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Online by Zoom Training 

หลักสูตร Service mind ยกระดบัการบริการให้เหนือช้ัน 
วันศุกร์ที่ 23  ธันวาคม  2565   เวลา 9.00 น. – 16.00 น. 

สถานที่ St. James Hotel ซอยสุขุมวิท 26 กรุงเทพ ** สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง 

 

วิทยากร  : อาจารย์ประเสริฐ  สุขไพบูลย์กลุ 
 

หลกัการและเหตุผล 
การบริการเป็นเทคนิคหน่ึงท่ีส าคญัมากในการสร้างความพึงพอใจอนัเป็นพ้ืนฐานของความรู้สึกอนัก่อใหเ้กิด

การความภกัดีในแบรนด ์ดงันั้นแลว้องคก์รควรมีความเขา้ใจการบริการก่อนจะเร่ิมบริการ การบริการจึงหมายถึง การ
ปรับตวัเพ่ือประสานงานร่วมกบัลูกคา้ท่ีมีความหลากหลายทางความตอ้งการและตอ้งสามารถตอบโจทยค์วามตอ้งการ
เหล่านั้นดว้ยการบริการหลายมิติ การบริการทัว่ไปไม่สามารถพิชิตใจลูกคา้ในยคุปัจจุบนัได ้โดยเฉพาะหากขาดการใส่ใจ
ในความรู้สึกใหบ้ริการ องคก์รจึงตอ้งสรรหาวิธีในการแกไ้ขปัญหาท่ีจะท าใหลู้กคา้ไดรั้บการบริการท่ีดีท่ีสุด เพ่ือความ
มัน่คงในองคก์ร 
  
ส่ิงที่จะได้รับ 
1) ผูเ้ขา้อบรมไดพ้ฒันาความรู้พ้ืนฐานในดา้นการบริการ และแนวทางในการใหบ้ริการท่ีถูกตอ้ง 
2) ผูเ้ขา้อบรมสามารถเขา้ใจและตระหนกัถึงความส าคญัของการบริการท่ีดีเลิศและการต่อยอดงานบริการแบบไร้ร้อยต่อ 
3) ผูเ้ขา้อบรมสามารถใหบ้ริการท่ีดีเลิศกบัลูกคา้และบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งในงานของตนเองได ้
4) ผูเ้ขา้อบรมสามารถพฒันาทกัษะการบริการลกูคา้และการตอบสนองท่ีตรงใจ 
5) ผูเ้ขา้อบรมสามารถบริหารอารมณ์ของตนเองในขณะใหบ้ริการไดอ้ยา่งมืออาชีพ 
6) ผูเ้ขา้อบรมน าเทคนิคท่ีไดรั้บไปต่อยอดการบริการใหเ้กิดความประทบัใจท่ีเหนือความคาดหมาย 
 

หัวข้ออบรม 

1)เขา้ใจความเป็นลูกคา้และการบริการ 

2)  ลูกคา้และความคาดหวงัในการเขา้รับบริการ 

3)  การบริการ ทกัษะครองลูกคา้อยา่งไดใ้จ 
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4)  ลูกคา้ในปัจจุบนัและพฤติกรรมท่ีควรเขา้ใจ 

5)  Workshop ลองวิเคราะห์ขอ้ไดเ้ปรียบขอ้เสียเปรียบเร่ืองรูปแบบการบริการ 

6)  กฏการบริการดว้ยใจ 

7)  ท าไมตอ้งมีจิตบริการท่ีเขา้ถึงลูกคา้ ถึงจะบริการไดดี้ 

8)  ทดสอบจิตบริการขั้นตน้ 

9)  วิธีการสร้างจิตบริการใหเ้ขา้ถึงลูกคา้ 

10)                ระดบัการบริการสร้างไดด้ว้ย Life Balance 

11)                Role Play การบริการลูกคา้ดว้ยจิตบริการ 

12)                Beyond Customer Service (BCS) 

13)                Service mind ไปสู่ Service Acting 

14)                การคาดการณ์ท่ีเหนือกวา่ตอบโจทยไ์ดต้รงใจ 

15)                Role Play เหตุการณ์เพื่อจบัจงัหวะใช ้Service Acting 

16)                กลยทุธ์ท่ีแตกต่างดว้ยบริการท่ีแขง็แกร่ง 

17)                การประสานรอยต่อในการบริการใหแ้ขง็แกร่งจากภายในสู่ภายนอก 

18)                การสร้างความพร้อมดว้ยการส่ือสารท่ียอดเยีย่ม 
 

 

ค่าใชจ้่ายในการอบรมรปูแบบ Online  by Zoom 

จะท าการส่งเอกสารการบรรยาย ไฟล์ PDF ทางอีเมล์ก่อนอบรม  2-3 วัน  พรอ้มรบัใบรบัรองวุฒิบตัรทางไปรษณีย ์

สถานภาพ ค่าลงทะเบียน ภาษมีูลค่าเพิม่ 7% ภาษหีัก ณ ที่จ่าย 3 % ราคาสุทธิ 

ราคาพเิศษท่านละ 2,500 175 75 2,600 

สมัคร 3 เข้าฟรีเพิม่ + 1 ท่าน 7,500 525 225 7,800 

 

รายละเอียดหลักสูตรอื่น ๆ  เพิม่เติมได้ที่นี่  คลิ๊ก  http://www.hrdzenter.com/ 
 

ส ารองที่นั่ง  ติดต่อเพิม่เติมได้ที่     
คุณธนนันท์     090 645 0992 , 089 606 0444, Line :  hrdzenter  www.hrdzenter.com ,E-mail : hrdzentertraining@gmail.com , 
jiw473@gmail.com  www.facebook.com/hrdzenter,  IG : hrd_zenter 
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รายละเอียดการช าระเงนิ 

 การชำระเงิน โอนเข้าบัญชี ในนาม บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนษุย์ จำกัด   

  บัญชีออมทรัพย์  เลขที่บัญชี 206-237-174-0 
 กรณีชำระเงินแล้ว กรุณา Scan  หรือถ่ายรูป  สลิป Pay in มาท่ี  Line  : hrdzenter    
 หรือ mail  : hrdzentertraining@gmail.com, jiw473@gmail.com 
 
   กรุณาหัก ณ ท่ีจ่าย 3 % ในนาม บริษทั ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด   

เลขที่ 171/162  ซอยพุทธบชูา 39  แยก 1-1  แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ  กรุงเทพฯ  10140 (สำนักงานใหญ่)   
เลขที่ผู้เสียภาษี 0105555113021 
 
การแจ้งยกเลิก: 1. ผู้สมัครสามารถที่จะยกเลิกการเข้าอบรมได้ ในกรณีที่ท่านยกเลิกก่อนวันงาน 10 วัน  โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

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

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