
          
 

           
           
          วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 
          มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

๑ ถนนอู่ทองนอก แขวงวชิระ  เขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐ 

 

 

ที ่ศธ ๐๕๖๗.๙/ ว.นก.  

วิทยาลยันวัตกรรมและการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา 
โทร. ๐๒ ๑๖๐ ๑๑๘๓ 
โทรสาร ๐๒ ๑๖๐ ๑๑๘๔ 

 

                ๘  มกราคม  ๒๕๖๑ 

 
เร่ือง  ขอเชิญร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการสร้างบุคลากรทีด่ีสู่งานบริการที่เปน็เลิศ  
เรียน  ผู้อ านวยการ / ผู้จัดการ / หัวหน้างาน 
สิ่งที่ส่งมาด้วย โครงการฝึกอบรม จ านวน ๑ ชุด 

  ด้วยวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ หน่วยงานในก ากับของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   

มีภารกิจด้านการเรียนการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการ ได้เล็งเห็นความส าคัญเรื่องการบริการเนื่องจากการ

บริการนั้นมีความส าคัญกับทุกองค์กร ระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ต่อมีวิธีการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพและ

ประทับใจ  นอกจากนั้นบุคลากรขององค์ต้องมีการท างานเป็นทีม จึงต้องมีการสร้าง พฤติกรรมอันดีต่อผู้ให้บริการใน

องค์กร ซึ่งจะเป็นเครื่องมือที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 ดังนั้นวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ได้เห็นความส าคัญของเร่ืองดังกล่าว จึงก าหนดจัดโครงการ

ให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการบริการ การท างานเป็นทีม การสร้างพฤติกรรมที่ดีต่อผู้

ให้บริการ ให้ได้อย่างเกิดประสิทธิผลและได้ประสิทธิภาพ จึงก าหนดหลักสูตรการสร้างบุคลากรที่ดีสู่งานบริการที่เป็น

เลิศ  (ระยะเวลาอบรม ๒ วัน) ระหว่างเดือนมิถุนายน – สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ กนกรัตน์รีสอร์ท อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 

 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จึงขอเรียนเชิญบุคลากรองค์กร

ของท่านที่เก่ียวข้องกับงานบริการ เข้าร่วมโครงการดังกล่าว มีค่าลงทะเบียนอบรมท่านละ ๔,๘๐๐ บาท (อบรม ๒ วัน) 

โดยท่านที่ประสงค์เข้าร่วมอบรมสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ www.cim.ssru.ac.th หรือน าส่งเอกสารได้ที่ 

โทรสาร ๐๒ ๑๖๐ ๑๑๘๔  สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ โทรศัพท์ ๐๒ ๑๖๐ 

๑๑๘๒, ๐๒ ๑๖๐ ๑๑๘๓  

   จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาส่งบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมดังกล่าว จักขอบคุณยิ่ง   
       

      ขอแสดงความนับถือ 

  

 

   
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต  ผังนิรันดร์)
คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสนุันทา 

๘๑๒ 
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1.หลักการและความส าคัญ 
 งานบริการลูกค้า หรือที่เรียกกันติดปากว่า งาน Customer Service เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการสร้าง
ความประทับใจให้กับลูกค้า เพ่ือให้ลูกค้าอยู่กับเราไปนาน ๆ และเลือกที่จะใช้บริการกับเราต่อไป เพราะ
ถึงแม้ว่าตัวสินค้าเองนั้นจะมีคุณภาพมากเพียงใด แต่หากบริการระหว่างขาย หรือแม้แต่หลังการขายเองนั้น  
ไม่มีคุณภาพ ลูกค้าก็จะไม่ใช้บริการกับเราอีกต่อไป ดังนั้นการบริการลูกค้าจึงเป็นสิ่งส าคัญ และขาดเสียไม่ได้
เพราะการบริการลูกค้าที่ดี ถือเป็นหัวใจส าคัญของการท าธุรกิจ ไม่เพียงเป็นการสร้างความแตกต่าง และ
ทางเลือกให้กับลูกค้าเท่านั้น แต่ยังเป็นการสร้างความได้เปรียบทางการค้าอีกด้วย การบริการลูกค้าให้ได้รับ
ความประทับใจ เป็นการสร้างความสัมพันธ์ระยะยาว ให้ลูกค้าเลือกใช้บริการเราไปอีกนาน และยังท าให้สินค้า
มีมูลค่ามากขึ้นอีกด้วย ปัจจุบันการท าธุรกิจจะพยายามมีการรักษาคุณภาพของการบริการลูกค้าเป็นหัวใจ
ส าคัญต่อความยั่งยืนขององค์กีร การบริการที่ไม่น่าพึงพอใจจะท าให้คุณเสียลูกค้าได้ง่ายกว่าการที่สินค้าของ
คุณ ไม่มีคุณภาพหรือมีราคาแพงเสียอีก ลองท าตามค าแนะน าต่อไปนี้ดู เพ่ือเป็นบันไดสู่การเป็นพนักงาน
บริการลูกค้ายอดเยี่ยม 

 หากบุคลากรมีการบริการที่ดี ประทับใจต่อผู้ให้บริการแล้วนั้น  การท างานเป็นทีม และการสร้าง
ประสิทธิภาพในการท างานให้เกิดประสิทธิผล ก็จ าเป็นเช่นกัน  ซึ่ งจะท าให้องค์กรมีการบริหารที่ดี มี
ประสิทธิภาพและได้รับการยอมรับจากผู้รับบริการ  ดังนั้นองค์กรจึงต้องมีการพัฒนาบุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญ  มีความรู้ ความช านาญ สามารถบริการ แก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้า และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้
อย่างดีและมีประสิทธิภาพ 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ได้เล็งเห็นความส าคัญเป็น
อย่างยิ่งที่ต้องการให้องค์กรที่เกี่ยวข้องกับด้านบริการมีความรู้ ความเข้าใจในการท างานด้านบริการ การ
ท างานเป็นทีม และการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้มีการจัดโครงการฝึกอบรมดังกล่าวขึ้น 

2.วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือปรับเปลี่ยนทัศนคติ (Attitude) เชิงบวกต่อการส่งมอบบริการที่ประทับใจ  
2. เพ่ือพัฒนาทักษะและพฤติกรรม (Behavior) การบริการและการจัดการปัญหาที่เป็นไป 

ในแนวทางปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกันขององค์กร  อาทิเช่น 
 การพัฒนาระบบงานและการท างานเป็นทีม (Team Building) 
 บุคลิกภาพและมาตรฐานพฤติกรรมบริการ (ESB) 
 การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Communications) 
 ขั้นตอนการบริการที่เป็นมาตรฐาน (Sequence of Service) 
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 การแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าขณะบริการ (Complaints Handling) 
3.เป้าหมาย 
 1.บุคลากรที่ท างานด้านการบริการ  หน่วยงานราชการ/หน่วยงานเอกชน/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 
 2.ผู้ที่เก่ียวข้องกับงานบริการทุกหน่วยงาน 
 3.ผู้ที่มีความสนใจในด้านงานบริการ เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อตนเองและองค์กร 
  
4.ระยะเวลาการด าเนินงานและสถานที่ฝึกอบรม 
 ระหว่างเดือนมิถุนายน – สิงหาคม 2561  ณ กนกรัตน์รีสอร์ท อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 
 4.1 ค่าลงทะเบียนอบรมระยะเวลา 2 วัน  ( 2 วัน 1 คืน) เป็นเงินท่านละ 4,800 บาท (สี่พันแปดบาทถ้วน) 
เป็นค่าเอกสาร ค่าอาหาร ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าสถานที่จัดอบรม ค่าวัสดุอุปกรณ์  
 
5.วิธีการด าเนินการและรูปแบบการบรรยาย 
 วิทยากรบรรยายทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญและทรงคุณวุฒิ ด้านการบริการ 
เป็นผู้อบรมด้านการบริการ การท างานเป็นทีมโดยเฉพาะ 
 
6.การรับสมัคร 
 1.โดยส่งใบสมัคร โทรสาร 02 160 1184  สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ www.cim.ssru.ac.th/
โครงการบริการวิชาการ/การบริการที่ดี 
 2.โทรศัพท์ขอข้อมูลเพิ่มเติม ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 02 160 1182 , 02 160 1183 
 3.สมัครผ่านออนไลน์  ส่งใบสมัครทาง email address: cim.ssru@gmail.com 
 4.ติดต่อทาง facebook วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 
 
7.การช าระเงินค่าลงทะเบียน 
  ผู้เข้าร่วมอบรม สามารถช าระเงินสด หรือเงินโอนธนาคาร   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cim.ssru.ac.th/โครงการบริการวิชาการ/การ
http://www.cim.ssru.ac.th/โครงการบริการวิชาการ/การ
mailto:cim.ssru@gmail.com
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ก าหนดการสัมมนา 

หลักสูตรการสร้างบุคลากรที่ดีสู่งานบริการที่เป็นเลิศ 
 

วันที่ 1 ของการสัมมนา 

06.00 น. คณะผู้เข้าสัมมนา ออกเดินทางสู่ อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 

08.00 – 09.00 น. ลงทะเบียน 

09.00 – 09.15 น. ประธานโครงการกล่าวรายงาน 

ประธานในพิธีกล่าวเปิดโครงการสัมมนา  
09.15 – 12.00 น. วิทยากรบรรยาย หลักสูตรการสร้างบุคลากรที่ดีสู่งานบริการที่เป็นเลิศ 

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 17.00 น. วิทยากรบรรยาย หลักสูตรการสร้างบุคลากรที่ดีสู่งานบริการที่เป็นเลิศ 

17.00 น. ปิดการประชุมวันแรก 

18.00 น. รับประทานอาหารค่ า 

21.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย 

 

วันที่ 2 ของการสัมมนา 

08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียน 

08.30 – 12.00 น. วิทยากรบรรยาย หลักสูตรการสร้างบุคลากรที่ดีสู่งานบริการที่เป็นเลิศ  
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 15.00 น. วิทยากรบรรยาย หลักสูตรการสร้างบุคลากรที่ดีสู่งานบริการที่เป็นเลิศ 

  สรุปกิจกรรม 
15.00 น. ถ่ายภาพผู้เข้าสัมมนา / ปิดการสัมมนา 

16.00 น. ปิดการสัมมนา 

 

หมายเหตุ : อาหารว่าง เวลา 10.30 น. และเวลา 14.30 น. 
 

 …………………………………………………………………………………………………… 
 

 
 




