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หลกัสตูรหวัใจบรกิาร Service Mind Training 
 
หลักการและเหตผุล 
 หลักสูตรอบรมพนักงาน ท่ีออกแบบมาเพื่อช่วยให้บุคลากรมีจิตส านึกในการบริการ เห็นความส าคัญ รู้วิธี
ปฏิบัต ิแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และน ามาซ่ึงการพัฒนาองค์กรด้านการบริการให้มีความเปลี่ยนแปลง น าหน้า คู่แข่งใน
ธุรกิจและน าองค์กรสู่ความเป็นเลิศต่อไป 

เพราะในธุรกิจบริการ เช่น โรงแรม ร้านอาหาร สปา และอีกในธุรกิจหลายๆ ประเภท สิ่งท่ีขาดไม่ได้คือ การ
บริการ แต่ไม่เพียงในธุรกิจบริการเหล่านีเ้ท่านัน้ ธุรกิจขายสินค้า ก็ย่อมต้องมีการบริการท่ีขาดไม่ได้เช่นกัน ทัง้ก่อน
ขายและหลังการขาย ทัง้ยังรวมถึงหน่วยงานรัฐ องค์กรท่ีไม่แสวงหาก าไรต่างๆ ด้วย ท่ีต้องมีฝ่ายประสานงาน 
ประชาสัมพันธ์ ติดต่อสื่อสารกับคนท่ีเป็นลูกค้า ให้บริการบุคคลท่ัวไป และกับยุคปัจจุบัน การท่ีมีพนักงานให้บริการไม่ดี 
มีกิริยา ท่าทาง วาจา ท่ีไปในเชิงลบมากเท่าใด Social Network หรือสังคมออนไลน์ก็แพร่กระจายได้ทันที น่ีน าผลเสีย
มายังองค์กรและบริษัทอย่างมาก และอาจเรียกอะไรคืนกลับมาได้ยากอีกด้วย 

 
วตัถปุระสงค ์

• เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้และเข้าใจในเร่ืองหัวใจบริการอย่างแท้จริง 
• ฝึกเพิ่มศกัยภาพของตัวเองต่องานบริการ 
• ช้ีน าการท างานบริการอย่างเป็นระบบ 
• แนะน าเทคนิคการรับมือกับลูกค้า 
• แนะแนวเทคนิคการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า 
• ปรับปรุงบุคลิกภาพและศิลปะการสื่อสาร 
• เข้าใจพฤติกรรมองค์กร วัฒนธรรมองค์กร 
• ช่วยปรับทัศนคติในการท างานร่วมกัน 
• เพิ่มทัศนคตท่ีิดีต่องานบริการและต่อองค์กร 
• หลักสูตรมี Workshop ไม่น่าเบื่อ สนุกสนาน 

 
กลุม่เป้าหมาย 

1. พนักงานส่วนบริการ 
2. พนักงานทุกคนในองค์กร 

 

ระยะเวลาการอบรม 
 1 วัน / 6 ชัว่โมง 9.00 น. – 16.00 น. 
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ก าหนดการและหวัขอ้การอบรม* 
 

เวลา หวัขอ้ รายละเอียดโดยย่อ 

9.00-9.30 Open mind แนะน า แลกเปลี่ยน เตรียมความพร้อมสู่การอบรม 

9.30-10.00 Introduction to Service – 
Service Mind 

บรรยาย เพื่อให้เกิดความเข้าใจ และเห็นความส าคัญของการ
บริการ 

10.00-12.00 หลัก 3 เข้าใจในงานบริการ 
- เข้าใจองค์กร 
- เข้าใจลูกค้า 
- เข้าใจตนเอง 

บรรยาย และตัวอย่าง ถึงการเข้าใจในงานบริการ โดย ปรับ 
แนวคิด เห็นความจ าเป็นและ เกิดทัศนคติท่ีดี ต่อองค์กร, 
ลูกค้า, และตัวเอง 

12.00-13.00 พักกลางวัน - 

13.00-13.45 Service Mind – ด้วยกาย ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง พัฒนา งานบริการด้วยการ
แสดงออกทางกาย 

13.45-14.30 Service Mind – ด้วยวาจา ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง พัฒนา งานบริการด้วยการ
แสดงออกทางการพูด และการใช้ค าพูด 

14.30-15.00 Service Mind – ด้วยใจ ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง พัฒนา งานบริการด้วยการ
แสดงออกทางความคิด และทัศนคติ 

15.00-15.45 Case Scenario / Group Share ฝึกปฏบิัติ, กระบวนทดลองปฏิบัติ แก้ไขสถานการณ์ และ
น าเสนอวิธีรับมือในงานบริการ 

15.45-16.00 Open heart สรุปแทรกการแสดงความคิดเห็น และบรรยายปิดท้าย 

*หลักสูตรอาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อพัฒนาอยู่เสมอ และแทรกจังหวะผ่อนคลายสนุกสนานให้ไม่น่าเบื่อ 
*มีพักเบรกตามเหมาะสม ปกต ิ10.30, 14.30 

 
รูปแบบการอบรมสมัมนา 

1. อบรมภายใน In-house Training  
2. สถานท่ีห้องประชุมมีเคร่ืองฉายสไลด์/Projector, ไมโครโฟน, เคร่ืองขยายเสียง 
3. จัดโต๊ะคลาสรูม หรือ เธียร์เตอร์ (Classroom / Theatre) 
4. ไม่ต้องมีเอกสารประกอบ 
5. การบรรยาย  60 % 
6. กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัต ิWorkshop และการน าเสนอผลงานกลุ่ม 40% 
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ประโยชนท์ีค่าดวา่จะไดร้บั 
• พนักงาน ทีมงาน บุคลากรมีความเข้าใจในการบริการท่ีดีข้ึน  
• พนักงาน ทีมงาน บุคลากร มีทัศนคติท่ีดีต่องานบริการ 
• หยุด / ลด / ปรับปรุง ภาพพจน์ท่ีลบต่อลูกค้าและงานบริการ 
• พัฒนาเสริมสร้าง จิตส านึกการท างาน 
• เพิ่มภาพลักษณ์ท่ีดีต่อองค์กร 
• พัฒนาวัฒนธรรมองค์กรไปในทางท่ีดี 

 

วทิยากร 
 อ.ป่าน – ณภัค ธีร์โภคธนากุล (ดูประวัติ) 
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