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ทักษะสำคัญในกำรบริ กำรลูกค้ ำทำงโทรศัพท์
วันที่ 13 มกรำคม 2561 เวลำ 9.00 น. – 16.00 น.
ณ โรงแรม Gold Orchid Bangkok ถนนสุ ทธิสำร-วิภำวดี กรุงเทพฯ *สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง*

อำจำรย์ ปณต ทองเสถียร

Promotion

ต้อนรับปี ใหม่

สมัคร 4 ท่าน ลดเหลือเพียงท่านละ 2,900 บาทเท่านั้น
วัตถุประสงค์






ผู้เข้ าอบรม เข้ าใจถึงความสาคัญต่ อการบริ การและมีจิตบริ การ
ผู้เข้ าอบรม สามารถทราบถึงเป้ าหมายในการบริ การที่ส่งผลต่ อตนเองและองค์ กร
ผู้เข้ าอบรม สามารถปฏิ บัติได้ ตามขัน้ ตอนพืน้ ฐานในการบริ การทางโทรศัพท์
ผู้เข้ าอบรม สามารถทราบและปฏิ บัติถึงเรื่ องมารยาทในการให้ บริ การลูกค้ าทางโทรศัพท์
ผู้เข้ าอบรม สามารถทราบและปฏิ บัติถึงการรั บเรื่ องร้ องเรี ยนเบือ้ งต้ นในการให้ บริ การลูกค้ าทาง
โทรศัพท์

ผู้ทคี่ วรเข้ ำอบรม
ผู้ที่ต้องมีการติดต่ อ และให้ บริ การลูกค้ าทางโทรศัพท์
Call Center Agent
หั วหน้ างานระดับต้ นที่ ดูแล Call Center Agent

ประสบกำรณ์ก่อนหน้ ำ
ประสบการณ์ ด้านการบริ การลูกค้ าผ่ านโทรศัพท์
ประสบการณ์ ให้ บริ การลูกค้ าช่ องทางอื่ น ๆ

รูปแบบกำรอบรม
บรรยาย
ระดมสมอง
ฝึ กปฏิ บัติ
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หัวข้ อกำรสัมมนำ
09.00 -09.30

- แนะนาวิทยากร
- Ice Braking กิจกรรม Change Mindset ให้ จับคู่และเปลี่ยนแปลงสิ่ งที่อยู่ในร่ างกาย 3
อย่ างแล้ วให้ เพื่อนสังเกต 2 ครั้ ง เพื่อให้ ทราบถึงการสังเกตการณ์ เปลี่ยนแปลงจากความ
เคยชิ น

09.30-10.30

- ทฤษฏี Goal Setting กับการตั้งเป้ าหมายในการบริ การ เพื่อส่ งผลประโยชน์ กับตนเองและองค์ กร

10.30-10.45
10.45-12.00

- ทัศนคติในการบริ การ การมี Service Mind
- Break
- ความสาคัญของการบริ การ ความหมาย ถอดคาศัพท์ S-E-R-V-I-C-E
- Workshop แต่ ละกลุ่ม ยกตัวอย่ างพฤติกรรมที่ แสดงถึงความหมายของคาว่ า S-E-R-V-I-C-E
- Lunch
- ทักษะพืน้ ฐานของผู้ให้ บริ การ
 ทักษะการฟั ง
 เทคนิคการถาม การใช้ คาถามปลายเปิ ด/ปลายปิ ด
 การอธิ บาย
- มารยาทระหว่ างการสนทนา
- ข้ อควรระวังในการใช้ โทรศัพท์
- Script สาหรั บการให้ บริ การ
- ขั้นตอนการให้ บริ การทางโทรศัพท์
- การรั บข้ อร้ องเรี ยนเบือ้ งต้ น
- จับคู่ฝึก Roleplay
- สรุ ป เนือ้ หาการอบรม/ประเมินผลการอบรม

12.00-13.00
13.00-14.00

14.00-15.00

15.00-16.00

ระยะเวลำ

1 วัน เวลา 09.00-16.00 น.: บุคลำกรด้ ป
ค่ ำใช้ จ่ำยในกำรอบรมหักลดหย่อนภำษีได้ 200 %
รวมค่ าสถานที่ เอกสารประกอบการอบรม ค่ าอาหารว่ าง 2 มือ้ อาหารกลางวันและใบรั บรองวุฒิบัตร

สถานภาพ

ค่าลงทะเบียน

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ภาษีหกั ณ ที่จา่ ย 3 %

ราคาสุทธิ

ราคาปกติทานละ

3,900

273

117

4,056

สมัคร 4 ท่าน ๆ ละ

2,900

203

87

3,016

รำยละเอียดหลักสู ตรอื่น ๆ เพิม่ เติมได้ ทนี่ ี่ คลิ๊ก http://www.hrdzenter.com/
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สำรองที่นั่ง ติดต่ อเพิม่ เติมได้ ที่
คุณธนนันท์ 0906450992 , 0896060444, Line : hrdzenter
www.hrdzenter.com ,E-mail : hrdzenter@gmail.com ,
www.facebook.com/hrdzenter, IG : hrd_zenter
วิธีกำรชำระเงิน
เช็คสั่งจ่ ำยในนำม บริ ษทั ศูนย์ ส่งเสริ มและพัฒนำทรั พยำกรมนุษย์ จำกัด
โอนเงินเข้ ำบัญชี นำม บริ ษัท ศูนย์ ส่งเสริ มและพัฒนำทรั พยำกรมนุษย์ จำกัด
>> ธนำคำรไทยพำณิชย์ สำขำเซ็นทรัลพลำซำลำดพร้ ำว บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 206-237-1740
(กรุณำส่ งสำเนำใบฝำกเงิน พร้ อมใบสมัครมำยังบริษทั เพือ่ ยืนยันกำรชำระเงิน และใช้ เป็ นหลักฐำนกำรสมัครทำงอีเมล์
: hrdzenter@gmail.com, Line : hrdzenter
(ผู้เข้ ำอบรมรั บผิดชอบค่ ำธรรมเนียมกำรโอนเงินข้ ำมจังหวัด)

ที่อยูใ่ นการออกเอกสารหัก ณ ที่จ่าย
ในนามบริ ษทั ศูนย์ส่งเสริ มและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จากัด (สานักงานใหญ่)
เลขที่ 171/162 ซอยพุทธบูชา 39 แยก 1-1
แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุ งเทพฯ 10140
เลขประจาตัวผูเ้ สี ยภาษี 010 5555 113 021

กำรแจ้ งยกเลิก: 1. ผู้สมัครสำมำรถทีจ่ ะยกเลิกกำรเข้ ำอบรมได้ ในกรณีทที่ ่ ำนยกเลิกก่ อนวันงำน 10 วัน โดยไม่ เสีย
ค่ ำใช้ จ่ำย
2. กรณีทที่ ่ำนแจ้ งยกเลิกก่อนวันสัมมนำก่อนวันงำน 1-7 วัน บริ ษทั ฯ จะหักค่ ำธุรกำร ร้ อยละ 30 ของค่ ำสมัคร
3.และในกรณีที่ท่ำนยกเลิกในวันสัมมนำหรือไม่ มำตำมทีส่ ่ งใบสมัครมำแล้ ว บริษัทฯจะไม่ คืนเงินใด ๆ ทัง้ สิ้น หรื อ
หำกท่ำนยังไม่ ชำระค่ ำสัมมนำ ทำงบริษัท ต้ องขอเก็บค่ ำธุรกำรจำนวน 30 % ทันที
ต้ องกำรจัดอบรมรูปแบบ In-house Training ภำยในองค์ กร
ติดต่ อคุณจิ๋ว 090 645 0992, 089 606 0444, Line : hrdzenter
www.hrdzenter.com, E-mail : hrdzenter@gmail.com
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