Service Attitude & Service Mind
ท ัศนคติการบริการด้วยห ัวใจ

วิทยากร: อาจารย์สพ
ุ จน์ กฤษฎาธาร
อดีต Business Unit Manager ฝ่ ายขายและฝ่ ายการตลาด
บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จํากัด จากสหรัฐอเมริกา
T จํากัด (มหาชน)
Senior Manager ฝ่ ายขายและบริการ บริษัท เทเลคอมเอเชีย คอร์ปอเรชัน
และ ฝ่ ายขายและฝ่ ายการตลาด บริษัท เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ (ไทย) จํากัด จากเยอรมนี
จากประสบการณ์ตรงและจริงในวงการทีม
T ากด ้วยคุณภาพมากกว่า 30 ปี

15-16 พฤศจิกายน 2561
เวลา 09.00 – 16.00 น.
*โรงแรม โกลด์ออร์คด
ิ วิภาวดีฯ-สุทธิสาร กรุงเทพฯ
*สถานทีจ
T ัดอบรมอาจเปลีย
T นแปลงได ้ตามความเหมาะสม

หล ักการและเหตุผล
่ นี] “บริการให้โ ดนใจลูก ค้า” เป็ นสงิT ทีจ
ในยุค การแข่งขันทีTทวีความรุนแรงเชน
T ํ าเป็ นมากต่อการแย่ง ชงิ และ
ิ ค า้ ลู ก ค า้ ในยุ ค นี] ม ี ค วามต ้องการมากขึน
ิ ค า้ ใน
รั ก ษาลู ก ค ้าไว ้ ไม่ ว่ า จะเป็ นธุ ร กิจ ให บ
้ ริก ารหรื อ ธุ ร กิจ ขายส น
] สน
ท ้องตลาดก็ไม่แตกต่างกันมากนัก สงิT ทีจ
T ะเป็ นอาวุธสร ้างความเป็ นเลิศให ้ธุรกิจ คือ การบริการให ้โดนใจลูกค ้าแต่การ
บริการให้โดนใจลูกค้านน
ัI ต้องเริม
 จากการมีท ัศนคติท ด
ี ใี นการให้บริการก่อน คิดดี พู ดดี ทําดี โดยเฉพาะ
เริม
 ต้นจากลูกค้าภายในองค์กรก่อน
หล ักสูตร “ท ัศนคติการบริการด้วยห ัวใจ (Service Attitude & Service Mind)” จึงได ้พัฒนาขึน
] มา
เพือ
T ให ้ทีม Customer Service ได ้ตระหนักถึงความสาํ คัญ ของบทบาทและหน ้าทีข
T องตนเอง มีทัศนคติทด
ีT ใี นการ
T
ื
ให ้บริการ ฝึ กฝนเรียนรู ้เทคนิคในการเข ้าใจลูกค ้าทัง] ภายในและภายนอกให ้มากขึน
]
มีการสอสารประสานงานทีด
T ท
ี งั ]
ภายในและภายนอก ระดมสมองทํากิจกรรมประยุกต์การสร ้างบริการอันโดดเด่นตรงใจเพือ
T สร ้างความประทับใจ เมือ
T จบ
ั มนาจะสามารถปรับเปลีย
การอบรม
ผู ้เข ้าสม
T นทัศนคติและประยุกต์ตอ
่ ยอดความรู ้ด ้านการให ้บริการอย่างเป็ นเลิศได ้
ด ้วยตนเอง
ว ัตถุประสงค์
1. เพือ
T สร ้างทัศนคติทด
ีT ต
ี อ
่ งานบริการ
ี ทัง] ลูกค ้าภายใน
2. เพือ
T ให ้ผู ้เข ้ารับการอบรมได ้ทราบหลักการยุทธวิธแ
ี ละเทคนิคด ้านการบริการอย่างมืออาชพ
และภายนอกองค์กร
3. เพือ
T ให ้ผู ้เข ้ารับการอบรมสามารถนํ าความรู ้ทีไT ด ้ ไปใช ้ ให ้เกิดประโยชน์สงู สุดแก่องค์กร
ห ัวข้อการบรรยายและ Workshop
Module 1 Service Attitude พระเอกต ัวจริง
1. ย ้อนเวลาหาทีมT าของ... Service Attitude
2. Service Attitude พระเอกของงานบริการ
3. Service Attitude ทีพ
T นั กงานให ้บริการ...พึงควรมี
Module 2 สร้าง DNA สายพ ันธุใ์ หม่ในงานบริการ
4. การสร ้าง DNA ของ Service Attitude ด ้วยการเรียนรู ้ธรรมชาติและพฤติกรรมของลูกค ้า
5. กิจกรรม การสร้าง DNA ของ Service Attitude ให้พน ักงานบริการ
6. กระตุก กระตุ ้น และ ปรับเปลียT น Service Attitude
7. สรุป คําถามและคําตอบ- เทคนิคเพิมT เติมตามทีผ
T ู ้เข ้าอบรมต ้องการเรียนรู ้
บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซี จําก ัด 40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินจ
ิ ฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร: 0-26154499, 0-2615-4477-8 โทรสาร: 0-2615-4479 อีเมล์: hipotraining@gmail.com, hipotraining@hotmail.com, info@hipotraining.com เว็บไซท์: www.hipotraining.co.th

ว ันทีส
 อง (9.00-16.00)
Module 3 บริการด้วยห ัวใจ .............ใคร ใครก็ ร ักคุณ
8. องค์ประกอบการบริการ
(เรียนรู ้องค์ประกอบของงานบริการ เพือ
T สร ้างงานบริการให ้ตรงใจลูกค ้า-ภายในและภายนอก)
9. สุดยอดบริการให ้โดนใจลูกค ้า-ภายในและภายนอก เพือT สร ้างความประทับใจไม่รู ้ลืม
• ตัวต่อตัว
ั ท์
• ทางโทรศพ
10.
ขัน
] ตอนการให ้บริการลูกค ้า –รวมถึงทักษะการฟั ง เน ้นในเรือ
T งการฟั งลูกค ้าจบ และให ้เข ้าใจก่อนตอบ
ไม่ทก
ึ ทักคําถามและตอบไปแบบผิดๆ
11.
ต ัวอย่างคําพูดทีค
 วรใชใ้ นการให้บริการลูกค้าภายในและภายนอก – ฝึ กฝนคําพูดด้วยจริต
ั มิตร สร ้างความรู ้สก
ึ เพือ
12.
บริการกระชบ
T นบริการเพือ
T น
13.
กิจกรรม “เข ้าอกเข ้าใจลูกค ้า”- เน ้นการปฏิบต
ั อ
ิ ย่างเข ้าใจลูกค ้า-ภายในและภายนอก
(ปฏิบ ัติ พร้อมให้เทคนิค / ความเห็นเพิม
 เติมจากวิทยากร เพือ
 ให้สามารถบริการได้อย่างดีเลิศ)
ี
Module 4 ก้าวสู.่ ...น ักบริการมืออาชพ
14.
คุณสมบ ัติ บุคลิกภาพ EQ ผูใ้ ห้บริการ – เรียนรูเ้ พือ
 ปร ับปรุงตนเอง
15.
เรียนรูม
้ ารยาทและล ักษณะท่าทางในการให้บริการ (Posture)
16.
ปร ับต ัวผูใ้ ห้บริการ บริการด้วยใจ (“Service Mind”)

ประกาศนียบ ัตร: จากบริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซ ี จําก ัด
อ ัตราหล ักสูตร (ต่อ 1 ท่าน)
ชําระภายใน 15-26
ประเภท
บุคคลทวไป
ั
สมาชิก HIPO

ั
ค่าสมมนา
7,900.00
7,700.00

VAT 7%
553.00
539.00

พิเศษ! ชําระภายใน 31
ประเภท
บุคคลทวไป
ั
สมาชิก HIPO

ั
ค่าสมมนา
7,700.00
7,400.00

พฤศจิกายน 2561

ห ัก ณ ทีจ
 า่ ย 3 %
273.00
231.00

รวมจ่ายสุทธิ
8,180.00
8,008.00

กรณีไม่มห
ี น ังสือห ัก ณ ทีจ
 า่ ย
8,453.00
8,239.00

ตุลาคม 2561 (โอนเงิน หรือ แฟกซส์ าํ เนาหน้าเช็ค)

VAT 7%
539.00
518.00

ห ัก ณ ทีจ
 า่ ย 3 %
231.00
222.00

รวมจ่ายสุทธิ
8,008.00
7,696.00

กรณีไม่มห
ี น ังสือห ัก ณ ทีจ
 า่ ย
8,239.00
7,918.00

วิธก
ี ารชําระเงิน:
1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนี]
1.1 ธนาคารกรุงเทพ บัญชีสะสมทรัพย์ สาขา ซอยอารี เลขทีT 127-4-66322-6
1.2 ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ สาขา พหลโยธิน เลขทีT 014-2-63503-8
T บัญชี บริษัท ไฮโพ เทรนนิงT แอนด์ คอนเซ ้าท์แทนซีT จํากัด
ชือ
และแฟ็ กซ์ใบ Pay in และหนังสือรับรองหัก ณ ทีจา่ ย (ถ ้ามี) ทีT 0-2615-4479
ืT บริษัทของท่าน และชือ
T หลักสูตร
พร ้อมระบุชอ
2. ชําระด ้วยเช็คบริษัท สังT จ่าย บริษัท ไฮโพ เทรนนิงT แอนด์ คอนเซ ้าท์แทนซีT จํากัด
3. หัก ณ ทีจ
T ่าย 3% ทะเบียนนิตบ
ิ ค
ุ คลเลขทีT 0-1055-48105-59-0
บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด ์ คอนเซา้ ท์แทนซี จําก ัด
40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินจ
ิ ฉ ัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คน
ื เงินทีTได ้ชําระมาแล ้ว
รายละเอียดเพิม
 เติม กรุณาติดต่อ:
บริษัท ไฮโพ เทรนนิงT แอนด์ คอนเซ ้าท์แทนซีT จํากัด
โทรศัพท์ 02-615-4499, 02-615-4477-78
โทรสาร 02-615-4479
เว็บไซท์ www.hipotraining.co.th
อีเมล์ hipotraining@gmail.com
เฟสบุค
๊ www.facebook.com/HIPOtraining
T
อบรม, สัมมนา, ขาย, ตลาด, เทคนิคการนําเสนอ, Business, Presentation, Techniques, ทักษะการนํ าเสนอขาย, เทคนิคการใช ้สือ
บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซี จําก ัด 40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินจ
ิ ฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร: 0-26154499, 0-2615-4477-8 โทรสาร: 0-2615-4479 อีเมล์: hipotraining@gmail.com, hipotraining@hotmail.com, info@hipotraining.com เว็บไซท์: www.hipotraining.co.th

