
 

 
บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั 40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉัย  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพฯ 10400                             
โทร: 0-26154499, 0-2615-4477-8 โทรสาร: 0-2615-4479 อเีมล:์ hipotraining@gmail.com, hipotraining@hotmail.com, info@hipotraining.com เว็บไซท:์ www.hipotraining.co.th 

หลกัสตูรอบรม SMART & SMILE SERVICE 
พนกังานตอ้นรบัมอือาชพี 

 

วทิยากร: ดร.พพิฒันพ์ล  เพ็ชรเที�ยง 
ปรญิญาเอก การศกึษาเพืGอพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์มหาวทิยาลยัรามคําแหง, 
ปรญิญาโท การศกึษาเพืGอพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์มหาวทิยาลยัรามคําแหง, 

                       ประสบการณ์ทํางาน ทีGปรกึษาอาวโุสดา้นการพัฒนาบคุลากร/วทิยากร 
                     บรษัิท คงิ เพาเวอร ์ดวิตี5 ฟร ีจํากดั (พฒันาบคุลากรมากกวา่ 3,500 คน) 
                    - ผูจ้ดัการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบคุคล / นักวเิคราะหว์างแผนระบบการฝึกอบรม 
                และการพฒันาบคุลากร กลุม่บรษิทั คงิ เพาเวอร ์อนิเตอรเ์นช ั�นแนล กรุป๊ จํากดั 

 
30 เมษายน 2562 
09.00 – 16.00 น. 

** โรงแรมโกลด ์ออรค์ดิ กรงุเทพฯ (ถนนวภิาวดฯี-สทุธสิาร) 
 

*สถานทีGจัดอบรมอาจเปลีGยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
 

หลกัการและเหตผุล 
 
ในปัจจุบนั สภาพการแขง่ขันในสมรภมูธิรุกจิไดท้วคีวามรุนแรงมากขึUนทกุปี ดังนัUน ผูใ้หบ้รกิารทกุทา่นมคีวามสําคัญ
อย่างยิGงในการสรา้งความประทับใจใหก้ับลกูคา้ หรอื ทําใหลู้กคา้ตัดสนิใจใชบ้รกิาร โดยเฉพาะอยา่งยิGง พนักงาน
ตอ้นรับ เนืGองจากเป็นพนักงานคนแรกทีGไดพ้บปะกับลกูคา้ อย่างไรก็ตาม ความจรงิทีGลกูคา้ไดส้มัผัสคอื พนักงาน
ตอ้นรับหลายคนยังไมส่ามารถสรา้งความประทบัใจสงูสดุใหก้บัลกูคา้ หรอื บางครัUงกลับทําใหล้กูคา้โกรธถงึขั Uนเลกิใช ้
บรกิารไปเลย  
 หลักสตูรนีUจงึไดพั้ฒนาขึUนมาเพืGอตอบสนองใหพ้นักงานตอ้นรับ ไดรั้บความรูเ้ทคนคิและเรยีนรูป้ระสบการณ์ใน
การพัฒนาตนเองใหเ้ป็นพนักงานตอ้นรับมอือาชพี มทีักษะและบคุลกิภาพการใหบ้รกิารทีGตอ้งตาตอ้งใจลกูคา้ รวมทั Uง
การทํากจิกรรม Workshop เพืGอระดมความคดิในการพัฒนาและปรับเปลีGยนวธิกีารในการใหบ้รกิาร เมืGอจบการอบรม
คาดวา่ ผูเ้ขา้สมัมนาจะสามารถประยกุตแ์ละต่อยอดความรูเ้รืGองนีUไดอ้ย่างสมัฤทธิ[ผลดว้ยตนเอง 

 
 
วตัถปุระสงค ์
1. เพืGอใหผู้เ้ขา้รับการอบรมไดเ้รยีนรูแ้ละพัฒนาทักษะดา้นบรกิาร และการตอ้นรับลกูคา้ดว้ยการเตรยีมความ
พรอ้มการแสดงออกตอ่หนา้ลกูคา้คนไทย และชาวตา่งชาตดิว้ยบคุลกิภาพการพูด พรอ้มการแสดงทา่ทางได ้
อย่างมัGนใจระดับ VIP อยา่งมอือาชพี 

2. เพืGอใหผู้เ้ขา้รับการอบรมฝึกทกัษะภาคปฏบัิตติอ่ลกูคา้ระดับ VIP ขององคก์ร ดว้ยการบรกิาร และการตอ้นรับ 
ดว้ยการสนทนาทัUงภาษาไทย และภาษาอังกฤษอย่างง่ายๆ กบัลกูคา้คนไทยและชาวตา่งชาตใิหส้ามารถ
ตดิตอ่สืGอสารไดเ้ขา้ใจตรงกนั ชดัเจน และถกูตอ้งไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ     

3. เพืGอใหผู้เ้ขา้อบรมเรยีนรูเ้ทคนคิ เรยีนรูว้ธิกีารปรับตัวในการดแูลลกูคา้อย่างมคีวามสขุ สรา้งสรรค ์ สรา้งความ
ประทบัใจแกล่กูคา้ และมภีาพลักษณ ์ภาพพจนท์ีGดตีอ่องคก์ร 

 
หวัขอ้การบรรยายและ Workshop 
 
1. มนษุยส์มัพนัธก์บัการทํางานดว้ยกนัอยา่งมคีวามสขุ (Dealing with SMILE People) 

� การสรา้งความสมัพันธภาพดว้ยปรับตัวเองใหเ้ขา้กับคนอืGนๆ  
� การสรา้งความรูส้กึทีGด ีและความสขุของการเริGมตน้การทํางาน 
� การเขา้ใจลักษณะบคุลกิภาพของตนเอง กบัผูอ้ืGนกอ่นอย่างมสีว่นร่วม  
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โทร: 0-26154499, 0-2615-4477-8 โทรสาร: 0-2615-4479 อเีมล:์ hipotraining@gmail.com, hipotraining@hotmail.com, info@hipotraining.com เว็บไซท:์ www.hipotraining.co.th 

2. การพฒันาบคุลกิภาพภายนอกกบัการสรา้งความประทบัใจกบัลกูคา้ VIP ดว้ยภาพลกัษณ์อยา่งมอื
อาชพี (SMART with VIP Personality) 

� การยิUม การไหว ้การทกัทาย 
� การบอกทาง สญัญาณต่างๆ ดว้ยมอือยา่งถูกวธิแีละน่าสนใจ  
� การใชค้ําพูดทีGไพเราะ ชา้ ชดั คม สภุาพ นุ่มนวล และเนยีน 
� การวางกริยิา ทา่ทางตอ่หนา้ลกูคา้ 
WORKSHOP 1  : ฝึกทกัษะเตรยีมความพรอ้มการแสดงออกบคุลกิภาพตอ่หนา้ลกูคา้ VIP 

3. เทคนคิการบรกิารดว้ยสนทนาภาษาไทย และภาษาองักฤษกบัชาวตา่งชาตแิบบงา่ยๆ ไมอ่าย ไมก่ลวั 
ชวัรเ์ขา้ใจแน ่

4. WORKSHOP 2 : ฝึกทกัษะการบรกิาร และการตอ้นรบัแขก VIP ชาวไทยดว้ยการสนทนาภาษาไทย 
สไตลบ์คุลกิด ีมชียัเกนิคร ึ�ง  

� การตอ้นรับและการเปิดสนทนากบัลูกคา้ใหป้ระทบัใจ 
� การรับมอื การแสดงออกทางบคุลกิภาพกับลกูคา้ขณะดแูลและบรกิารลกูคา้ 
� การสนองความตอ้งการของลกูคา้และใหค้วามชว่ยเหลอือย่างตรงจุด 
� การปิดการสนทนาทีGประทบัใจลูกคา้ 

5. WORKSHOP 3 : ฝึกทกัษะการบรกิาร และการตอ้นรบัแขกดว้ยการสนทนาแบบมอือาชพี  ไมอ่าย 
ไมก่ลวั ชวัรเ์ขา้ใจตรงกนั (แบง่กลุม่ฝึกทกัษะ) 

� ฝึกการสนทนาข ั5นตอนที� 1 : การทกัทายและการตอ้นรบัดว้ยความสภุาพและเป็นกนัเอง 
(Welcoming and Greeting) 

� ฝึกการสนทนาข ั5นตอนที� 2 : การสอบถามความตอ้งการ และรายละเอยีดตา่งๆ ของลกูคา้ 
(Asking for Information) 

� ฝึกการสนทนาข ั5นตอนที� 3 : การอธบิายรายละเอยีด เพื�อความชดัเจน สภุาพและมี
ภาพลกัษณ์ที�ดรีะหวา่งการสนทนา (Expressing in a Good Word) 

� ฝึกการสนทนาข ั5นตอนที� 4 : การทบทวนและเนน้ยํ 5าความเขา้ใจ ประเด็นสาํคญั เพื�อความ
ถกูตอ้งทกุคร ั5งในการสนทนา (Reviewing and Reminding) 

� ฝึกการสนทนาข ั5นตอนที� 5 : การกลา่วคําขอบคณุและปิดการสนทนากบัคูส่นทนาเพื�อความ
ประทบัใจ  (Thanking to Polite Conversation) 

6. ถาม-ตอบประเด็นตา่งๆ เพื�อความชดัเจน ถกูตอ้ง และความกระจา่งในการปฏบิตังิาน 
 

 

ประกาศนยีบตัร: บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั 
 
อัตราหลักสตูร (ตอ่ 1 ทา่น) 

ชําระภายใน   30 เมษายน 2562 
ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 

บคุคลท ั�วไป 4,500.00 315.00 135.00 4,680.00 4,815.00 
สมาชกิ HIPO 4,300.00 301.00 129.00 4,472.00 4,601.00 

พเิศษ! ชําระภายใน 15 เมษายน 2562 (โอนเงนิ หรอื แฟกซส์าํเนาหนา้เช็ค) 
ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 

บคุคลท ั�วไป 4,300.00 301.00 129.00 4,472.00 4,601.00 
สมาชกิ HIPO 4,000.00 280.00 120.00 4,472.00 4,601.00 

วธิกีารชําระเงนิ:  
1. โอนผ่านบัญชธีนาคาร ดงันีU 
1.1 ธนาคารกรงุเทพ สาขาซอยอาร ีบญัชสีะสมทรัพย ์เลขทีG 127-4-66322-6 
1.2 ธนาคารไทยพาณชิย ์บัญชอีอมทรัพย ์สาขาพหลโยธนิ เลขทีG 014-2-63503-8 

          ชืGอบญัช ีบรษัิท ไฮโพ เทรนนิGง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีG จํากดั   
          และแฟกซใ์บ Pay in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจี่าย (ถา้ม)ี ทีG 0-2615-4479  



 

 
บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั 40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉัย  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพฯ 10400                             
โทร: 0-26154499, 0-2615-4477-8 โทรสาร: 0-2615-4479 อเีมล:์ hipotraining@gmail.com, hipotraining@hotmail.com, info@hipotraining.com เว็บไซท:์ www.hipotraining.co.th 

          พรอ้มระบชุืGอบรษัิท เบอรต์ดิตอ่ของท่าน ชืGอหลกัสตูรและวนัอบรม 
2.  ชาํระดว้ยเชค็สัGงจา่ย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิGง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีG จํากดั (สาํนักงานใหญ)่ 
3.  หัก ณ ทีGจา่ย 3% เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษี 0-1055-48105-59-0 
     บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั   
     40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉยั แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
4. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิทีGไดช้าํระมาแลว้   
 
รายละเอยีดเพิ�มเตมิ กรณุาตดิตอ่: 
บรษัิท ไฮโพ เทรนนิGง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีG จํากดั 
โทรศพัท:์ 02-615-4499, 02-615-4477-8    
แฟกซ:์ 02-615-4479 Hotline: 086-3183151-2 
เวปไซด:์ www.hipotraining.co.th  
อเีมล:์ hipotraining@gmail.com  
ไอด ีไลน:์ hipotraining 
เฟสบุค๊: www.facebook.com/HIPOtraining 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 หลกัสูตรอบรม,สมัมนา,งานบรกิาร,นักบรกิาร,พนักงานตอ้นรับ,การใหบ้รกิาร,Receptions,smartsmile,servicemind,ดแูลลกูคา้,ตอบคําถาม
ลกูคา้, 


