส่ือสารไป
ประกอบขั้นตอนการบริการท่ีสมบูรณ์แบบ โดยตระหนักถึงหน้าท่ีและบทบาทของการเป็นนักบริการมืออาชีพ จึงจะส่งผลต่อ
ภาพลักษณ์องค์กร สะท้อนภาพลักษณ์ของค าว่า “จิตบริการ” หรือ  “Service Mind” 

         การบริการ คือ การให้ความช่วยเหลือ หรือการด าเนินการ เพ่ือประโยชน์ของผู้อ่ืน การบริการ ท่ีดีผู้รับบริการกจ็ะได้รับความ
ประทับใจ และช่ืนชมองค์กร ซ่ึงเป็นส่ิงดีส่ิงหน่ึงอันเป็นผลดีกับองค์กรของเรา เบือ้งหลังความส าเร็จเกือบทุกงาน มักพบว่างาน
บริการเป็นเคร่ืองมือสนับสนนุงานด้านต่าง ๆ เช่น งานประชาสัมพันธ์งานบริการวิชาการ เป็นต้น ดังนั้น ถ้าบริการดี ผู้รับบริการ
เกิดความประทับใจซ่ึงการบริการถือเป็นหน้าเป็นตาขององค์กร ภาพลักษณ์ขององค์กรกจ็ะดีไปด้วย 
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    การสนับสนุนและให้การบริการทุกส่วนงานท่ีประสานงานเข้ามา  ขอความร่วมมือในด้านต่างๆท้ังส่วนงานภายในและภายนอก
เป็นส่ิงท่ีต้องเจออยู่ตลอดเวลา ดังนั้นการบริการในยคุ 4.0จึงเป็นหัวใจส าคัญของการบริหารงานท่ัวไปเป็นอย่างมาก  

วัตถุประสงค์ 
• เพ่ือปรับเปลี่ยนทัศนคติ (Attitude) เชิงบวกต่อการส่งมอบบริการท่ีประทับใจ 
• เพ่ือพัฒนาทักษะและพฤติกรรม (Behavior) การบริการให้เป็นไปในแนวทางปฏิบติัมาตรฐานเดียวกันอย่างมืออาชีพ อาทิเช่น 

o ทักษะการต้อนรับและบริการ 
o ทัศนคติปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
o การส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ 

• เพ่ือสร้างความเช่ือมั่น (Confidence) น าส่ิงท่ีได้เรียนรู้ไป ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ปฏิบัติ และสามารถตรวจติดตามประเมินผล
อย่างเป็นรูปธรรม 

• เพ่ือให้ผู้เข้าสัมมนาทราบถึงแนวทางการสร้างวัฒนธรรมบริการให้เกิดขึน้ในองค์กร อย่างเป็นรูปธรรม 

• เพ่ือน าเอาประสบการณ์ ความรู้ท่ีได้รับไปประยกุต์ใช้ในการสร้างวัฒนธรรมบริการ ให้เกิดขึน้อย่างเป็นรูปธรรมในหน่วยงาน 
แผนก ฝ่าย และ องค์กรโดยรวม 

 กลุ่มเป้าหมายและจ านวนผู้เข้าอบรม 

พนักงานท่ีปฏิบัติงานส่วนหน้า (Front Line Staff) และผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการต้อนรับและบริการ 

  ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1. เจ้าหน้าท่ีมีทัศนคติเชิงบวกต่อการบริการและสร้างความประทับใจให้กบัผู้รับบริการ เน่ืองจากเข้าใจความต้องการของ
ผู้รับบริการ สามารถตอบสนองการบริการได้อย่างเป็นรูปธรรมสมบูรณ์ 

2. มีความรู้และเข้าใจในหลักปฏิบัติเกี่ยวกับการบริการ การส่ือสาร ทักษะการต้อนรับและบริการ ตลอดจนขั้นตอนการบริการ
อย่างสมบูรณ์แบบถูกต้อง 

3. สามารถและมีความเช่ือมั่นต่อการน าหลักปฏิบัติ (Standard Operations Procedures: SOP) ไปประยกุต์ใช้ เกิดการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลง น าไปสู่การปฏิบัติ 

4. ส่งเสริมภาพลักษณ์การบริการขององค์กรให้มีความโดดเด่นชัดเจนเป็นไปตามท่ีแผนและนโยบาย สร้างความแตกต่าง โดด
เด่น เป็นเอกลักษณ์ รองรับกับระบบคุณภาพขององค์กร 

5. ผู้รับบริการรู้สึกได้ว่าบริการท่ีได้รับนั้นมคีวามประทับใจเป็นการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่เกียรติคุณขององค์กรให้เป็นท่ี
รู้จักในด้านท่ีด ี
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คำ่ใชจ้่ำยในกำรอบรม 

รวมค่ำเอกสำรประกอบกำรอบรม ค่ำอำหำรว่ำง 2 ม้ือ อำหำรกลำงวันและใบรบัรองวุฒิบตัร 

สถานภาพ ค่าลงทะเบียน ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% ภาษีหกั ณ ทีจ่่าย 3 % ราคาสุทธ ิ

ราคาปกติท่านละ 3,900 273 117 4,056 

ช าระก่อนวันที ่9 ก.พ. 63 3,500 245 105 3,640 

สมัคร 3 ท่าน ๆ ละ 3,300 231 99 3,432 

สมัคร 4 ท่าน ๆ ละ 2,900 203 87 3,016 

รายละเอียดหลักสูตรอื่น ๆ  เพิ่มเติมได้ทีน่ี่  คล๊ิก  http://www.hrdzenter.com/ 

ส ารองทีน่ั่ง  ติดต่อเพ่ิมเติมได้ที ่   คณุธนนนัท ์    090 645 0992 , 089 606 0444, Line :  hrdzenter 

คณุพลอย 089 773 7091 www.hrdzenter.com ,E-mail : hrdzenter@gmail.com ,   www.facebook.com/hrdzenter,  IG : hrd_zenter 

วิธีการช าระเงิน   เช็คส่ังจ่ายในนาม   บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จ ากัด 
โอนเงินเข้าบัญชีนาม  บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จ ากัด  

>> ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาเซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว บัญชีออมทรัพย์  เลขที่  206-237-1740 
(กรุณาส่งส าเนาใบฝากเงิน พร้อมใบสมัครมายังบริษัทเพ่ือยืนยันการช าระเงิน และใช้เป็นหลักฐานการสมัครทางอีเมล์  : hrdzenter@gmail.com, Line : 
hrdzenter  

(ผู้เข้าอบรมรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินข้ามจังหวัด)  
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

ทีอ่ยู่ในการออกเอกสารหัก ณ ทีจ่่าย 

ในนามบริษัท  ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จ ากัด  (ส านักงานใหญ่) 

เลขที ่ 171/162  ซอยพุทธบชูา  39 แยก 1-1 

แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ  กรุงเทพฯ  10140 

เลขประจ าตวัผู้เสียภาษี  010 5555 113 021 
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การแจ้งยกเลิก: 1. ผู้สมัครสามารถทีจ่ะยกเลิกการเข้าอบรมได้ ในกรณีทีท่่านยกเลิกก่อนวันงาน 10 วัน  โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

2. กรณีทีท่่านแจ้งยกเลิกก่อนวันสัมมนาก่อนวันงาน 1-7 วัน บริษัทฯ จะหักค่าธุรการ ร้อยละ 30 ของค่าสมัคร  

3.และในกรณีทีท่่านยกเลิกในวันสัมมนาหรือไม่มาตามที่ส่งใบสมัครมาแล้ว   บริษัทฯจะไม่คืนเงินใด ๆ  ทัง้ส้ิน   หรือหากท่านยังไม่ช าระ

ค่าสัมมนา  ทางบริษัท ต้องขอเก็บค่าธุรการจ านวน  30 %  ทันที    

 

ขอขอบคุณที่ท่าน ได้ให้โอกาสในการน าเสนอ และหวังเป็นอย่างยิ่งในการให้บริการ เพ่ือการพัฒนาบุคลากรในองค์กรของท่าน 
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