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Service Beyond Expectation บริ การเหนือความคาดหมาย
วันที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 9.00 น. – 16.00 น.
ณ โรงแรม Jasmine City Hotel สุขมุ วิท 23 กรุงเทพฯ *สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง*

อาจารย์ ธนกฤต ภูษติ าอภิวฒ
ั น์

สมัคร 4 ท่านๆ ที่ 5 เข้าฟรีทนั ที !!!
หลักการและเหตุผล
ในยุคที่การแข่ งขันเช่ นปั จจุบัน การแข่ งขันทางด้ านการตลาด ด้ านราคา ด้ านคุณภาพสิ นค้ า อาจไม่ เพียงพอ
เสี ยแล้ ว การบริ การถือเป็ นส่ วนงานที่สาคัญมากส่ วนหนึ่ง เพราะการบริ การที่สร้ างความพึงพอใจให้ เกิดขึน้ กับลูกค้ า
ได้ จะช่ วยสร้ างผลตอบสนองทั้งทางตรงและทางอ้ อม ทางตรงก็คือลูกค้ าจะให้ การตอบรั บต่ อสิ นค้ าและบริ การของ
องค์ กร ทั้งยังช่ วยเพิ่มภาพลักษณ์ และยอดขายให้ แก่ องค์ ได้ อีก ส่ วนทางอ้ อมก็คือ ลูกค้ าจะนาความประทับใจ
เหล่ านั้นไปบอกต่ อให้ กับบุคคลใกล้ ชิดรอบข้ าง รวมไปถึงโลกสื่ อสังคมออนไลน์ ที่สามารถกระจายการรั บรู้ ข องผู้คน
ให้ เกิดเป็ นความสนใจในสิ นค้ าและบริ การที่ลูกค้ าได้ รับ
ความไม่ ประทับใจหรื อความไม่ พึงพอใจในการบริ การ เกิดได้ จากหลายสาเหตุ ไม่ ว่าจะเป็ นการที่พนักงาน
ไม่ แสดงถึงความกระตือรื อร้ นในการบริ การจนลูกค้ าสัมผัสได้ ถึงความเฉยชาและไม่ ใส่ ใจ
หลักสูตรนี ้ จะกระตุ้นให้ พนักงานเปลี่ยนทัศนะคติในการทางาน เติม “ใจบริ การ” ในการทางาน เพื่อให้
การทางานทุก ๆ ส่ วนสนับสนุน ส่ งเสริ ม ซึ่ งกันและกัน เพื่อมอบการบริ การด้ วยใจให้ แก่ ลูกค้ า สร้ างความประทับใจ
แก่ ลูกค้ าและความสาเร็ จอย่ างยัง่ ยืน
วัตถุประสงค์
เพื่อสร้ างทัศนคติเชิ งบวกกับงานบริ การแก่ ผ้ เู ข้ าอบรม
เพื่อเข้ าใจความแตกต่ างของลูกค้ าได้ อย่ างถูกต้ อง
เพื่อส่ งมอบการบริ การและดูแลเอาใจใส่ กับลูกค้ าแต่ ละประเภท
เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าสัมมนาได้ เรี ยนรู้ วิธีการสื่ อสารสาหรั บงานบริ การที่มีประสิ ทธิ ภาพ
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หัวข้ อการสัมมนา
First Impression “แรกพบ ถ้ ามันใช่ อะไรก็ชอบ”
ปลูกจิตสานึก และเทคนิคการสร้ างทัศนคติที่ดีต่องานบริ การ
รู้ จัก, เรี ยนรู้ ธรรมชาติ และพฤติกรรมส่ วนใหญ่ ของลูกค้ าในแบบต่ าง ๆ
เทคนิคการตั้งคาถาม “คาถามที่ดี จะได้ คาตอบที่ใช่ ”
ทักษะการฟั งแบบเข้ าอกเข้ าใจ
เทคนิคการจัดการกับข้ อร้ องเรี ยน (Complaint) ได้ อย่ างมีประสิ ทธิ ภาพ
การบริ การเหนือความคาดหวัง
การสื่ อสารอย่ างมีเสน่ ห์สาหรั บงารบริ การ
พฤติกรรมที่ไม่ ควรสาหรั บงานบริ การ
สรุ ปการเรี ยนรู้ Q &A
รูปแบบการแนวทางกาเรี ยนรู้
เรี ยนรู้ โดยยึดผู้เรี ยนเป็ นศูนย์ กลาง ดังนั้นจึ งได้ ออกแบบการฝึ กอบรมให้ มีองค์ ประกอบหลากหลายรู ปแบบ ทั้ง
การนาอภิปราย การบรรยาย กรณี ศึกษา บทบาทสมมติ การเปิ ดโอกาสให้ ถามคาถาม และตลอดทั้งการฝึ กอบรม จะมี
เกมส์ กิ จกรรม มาช่ วยสร้ างบรรยากาศแห่ งการเรี ยนรู้ สร้ างการมีส่วนร่ วม ได้ ตอบกันอยู่ตลอดเวลา และที่ สาคัญ
ที่สุด คือการให้ กาลังใจ สร้ างแรงบันดาลใจให้ เกิดความรู้ สึกอยากเปลี่ยนแปลงพัฒนาตนเองสู่ความเป็ นเลิศ
Workshop

ฝึ กปฏิ บัติจริ งเพื่อให้ เกิดทักษะก่ อนนาไปประยุกต์ ใช้ ในการทางานจริ ง

ระยะเวลา

1 วัน เวลา 09.00-16.00 น.: บุคลากรด้ านความปลอดภัย และ บุคคลผู้สนใจทัว่ ไป
ค่ าใช้ จ่ายในการอบรมหักลดหย่อนภาษีได้ 200 %
รวมค่ าสถานที่ เอกสารประกอบการอบรม ค่ าอาหารว่ าง 2 มือ้ อาหารกลางวันและใบรั บรองวุฒิบัตร

สถานภาพ

ค่าลงทะเบียน

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ภาษีหกั ณ ที่จา่ ย 3 %

ราคาสุทธิ

ราคาปกติทานละ

3,900

273

117

4,056

สมัคร 4 ท่าน ๆ ละ

2,900

203

87

3,016

ท่านที่ 5 เข้าฟรี

0

0

0

0

รายละเอียดหลักสู ตรอื่น ๆ เพิม่ เติมได้ ทนี่ ี่ คลิ๊ก http://www.hrdzenter.com/
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สารองที่นั่ง ติดต่ อเพิม่ เติมได้ ที่
คุณธนนันท์ 0906450992 , 0896060444, Line : hrdzenter
คุณอิศราภรณ์ 089 773 7091
www.hrdzenter.com ,E-mail : hrdzenter@gmail.com ,
www.facebook.com/hrdzenter, IG : hrd_zenter
วิธีการชาระเงิน
เช็คสั่งจ่ ายในนาม บริ ษทั ศูนย์ ส่งเสริ มและพัฒนาทรั พยากรมนุษย์ จากัด
โอนเงินเข้ าบัญชี นาม บริ ษัท ศูนย์ ส่งเสริ มและพัฒนาทรั พยากรมนุษย์ จากัด
>> ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเซ็นทรัลพลาซาลาดพร้ าว บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 206-237-1740
(กรุณาส่ งสาเนาใบฝากเงิน พร้ อมใบสมัครมายังบริษทั เพือ่ ยืนยันการชาระเงิน และใช้ เป็ นหลักฐานการสมัครทางอีเมล์
: hrdzenter@gmail.com, Line : hrdzenter
(ผู้เข้ าอบรมรั บผิดชอบค่ าธรรมเนียมการโอนเงินข้ ามจังหวัด)
ที่อยูใ่ นการออกเอกสารหัก ณ ที่จ่าย
ในนามบริ ษทั ศูนย์ส่งเสริ มและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จากัด (สานักงานใหญ่)
เลขที่ 171/162 ซอยพุทธบูชา 39 แยก 1-1
แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุ งเทพฯ 10140
เลขประจาตัวผูเ้ สี ยภาษี 010 5555 113 021

การแจ้ งยกเลิก: 1. ผู้สมัครสามารถทีจ่ ะยกเลิกการเข้ าอบรมได้ ในกรณีทที่ ่ านยกเลิกก่ อนวันงาน 10 วัน โดยไม่ เสีย
ค่ าใช้ จ่าย
2. กรณีทที่ ่านแจ้ งยกเลิกก่อนวันสัมมนาก่อนวันงาน 1-7 วัน บริษทั ฯ จะหักค่ าธุรการ ร้ อยละ 30 ของค่ าสมัคร
3.และในกรณีที่ท่านยกเลิกในวันสัมมนาหรือไม่ มาตามทีส่ ่ งใบสมัครมาแล้ ว บริษัทฯจะไม่ คืนเงินใด ๆ ทัง้ สิ้น หรื อ
หากท่ านยังไม่ ชาระค่ าสั มมนา ทางบริ ษัท ต้ องขอเก็บค่ าธุรการจานวน 30 % ทันที
ต้ องการจัดอบรมรูปแบบ In-house Training ภายในองค์ กร
ติดต่ อคุณจิ๋ว 090 645 0992, 089 606 0444, Line : hrdzenter www.hrdzenter.com,
E-mail : hrdzenter@gmail.com , www,facebook.com/hrdzenter
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