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Service Excellence &
Creative Thinking

ว ันที่ 4 พฤศจิกายน 2558

4 November 2015 (09.00 AM. – 16:30 PM) @ Holiday Inn Hotel, Sukhumvit Soi 22, Bangkok

หลักการและเหตุผล (About the Event).

.

การแข่งขันในธุรกิจอุตสาหกรรมบริการนับว่าเป็ นเวทีทม
ี่ ก
ี ารแข่งขันสูงมาก ความแตกต่างในเรือ
่ งของการ
บริการจะมีผลต่อองค์กรเป็ นอย่างยิง่ อีกทัง้ การตัง้ เป้ าหมายเพือ
่ ทีจ
่ ะให ้การบริการเป็ นไปอย่างดีเลิศ นับว่าเป็ น
่ นั น
สว่ นสาคัญอย่างยิง่ ทุกองค์กรล ้วนตืน
่ ตัวในการทีจ
่ ะรักษาคุณภาพของการบริการ เพราะถ ้าไม่เชน
้ จะไม่มท
ี ย
ี่ น
ื
ในการแข่งขัน สาหรับองค์กรทีข
่ าดการพัฒนาพนั กงานขาดจิตวิญญาณแห่งการบริการทีด
่ เี ลิศ ดังนัน
้ การ
ตัง้ เป้ าหมายการบริการชนิดทีเ่ รียกว่า ดีเลิศ พร ้อมกับการปฏิบัต ิ และลงมือทาจึงจาเป็ นอย่างยิง่ เพือ
่ ความยั่งยืน
ของธุรกิจ
หลักสูตร Service Excellence & Creative Thinking เป็ นหลักสูตรทีอ
่ อกแบบมาเพือ
่ การให ้บริการ
่ วามสาเร็จทีต
ทีเ่ กินความคาดหวังของลูกค ้า และสามารถนาองค์กรไปสูค
่ งั ้ ไว ้ โดยรวบรวมหัวข ้อทีจ
่ าเป็ นต่อการ
ั ยภาพของพนั กงานในองค์กรออกมาใชให
้ ้เป็ นรูปธรรม และทีส
เรียนรู ้ พัฒนา ต่อยอดและกระตุ ้น เพือ
่ ดึงศก
่ าคัญ
คือ การสร ้างจิตสานึกในการรักองค์กร และสงิ่ สุดท ้ายทีจ
่ าเป็ น คือ การทีส
่ ามารถมีความสุขในการให ้บริการแบบที่
ิ ธิภาพ
ดีเลิศ สนุกกับการทางานเป็ นทีมอย่างมีประสท
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วัตถุประสงค์ (Objective)









ผู ้เข ้าฝึ กอบรม มีทัศนคติเชงิ บวกต่อการทางานและองค์กรมากยิง่ ขึน
้
ผู ้เข ้าฝึ กอบรม มีความสุข สนุก อีกทัง้ มีขวัญและกาลังใจในการทางาน
ผู ้เข ้าฝึ กอบรม มีการพัฒนาตนเองและเพิม
่ ศักยภาพในการทางานมากยิง่ ขึน
้
ผู ้เข ้าฝึ กอบรม เข ้าใจและสามารถให ้การบริการทีเ่ กินความคาดหมายของลูกค ้าได ้
ผู ้เข ้าฝึ กอบรม สามารถทีจ
่ ะปรับบุคลิกภาพให ้เหมาะสมกับงานบริการ
ผู ้เข ้าฝึ กอบรม สามารถแบ่งประเภทของลูกค ้าประเภทต่างๆได ้ และสามารถเปลีย
่ นคาร ้องเรียนให ้เป็ น
โอกาส เพือ
่ ก่อให ้เกิดความประทับใจในงานบริการได ้
เพือ
่ ให ้ผู ้เข ้าฝึ กอบรม มีการสร ้าง – พัฒนา – ต่อยอด ความคิดริเริม
่ สร ้างสรรค์
ั เจนโดยมุง่ เน ้นผลสม
ั ฤทธิ์
เพือ
่ ให ้ผู ้เข ้าฝึ กอบรม มีเป้ าหมายในการทางานทีช
่ ด

สงิ่ ทีท
่ า่ นจะได ้เรียนรู ้ (What You Will Learn)












.

.

การบริการทีแ
่ ท ้จริงคืออะไร
หัวใจของการบริการ
ชวี ต
ิ การทางานกับเป้ าหมาย
การบริการแบบ WOW SERVICE
ั การทางานทีเ่ ป็ นอุปสรรคต่อความสาเร็จ
นิสย
ลูกค ้าประเภทต่างๆ และการรับมือกับลูกค ้าแต่ละประเภท
การรับมือกับคาติ-ชมของลูกค ้า
บุคลิกภาพพึงประสงค์ตอ
่ งานบริการ
ความสุขในทีท
่ างาน
วิธก
ี ารริเริม
่ -สร ้าง-ต่อยอด-การคงอยู่ ของความคิดริเริม
่ สร ้างสรรค์
ความเครียดและการแก ้ปั ญหา

ผลทีค
่ าดว่าจะได ้รับ (What You Will get)

.

1. ผู ้เข ้าฝึ กอบรม มีทัศนคติบวกต่อการทางาน และมีความรักองค์กรกรมากขึน
้
2. ผููู ้เข ้าฝูึกอบรม มูีความสูุขและสนูุกกูับการทูางาน
3. ผููู ้เข ้าฝูึกอบรม มูีความกระตือรูือร ้น และตืน
่ ตัวในการทูางาน
4. ผููู ้เข ้าฝูึกอบรม มูีศูักยภาพในการทูางานสููงขูึู ้น
5. ผููู ้เข ้าฝูึกอบรม มูีความสูุขในการทูีูจ
่ ะเรูียนรู ้ และพูัฒนาศูักยภาพของตนเอง
6. ผู ้เข ้าฝึ กอบรม สามารถให ้บริการแบบ Service Excellence ได ้
7. ผู ้เข ้าฝึ กอบรม มีบค
ุ ลิกภาพทีเ่ หมาะสมสาหรับผู ้ให ้บริการ
8. ผู ้เข ้าฝึ กอบรม สามารถรับมือกับลูกค ้าและคาติ-ชมได ้
9. ผู ้เข ้าฝึ กอบรม สามารถริเริม
่ พัฒนา และต่อยอด ความคิดสร ้างสรรค์ได ้
10.ผู ้เข ้าฝึ กอบรม สามารถจัดการกับปั ญหาความเครียดได ้
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ตารางการฝึ กอบรม (Agenda)
9.00 น. – 9.15 น.

แนะนาหลักสูตร

9.15 น. – 10.30 น.

การบริการแบบ Service Excellence
 การบริการทีแ
่ ท ้จริงคืออะไร
 หัวใจของการบริการ
 การบริการแบบ Wow Service

10.30 น. – 10.45 น.

COFFEE BREAK & NETWORKING

10.45 น. – 12.00 น.

ประเภทของลูกค้าและการร ับมือก ับคาติ-ชม ของลูกค้า
 การสร ้างความแตกต่างและบริการทีย
่ อดเยีย
่ ม

.

เคล็ดล ับการชนะใจลูกค้า
12.00 น. – 13.00 น.

LUNCH BREAK (BUFFET LUNCH)

13.00 น. – 14.30 น.

วิธก
ี ารริเริม
่ -สร้าง-ต่อยอด-การคงอยู่ ของความคิดริเริม
่ สร้างสรรค์
 พืน
้ ฐานสงั คมไทยกับความคิดริเริม
่ สร ้างสรรค์
 ปั ญหาของการคิดริเริม
่ สร ้างสรรค์
 วิธก
ี ารสง่ เสริมการมีความคิดริเริม
่ สร ้างสรรค์
 การคงอยูข
่ องความคิดริเริม
่ สร ้างสรรค์
ความเครียดและการแก้ปญ
ั หา
 นิยามของความเครียด
 ระดับของความเครียด
 ปั ญหา 4 ประเภท
 วิธก
ี ารจัดการอารมณ์และความเครียด

14.30 น. – 14.45 น.

COFFEE BREAK & NETWORKING

14.45 น. – 15.15 น.

บุคลิกภาพก ับงานบริการ
 บุคลิกภาพภายใน VS บุคลิกภาพภายนอก
 บุคลิกภาพทีพ
่ งึ ประสงค์
 บุคลิกภาพต ้องห ้าม

15.15 น. – 16.00 น.

ชวี ต
ิ การทางานก ับเป้าหมาย
 การเลียนแบบชวี ต
ิ ของ หอยและนกอินทรีย ์
 อุปสรรค 5 ประการแห่งความสาเร็จ

16.00 น. – 16.15 น.

Questions & Answers, Signing Certificates & photo session
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วิทยากร (About Speaker)

.

โค้ชโด่ง ฐาณัท โชติร ัตน์
้ Royal
ต าแหน่ ง งานปั จ จุบัน พนั ก งานต ้อนรั บ บนเครื่อ งบิน (สจ๊ วต) ในชัน
้ หนึง่ ) บริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน) พนั กงานดีเด่น
First Class (ชัน
้
รางวัลขวัญใจผู ้โดยสาร 7 ปี ซอนอี
กทัง้ ยังเป็ นนั กพูด นั กเขียน และนั กปลุก
พลังด ้านทัศนะคติในเชงิ บวก

สอบถามรายละเอียดเพิม
่ เติม (Contact Us)
For more information on “Service Excellence & Creative Thinking” please contact us.
TELEPHONE
AIM Client Services: 02-513-0123 / 086-810-4434 (Thai) / 085-1313-835 (English)
FAX
02-513-0124
Email & Web Site:
Emails: aminrais@gmail.com / info@aiminline.com
Websites: www.aiminlines.co.th / www.aiminline.com
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