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Onsite Training พร้อมรับใบวุฒิบัตรฟรีทุกท่ีน่ัง!!!  
การพฒันาการให้บริการที่เป็นเลิศ อย่างเหนือความคาดหวัง 

 

วนัอังคารท่ี  17  มกราคม  2566   เวลา 09.00-16.00 น. 

@ Novotel Bangkok Hotel  ซอยสุขุมวิท 20  ใกล้ BTS อโศก  กรุงเทพฯ   ** สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง 

หรือเลือกอบรมแบบ Online by Zoom  ราคาพเิศษท่านละ  2,500.- 
วิทยากร : อาจารย์สานุพนัธ์  ใบศรี 

 

พเิศษสมัคร 2 ท่านลดเพิม่  500.- 
หรือสมัคร  3 ท่าน เข้าฟรี + 1 ท่านทันที !!! 

 
l 

 

หลกัการและเหตุผล : 

 การบริการ (Service) เป็นการใหค้วามช่วยเหลือ หรือการด าเนินการเพื่อประโยชนข์องผูอ่ื้น การ
ใหบ้ริการท่ีดี ผูรั้บบริการก็จะเกิดความประทบัใจ พร้อมช่ืนชมผูใ้หบ้ริการอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้อีกทั้งยงั
รวมไปถึงองคก์รตน้สังกดั แต่เบ้ืองหลงัความส าเร็จเกือบทุกงานมกัพบวา่ งานบริการเป็นเคร่ืองมือ
สนบัสนุนงานดา้นต่างๆ ไม่วา่หน่วยงานใด 

ดงันั้น ทศันคติส่วนบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบังานบริการจึงมีความจ าเป็น และควรมีความเขา้ใจพื้นฐาน
ของความตอ้งการของคน และมีใจรักงานดา้นบริการดว้ย จึงจะท าใหง้านบริการออกมาอยา่งมีคุณภาพ
ตามเป้าหมายขององคก์รนั้นๆ 

วตัถุประสงค์ 

๑. เพื่อเป็นการปรับทศันคติและสร้างจิตส านึกท่ีดีต่องานบริการและหนา้ท่ีความรับผิดชอบ 

http://www.hrdzenter.com/
mailto:hrdzenter@gmail.com
tel:089%20773%207091%20,089


www.hrdzenter.com 

(We are The B.E.S.T Solution You can trust) 

 

E-mail : hrdzenter@gmail.com 
 

Tel: 090 645 0992 ,089 606 0444 
 

 

บริษทั ศูนยส่์งเสริมและพฒันาทรัพยากรมนุษย ์จ ากดั (สนญ.)  เลขท่ี 171/162  ซอยพุทธบูชา 39 แยก 1-1 แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140 

HOTLINE : 089-606-0444, 090-6450992,  089-773-7091  :www.hrdzenter.com E-mail:hrdzenter@gmail.com, Line : hrdzenter 

๒. เพื่อใหมี้ความเขา้ใจของผูท่ี้มาขอรับบริการ สามารถดูแลและปฏิบติัต่อผูม้ารับบริการไดอ้ยา่ง
มืออาชีพ 

๓. เพื่อใหรู้้หลกัการบริการท่ีดีและสร้างความประทบัใจต่อผูม้ารับบริการ 

๔. เพื่อใหส้ามารถน าความรู้ไปปรับประยกุตใ์ชส้ าหรับงานบริการอื่นๆ 

๕. เพื่อเป็นการสร้างสรรคง์านบริการใหเ้กิดประสิทธิภาพและยัง่ยนืรวมทั้งเป็นการสร้าง
ภาพลกัษณ์ใหก้บัองคก์ร 

หัวข้ออบรม 
๑. พื้นฐานความเขา้ใจเก่ียวกบังานบริการขององคก์ร 
๒. ความส าคญัและคุณคา่ของงานบริการชั้นสูง 
๓. ความคาดหวงั ความตอ้งการ ของผูม้ารับบริการ 
๔. ประเภทของผูม้าขอรับบริการ ทั้งบุคคลภายใน และบุคคลภายนอก 
๕. การส่ือสารท่ีดีส าหรับงานบริการ 
๖. ๗ หวัใจหลกั ท่ีควรตระหนกัส าหรับการบริการ 
๗. การพฒันาบุคลิกภาพเพื่อปรับภาพลกัษณ์ท่ีดีส าหรับผูใ้หบ้ริการ 
๘. การสร้างความน่าเช่ือถือในงานบริการ 
๙. การส่งเสริมภาพลกัษณ์ใหอ้งคก์รใหไ้ดรั้บความช่ืนชมจากงานบริการของเรา 
๑๐. การรับขอ้ร้องเรียน ค าต าหนิ และการน าเสนอการแกไ้ขเบ้ืองตน้ใหเ้ป็นท่ีพึงพอใจ 
๑๑. การรับมือและการแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้กรณีเกิดภาวะวิกฤติจากผูม้าขอรับบริการ 
๑๒. การจดัการอารมณ์ของตนเองระหวา่งใหบ้ริการ 
๑๓. สัญญานอนัตราย ตวัช้ีวดัความไม่มีคุณภาพจากงานบริการ 

๑๔. เทคนิคการสร้างสรรคง์านบริการในยคุ New Normal  
กลุ่มเป้าหมาย 
 เจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้ริการทุกหน่วยงาน ทุกระดบั ทุกต าแหน่ง 
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รูปแบบการสัมมนา 
บรรยาย  / Workshop / ฝึกปฏิบติั  / Role Play 

ระยะเวลาอบรม : 

• จ านวน 1 วนั ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. 
 

ค่าใชจ้่ายในการอบรมท่ีโรงแรม 

รวมค่าเอกสารประกอบการอบรม ค่าอาหารว่าง 2 ม้ือ อาหารกลางวันและใบรบัรองวุฒิบตัร 

สถานภาพ ค่าลงทะเบียน ภาษมีูลค่าเพิม่ 7% ภาษหีัก ณ ที่จ่าย 3 % ราคาสุทธิ 

ราคาพเิศษท่านละ 3,900 273 117 4,056 

สมัคร 2 ท่านลดเพิม่ 500.- 7,300 511 219 7,592 

สมัคร 3 เข้าฟรีเพิม่ + 1 ท่าน 11,700 819 351 12,168 

 
 

 
รายละเอียดหลักสูตรอ่ืน ๆ  เพิม่เติมได้ที่นี่  คล๊ิก  http://www.hrdzenter.com/ 

 

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

 

รายละเอียดการช าระเงนิ 

 การชำระเงิน โอนเข้าบัญชี ในนาม บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด   

  บัญชีออมทรัพย์  เลขที่บัญชี 206-237-174-0 
 กรณีชำระเงินแล้ว กรุณา Scan  หรือถ่ายรูป  สลิป Pay in มาที่  Line  : hrdzenter    
 หรือ mail  : hrdzentertraining@gmail.com, jiw473@gmail.com 

กรุณาหัก ณ ที่จ่าย 3 % ในนาม บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด  เลขที่ผู้เสยีภาษี 0105555113021 
เลขที่ 171/162  ซอยพทุธบูชา 39  แยก 1-1  แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ  กรุงเทพฯ  10140 (สำนักงานใหญ่)   
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 Scan  QR Code   กรอกใบสมัคร Online 

การแจ้งยกเลิก:  

1. ผู้สมัครสามารถที่จะยกเลิกการเข้าอบรมได้ ในกรณีที่ท่านยกเลิกก่อนวันงาน 10 วัน  โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  2. กรณีที่ท่านแจ้ง
ยกเลิกก่อนวันสัมมนาก่อนวันงาน 1-7 วัน บริษัทฯ จะหักค่าธุรการ ร้อยละ 30 ของค่าสมัคร    
3.และในกรณีที่ท่านยกเลิกในวันสัมมนาหรือไม่มาตามที่ส่งใบสมัครมาแล้ว   บริษัทฯจะไม่คืนเงินใด ๆ  ทั้งส้ิน   หรือหากท่านยัง
ไม่ช าระค่าสัมมนา  ทางบริษัท ต้องขอเก็บค่าธุรการจ านวน 30 %  ทันที    
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