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บริษทั ศูนยส่์งเสริมและพฒันาทรัพยากรมนุษย ์จ  ากดั (สนญ.)  เลขท่ี 171/162  ซอยพทุธบูชา 39 แยก 1-1 แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140 
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การสร้างอัธยาศัยไมตรีทางโทรศัพท์ภาษาอย่างประทบัใจเพือ่ประโยชน์ทางธุรกจิ (ไทย-อังกฤษ)  

(Win-Win by Smart THAI - ENGLISH Telephone Conversation as Profitable Business Tool) 

วนัท่ี 29 มีนาคม 2562 เวลา 9.00 น. – 16.00 น. 

Arize  Hotel ใกล้ BTS นานา  กทม.  ** สถานท่ีอาจมีการเปล่ียนแปลง **   

 

สมัคร 3 ท่าน  ลดเหลอืเพยีงท่านละ  3,300 บาทเท่าน้ัน 

 (จากราคาปกตท่ิานละ 3,900 บาท)  

วิทยากร    อาจารย์ประภรภรณ์   พนัสพรประสิทธ์ิ 
 

 
หลักการและเหตุผล 

    การติดต่อส่ือสารด้วยภาษาอังกฤษทางโทรศพัท์นั้นเป็นเร่ืองยาก แล้วจะสนทนาให้ง่ายได้
อย่างไร สนทนาอย่างไรท่ีจะไม่เสียมารยาทสากลในการส่ือสารทางโทรศพัท์  ค าไหนท่ีควรใช้ตั้งแต่จุด
เลก็จุดน้อย จนกระท่ังการจัดการ และการใช้ส านวนเม่ือเกิดค าต่อว่าจากลูกค้า  การเรียนรู้ในบทสนทนา
โทรศพัท์แบบมืออาชีพจะท าได้อย่างไร 
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วัตถุประสงค์ 

          1. สามารถวิเคราะห์ปัญหาเม่ือต้องสนทนากับชาวต่างชาติทางโทรศพัท์ 

          2. สามารถเลือกใช้ค าและรักษามารยาทสากลในการส่ือทางโทรศพัท์ 

          3. สามารถเลือกใช้เทคนิคภาษาอังกฤษแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในระหว่างการสนทนา 

หัวข้อหลกัสูตร  (Course  Outlines) 
1.   วิเคราะห์ปัญหาเม่ือต้องสนทนากับชาวต่างชาติทางโทรศพัท์  (Commonly problems in 

foreign language telephone conversation) 
2.  เทคนิคในการใช้โทรศัพท์ให้เป็นผล  (Effective  Telephone conversation  technic) 

- การใช้ถ้อยค าในการสนทนา  (Proper  technical words) 
- หลกัเกณฑ์  และขัน้ตอนในการพูด  การฟัง  และการเจรจาโต้ตอบ (Principles and pointers 
for listening and conversing) 
- ข้อความและน า้เสียงท่ีควรหลีกเล่ียง  (Mistakes to avoid via telephone conversation) 
- จิตวิทยาในการฟังค าบ่น  และต าหนิ  ของลกูค้า (How to deal with customer complaints) 

          3.   มารยาทสากลในการส่ือทางโทรศพัท์  (Etiquette for talking to foreigners) 
- การทักทาย  (Greetings) 
- การเร่ิมสนทนา  (Starting a conversation) 
- การแนะน าตัวเอง  และผู้ อ่ืน  (Introducing yourself and others) 
- การเลือกรับบางสาย  (Call screening) 

4.  การส่ือทางโทรศพัท์ด้วยภาษาอังกฤษแต่ละกรณี   (Practical English phrases for various 
situations) 
- การตอบรับ  (Answering) 
- การสอบถาม  (Asking questions) 
- การจดบนัทึกข้อความ (Note taking) 
- การโอนสาย  (Transferring the line) 
- การฝากข้อความกบับคุคล (Leaving messages) 
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5.  ภาษาอังกฤษกรณีแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในการสนทนา  (English for dealing with 
complaints) 

      - ลกูค้าคอยนาน  (Waiting line) 
      - ลกูค้าต าหนิ  หรือร้องเรียน  (Criticizing  or  complaining line) 
      - ลกูค้ามีอารมณ์โกรธ  (Get angry line) 

6.  มารยาทการให้บริการทางโทรศพัท์  (Other polite manners you should know) 
      -  การให้ค าแนะน า   (Giving recommendations or advice) 
      -  การกล่าวค าขอโทษ  (Apologizing) 
      -  การขอความช่วยเหลือ   (Asking for assistance) 
      -  การปฏิเสธ  (Refusing) 
      -  การจบสนทนา  (Hanging up) 

วิทยากร  อาจารย์ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธ์ิ  วิทยากรดีเด่น ประจ าปี 2560 สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น 
               อดตี เลขานุการฝ่ายจัดการและผู้ จัดการฝ่ายบริหารท่ัวไป บริษทั อุตสาหกรรมท าเคร่ืองแก้วไทย จ ากัด (มหาชน), เลขานกุาร

กรรมการผู้ จัดการ บริษทั เอสโซ่ แสตนดาร์ด (ประเทศไทย) จ ากัด และบริษทั เบอร์ล่ี ยคุเกอร์ จ ากัด, เลขานุการผู้ จัดการฝ่ายบคุคล 
บริษทั ปูนซิเมนต์ไทย จ ากัด (มหาชน)   ปัจจบุัน อาจารย์และวิทยากรอิสระในมหาวิทยาลยัและบริษทัช้ันน าต่างๆ,  ผู้ เขียน
หนังสือ “ความสุขท่ีแท้จริงของอาชีพเลขานุการ” และหนังสือ  "ศักยภาพการบริหารงานธุรการแบบครบวงจร 

 

ค่าใช้จ่ายในการอบรมหักลดหย่อนภาษไีด้ 200 % 

ฟรี !!!รวมค่าเอกสารประกอบการอบรม ค่าอาหารว่าง 2 มื้อ อาหารกลางวันและใบรับรองวุฒิบัตร 

สถานภาพ ค่าลงทะเบียน ภาษีมูลค่าเพิ่ ม 7% ภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3 % ราคาสุทธิ 

ราคาปกตท่ิานละ 3,900 273 117 4,056 

สมคัร 3 ท่าน ๆ ละ 3,300 231 99 3,432 

สมคัร 4 ท่าน ๆ ละ 2,900 203 87 3,016 

ส ารองที่น่ัง  ติดต่อเพิม่เติมได้ที ่   

คุณธนนันท์    089 606 0444  , 090 645 0992  ,  Line  : hrdzenter 
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วิธีการช าระเงิน   เช็คส่ังจ่ายในนาม   บริษทั ศูนย์ส่งเสริมและพฒันาทรัพยากรมนุษย์ จ ากดั 

โอนเงินเข้าบัญชีนาม  บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพฒันาทรัพยากรมนุษย์ จ ากดั  
>> ธนาคารไทยพาณชิย์  สาขาเซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว บัญชีออมทรัพย์  เลขที ่ 206-237-1740 

(กรุณาส่งส าเนาใบฝากเงิน พร้อมใบสมัครมายงับริษทัเพื่อยนืยนัการช าระเงิน และใช้เป็นหลักฐานการสมัครทางอีเมล์  
: hrdzenter@gmail.com, Line : hrdzenter    (ผู้เข้าอบรมรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินข้ามจังหวัด)  
 

 
 
 
 
 
 
การแจ้งยกเลิก: 1. ผู้สมัครสามารถทีจ่ะยกเลิกการเข้าอบรมได้ ในกรณทีี่ท่านยกเลิกก่อนวันงาน 10 วัน  โดยไม่เสีย

ค่าใช้จ่าย 
2. กรณีทีท่่านแจ้งยกเลิกก่อนวันสัมมนาก่อนวันงาน 1-7 วัน บริษทัฯ จะหักค่าธุรการ ร้อยละ 30 ของค่าสมัคร  
3.และในกรณทีี่ท่านยกเลิกในวันสัมมนาหรือไม่มาตามทีส่่งใบสมัครมาแล้ว   บริษัทฯจะไม่คืนเงินใด ๆ  ทัง้ส้ิน   หรือ
หากท่านยงัไม่ช าระค่าสัมมนา  ทางบริษัท ต้องขอเกบ็ค่าธุรการจ านวน  30 %  ทนัท ี   

ท่ีอยู่ในการออกเอกสารหัก ณ ท่ีจ่าย 
ในนามบริษัท  ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จ ากัด  (ส านักงานใหญ่) 
เลขท่ี  171/162  ซอยพุทธบูชา  39 แยก 1-1 
แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ  กรุงเทพฯ  10140 
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี  010 5555 113 021 
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