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หลักสูตร 1 วัน

       ในปจจุบัน สภาพการแขงขันในสมรภูมิธุรกิจไดทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกป 
ดังนั้น ผูใหบริการทุกทานมีความสําคัญอยางย่ิงในการสรางความประทับใจใหกับ 
ลูกคา หรือทําใหลูกคาตัดสินใจใชบริการ โดยเฉพาะอยางย่ิง พนักงานตอนรับ 
เนื่องจากเปนพนักงานคนแรกที่ไดพบปะกับลูกคา อยางไรก็ตาม ความจริงที่ลูกคา
ไดสัมผัสคือ พนักงานตอนรับหลายคนยังไมสามารถสรางความประทับใจสูงสุด
ใหกับลูกคา หรือ บางครั้งกลับทําใหลูกคาโกรธถึงขั้นเลิกใชบริการไปเลย
หลักสูตรนี้จึงไดพัฒนาขึ้นมาเพ่ือตอบสนองใหพนักงานตอนรับ ไดรับความรู
เทคนิคและเรียนรูประสบการณในการพัฒนาตนเองใหเปนพนักงาน ตอนรับมือ
อาชีพ มีทักษะและบุคลิกภาพการใหบริการที่ตองตาตองใจลูกคา รวมทั้ง
การทํากิจกรรม Workshop เพ่ือระดมความคิดในการพัฒนาและปรับเปล่ียน
วิธีการในการใหบริการ เม่ือจบการอบรมคาดวา ผูเขาสัมมนาจะสามารถประยุกต
และตอยอดความรูเรื่องนี้ไดอยางสัมฤทธิ์ ผลดวยตนเอง

เนื้อหา      

เวลา 09.00 – 16.00 น.

1. บทบาท หนาที่ คุณสมบัติ และ ทักษะ ของพนักงานตอนรับมืออาชีพ 
2. ความตองการของลูกคาที่มารับบริการ ณ จุดตอนรับ
3. ขั้นตอนการใหบริการ ณ จุดตอนรับ

- การตอนรับ
- การสอบถาม เพ่ือใหบริการอยางตรงประเด็น
- การสงตอลูกคา

4. Workshop: ตอนรับอยางมืออาชีพ
5. เคล็ดลับการสื่อสารกับลูกคาอยางมีประสิทธิภาพ
6. การพัฒนาบุคลิกภาพ เพ่ือสรางภาพลักษณที่ดี ใหเหมาะสมกับการเปนมือ
อาชีพ
7. การวางตัวที่เหมาะสมในการใหบริการ
8. มารยาทที่พนักงานตอนรับตองรู
9. Workshop: พัฒนาบุคลิกภาพ และการวางตัว ใหเปนมืออาชีพ
10. การใหบริการทางโทรศัพท
11. การจัดการกับความไมพอใจของลูกคา

- ทางโทรศัพท
- แบบพบตัว

12. Workshop: รับมืออยางไร เม่ือลูกคาโกรธ
13. เทคนิคในการใหบริการอ่ืนๆ – การจัดการคิว การใหลูกคารอ การแกปญหา
เฉพาะหนา
14. การสงลูกคา และ การสรางความประทับใจกอนลูกคาออกจากบริษัท
15. สรุป คําถาม และ คําตอบ 

วัตถุประสงค

1. เพ่ือใหผูเขารับการอบรมไดทราบและเขาใจในหลักการพัฒนาตนเองใหเปน 
พนักงานตอนรับมืออาชีพ
2. เพ่ือใหผูเขารับการอบรมสามารถนําความรูที่ได ไปใชใหเกิดประโยชนสูงสุดแก
องคกร 

วิทยากร 
อาจารยภรณี วินิจฉัยกุล
กรรมการบริหารบริษัท ไฮบริดอารตส จํากัด
การศึกษา
คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย และวิชาเลขานุการจาก
ประเทศอังกฤษ
ประวิติการทํางาน
อดีตเลขานุการประธานกรรมการบริหาร 
บริษัท ซันโย ยูนเวอรแซลอิเล็คทริค จํากัด 
(มหาชน)
ประสบการณอ่ืนๆ 
- อดีตนายกสมาคมเลขานุการสตรีแหง
ประเทศไทย
- อดีตอุปนายกสมาคมสงเสริมบุคลิกสตรี
- อดีตผูอํานวยการศูนยฝกอบรม สมาคม
เลขานุการสตรีแหงประเทศไทย 
- อดีตกรรมการกํากับมาตรฐานวิชาการ 
- สาขาวิชาการโรงแรมและการทองเท่ียว
(ภาคภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
- สาขาวิชาการเลขานุการ/การจัดการ: 
มหาวิทยาลัยรังสิต, มหาวิทยาลัยหอการคา, 



อัตราคาลงทะเบียน

ราคาปกติทานละ 4,000 บาท + VAT 7% รวมเปน 4,280 บาท

สมัครกอนวันที่ 8 พฤษภาคม 2558            ทานละ 3,500 บาท (ไมรวมภาษีมูลคาเพ่ิม)
  

 เฉพาะนิติบุคคลสามารถหักภาษี ณ ที่จาย 3% ได

ราคานี้รวมเอกสาร อาหารวางและอาหารกลางวันตลอดหลักสูตร

ใบเสร็จคาลงทะเบียน สามารถนําไปบันทึกหักคาใชจายทางบัญชีได 200 %

แบบฟอรมลงทะเบียน

แบบฟอรมสําหรับลงทะเบียนเพื่อเขารวมสัมมนา

       ช่ือหนวยงาน / บริษัท......................................................................................................................

        
       ท่ีอยูบริษัท....................................................................................................................................

เลขประจําตัวผูเสียภาษี...........................................................สาขาท่ี.......................................

                  
                  1. ช่ือ................................... ตําแหนง ......................................... Email ......................................

                  
                  2. ช่ือ................................... ตําแหนง ......................................... Email ......................................

3. ช่ือ................................... ตําแหนง ......................................... Email ......................................

                   โทรศัพท ...............................  ตอ ........................................ โทรสาร ....................................

บริษัท   เพอเฟกท เทรนนิ่ง แอนด เซอรวิส จํากัด ที่อยู 16/54 แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน
       

 กรุงเทพฯ 10150 Tel.02-4646524  Mobile.085-9386299  เลขประจําตัวผูเสียภาษี 0735553003036

 เช็คขีดครอมสั่งจาย บริษัท เพอเฟกท เทรนนิ่ง แอนด เซอรวิส จํากัด

 โอนเงินเขาบัญชีออมทรัพย ธนาคารไทยพาณิชย สาขา พุทธมณฑล  สาย 4  เลขที่บัญชี 391-211414-7

การแจงยกเลิก: ผูสมัครสามารถที่จะยกเลิกการเขาอบรมได ในกรณีที่ทานยกเลิกกอนวันงาน 10 วัน บริษัทฯ จะหักคาธุรการ 
รอยละ 15 ของคาสมัคร และในกรณีที่ทานยกเลิกกอนวันงาน 7 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินรอยละ 50 ของคาสมัคร

   นอกเหนือจากนี้แลว บริษัทฯ จะไมคืนเงินใดๆ ทั้งสิ้น การจองมีผลเม่ือชําระเงินเรียบรอยแลวและโปรดแฟกซใบ Pay-in 
   เพ่ือเปนหลักฐานในการสํารองที่นั่ง
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