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พัฒนาทักษะและบุคลิกภาพ

พนักงานตอนรับ
เพื่อความเปนเลิศขององคกร
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หลักสูตรที่ชวยใหองคการเพิ่ม “คะแนนบวก”
ในสายตาลูกคาไดโดยไมตองลงทุนเพิ่ม

รุนที่

54

(มอบวุฒิบัตร)


องคการโดยสวนใหญตระหนักดีถึงความสําคัญของพนักงานตอนรับวาเปน “ดานแรก” ที่ลูกคารูจักบริษัท และสะทอน
ภาพลักษณของบริษัทใหลูกคาเกิด “ความประทับใจ” หรือ “ไมประทับใจ” ไดทันที เพราะลูกคาสวนหนึ่งอาจมองและตัดสิน
มาตรฐานของบริษัทจากวิธีการติดตอ การรับรองของพนักงานตอนรับ

พนักงานตอนรับที่มีมารยาทงดงาม คลองแคลว รูจักถามรูจักตอบ ยอมทําใหลูกคาเกิดความรูสึก “ดานบวก” กับตัวองคการ
และชวยรักษาภาพลักษณไดดวย

ในงานตอนรับ นอกจากจะตองดูแลแขกที่มาติดตอแลว ยังตองรับโทรศัพท รับขาวสาร วันละหลาย ๆ เรื่องดังนั้น การปรับ
จิตใจและบุคลิกภาพใหพรอมที่จะบริการอยางมีประสิทธิภาพจึงเปนสิ่งสําคัญมาก เพราะองคการตองการพนักงานตอนรับที่
“ทํางานไดเปนเลิศ” มิใชเพียงแต “ทํางานได”

หลักสูตรนี้จึงจัดขึ้นเพื่อใหผูเขาอบรมจะไดทราบถึง

การปรับความคิดและบุคลิกภาพใหพรอมที่จะบริการ
มารยาททางธุรกิจในการตอนรับผูมาเยือน
วิธีถามความประสงคของผูมาเยือนใหนาฟง
แตไดขอมูลครบถวน
วิธีปฏิเสธใหนุมนวล
การดูแลลูกคาระหวางรอ
การแกปญหาเฉพาะหนาอยางสรางสรรค
มารยาทในการนําแขกไปพบกับผูที่ตองการติดตอ
การสรางความประทับใจใหแขกกอนเขาลากลับ
และอื่น ๆ ที่สามารถนําไปใชงานไดจริง

อัตราคาอบรมทานละ

สมาชิก
3,500 บาท +VAT 245 รวม 3,745 บาท
บุคคลทั่วไป
4,000 บาท +VAT 280 รวม 4,280 บาท
ชําระเงินกอนวันที่ 10 ต.ค. 2560 ลด 300 บาท

หลักสูตรนี้เหมาะสําหรับ

พนักงานบริการลูกคา พนักงาน Call Center
พนักงานลูกคาสัมพันธ พนักงานตอนรับ
พนักงานรับโทรศัพท พนักงานทั่วไป

วิทยากร

อาจารยภรณี วินิจฉัยกุล

กรรมการบริหาร
บริษัท ครีเอทีฟ โปรเกรส จํากัด
ประสบการณ
นายกสมาคมเลขานุการสตรีแหงประเทศไทย
อุปนายกสมาคมสงเสริมบุคลิกสตรี
วิทยากรผูมีความเชี่ยวชาญในการบรรยายหลักสูตรนี้ให
องคการตาง ๆ มานับสิบป

วัน เวลา และสถานที่

วันอังคารที่ 17 ตุลาคม 2560

เวลา 09.00 - 16.00 น. (ลงทะเบียน 08.30 น.)
โรงแรม อมารี บูเลอวารด (สุขุมวิท ซอย 5)

หัวขอการฝกอบรม
1. บทบาทและความสําคัญของพนักงานตอนรับ
2. ลูกคาตองการอะไรจากพนักงานตอนรับ
3. คุณสมบัติและทักษะทีจ่ ําเปนในการใหบริการผูมาติดตอในฐานะ
พนักงานตอนรับ
4. การพัฒนาภาพลักษณที่ดีแกองคการและตนเอง
5. เทคนิคการสื่อสารที่มีประสิทธิผล และมารยาทที่จําเปนในงาน เชน
การทักทาย และการกลาวตอนรับ
การพูดคุย ซักถาม
การโตตอบทางโทรศัพท
การแจงใหรอ และการปฏิเสธ
การสรางความประทับใจใหลูกคากอนจาก
6. มารยาทและการวางตัวในสังคมธุรกิจ
7. เทคนิคการแกปญหาและตัดสินใจกับปญหาเฉพาะหนาอยางสรางสรรค
ทางโทรศัพท
ตอหนาผูมาติดตอ
8. แนะนําวิธีการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นจริงโดยวิทยากรมืออาชีพ
หลักสูตรฝกอบรม พัฒนาทักษะ และบุคลิกภาพพนักงานตอนรับฯ รุนที่ 54
1. ชื่อ-นามสกุล ..............................................................................

2. ชื่อ-นามสกุล ..............................................................................

ตําแหนง ....................................................................................

ตําแหนง ....................................................................................

E-mail................................................มือถือ .............................

E-mail................................................มือถือ .............................

ชื่อและที่อยูบริษัทสําหรับออกใบกํากับภาษี
บริษัท ................................................................................ เลขประจําตัวผูเสียภาษี............................................สาขา ................................
ที่อยู ..........................................................................................................................................................................................................
ประเภทธุรกิจ............................................................ โทรศัพท ............................................ ตอ.................. โทรสาร....................................
ผูติดตอ ....................................................................E-mail .......................................................................มือถือ ......................................
โอนเงิน หรือเช็คขีดครอมในนาม บริษัท เอช อาร เซ็นเตอร จํากัด หรือ HR Center Co., Ltd.
 ธนาคารกรุงเทพ สาขาสี่แยกบางนา บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 2403005727
 ธนาคารไทยพาณิชย สาขาศรีนครินทร (กรุงเทพกรีฑา) บัญชีออมทรัพย เลขที่ 0802359647
 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาถนนศรีนครินทร-กรุงเทพกรีฑา บัญชีออมทรัพย เลขที่ 3071269091

1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายเพิ่มหากมีคาธรรมเนียมในการโอนเงินเกิดขึ้น
2. คาธรรมเนียมในการโอนเงิน (ถามี) ผูโอนเงินตองเปนผูชําระคาธรรมเนียมเอง

กรณีชําระเงินลวงหนา กรุณา Fax สําเนาใบโอนเงิน โดยระบุชื่อบริษัท ชื่อหลักสูตร พรอมเอกสารหักภาษี ณ ที่จาย 3% มาที่บริษัทกอนวันฝกอบรม
เอกสารหักภาษี ณ ที่จาย 3% กรุณานํามาใหในวันฝกอบรม มิฉะนั้น จะตองชําระคาฝกอบรมเต็มจํานวน
บริษัท เอช อาร เซ็นเตอร จํากัด 52/37 ซอยกรุงเทพกรีฑา 15 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10250
เลขที่ประจําตัวผูเสียภาษี 13 หลัก 0105540023934
หมายเหตุ กรณียกเลิกการเขาฝกอบรมกรุณาแจงลวงหนา 7 วันกอนวันฝกอบรม มิฉะนั้นจะตองชําระ 30% ของราคาคาฝกอบรม
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