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Course: 
Service Excellence & Creative Thinking Workshop 
การบรกิารอย่างสรา้งสรรค ์เพือ่ครองใจลูกคา้ 
 
Duration: 1 Day (9:00 – 16:00) 

 
หลักการและเหตุผล: 

การแขง่ขนัในธุรกิจอตุสาหกรรมบรกิารนบัวา่เป็นเวทีท่ีมีการแขง่ขนัสงูมาก ความแตกตา่งในเรือ่งของการบรกิารจะมีผล
ต่อองคก์รเป็นอย่างยิ่ง อีกทัง้การตัง้เป้าหมายเพื่อที่จะใหก้ารบริการเป็นไปอย่างดีเลิศ นบัว่าเป็นสว่นส าคญัอย่างยิ่ง ทกุองคก์ร
ลว้นตื่นตวัในการท่ีจะรกัษาคณุภาพของการบรกิาร เพราะถา้ไมเ่ช่นนัน้จะไมม่ีที่ยืนในการแข่งขนั ส าหรบัองคก์รท่ีขาดการพฒันา
พนกังานขาดจิตวิญญาณแหง่การบริการที่ดีเลศิ ดงันัน้การตัง้เป้าหมายการบรกิารชนิดที่เรียกวา่ ดีเลิศ พรอ้มกบัการปฏิบตัิ และ
ลงมือท าจึงจ าเป็นอยา่งยิ่งเพื่อความยั่งยืนของธุรกิจ 

หลกัสตูร Service Excellence & Creative Thinking เป็นหลกัสตูรที่ออกแบบมาเพื่อการใหบ้รกิารท่ีเกินความคาดหวงั
ของลกูคา้ และสามารถน าองคก์รไปสูค่วามส าเรจ็ที่ตัง้ไว ้โดยรวบรวมหวัขอ้ที่จ าเป็นตอ่การเรยีนรู ้พฒันา ตอ่ยอดและกระตุน้ เพื่อ
ดงึศกัยภาพของพนกังานในองคก์รออกมาใชใ้หเ้ป็นรูปธรรม และที่ส  าคญั คือ การสรา้งจิตส านกึในการรกัองคก์ร และสิง่สดุทา้ยที่
จ  าเป็น คือ การท่ีสามารถมีความสขุในการใหบ้รกิารแบบท่ีดีเลศิ สนกุกบัการท างานเป็นทีมอยา่งมีประสทิธิภาพ 
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ: 

 เปลีย่นจากแคค่นสนใจ ใหเ้ป็นลกูคา้ของเราตลอดกาล 

 เปลีย่น Complain เป็น Complete 

 เขา้ใจตนเอง เขา้ใจลกูคา้ เขา้ใจองคก์ร 

 รกัในงานท่ีท า สนกุ และมีความสขุกบัการท างาน 

 ท างานแบบมืออาชีพ และมีความภาคภมูิใจในตนเอง 

 มีความคดิรเิริม่สรา้งสรรค ์น ามาตอ่ยอด ท าใหเ้กิดประโยชนใ์นการท างานได ้

 สามารถแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ และจดัการความเครยีดได ้
  
หัวข้อการฝึกอบรม: 

 การบรกิารท่ีแทจ้รงิคอือะไร 

 หวัใจของการบรกิาร 

 ชีวิตการท างานกบัเปา้หมาย 

 การบรกิารแบบ WOW Service 

 นิสยัที่เป็นอปุสรรคตอ่ความส าเรจ็ 

 ลกูคา้ประเภทตา่งๆและการรบัมอื 

 การรบัมือกบัค าต-ิชมของลกูคา้ 

 บคุลกิภาพอนัพงึประสงคต์อ่งานบรกิาร 

 ความสขุในท่ีท างาน 
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 วิธีการรเิริม่-สรา้ง-ตอ่ยอด-การคงอยูข่องความคิดรเิริม่สรา้งสรรค ์

 ความเครยีดและการการปัญหา 

 สรุปการสมัมนา Q&A 
 
เหมาะส าหรับ: 

 บคุลากรหรอืเจา้หนา้ที่ท่ีปฏิบตังิานเก่ียวขอ้งกบังานใหบ้รกิาร 
 
วิทยากร: 
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒจิาก บริษัท บอสตนัเน็ตเวิรค์ จ ากดั  
 
วัน เวลา สถานที่ และค่าใช้จ่าย ในการเข้าร่วมงานสัมมนา  

วนัท่ี 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 - 16.00 น. โดยสามารถเลอืกการเขา้อบรมได ้2 ช่องทาง ดงันี ้
1. เข้าร่วมอบรมที่โรงแรมจัสมิน ซิตี ้(ซอยสุขุมวทิ 23) หรือโรงแรมที่เทียบเทา่  

(สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงกรุณาตดิตอ่เจ้าหน้าที่ประสานงาน) 
คา่ใชจ้า่ยในการเขา้รว่มงานสมัมนา ราคา 6,500 บาท (ราคานีย้งัไมร่วมภาษีมลูคา่เพิ่ม 7%)  

2. เข้าร่วมอบรมแบบทางไกลโดยการประชุม Distance Learning Instructor-led Virtual Class via Face to Face 
Application   
คา่ใชจ้า่ยในการเขา้รว่มงานสมัมนา ราคา 5,500 บาท (ราคานีย้งัไมร่วมภาษีมลูคา่เพิ่ม 7%)  
ส าหรับรายละเอียดเพิ่มเติม  กรุณาตดิตอ่ผู้ประสานงานอบรม โทร: 02 949 0955, 02 318 6891,  
086 337 8266, Email: seminar@bostonnetwork.com และ Line ID: @bostonnetwork 

 
ค่าฝึกอบรม สามารถหกัค่าใชจ้่ายทางภาษีได้ 200%ของค่าใช้จ่ายจริง 
 (พระราชกฤษฎกีาฉบับที ่437 ใช้ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2548 เป็นตน้ไป) 

 

สร้างสรรคห์ลักสูตรสัมมนาคุณภาพเยีย่มโดย 
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แผนที ่โรงแรมจสัมิน ซิตี ้(ซอยสขุมุวิท 23) (สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีป่ระสานงาน) 
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หลักสูตรทีร่่วมสัมมนา วันสัมมนา

ช่ือ-นามสกลุ (ภาษาไทย)

(ภาษาองักฤษ) 

บรษัิท (ภาษาไทย)

(ภาษาองักฤษ)

ต าแหน่งงาน: แผนก/ฝ่าย:

เบอรโ์ทรศพัทท์ี่ท  างาน: เบอรโ์ทรศพัทมื์อถือ:

เบอรโ์ทรสาร Fax: E-mail: 

ช่ือผู้ประสานงาน (HR) เบอรโ์ทรศพัท์

ข้อมูลเพือ่ใช้ออกใบก ากับภาษี :โปรดตรวจสอบความชดัเจนครบถว้น เพ่ือความถกูตอ้งของใบเสรจ็/ใบก ากบัภาษีที่ทา่นจะไดร้บั)

ช่ือที่ใหร้ะบใุนใบก ากบัภาษี : ตามช่ือบรษัิทดา้นบน

ที่อยู่ที่ใหร้ะบใุนใบก ากบัภาษี:

การช าระเงนิค่าสัมมนา : สามารถสอบถามรายละเอียดและส ารองที่นั่งไดท้ี่ 02-949-0955, 02-318-6891 ต่อ 104, 105, 108, 109

วิธีการช าระเงนิ

โอนเงินเขา้บญัชี บรษัิท บอสตนัเน็ตเวริค์ จ  ากดั  

ธนาคารทีเอ็มบีธนชาต  สาขาเอสพละนาด รชัดา  บญัชีออมทรพัยเ์ลขที่ 667-2-01501-0  โอนวนัที่

ธนาคารไทยพาณิชย ์    สาขาสี่แยกศรวีรา            บญัชีออมทรพัยเ์ลขที่ 140-2-63049-9  โอนวนัที่

ถือเช็คจา่ยหนา้งานในนาม บรษัิท บอสตนัเน็ตเวริค์ จ  ากดั

จา่ยเงินสดหนา้งาน 

*โปรดน าหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ทีจ่่ายมายื่นในวันสัมมนา*

1) บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการส ารองที่นั่งใหแ้ก่ผูส้ง่เอกสารลงทะเบียนครบถว้นและช าระเงินแลว้เทา่นัน้

2) เจา้หนา้ที่จะแจง้ยืนยนัการลงทะเบียนของทา่นอีกครัง้หลงัจากไดร้บัเอกสาร

3) ในกรณีที่ทา่นส  ารองที่นั่งไวแ้ลว้แตไ่ม่สามารถเขา้รว่มการสมัมนาได ้  กรุณาแจง้ลว่งหนา้ก่อนวนังานอยา่งนอ้ย 10 วนั

*หากไม่แจ้งตามก าหนด ท่านจะต้องช าระค่าธรรมเนียมเอกสารเป็นจ านวน 50% ของอัตราค่าลงทะเบียน*

ข้อมูลครบถ้วนแล้ว กรุณาส่งกลับมาที ่Email: seminar@bostonnetwork.com หรือ Fax พร้อมส าเนาการโอนเงนิที ่02-949-0991

Registration Form
บรษัิท บอสตนัเน็ตเวริค์ จ  ากดั (ส านกังานใหญ่) 573/140  ซอยรามค าแหง 39  แขวงพลบัพลา

เขตวงัทองหลาง  กรุงเทพมหานคร 10310  Tel: 02-949-0955, 02-318-6891  Fax: 02-949-0991
เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี 0105548037730

Boston Network Co., Ltd. Tel: 02-949-0955, 02-318-6891, 086-337-8266, Fax: 02-949-0991

E-mail: seminar@bostonnetwork.com http://www.bostonnetwork.com

ข้อมูลผู้เข้าร่วมสัมมนา :(โปรดกรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นและชดัเจน, ภาษาไทย: ตัวบรรจง, ภาษาอังกฤษ: ตัวพมิพ)์
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