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อดีตผู้จดัการและบริหารการขาย
อตุสาหกรรมนมไทย(นมตรามะลิ) 
ประสบการณ์ระดบังานบริหารและ
เป็นผู้ เช่ียวชาญการวางแผนงาน และ
พฒันาระบบงานมากกว่า 25 ปี 

 
 

 

วนัศกุร ์ที ่25 ธนัวาคม 2558 
** โรงแรม โกลด์ออร์คดิ กรุงเทพ 

ถนนสุทธิสาร วภิาวดี กรุงเทพฯ 

สอบถามและส ารองที่ 
Tel: 085-9386299 ,02-4646524 

 Fax.02-9030080 ตอ่ 4326 
info@perfecttrainingandservice.com 
 ww.perfecttrainingandservice.com 
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ในยคุแหง่การบรกิารเชน่นี ้“การบรกิารอยา่งมอือาชพี” เป็นสิง่ทีจ่ าเป็นอยา่งมากตอ่การ
สรา้งความน่าเชือ่ถอืและการสรา้งความพงึพอใจใหแ้กล่กูคา้ เนื่องจาก ลกูคา้มคีวาม
ตอ้งการมากขึน้ และธรุกจิมกีารแขง่ขนักนัสงูยิง่ขึน้ สิง่ทีเ่ป็นค าถามอยูใ่นใจผูใ้หบ้รกิาร 
รวมทัง้ผูบ้รหิารคอื จะบรกิารอยา่งไรจงึจะเรยีกวา่ “การบรกิารอยา่งมอือาชพี” หลักสตูร
นี้มคี าตอบใหก้บัผูเ้ขา้อบรมแน่นอน 
หลักสตูรนี้ จงึไดพั้ฒนาขึน้มาเพือ่ให ้ไดเ้รยีนรูเ้ทคนคิในการเขา้ใจลกูคา้ใหม้ากขึน้ 
เรยีนรูก้ารจัดการกบัลกูคา้ ระดมสมองท ากจิกรรมประยกุตก์ารสรา้งบรกิารอนัโดดเดน่
ตรงใจลกูคา้ รวมถงึการแกปั้ญหาใหล้กูคา้เมือ่ลกูคา้โกรธ เมือ่จบการอบรม ผูเ้ขา้
สมัมนาจะสามารถประยกุตแ์ละตอ่ยอดความรูด้า้นการใหบ้รกิารอยา่งเป็นเลศิไดด้ว้ย
ตนเอง  
 

วตัถปุระสงค ์
  
1.เพือ่ใหผู้เ้ขา้รับการอบรมไดท้ราบหลักการยทุธวธิแีละเทคนคิดา้นการบรกิาร 
    อยา่งมอือาชพี 
2. เพือ่ใหผู้เ้ขา้รับการอบรมสามารถน าความรูท้ีไ่ด ้ไปใช ้ใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุแก ่   
    องคก์ร 
  

หวัขอ้การบรรยายและ Workshop 
  
1. บทบาทและหนา้ที ่ ความรับผดิชอบของพนักงานบรกิาร 
2. เรยีนรูแ้ละเขา้ใจลกูคา้ประเภทตา่งๆ รวมถงึการรับมอืกบัลกูคา้แตล่ะประเภท 
3. ขัน้ตอนการใหบ้รกิารลกูคา้ –รวมถงึทักษะการฟัง เนน้ในเรือ่งการฟังลกูคา้จบ และ
ใหเ้ขา้ใจกอ่นตอบ 
    ไมท่กึทักค าถามและตอบไปแบบผดิๆ (ทัง้ทางโทรศัพทแ์ละพบตัว) 
4. กจิกรรม Role Play  “บรกิารอยา่งมอือาชพี” 
  (ปฏบิตั ิพรอ้มใหเ้ทคนคิ / ความเห็นเพิม่เตมิจากวทิยากร เนน้การเรยีนรูล้กูคา้ และ
ท าความเขา้ใจลกูคา้) 
  เพือ่ใหส้ามารถบรกิารไดอ้ยา่งดเีลศิ 
5. การใชค้ าพดูทีเ่หมาะสมในการใหบ้รกิารลกูคา้ 
6. ตัวอยา่งค าพดูทีค่วรใชใ้นการใหบ้รกิารลกูคา้ 
7. เทคนคิการแกปั้ญหาเมือ่ลกูคา้โกรธ (Customer Complaint Handling) 
8. เรยีนรูม้ารยาทและลักษณะทา่ทาง บคุลกิภาพ และทัศนคต ิ
9. กจิกรรม“แกป้ญัหาใหล้กูคา้”-เนน้การปฏบิตัอิยา่งเขา้ใจปญัหาและให้
ค าตอบทีล่กูคา้พงึพอใจ 
 (ปฏบิตั ิพรอ้มใหเ้ทคนคิ / ความเห็นเพิม่เตมิจากวทิยากร เพือ่ใหส้ามารถแกปั้ญหา
ได)้ 
10. กจิกรรม “สิง่ท ีจ่ะท าตอ่ไปใหอ้งคก์รหลงัจากอบรม”- Action Plan 
11.กจิกรรม “การประเมนิผลและการวเิคราะหต์นเอง” 
12. สรปุ ค าถามและค าตอบ- เทคนคิเพิม่เตมิตามทีผู่เ้ขา้อบรมตอ้งการเรยีนรู ้

 
 
 



อตัราคา่ลงทะเบยีน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ราคาปกตทิา่นละ 3,900 บาท + VAT 7% รวมเป็น 4,173 บาท 

 
สมัครกอ่นวนัที ่18 ธันวาคม  2558            ทา่นละ 3,400 บาท (ไมร่วมภาษีมลูคา่เพิม่) 

     
 เฉพาะนติบิคุคลสามารถหักภาษี ณ ทีจ่า่ย 3% ได ้

 
ราคานีร้วมเอกสาร อาหารวา่งและอาหารกลางวนัตลอดหลักสตูร 

 
ใบเสร็จคา่ลงทะเบยีน สามารถน าไปบันทกึหักคา่ใชจ้า่ยทางบัญชไีด ้200 % 

แบบฟอรม์ลงทะเบยีน 
 

แบบฟอรม์ส าหรับลงทะเบยีนเพือ่เขา้ร่วมสมัมนา 
 

       ชือ่หน่วยงาน / บรษัิท...................................................................................................................... 
 
         

       ทีอ่ยูบ่รษัิท.................................................................................................................................... 
 

                   
                  1. ชือ่................................... ต าแหน่ง ......................................... Email ...................................... 
 
                   
                  2. ชือ่................................... ต าแหน่ง ......................................... Email ...................................... 
 
 

                  3. ชือ่................................... ต าแหน่ง ......................................... Email ...................................... 
 
 

                   โทรศพัท ์...............................  ตอ่     ........................................ โทรสาร .................................... 

บรษัิท เพอเฟกท ์เทรนนิง่ แอนด ์เซอรว์สิ จ ากดั ทีอ่ยู ่16/54 แขวงแสมด า เขตบางขนุเทยีน  
        

กรงุเทพฯ 10150 Tel. 02-4646524  Mobile. 085-9386299  เลขประจ าตัวผูเ้สยีภาษี 0735553003036 
               

 เช็คขดีครอ่มสัง่จา่ย บรษัิท เพอเฟกท ์เทรนนิง่ แอนด ์เซอรว์สิ จ ากดั 

               
 โอนเงนิเขา้บญัชอีอมทรัพย ์ธนาคารไทยพาณชิย ์สาขา พทุธมณฑล  สาย 4  เลขทีบ่ญัช ี 391-211414-7 

 

การแจง้ยกเลกิ: ผูส้มัครสามารถทีจ่ะยกเลกิการเขา้อบรมได ้ในกรณีทีท่า่นยกเลกิกอ่นวันงาน 10 วัน บรษัิทฯ จะหักคา่ธรุการ 
รอ้ยละ 15 ของคา่สมัคร และในกรณีทีท่า่นยกเลกิกอ่นวันงาน 7 วัน บรษัิทฯ จะคนืเงนิรอ้ยละ 50 ของคา่สมัคร 

   นอกเหนือจากนี้แลว้ บรษัิทฯ จะไมค่นืเงนิใดๆ ทัง้สิน้ การจองมผีลเมือ่ช าระเงนิเรยีบรอ้ยแลว้และโปรดแฟ็กซใ์บ Pay-in  
   เพือ่เป็นหลักฐานในการส ารองทีน่ั่ง 
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