
 

 

Service mind  

ยกระดบัการบรกิาร 
ใหเ้หนือช ัน้ 

 

  การบริการเปนเทคนิคหน่ึงที่สําคัญมากในการสรางความพึงพอใจอันเปนพื้นฐานของความรูสึกอัน
กอใหเกิดการความภักดีในแบรนด หลายองคกรยังขาดความเขาใจเก่ียวกับบริการที่แทจริง บางองคกรใส
เงินทุนเขาไปมหาศาลหวังใหการบริการตอบโจทย บางองคกรก็ลิดรอนการบริการมากเกินไปจนสูกับองคกรอื่น
ไมได ดังน้ันแลวองคกรควรมีความเขาใจในวิถีของการบริการใหถองแทกอนจะเร่ิมบริการ การบริการจึง
หมายถึง การปรับตัวเพื่อประสานงานรวมกับลูกคาที่มีความหลากหลายทางความตองการและตองสามารถตอบ
โจทยความตองการเหลาน้ันดวยการบริการที่มีในระดับ 3 มิติ การบริการทั่วไปไมสามารถพิชิตใจลูกคาในยุค
ปจจุบันได โดยเฉพาะหากขาดการใสใจในความรูสึกใหบริการ องคกรจึงตองสรรหาวิธีในการแกไขปญหาที่จะ
ทําใหลูกคาไดรับการบริการที่ดีที่สุด เพื่อความมั่นคงในองคกร 
 
ส่ิงที่จะไดรับ 
1) ผูเขาอบรมไดพัฒนาความรูพื้นฐานในดานการบริการ และแนวทางในการใหบริการที่ถูกตอง 
2) ผูเขาอบรมสามารถเขาใจและตระหนักถึงความสําคัญของการบริการที่ดีเลิศและการตอยอดงานบริการแบบ
ไรรอยตอ 
3) ผูเขาอบรมสามารถใหบริการที่ดีเลิศกับลูกคาและบุคคลที่เก่ียวของในงานของตนเองได  
4) ผูเขาอบรมสามารถพัฒนาทักษะการบริการลูกคาและการตอบสนองที่ตรงใจ 
5) ผูเขาอบรมสามารถบริหารอารมณของตนเองในขณะใหบริการไดอยางมืออาชีพ 
6) ผูเขาอบรมนําเทคนิคที่ไดรับไปตอยอดการบริการใหเกิดความประทับใจที่เหนือความคาดหมาย 
7) เพื่อใหผูเขารับการอบรมสามารถสรางจุดเดนในดานบริการเพื่อตอบสนองความตองการไดตรงใจ 
 
หัวขอการบรรยาย 
เขาใจความเปนลูกคาและการบริการ 
  ลูกคาและความคาดหวังในการเขารับบริการ 
  การบริการ ทักษะครองลูกคาอยางไดใจ 
  ลูกคาในปจจุบันและพฤติกรรมที่ควรเขาใจ 
  Workshop บริการที่ดีแตกตางอยางไรกับบริการที่มีความใสใจ 
กฎการบริการดวยใจ 
  ทําไมตองมีจิตบริการที่เขาถึงลูกคา ถึงจะบริการไดดี 

ขอเชิญเขารวมฝกอบรมสัมมนาเชิงรุก หลักสูตร 



  ทดสอบจิตบริการข้ันตน 
  วิธีการสรางจิตบริการใหเขาถึงลูกคา 
  เทคนิคการยกระดับในการบริการ 
  workshop การบริการลูกคาดวยจิตบริการ 
Beyond Customer Service (BCS) 
  Service mind ไปสู Service Acting 
  การคาดการณที่เหนือกวาตอบโจทยไดตรงใจ 
  CASE STUDY เหตุการณเพื่อจับจังหวะใช Service Acting 
การสรางความพรอมดวยการส่ือสารที่ยอดเย่ียม 
  กลยุทธที่แตกตางดวยบริการที่แข็งแกรง 
  การประสานรอยตอในการบริการใหแข็งแกรงจากภายในสูภายนอก 
  สรุปการบรรยาย 
 
วิทยากร   อาจารยประเสริฐ  สุขไพบูลยกุล  (Master of Business Administration (M.B.A) 

ประสบการณการสอนกวา 20 ป ดานการขาย, การตลาด, การบรกิาร และ Team Building จาก แบรนดยักษใหญ
ตางๆ ที่มีการวาจางอยางตอเน่ือง อาท ิโตโยตา นิสสัน MBK ปริญสิริ ธนาคารกสิกรไทย ทีโอที ฯลฯ วิทยากรและที่
ปรึกษาดานการขายและการตลาดใหแกหนวยงานภาครฐัและเอกชน ผลงานการเขียนบทความวิชาการตางๆ และ
หนังสือ E-book : กลยุทธนักขายในปจจุบัน (Sale 2) 
 
กําหนดการ วันที่ 4 กุมภาพันธ 2562 บุคคลทั่วไป 3,900 + 273 = 4,173 

เวลา 09.00-16.00 น. สมาชิก, โอนเงินกอน  29 ม.ค.62 3,500 + 245 = 3,745 

สถานที่ โรงแรมแกรนด สุขุมวิท ซ.4-6 
สมัคร 3 คนข้ึนไป ทานละ 3,200 3,200 + 224 = 3,424 

สมัคร 5 คนข้ึนไป ทานละ 2,900 2,900 + 203 = 3,103 

หมายเหตุ      - คาลงทะเบียนเขารวมสัมมนาสามารถนําไปลดหยอนภาษีเงินไดนิติบุคคลได 200% 

                    - ราคารวมเอกสารประกอบการสัมมนา, อาหารกลางวัน, นํ้าชา-กาแฟ 

บริษัท เคเอ็นซี เทรนน่ิง เซ็นเตอร จํากัด 
34/289 หมูบานไทยสมบูรณ 2 หมูที่ 2 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120  
โทร. 02-191-2509, 062-315-5283, 081-847-6341 โทรสาร 02-157-1599, 02-903-0080 ตอ 5283 
e-mail : knctrainingcenter@hotmail.com, www.knctrainingcenter.com 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

หลักสูตร    Service mind  ยกระดบัการบรกิาร ใหเ้หนอืชัน้ 
กําหนดการ     วันจันทรที่ 4 กุมภาพันธ 2562 เวลา 09.00-16.00 น. โรงแรมแกรนด สุขุมวิท ซอย 4-6 

รายการคาลงทะเบียน: 1 ทาน ราคา + vat 7% ราคาหลังหัก ณ ที่จาย 
บุคคลทั่วไป  3,900 + 273 = 4,173  4,173 - 117 = 4,056 
สมาชิก, โอนเงินกอน 29 ม.ค.62  3,500 + 245 = 3,745  3,745 - 105 = 3,640 
  สมัคร 3 คนข้ึนไป ทานละ 3,200 

3,200 + 224 = 3,424 
 3,424 - 96 = 3,328 

 สมัคร 5 คนข้ึนไป ทานละ 2,900 
2,900 + 203 = 3,103 

 3,103 - 87 = 3,016 

รายช่ือผูเขารวมสัมมนา     

1. .......................................................... ตําแหนง.......................................มอืถือ.........................................  
2. .......................................................... ตําแหนง.......................................มอืถือ......................................... 
3. .......................................................... ตําแหนง.......................................มอืถือ......................................... 
4. .......................................................... ตําแหนง.......................................มอืถือ......................................... 
5. .......................................................... ตําแหนง.......................................มอืถือ......................................... 

 ที่อยูเพ่ือออกใบเสร็จ :  (กรุณากรอกรายละเอียดใหชัดเจนเพื่อความถกูตองในการออกใบเสร็จ)   

(บจก./บมจ./หจก./สวนบุคคล) ชื่อ.................................................เลขประจําตัวผูเสียภาษี..................................................... 
 สํานักงานใหญ   สาขา...........เลขท่ี..................หมู................อาคาร/หมูบาน......................................ชั้น.................... 
ตรอก/ซอย..........................ถนน...............................แขวง/ตําบล.............................อําเภอ/เขต............................................ 
จังหวัด.......................................รหัสไปรษณีย...................โทรศัพท.................................โทรสาร.......................................... 
ผูประสานงาน..............................................มือถือ....................................E-mail : .............................................................. 
 ตองการหักภาษี  ณ  ที่จายหรือไม  ตองการ  ไมตองการ 
 กรณีหักภาษี ณ ที่จาย 3% ในนาม บริษัท เคเอ็นซี เทรนน่ิง เซ็นเตอร จํากัด เลขที่ 34/289 หมูบานไทยสมบูรณ 2   
            หมูที่ 2 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 เลขประจําตัวผูเสียภาษี  :  0135556000220 
โอนเงินเขาบัญชี :  บริษัท เคเอ็นซี เทรนน่ิง เซ็นเตอร  จํากดั   ประเภทบญัชี ออมทรัพย 
  ธนาคารไทยพาณิชย  สาขาเซียรรังสิต    เลขที่บัญชี  364-236239-5 
           ธนาคารกสกิรไทย สาขาฟวเจอร พารค รังสติ 2  เลขที่บัญชี  022-3-65013-9 
       กรุณาแฟกซใบลงทะเบียนหรือหลักฐานการโอนเงิน มาที่ โทรสาร 02-157-1599, 02-903-0080 ตอ 5283  

ใบลงทะเบียนเขารวมอบรมสัมมนา .........../............./.......... 

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร จํากัด 
34/289 หมูบานไทยสมบูรณ 2 หมูที่ 2 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120  

โทร. 02-191-2509, 062-315-5283, 081-847-6341 โทรสาร 02-157-1599, 02-903-0080 ตอ 5283  
e-mail : knctrainingcenter@hotmail.com, www.knctrainingcenter.com 


