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Service Mind  ยกระดับการบริการให้เหนือช้ัน 

วันศุกร์ที ่21 กมุภาพนัธ์ 2563 เวลา 9.00 น. – 16.00 น. 

 @Arize Hotel  ซอยสุขุมวิท 26 ใกล้ BTS พร้อมพงษ์   กทม.  ** สถานท่ีอาจมีการเปลี่ยนแปลง 
 

วทิยากร  อาจารย์ประเสริฐ  สุขไพบูลย์กลุ 

ช าระค่าสัมมนาก่อนวันที่ 11 กมุภาพนัธ์ 63  
ลดเหลือเพยีงท่านละ  3,500 บาทเท่าน้ัน  (จากราคาปกติท่านละ 3,900 บาท) 

กลุ่มเป้าหมาย 

 ส าหรับทุกแผนก  ทุกต าแหน่ง  ท่ีต้องเพ่ิมเติมทักษะด้านการบริการ 

หลักการและเหตุผล 
 การบริการเป็นเทคนิคหน่ึงท่ีส าคัญมากในการสร้างความพึงพอใจอันเป็นพืน้ฐานของความรู้สึกอันก่อให้เกิด
การความภักดีในแบรนด์  หลายองค์กรยงัขาดความเข้าใจเกี่ยวกับบริการท่ีแท้จริง บางองค์กรใส่เงินทุนเข้าไปมหาศาล
หวังให้การบริการตอบโจทย์ บางองค์กรก ็ลิดรอน การบริการมากเกินไปจนสู้กับองค์กรอ่ืนไม่ได้ ดังนั้นแล้วองค์กรควร
มีความเข้าใจในวิถีของการบริการให้ถ่องแท้ก่อนจะเร่ิมบริการ การบริการจึงหมายถึง การปรับตัวเพ่ือประสานงาน
ร่วมกับลูกค้าท่ีมีความหลากหลายทางความต้องการและต้องสามารถตอบโจทย์ความต้องการเหล่านั้นด้วยการบริการท่ีมี
ในระดับ 3 มิติ การบริการท่ัวไปไม่สามารถพิชิตใจลูกค้าในยคุปัจจุบันได้ โดยเฉพาะหากขาดการใส่ใจในความรู้สึก
ให้บริการ องค์กรจึงต้องสรรหาวิธีในการแก้ไขปัญหาท่ีจะท าให้ลูกค้าได้รับการบริการท่ีดีท่ีสุด เพ่ือความมั่นคงใน
องค์กร 
ส่ิงที่จะได้รับ  
1) ผู้ เข้าอบรมได้พัฒนาความรู้พืน้ฐานในด้านการบริการ และแนวทางในการให้บริการท่ีถูกต้อง 
2) ผู้ เข้าอบรมสามารถเข้าใจและตระหนักถึงความส าคัญของการบริการท่ีดีเลิศและการต่อยอดงานบริการแบบไร้ร้อยต่อ 
3) ผู้ เข้าอบรมสามารถให้บริการท่ีดีเลิศกับลูกค้าและบุคคลท่ีเกี่ยวข้องในงานของตนเองได้  
4) ผู้ เข้าอบรมสามารถพัฒนาทักษะการบริการลูกค้าและการตอบสนองท่ีตรงใจ 
5) ผู้ เข้าอบรมสามารถบริหารอารมณ์ของตนเองในขณะให้บริการได้อย่างมืออาชีพ 
6) ผู้ เข้าอบรมน าเทคนิคท่ีได้รับไปต่อยอดการบริการให้เกิดความประทับใจท่ีเหนือความคาดหมาย 
7) เพ่ือให้ผู้ เข้ารับการอบรมสามารถสร้างจุดเด่นในด้านบริการเพ่ือตอบสนองความต้องการได้ตรงใจ 
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หัวข้ออบรม 
 

เข้าใจความเป็นลูกค้าและการบริการ 

 

•      ลกูค้าและความคาดหวังในการเข้ารับบริการ 
 

•      การบริการ ทักษะครองลูกค้าอย่างได้ใจ 
 

•      ลกูค้าในปัจจุบันและพฤติกรรมท่ีควรเข้าใจ 
 

•      Workshop บริการท่ีดีแตกต่างอย่างไรกับบริการท่ีมีความใส่ใจ 
 

กฎการบริการด้วยใจ  
•      ท าไมต้องมีจิตบริการท่ีเข้าถึงลูกค้า ถึงจะบริการได้ดี 

 
•      ทดสอบจิตบริการขั้นต้น 

 
•      วิธีการสร้างจิตบริการให้เข้าถึงลูกค้า 

 
•      เทคนิคการยกระดับในการบริการ 

 
•      workshop การบริการลูกค้าด้วยจิตบริการ 

 
Beyond Customer Service (BCS)  

•      Service mind ไปสู่ Service Acting 
 

•      การคาดการณ์ท่ีเหนือกว่าตอบโจทย์ได้ตรงใจ 
 

•      CASE STUDY เหตุการณ์เพ่ือจับจังหวะใช้ Service Acting 
 

การสร้างความพร้อมด้วยการส่ือสารท่ียอดเยี่ยม  
•      กลยทุธ์ท่ีแตกต่างด้วยบริการท่ีแขง็แกร่ง 

 
•      การประสานรอยต่อในการบริการให้แขง็แกร่งจากภายในสู่ภายนอก 

 
•      สรุปการบรรยาย  

  

อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กลุ   
วิทยากรและท่ีปรึกษาด้านการขายและการตลาดให้แก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน  
ความเช่ียวชาญ ด้านการขาย ด้านการตลาด การบริการ การันตรีด้วยประสบการณ์การสอนและท่ีปรึกษาองค์กรด้าน
การขายและการบริการมากกว่า 15 ปี จากแบรนด์ยกัษ์ใหญ่ต่าง ๆ ท่ีมีการว่าจ้างอย่างต่อเน่ือง มากกว่า 100 บริษัท, 
ผลงานการเขียนหนังสือ: SALES 2  (กลยทุธ์นักขายในปัจจุบัน)  
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ค่าใชจ้่ายในการอบรม 

รวมค่าเอกสารประกอบการอบรม ค่าอาหารว่าง 2 ม้ือ อาหารกลางวันและใบรบัรองวุฒิบัตร 

สถานภาพ ค่าลงทะเบียน ภาษีมูลค่าเพิม่ 7% ภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3 % ราคาสุทธิ 

ราคาปกติท่านละ 3,900 273 117 4,056 

ช าระก่อนวนัที่ 11 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  เพิม่เติมได้ท่ีน่ี  คลิ๊ก  http://www.hrdzenter.com/ 
ส ารองที่นั่ง  ติดต่อเพิม่เติมได้ที่    คุณธนนันท์     090 645 0992 , 089 606 0444, Line :  hrdzenter 
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)  
 

 
 
 
 
 
 

 

การแจ้งยกเลิก: 1. ผู้สมัครสามารถที่จะยกเลิกการเข้าอบรมได้ ในกรณีที่ท่านยกเลิกก่อนวันงาน 10 วัน  โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

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

3.และในกรณีที่ท่านยกเลิกในวันสัมมนาหรือไม่มาตามที่ส่งใบสมัครมาแล้ว   บริษัทฯจะไม่คืนเงินใด ๆ  ทั้งส้ิน   หรือหากท่านยังไม่ช าระค่าสัมมนา  ทางบริษัท 
ต้องขอเก็บค่าธุรการจ านวน  30 %  ทันที    

ท่ีอยู่ในการออกเอกสารหัก ณ ท่ีจ่าย 

ในนามบริษัท  ศูนย์ส่งเสริมและพฒันาทรัพยากรมนุษย์ จ ากดั  (ส านักงานใหญ่) 
เลขท่ี  171/162  ซอยพุทธบูชา  39 แยก 1-1 

แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ  กรุงเทพฯ  10140 
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี  010 5555 113 021 
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