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Online หลกัสูตร Service mind ยกระดบัการบรกิารใหเ้หนอืช ัน้ 

เวลาอบรม 09.00-16.00 
1) อบรมวนัที ่27 เมษายน 2565 

หลกัการและเหตผุล 

    การบรกิารเป็นเทคนคิหนึง่ทีส่ําคญัมากในการสรา้งความพงึพอใจอันเป็นพืน้ฐานของความรูส้กึอันกอ่ใหเ้กดิการ
ความภักดใีนแบรนด ์ หลายองคก์รยังขาดความเขา้ใจเกีย่วกับบรกิารทีแ่ทจ้รงิ บางองคก์รใสเ่งนิทนุเขา้ไปมหาศาลหวังให ้
การบรกิารตอบโจทย ์บางองคก์รก็รดิรอนการบรกิารมากเกนิไปจนสูก้ับองคก์รอืน่ไมไ่ด ้ดังนัน้แลว้องคก์รควรมคีวามเขา้ใจ
ในวถิขีองการบรกิารใหถ้อ่งแทก้อ่นจะเริม่บรกิาร การบรกิารจงึหมายถงึ การปรับตัวเพือ่ประสานงานร่วมกับลกูคา้ทีม่คีวาม
หลากหลายทางความตอ้งการและตอ้งสามารถตอบโจทยค์วามตอ้งการเหลา่นัน้ดว้ยการบรกิารทีม่ใีนระดบั 3 มติ ิการ
บรกิารทั่วไปไมส่ามารถพชิติใจลกูคา้ในยคุปัจจุบันได ้โดยเฉพาะหากขาดการใสใ่จในความรูส้กึใหบ้รกิาร องคก์รจงึตอ้งสรร
หาวธิใีนการแกไ้ขปัญหาทีจ่ะทําใหล้กูคา้ไดรั้บการบรกิารทีด่ทีีส่ดุ เพือ่ความม่ันคงในองคก์ร 

วัตถปุระสงค ์

1) ผูเ้ขา้อบรมไดพั้ฒนาความรูพ้ืน้ฐานในดา้นการบรกิาร และแนวทางในการใหบ้รกิารทีถ่กูตอ้ง 

2) ผูเ้ขา้อบรมสามารถเขา้ใจและตระหนักถงึความสําคญัของการบรกิารทีด่เีลศิและการตอ่ยอดงานบรกิารแบบไรร้อ้ยตอ่ 

3) ผูเ้ขา้อบรมสามารถใหบ้รกิารทีด่เีลศิกับลกูคา้และบคุคลทีเ่กีย่วขอ้งในงานของตนเองได ้ 

4) ผูเ้ขา้อบรมสามารถพัฒนาทักษะการบรกิารลกูคา้และการตอบสนองทีต่รงใจ 

5) ผูเ้ขา้อบรมสามารถบรหิารอารมณ์ของตนเองในขณะใหบ้รกิารไดอ้ยา่งมอือาชพี 

6) ผูเ้ขา้อบรมนําเทคนคิทีไ่ดรั้บไปตอ่ยอดการบรกิารใหเ้กดิความประทับใจทีเ่หนือความคาดหมาย 

7) เพือ่ใหผู้เ้ขา้รับการอบรมสามารถสรา้งจุดเดน่ในดา้นบรกิารเพือ่ตอบสนองความตอ้งการไดต้รงใจ 
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หวัขอ้การอบรม 
เขา้ใจความเป็นลกูคา้และการบรกิาร 

o ลกูคา้และความคาดหวังในการเขา้รบับรกิาร 
 

o การบรกิาร ทกัษะครองลกูคา้อยา่งไดใ้จ 
o ลกูคา้ในปัจจบุันและพฤตกิรรมทีค่วรเขา้ใจ 

o Workshop บรกิารทีด่แีตกตา่งอยา่งไรกบับรกิารทีม่คีวามใสใ่จ 

กฏการบรกิารดว้ยใจ 

• ทําไมตอ้งมจีติบรกิารทีเ่ขา้ถงึลกูคา้ ถงึจะบรกิารไดด้ ี

• ทดสอบจติบรกิารขัน้ตน้ 

• วธิกีารสรา้งจติบรกิารใหเ้ขา้ถงึลกูคา้ 

• เทคนคิการยกระดับในการบรกิาร 

• workshop การบรกิารลกูคา้ดว้ยจติบรกิาร 

Beyond Customer Service (BCS) 

• Service mind ไปสู ่Service Acting 

• การคาดการณ์ทีเ่หนือกวา่ตอบโจทยไ์ดต้รงใจ 

• CASE STUDY เหตกุารณ์เพือ่จับจังหวะใช ้Service Acting 

การสรา้งความพรอ้มดว้ยการสือ่สารทีย่อดเยีย่ม 

• กลยทุธท์ีแ่ตกตา่งดว้ยบรกิารทีแ่ข็งแกรง่ 

• การประสานรอยตอ่ในการบรกิารใหแ้ข็งแกรง่จากภายในสูภ่ายนอก 

• สรปุการบรรยาย 
 
อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล   

วิทยากรและท่ีปรึกษาดา้นการขายและการตลาดใหแ้ก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน  

ความเช่ียวชาญ ดา้นการขาย ดา้นการตลาด การบริการ การันตรีดว้ยประสบการณ์การสอนและท่ีปรึกษาองคก์รดา้นการขายและการบ    

ต่างๆ ท่ีมีการวา่จา้งอยา่งต่อเน่ือง มากกวา่ 100 บริษทั, ผลงานการเขียนหนงัสือ: SALES 2  (กลยทุธ์นกัขายในปัจจุบนั) 

  
 

วธิกีารและรปูแบบการฝึกอบรม 
 
- การบรรยาย 
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- แบบทดสอบฝึกปฏบิตั ิ(Best in Practice) 
- การแลกเปลีย่นความคดิเห็น และฝึกปฏบิตัร่ิวมกัน (Workshop) 
- ขอบเขตเวลาการฝึกอบรม -->บรรยาย : 60 % Workshop : 40% 
- สรุป และ ถาม – ตอบคําถาม 
 
ผูเ้ขา้ฝึกอบรม 
ผูม้หีนา้ทีแ่ละเกีย่วขอ้งกับการใชทั้กษะการเจรจาตอ่รองอยา่งมอือาชพีในหลายๆหนว่ยงานในองคก์รไมว่า่จะเป็นผูบั้งคับบัญชา
ทกุระดับ พนักงานขาย และผูส้นใจทัว่ไป 

หลักสตูรน้ีเหมาะสําหรับ 
 นักขาย / นักการตลาด 
 ผูจ้ัดการฝ่ายขาย/ ผูจ้ัดการฝ่ายการตลาด 
 ผูจ้ัดการฝ่ายพัฒนาธรุกจิ 
 เจา้หนา้ทีฝ่่ายขาย/เจา้หนา้ทีฝ่่ายการตลาด 

 
อตัราคา่สมัมนา ราคาทา่นละ 2500 บาท (ไมร่วม VAT) 

PRO สมัคร 4 จา่ย 3 สดุคุม้ 
ใบประกาศจากสถาบนัโปรเฟสช ัน่แนล เทรนนิง่ โซลูช ัน่ 

วธิกีารชําระเงนิ: 

1. โอนผา่นบัญชธีนาคาร ดังน้ี 
1.1  ธนาคารกสกิรไทย บญัชสีะสมทรัพย ์สาขาเดอะมอลลบ์างกะปิ เลขที ่732-2-458238 

          ชือ่บัญช ีหจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่  
          และแฟ็กซใ์บ Pay-in และหนังสอืรับรองหกั ณ ทจีา่ย (ถา้ม)ี ที ่ 
          พรอ้มระบชุือ่บรษัิทของทา่น และชือ่หลกัสตูร 

1.2 ชําระดว้ยเช็คบรษัิท สัง่จา่ย หจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่ (Professional Training Solution 
Ltd, Partnership) 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ กรณุาตดิตอ่: คณุอรัญญา 
Professional Training Solution 
Tel  02-1753330, 086-6183752  
www.ptstraining.in.th 
อเีมล ์ info.ptstraining@gmail.com, ptstraining3@gmail.com 
  

กรณีหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย หจก.โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง โซลชูั่น   

เลขท่ี 89/161 หมู่บา้นพฤกษาวิลล ์23 ซ.พระยาสเุรนทร ์21 แยก 3  

แขวงบางชนั เขตคลองสามวา  กรุงเทพฯ 10510 

เลขประจาํตวัผูเ้สียภาษี 0103553030100 
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แบบฟอรม์การลงทะเบียน 

Service mind ยกระดับการบรกิารใหเ้หนอืชัน้ 
สง่มาที ่email : ptstraining3@gmail.com หรอื info.ptstraining@gmail.com 

  บรษิทั__________________________________________________________________________ 

   ท่ีอยู่ออกใบกาํกบัภาษี_____________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________________________ 

   รหสัไปรษณีย_์____________________เลขประจาํตวัผูเ้สยีภาษ_ี_______________________________ 

  ชื่อผูป้ระสานงาน (HR)____________________________โทรศพัท ์____________________ต่อ_______ 

   Fax: ___________________________     E-mail: _________________________________________  

  วนัสมัมนา_______________________________________________________________________ 

1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _________________________________________________________ 

ตําแหน่ง: ___________________________________มอืถอื ____________________________ 

E-mail: ____________________________________________________________________  

2. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _________________________________________________________ 

ตําแหน่ง: ___________________________________มอืถอื: ___________________________ 

E-mail: _____________________________________________________________________ 

หมายเหต ุ กรณียกเลิกการเขา้สมัมนากรุณาแจง้ลว่งหนา้ 7 วนัก่อนวนัสมัมนา มิฉะนัน้จะตอ้งชาํระ 30% ของราคาค่าสมัมนา 

ค่าฝึกอบรม สามารถหกัค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200% ของค่าใช้จ่ายจริง 

(พระราชกฤษฎีกาฉบบัท่ี 437 ใช้ 19 ตุลาคม พ .ศ . 2548 เป็นต้นไป) 
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