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หลักสูตร “การสร้างอัธยาศัยไมตรีทางโทรศัพท์อย่างประทับใจ” 
วันที ่ 16  กมุภาพนัธ์  2561  เวลา 9.00 น. – 16.00 น. 

 ณ โรงแรม Gold Orchid Bangkok  ถนนสุทธิสาร-วิภาวดี  กรุงเทพฯ *สถานท่ีอาจมีการเปล่ียนแปลง* 

อาจารย์ประภาภรณ์   พนัสพรประสิทธ์ิ 

 
 

 
  
 

เพราะการบริการทางโทรศัพท์ คือ ประตูด่านแรกแห่งความประทับใจ 
 
 ประโยชน์ทีจ่ะได้รับ 

  
 เพ่ือให้ผู้เข้ารับอบรมได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าท่ีของการส่ือสารทางโทรศัพท์  เพ่ือเสริมภาพลกัษณ์ให้กับองค์กร 
 เพ่ือให้ผู้เข้าอบรม  เสริมสร้างทักษะการให้บริการทางโทรศัพท์อย่างมืออาชีพ 
 เพ่ือให้ผู้เข้าอบรม  สามารถน าความรู้ท่ีได้ไปประยกุต์ ใช้ในการส่ือสารทางการโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิภาพ 

        

เน้ือหาการอบรมสัมมนา 
 
    1. วิเคราะห์ปัญหา  เม่ือต้องสนทนาทางโทรศัพท์ 
    2. เทคนิคต่าง ๆ  ในการใช้โทรศัพท์  ให้เป็นประโยชน์ 
 การใช้ถ้อยค าในการสนทนา 
 หลักเกณฑ์ และ ขัน้ตอนในการพูด  การฟัง  และการเจรจาโต้ตอบ 
 ข้อความและน า้เสียงท่ีควรหลีกเล่ียง 
 จิตวิทยาในการฟังค าบ่น  และ  ค าต าหนิจากลูกค้า 

    3. มารยาทของพนักงานรับโทรศัพท์  และ  ผู้ใช้โทรศัพท์  ในการติดต่อ 
 การทักทาย 
 การเร่ิมสนทนา 

Promotion   ตอ้นรบัปีใหม่ 

สมคัร 4 ท่าน ลดเหลือเพียงท่านละ 2,900 บาทเท่านั้น 
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 การแนะน าตัวเอง และ ผู้ อ่ืน 
 การเลือกรับบางสาย 

      4. ภาษาในการใช้โทรศัพท์  กรณีต่าง ๆ 
 การตอบรับ 
 การสอบถาม 
 การจดบันทึกข้อความ 
 การโอนสาย 
 การฝากข้อความกับบุคคล 

      5. ภาษาท่ีต้องใช้ กรณีแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ในการสนทนา 
 ลูกค้าคอยนาน 
 ลูกค้าต าหนิ 
 ลูกค้ามีอารมณ์โกรธ 

     6. มารยาทอ่ืน ๆ ในการให้การบริการทางโทรศัพท์ 
 การให้ค าแนะน า 
 การกล่าวค าขอโทษ 
 การขอความช่วยเหลือ 
 การปฏิเสธ 
 การจบบทสนทนา 

  
 

ระยะเวลา  1 วัน  เวลา  09.00-16.00 น.:   บุ 

 

คลากรด้ปค่าใช้จ่ายในการอบรมหักลดหย่อนภาษไีด้ 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 

รายละเอียดหลักสูตรอ่ืน ๆ  เพิม่เติมได้ทีน่ี่  คลิ๊ก  http://www.hrdzenter.com/ 
 

ส ารองทีน่ั่ง  ติดต่อเพิม่เติมได้ที ่ 
คุณธนนันท์     0906450992 , 0896060444, Line :  hrdzenter 
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www.hrdzenter.com ,E-mail : hrdzenter@gmail.com ,  
www.facebook.com/hrdzenter,  IG : hrd_zenter 
วธีิการช าระเงิน  
เช็คส่ังจ่ายในนาม   บริษทั ศูนย์ส่งเสริมและพฒันาทรัพยากรมนุษย์ จ ากดั 
โอนเงินเข้าบญัชีนาม  บริษทั ศูนย์ส่งเสริมและพฒันาทรัพยากรมนุษย์ จ ากดั  
>> ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาเซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว บัญชีออมทรัพย์  เลขที ่ 206-237-1740 
(กรุณาส่งส าเนาใบฝากเงิน พร้อมใบสมัครมายงับริษทัเพือ่ยนืยนัการช าระเงิน และใช้เป็นหลกัฐานการสมัครทางอีเมล์  : 
hrdzenter@gmail.com, Line : hrdzenter  
(ผู้เข้าอบรมรับผดิชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินข้ามจงัหวดั)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การแจ้งยกเลกิ: 1. ผู้สมัครสามารถทีจ่ะยกเลกิการเข้าอบรมได้ ในกรณีทีท่่านยกเลกิก่อนวนังาน 10 วนั  โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 
2. กรณีทีท่่านแจ้งยกเลกิก่อนวนัสัมมนาก่อนวนังาน 1-7 วนั บริษทัฯ จะหักค่าธุรการ ร้อยละ 30 ของค่าสมัคร  
3.และในกรณีทีท่่านยกเลกิในวนัสัมมนาหรือไม่มาตามทีส่่งใบสมคัรมาแล้ว   บริษทัฯจะไม่คนืเงินใด ๆ  ทัง้ส้ิน   หรือหากท่านยงัไม่
ช าระค่าสัมมนา  ทางบริษทั ต้องขอเกบ็ค่าธุรการจ านวน  30 %  ทนัท ี   
ต้องการจดัอบรมรูปแบบ In-house  Training  ภายในองค์กร   
 
ติดต่อคณุจิว๋  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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