ี
พน ักงานต้อนร ับมืออาชพ
วิทยากร: อาจารย์สพ
ุ จน์ กฤษฎาธาร

อดีต Business Unit Manager ฝ่ ายขายและฝ่ ายการตลาด
บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จํากัด จากสหรัฐอเมริกา
T จํากัด (มหาชน)
Senior Manager ฝ่ ายขายและบริการ บริษัท เทเลคอมเอเชีย คอร์ปอเรชัน
และ ฝ่ ายขายและฝ่ ายการตลาด บริษัท เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ (ไทย) จํากัด จากเยอรมนี
จากประสบการณ์ตรงและจริงในวงการทีม
T ากด ้วยคุณภาพมากกว่า 30 ปี

28 พฤศจิกายน 2561
09.00 – 16.00 น.
** โรงแรมโกลด์ ออร์คด
ิ กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)
*สถานทีจ
T ัดอบรมอาจเปลีย
T นแปลงได ้ตามความเหมาะสม

หล ักการและเหตุผล
ในปั จจุบน
ั สภาพการแข่งขันในสมรภูมธ
ิ รุ กิจได ้ทวีความรุนแรงมากขึน
_ ทุกปี ดังนัน
_ ผู ้ให ้บริการทุกท่านมี
ิ ใจใชบริ
้ การ โดยเฉพาะอย่างยิงT
ความสําคัญอย่างยิงT ในการสร ้างความประทับใจให ้กับลูกค ้า หรือ ทําให ้ลูกค ้าตัดสน
ั ผัสคือ
พนักงานต ้อนรับ เนืTองจากเป็ นพนั กงานคนแรกทีไT ด ้พบปะกับลูกค ้า อย่างไรก็ตาม ความจริงทีล
T ก
ู ค ้าได ้สม
พนักงานต ้อนรับหลายคนยังไม่สามารถสร ้างความประทับใจสูงสุดให ้กับลูกค ้า หรือ บางครัง_ กลับทําให ้ลูกค ้าโกรธถึง
้ การไปเลย
ขัน
_ เลิกใชบริ
หลักสูตรนีจ
_ งึ ได ้พัฒนาขึน
_ มาเพือ
T ตอบสนองให ้พนักงานต ้อนรับ ได ้รับความรู ้เทคนิคและเรียนรู ้ประสบการณ์ใน
ี มีทักษะและบุคลิกภาพการให ้บริการทีต
การพัฒนาตนเองให ้เป็ นพนักงานต ้อนรับมืออาชพ
T ้องตาต ้องใจลูกค ้า รวมทัง_
การทํากิจกรรม Workshop เพือ
T ระดมความคิดในการพัฒนาและปรับเปลีย
T นวิธก
ี ารในการให ้บริการ เมือ
T จบการอบรม
ั มนาจะสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู ้เรือ
ั ฤทธิผ
คาดว่า ผู ้เข ้าสม
T งนีไ_ ด ้อย่างสม
f ลด ้วยตนเอง
ว ัตถุประสงค์
ี
1. เพือ
T ให ้ผู ้เข ้ารับการอบรมได ้ทราบและเข ้าใจในหลักการพัฒนาตนเองให ้เป็ น พนักงานต ้อนรับมืออาชพ
้ ้เกิดประโยชน์สงู สุดแก่องค์กร
2. เพือ
T ให ้ผู ้เข ้ารับการอบรมสามารถนํ าความรู ้ทีไT ด ้ ไปใชให
ห ัวข้อการบรรยายและ Workshop
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

บทบาทหน ้าทีข
T องพนักงานต ้อนรับ – Roles and Responsibility of Receptionist
คุณสมบัตแ
ิ ละขีดความสามารถของพนักงานต ้อนรับ – Qualification and Key Competency
ความคาดหวังของลูกค ้าและผู ้ติดต่อขอรับบริการ – Customer Expectation
ขัน
_ ตอนการให ้บริการ ณ จุดต ้อนรับ – Step of Reception Services
ข ้อควรระวังขณะให ้บริการลูกค ้า – Do’s and Don’ t while delivering services
ืT สารกับลูกค ้า – Tips of Services Communication
เคล็ดลับการสอ
ี สาํ หรับพนักงานต ้อนรับ – Personality of Professional Receptionist
บุคลิกภาพแบบมืออาชพ
มารยาททีค
T วรรู ้สําหรับการให ้บริการ – Services Etiquette
8.1 ทางโทรศัพท์ - Telephone
8.2 แบบพบหน ้า – Face to Face
9. การจัดการความไม่พอใจของลูกค ้า – How to Handle Customer Complaints and Dissatisfaction
บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซี จําก ัด 40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินจ
ิ ฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร: 0-26154499, 0-2615-4477-8 โทรสาร: 0-2615-4479 อีเมล์: hipotraining@gmail.com, hipotraining@hotmail.com, info@hipotraining.com เว็บไซท์: www.hipotraining.co.th

10. เทคนิคการสร ้างเสน่หแ
์ ห่งการจดจํา – Good Experiences…You can make
่ ารเป็ นพนั กงานต ้อนรั บมือ อาชพ
ี – Key Success Factors to Professional
11. ปั จจัยแห่งความสําเร็จสูก
Receptionist
12. สรุป คําถามและคําตอบ – Wrap up with Q

ประกาศนียบ ัตร: บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซ ี จําก ัด
อ ัตราหล ักสูตร(ต่อ 1 ท่าน)
ชําระภายใน
ประเภท
บุคคลทว ั ไป
สมาชิก HIPO

ั
ค่าสมมนา
3,900.00
3,700.00

VAT 7%
273.00
259.00

พิเศษ! ชําระภายใน 13
ประเภท
บุคคลทว ั ไป
สมาชิก HIPO

ั
ค่าสมมนา
3,700.00
3,400.00

28 พฤศจิกายน 2561

ห ัก ณ ทีจ
 า่ ย 3 %
117.00
111.00

รวมจ่ายสุทธิ
4,056.00
3,848.00

กรณีไม่มห
ี น ังสือห ัก ณ ทีจ
 า่ ย
4,173.00
3,959.00

พฤศจิกายน 2561 (โอนเงิน หรือ แฟกซส์ าํ เนาหน้าเช็ค)

VAT 7%
259.00
238.00

ห ัก ณ ทีจ
 า่ ย 3 %
111.00
102.00

รวมจ่ายสุทธิ
3,848.00
3,536.00

กรณีไม่มห
ี น ังสือห ัก ณ ทีจ
 า่ ย
3,959.00
3,638.00

วิธก
ี ารชําระเงิน:
1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนี_
1.1 ธนาคารกรุงเทพ บัญชีสะสมทรัพย์ สาขา ซอยอารี เลขทีT 127-4-66322-6
1.2 ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ สาขา พหลโยธิน เลขทีT 014-2-63503-8
T บัญชี บริษัท ไฮโพ เทรนนิงT แอนด์ คอนเซ ้าท์แทนซีT จํากัด
ชือ
และแฟกซ์ใบ Pay in และหนังสือรับรองหัก ณ ทีจ่าย (ถ ้ามี) ทีT 0-2615-4479
ืT บริษัท เบอร์ตด
T หลักสูตร
พร ้อมระบุชอ
ิ ต่อของท่าน และชือ
2. ชําระด ้วยเช็คบริษัท สังT จ่าย บริษัท ไฮโพ เทรนนิงT แอนด์ คอนเซ ้าท์แทนซีT จํากัด
3. หัก ณ ทีจ
T า่ ย 3% เลขประจําตัวผู ้เสียภาษี 0-1055-48105-59-0
บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซี จําก ัด
40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินจ
ิ ฉ ัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คน
ื เงินทีไT ด ้ชําระมาแล ้ว
รายละเอียดเพิม
 เติม กรุณาติดต่อ:
บริษัท ไฮโพ เทรนนิงT แอนด์ คอนเซ ้าท์แทนซีT จํากัด
Telephone: 02-615-4499, 02-615-4477-8
Fax: 02-615-4479 Hotline: 086-3183151-2
Website: www.hipotraining.co.th
E-mail: hipotraining@gmail.com
Facebook: www.facebook.com/HIPOtraining

บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซี จําก ัด 40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินจ
ิ ฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร: 0-26154499, 0-2615-4477-8 โทรสาร: 0-2615-4479 อีเมล์: hipotraining@gmail.com, hipotraining@hotmail.com, info@hipotraining.com เว็บไซท์: www.hipotraining.co.th

่ ารเป็ นพนักงานต ้อนรับมืออาชีพ
อบรม, สัมมนา, งานบริการ, ก ้าวสูก

บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซี จําก ัด 40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินจ
ิ ฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร: 0-26154499, 0-2615-4477-8 โทรสาร: 0-2615-4479 อีเมล์: hipotraining@gmail.com, hipotraining@hotmail.com, info@hipotraining.com เว็บไซท์: www.hipotraining.co.th

