Course:

Powerful Service Mind
ทักษะการบริ การเพือ่ สร้างความประทับใจ
Duration:

1 Day (9:00 – 16:00)

หลักการและเหตุผล:
เพื่อตอบสนองความต้ องการขององค์กรในการพัฒนาทักษะบุคลากรที่ติดต่อใกล้ ชิดกับผู้ใช้ บริ การ ให้ สามารถสร้ างความ
ประทับใจและเข้ าใจถึงประโยชน์ของการบริ การที่เป็ นเลิศ ด้ วยการฝึ กฝนทักษะการบริ การที่จาเป็ นไปใช้ ในการปฏิบตั ิงานได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ เหมาะสม เสริ มสร้ างบรรยากาศแห่งความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างพนักงานกับผู้ใช้ บริ การในแต่ละสถานการณ์ และขจัด
โอกาสในการเกิดปั ญหาในการให้ บริ การให้ หมดไป
วัตถุประสงค์ :
 เพือ่ ให้ ผ้ เู ข้ าอบรมเข้ าใจและตระหนักถึงอิทธิพลและพลังแห่งการบริ การที่เป็ นเลิศในโลกธุรกิจ
 เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าอบรมมีความรู้ ความเข้ าใจ เกี่ยวกับหลักการบริ การและประโยชน์ที่จะได้ รับจากการมีหวั ใจบริ การหรื อ Service Mind
 เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าอบรมเป็ นผู้ให้ บริ การที่สามารถสร้ างความพึงพอใจแก่ผ้ ใู ช้ บริ การได้ อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในทุก
สถานการณ์
 เพื่อสร้ างบรรยากาศการทางานทีส่ ร้ างสรรค์และก่อให้ เกิดความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างพนักงานขององค์กรกับผู้ใช้ บริ การ
หัวข้ อการบรรยาย:
 Service Mind อันทรงพลัง : หัวใจสาคัญของความสาเร็ จในการดาเนินธุรกิจ
 Service Mind สร้ างได้ อย่างไร?
 พลังของ Service Mind : แรงขับเคลือ่ นจากภายใน
 หลักการสาคัญเพื่อสร้ างการบริ การที่เป็ นเลิศ
 ปั จจัยในการสร้ างสรรค์งานบริ การอย่างมีประสิทธิภาพ : People ware, Hardware and Software
 การรู้จกั และเข้ าใจผู้ใช้ บริ การแต่ละประเภท
 การให้ บริ การอย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ โอกาส และกลุม่ เป้าหมายอย่างมืออาชีพ
 การสือ่ สารเพื่องานบริ การที่เป็ นเลิศ
 ประโยชน์ในการสร้ างสรรค์งานบริ การที่เป็ นเลิศด้ วย Service Mind
 Case Study: Service Mind กับการให้ บริ การขององค์กรธุรกิจ
 Case Study: การสร้ างความประทับใจและสร้ างแรงบันดาลใจในงานบริ การ
 กลเม็ดเคล็ดลับมัดใจผู้ใช้ บริ การด้ วย Service Mind
 Workshop: ชมวิดีทศั น์ตวั อย่างปั ญหาในการบริ การของผู้ให้ บริ การ และวิธีแก้ ปัญหา
 Workshop: ทักษะการบริ การด้ วย Service Mind อย่างสร้ างสรรค์และเป็ นมืออาชีพ
 Workshop: การสร้ างงานบริ การอย่างเหนือความคาดหมาย (Beyond Expectation)
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เหมาะสาหรับ:
 ผู้ที่ทางานด้ านการบริ การ พนักงานทุกระดับในองค์กรที่ต้องการพัฒนาทักษะในการบริ การ หัวหน้ างาน ผู้บริ หารระดับต้ นและ
ระดับกลาง หัวหน้ าแผนก/ฝ่ าย รวมทังผู
้ ้ ที่สนใจพัฒนาตัวเองในด้ านการบริ การ
วิทยากร:
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒจิ าก บริษัท บอสตันเน็ตเวิร์ค จากัด
การศึกษา
 ปริ ญญาตรี นิเทศศาสตรบัณฑิต เกียรตินยิ มอันดับ 1 จากภาควิชาการสือ่ สารมวลชน คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 ปริ ญญาโท นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต จากภาควิชาการสือ่ สารมวลชน คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 ปริ ญญาเอก นิเทศศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขานิเทศศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และได้ คะแนนระดับดีมากในการทาวิทยานิพนธ์ เรื่ องการสร้ างมาตรฐานสถานีวิทยุกระจายเสียงไทย
ตาแหน่ งปั จจุบนั
 กรรมการบริ หารสานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)
 นายกสมาคมวิทยุและสือ่ เพื่อเด็กและเยาวชน สสดย.
 กรรมการวิชาการโครงการสือ่ มวลชนศึกษา (มีเดียมอนิเตอร์ )
 กรรมการสมาคมครอบครัวศึกษาแห่งประเทศไทย
 ที่ปรึกษารายการและข่าว สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 ผู้ผลิตและผู้ดาเนินรายการเจาะข่าวเช้ านี ้ FM. 101.5 MHz
 อาจารย์พิเศษและผู้บรรยายรับเชิญในสถาบันชันน
้ าและองค์กรธุรกิจ
 นักสือ่ สารมวลชน นักวิชาการ และนักวิจยั อิสระ
วัน เวลา สถานที่ และค่ าใช้ จ่าย ในการเข้ าร่ วมงานสัมมนา
วันที่ 5 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 - 16.00 น. โดยสามารถเลือกการเข้ าอบรมได้ 2 ช่องทาง ดังนี ้
1. เข้ าร่ วมอบรมที่โรงแรมจัสมิน ซิตี ้ (ซอยสุขุมวิท 23) หรือโรงแรมที่เทียบเท่ า
(สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงกรุ ณาติดต่ อเจ้ าหน้ าที่ประสานงาน)
ค่าใช้ จา่ ยในการเข้ าร่วมงานสัมมนา ราคา 6,500 บาท (ราคานี ้ยังไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7%)
2. เข้ าร่ วมอบรมแบบทางไกลโดยการประชุม Distance Learning Instructor-led Virtual Class via Face to Face
Application
ค่าใช้ จา่ ยในการเข้ าร่วมงานสัมมนา ราคา 5,500 บาท (ราคานี ้ยังไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7%)
สาหรับรายละเอียดเพิ่มเติม กรุ ณาติดต่ อผู้ประสานงานอบรม โทร: 02 949 0955, 02 318 6891,
086 337 8266, Email: seminar@bostonnetwork.com และ Line ID: @bostonnetwork
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ค่ าฝึ กอบรม สามารถหักค่ าใช้ จ่ายทางภาษีได้ 200%ของค่ าใช้ จ่ายจริง
(พระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 437 ใช้ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2548 เป็ นต้ นไป)

สร้ างสรรค์ หลักสูตรสัมมนาคุณภาพเยี่ยมโดย

แผนที่ โรงแรมจัสมิน ซิตี ้(ซอยสุขมุ วิท 23) (สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงกรุ ณาติดต่ อเจ้ าหน้ าที่ประสานงาน)
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Registration Form
บริ ษัท บอสตันเน็ตเวิร์ค จำกัด (สำนักงำนใหญ่) 573/140 ซอยรำมคำแหง 39 แขวงพลับพลำ
เขตวังทองหลำง กรุงเทพมหำนคร 10310 Tel: 0-2949-0955, 0-2318-6891 Fax: 0-2949-0991
เลขประจำตัวผู้เสียภำษี 0105548037730
* ข้ อมูลผู้เข้ าร่ วมสัมมนา: (โปรดกรอกข้ อมูลให้ ครบถ้ วนและชัดเจน, ภาษาไทย: ตัวบรรจง, ภาษาอังกฤษ: ตัวพิมพ์ )
หลักสูตรที่ร่วมสัมมนา__________________________________________________วันสัมมนา______________________
ชื่อ-นำมสกุล (ภำษำไทย) _____________________________________________________________________________
(ภำษำอังกฤษ) ___________________________________________________________________________
บริ ษัท

(ภำษำไทย)______________________________________________________________________________
(ภำษำอังกฤษ)___________________________________________________________________________

ตำแหน่งงำน: _____________________________________แผนก/ฝ่ ำย: __________________________________________
เบอร์ โทรศัพท์ที่ทำงำน: ______________________ต่อ____________เบอร์ โทรศัพท์มือถือ:_____________________________
Fax: _________________________________ E-mail: _________________________________________

_____ ____

ชื่อผู้ประสานงาน (HR)___________________________________เบอร์ โทรศัพท์______________________ต่อ__________
ข้ อมูลเพื่อใช้ ออกใบกากับภาษี: (โปรดตรวจสอบควำมชัดเจนครบถ้ วน เพื่อควำมถูกต้ องของใบเสร็จ/ใบกำกับภำษีที่ท่ำนจะได้ รับ)
ชื่อที่ให้ ระบุในใบกํากับภำษี : _________________________________________________________

ตำมชื่อบริ ษัทด้านบน

ที่อย่ทู ี่ให้ ระบุในใบกํากับภาษี : ____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
การชาระเงินค่ าสัมมนา: สำมำรถสอบถำมรำยละเอียดและสำรองที่นงั่ ได้ ที่ 0-2949-0955, 0-2318-6891 ต่ อ 104,105,108,109
วิธีการชาระเงิน
โอนเงินเข้ ำบัญชี บริษัท บอสตันเน็ตเวิร์ค จากัด
ธนำคำรธนชำต
สำขำเอสพละนำด รัชดำ บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 260-2-15492-2 โอนวันที่ ___________________
ธนำคำรไทยพำณิชย์ สำขำสีแ่ ยกศรีวรำ
บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 140-2-63049-9 โอนวันที่ ___________________
ถือเช็คจ่ำยหน้ ำงำนในนำม บริษัท บอสตันเน็ตเวิร์ค จากัด
จ่ำยเงินสดหน้ ำงำน
หากข้ อมูลครบถ้ วนแล้ ว กรุ ณาส่ งกลับมาที่ Email: seminar@bostonnetwork.com หรือ
Fax มาพร้ อมกับสาเนาการโอนเงินที่เบอร์ 0-2949-0991
*โปรดนาหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่ายมายื่นในวันสัมมนา*
 บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรสำรองที่นงั่ ให้ แก่ผ้ สู ง่ เอกสำรลงทะเบียนครบถ้ วนและชำระเงินแล้ วเท่ำนัน้
 เจ้ ำหน้ ำที่จะแจ้ งยืนยันกำรลงทะเบียนของท่ำนอีกครัง้ หลังจำกได้ รับเอกสำร
 ในกรณีที่ทำ่ นสำรองที่นงั่ ไว้ แล้ วแต่ไม่สำมำรถเข้ ำร่วมกำรสัมมนำได้ กรุณำแจ้ งล่วงหน้ ำก่อนวันงำนอย่ำงน้ อย 10 วัน
หากไม่ แจ้ งตามกาหนด ท่ านจะต้ องชาระค่ าธรรมเนียมเอกสารเป็ นจานวน 50% ของอัตราค่ าลงทะเบียน
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