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ทักษะส ำคญัในกำรบริกำรลกูค้ำทำงโทรศัพท์ 
วันที ่13 มกรำคม  2561  เวลำ 9.00 น. – 16.00 น. 

 ณ โรงแรม Gold Orchid Bangkok  ถนนสุทธิสำร-วิภำวดี  กรุงเทพฯ *สถานท่ีอาจมีการเปล่ียนแปลง* 

อำจำรย์ปณต   ทองเสถยีร 

  
 

 
 

วัตถุประสงค์ 
 ผู้เข้าอบรม เข้าใจถึงความส าคัญต่อการบริการและมีจิตบริการ 
 ผู้เข้าอบรม สามารถทราบถึงเป้าหมายในการบริการท่ีส่งผลต่อตนเองและองค์กร 
 ผู้เข้าอบรม สามารถปฏิบัติได้ตามขัน้ตอนพืน้ฐานในการบริการทางโทรศัพท์ 
 ผู้เข้าอบรม สามารถทราบและปฏิบัติถึงเร่ืองมารยาทในการให้บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ 
 ผู้เข้าอบรม สามารถทราบและปฏิบัติถึงการรับเร่ืองร้องเรียนเบือ้งต้นในการให้บริการลูกค้าทาง

โทรศัพท์ 
 

ผู้ทีค่วรเข้ำอบรม 
 ผู้ ท่ีต้องมีการติดต่อ และให้บริการลกูค้าทางโทรศัพท์ 
 Call Center Agent 
 หัวหน้างานระดับต้นท่ีดูแล Call Center Agent 

 

ประสบกำรณ์ก่อนหน้ำ 
 ประสบการณ์ด้านการบริการลกูค้าผ่านโทรศัพท์ 
 ประสบการณ์ให้บริการลกูค้าช่องทางอ่ืน ๆ 

 

รูปแบบกำรอบรม 
 บรรยาย 
 ระดมสมอง 
 ฝึกปฏิบัติ 

 
 

Promotion   ตอ้นรบัปีใหม่ 

สมคัร 4 ท่าน ลดเหลือเพียงท่านละ 2,900 บาทเท่านั้น 
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หัวข้อกำรสัมมนำ 
09.00 -09.30  - แนะน าวิทยากร 

- Ice Braking  กิจกรรม Change Mindset  ให้จับคู่และเปล่ียนแปลงส่ิงท่ีอยู่ในร่างกาย 3 
อย่างแล้วให้เพ่ือนสังเกต 2 คร้ัง  เพ่ือให้ทราบถึงการสังเกตการณ์เปล่ียนแปลงจากความ
เคยชิน 

09.30-10.30  - ทฤษฏี Goal Setting กับการตั้งเป้าหมายในการบริการ เพ่ือส่งผลประโยชน์กับตนเองและองค์กร 
   - ทัศนคติในการบริการ การมี Service Mind 
10.30-10.45  - Break 
10.45-12.00  - ความส าคัญของการบริการ ความหมาย ถอดค าศัพท์ S-E-R-V-I-C-E 
   - Workshop แต่ละกลุ่ม  ยกตัวอย่างพฤติกรรมท่ีแสดงถึงความหมายของค าว่า S-E-R-V-I-C-E 
12.00-13.00  - Lunch 
13.00-14.00  - ทักษะพืน้ฐานของผู้ให้บริการ 

 ทักษะการฟัง 
 เทคนิคการถาม การใช้ค าถามปลายเปิด/ปลายปิด 
 การอธิบาย 

14.00-15.00  - มารยาทระหว่างการสนทนา 
   - ข้อควรระวังในการใช้โทรศัพท์ 
   - Script ส าหรับการให้บริการ 
   - ขั้นตอนการให้บริการทางโทรศัพท์ 
   - การรับข้อร้องเรียนเบือ้งต้น 
15.00-16.00  - จับคู่ฝึก Roleplay 
   - สรุป เนือ้หาการอบรม/ประเมินผลการอบรม 

 

ระยะเวลำ  1 วนั  เวลา  09.00-16.00 น.:   บุคลำกรด้ป 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรอบรมหักลดหย่อนภำษไีด้ 200 % 

      รวมค่าสถานท่ี เอกสารประกอบการอบรม ค่าอาหารว่าง 2 มือ้ อาหารกลางวนัและใบรับรองวฒิุบัตร 
สถานภาพ ค่าลงทะเบียน ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3 % ราคาสุทธิ 

ราคาปกติทานละ   3,900 273 117 4,056 

สมคัร 4 ทา่น ๆ ละ 2,900 203 87 3,016 

รำยละเอียดหลักสูตรอ่ืน ๆ  เพิม่เติมได้ทีน่ี่  คลิ๊ก  http://www.hrdzenter.com/ 
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ส ำรองที่น่ัง  ติดต่อเพิม่เติมได้ที ่ 
คุณธนนันท์     0906450992 , 0896060444, Line :  hrdzenter 
www.hrdzenter.com ,E-mail : hrdzenter@gmail.com ,  
www.facebook.com/hrdzenter,  IG : hrd_zenter 
วิธีกำรช ำระเงิน  
เช็คส่ังจ่ำยในนำม   บริษทั ศูนย์ส่งเสริมและพฒันำทรัพยำกรมนุษย์ จ ำกดั 

โอนเงินเข้ำบัญชีนำม  บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพฒันำทรัพยำกรมนุษย์ จ ำกดั  
>> ธนำคำรไทยพำณชิย์  สำขำเซ็นทรัลพลำซำลำดพร้ำว บัญชีออมทรัพย์  เลขที ่ 206-237-1740 

(กรุณำส่งส ำเนำใบฝำกเงิน พร้อมใบสมัครมำยงับริษทัเพือ่ยนืยนักำรช ำระเงิน และใช้เป็นหลักฐำนกำรสมัครทำงอีเมล์  
: hrdzenter@gmail.com, Line : hrdzenter  

(ผู้เข้ำอบรมรับผิดชอบค่ำธรรมเนียมกำรโอนเงินข้ำมจังหวัด)  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
กำรแจ้งยกเลิก: 1. ผู้สมัครสำมำรถทีจ่ะยกเลิกกำรเข้ำอบรมได้ ในกรณีทีท่่ำนยกเลิกก่อนวันงำน 10 วัน  โดยไม่เสีย

ค่ำใช้จ่ำย 
2. กรณีทีท่่ำนแจ้งยกเลิกก่อนวันสัมมนำก่อนวันงำน 1-7 วัน บริษทัฯ จะหักค่ำธุรกำร ร้อยละ 30 ของค่ำสมัคร  
3.และในกรณทีี่ท่ำนยกเลิกในวันสัมมนำหรือไม่มำตำมทีส่่งใบสมัครมำแล้ว   บริษัทฯจะไม่คืนเงินใด ๆ  ทัง้ส้ิน   หรือ
หำกท่ำนยงัไม่ช ำระค่ำสัมมนำ  ทำงบริษัท ต้องขอเกบ็ค่ำธุรกำรจ ำนวน  30 %  ทนัท ี   
ต้องกำรจัดอบรมรูปแบบ In-house  Training  ภำยในองค์กร   
 

ติดต่อคุณจ๋ิว  090 645 0992, 089 606 0444,  Line :  hrdzenter    
www.hrdzenter.com,  E-mail : hrdzenter@gmail.com  

ท่ีอยูใ่นการออกเอกสารหกั ณ ท่ีจ่าย 
ในนามบริษทั  ศูนยส่์งเสริมและพฒันาทรัพยากรมนุษย ์จ ากดั  (ส านกังานใหญ่) 
เลขท่ี  171/162  ซอยพทุธบูชา  39 แยก 1-1 

แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ  กรุงเทพฯ  10140 

เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี  010 5555 113 021 
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