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

 

วันพุธท่ี  15  กุมภาพันธ์  2566 เวลา 9.00 น. – 16.00 น. 

@ Novotel Bangkok Hotel ซอยสุขุมวิท 20   ใกล้ BTS อโศก กทม.  ** สถานท่ีอาจมีการเปลี่ยนแปลง   

 

พเิศษสมคัร 2 ท่านลดเพิม่  500.- 
หรือสมัคร  3 ท่าน เข้าฟรี + 1 ท่านทันที !!! 

วิทยากร    อาจารย์ประภาภรณ์   พนัสพรประสิทธ์ิ 

วิทยากรดีเด่น ประจ าปี 2560 สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี ไทย-ญ่ีปุ่น 
               อดีต เลขานุการฝ่ายจดัการและผูจ้ดัการฝ่ายบริหารทัว่ไป บริษทั อุตสาหกรรมท าเคร่ืองแกว้ไทย จ ากดั (มหาชน), เลขานุการ

กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั เอสโซ่ แสตนดาร์ด (ประเทศไทย) จ ากดั และบริษทั เบอร์ล่ี ยคุเกอร์ จ ากดั, เลขานุการผูจ้ดัการฝ่ายบุคคล 
บริษทั ปูนซิเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน)   ปัจจุบัน อาจารยแ์ละวิทยากรอิสระในมหาวิทยาลยัและบริษทัชั้นน าต่างๆ,  ผูเ้ขียน

หนงัสือ “ความสุขท่ีแทจ้ริงของอาชีพเลขานุการ” และหนงัสือ  "ศกัยภาพการบริหารงานธุรการแบบครบวงจร 

 

หลกัการและเหตุผล 

    การติดต่อส่ือสารดว้ยภาษาองักฤษทางโทรศพัทน์ั้นเป็นเร่ืองยาก แลว้จะสนทนาให้ง่ายได้
อยา่งไร สนทนาอยา่งไรท่ีจะไม่เสียมารยาทสากลในการส่ือสารทางโทรศพัท ์ ค าไหนท่ีควรใชต้ั้งแต่จุด
เลก็จุดนอ้ย จนกระทัง่การจดัการ และการใชส้ านวนเม่ือเกิดค าต่อวา่จากลูกคา้  การเรียนรู้ในบทสนทนา
โทรศพัทแ์บบมืออาชีพจะท าไดอ้ยา่งไร 
 

วัตถุประสงค์ 

          1. สามารถวเิคราะหปั์ญหาเม่ือตอ้งสนทนากบัชาวต่างชาติทางโทรศพัท ์

          2. สามารถเลือกใชค้ าและรักษามารยาทสากลในการส่ือทางโทรศพัท์ 

          3. สามารถเลือกใชเ้ทคนิคภาษาองักฤษแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ในระหวา่งการสนทนา 
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หัวข้อหลกัสูตร  (Course  Outlines) 
1.   วิเคราะห์ปัญหาเม่ือตอ้งสนทนากบัชาวต่างชาติทางโทรศพัท ์ (Commonly problems in foreign language 

telephone conversation) 
2.  เทคนิคในการใชโ้ทรศพัทใ์หเ้ป็นผล  (Effective  Telephone conversation  technic) 

- การใชถ้อ้ยค าในการสนทนา  (Proper  technical words) 
- หลกัเกณฑ ์ และขั้นตอนในการพูด  การฟัง  และการเจรจาโตต้อบ (Principles and pointers for listening 
and conversing) 
- ขอ้ความและน ้าเสียงท่ีควรหลีกเล่ียง  (Mistakes to avoid via telephone conversation) 
- จิตวิทยาในการฟังค าบ่น  และต าหนิ  ของลูกคา้ (How to deal with customer complaints) 

          3.   มารยาทสากลในการส่ือทางโทรศพัท ์ (Etiquette for talking to foreigners) 
- การทกัทาย  (Greetings) 
- การเร่ิมสนทนา  (Starting a conversation) 
- การแนะน าตวัเอง  และผูอ่ื้น  (Introducing yourself and others) 
- การเลือกรับบางสาย  (Call screening) 

4.  การส่ือทางโทรศพัทด์ว้ยภาษาองักฤษแต่ละกรณี   (Practical English phrases for various situations) 
- การตอบรับ  (Answering) 
- การสอบถาม  (Asking questions) 
- การจดบนัทึกขอ้ความ (Note taking) 
- การโอนสาย  (Transferring the line) 
- การฝากขอ้ความกบับุคคล (Leaving messages) 

5.  ภาษาองักฤษกรณีแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ในการสนทนา  (English for dealing with complaints) 
      - ลูกคา้คอยนาน  (Waiting line) 
      - ลูกคา้ต าหนิ  หรือร้องเรียน  (Criticizing  or  complaining line) 
      - ลูกคา้มีอารมณ์โกรธ  (Get angry line) 

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

รวมค่าเอกสารประกอบการอบรม คา่อาหารว่าง 2 ม้ือ อาหารกลางวันและใบรบัรองวุฒิบตัร 

สถานภาพ ค่าลงทะเบียน ภาษีมูลค่าเพิม่ 7% ภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3 % ราคาสุทธิ 

ราคาพเิศษท่านละ 3,900 273 117 4,056 

สมัคร 2 ท่านลดเพิม่ 500.- 7,300 511 219 7,592 

สมัคร 3 เข้าฟรีเพิม่ + 1 ท่าน 11,700 819 351 12,168 

 
 

 

รายละเอียดหลักสูตรอื่น ๆ  เพิม่เติมได้ท่ีนี่  คลิ๊ก  http://www.hrdzenter.com/ 
 

ส ารองที่นั่ง  ติดต่อเพ่ิมเติมได้ที่     คุณธนนันท์     090 645 0992 , 089 606 0444, Line :  hrdzenter  www.facebook.com/hrdzenter,   
IG : hrd_zenter  www.hrdzenter.com ,E-mail : hrdzentertraining@gmail.com , jiw473@gmail.com 

รายละเอียดการช าระเงนิ 

 การชำระเงิน โอนเขา้บัญชี ในนาม บริษทั ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนษุย์ จำกัด   

  บญัชีออมทรัพย์  เลขที่บัญชี 206-237-174-0 
 กรณีชำระเงินแล้ว กรุณา Scan  หรือถ่ายรูป  สลิป Pay in มาที่  Line  : hrdzenter    
 หรือ mail  : hrdzentertraining@gmail.com, jiw473@gmail.com 

กรุณาหัก ณ ทีจ่่าย 3 % ในนาม บริษทั ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนษุย์ จำกัด  เลขที่ผู้เสียภาษี 0105555113021 
เลขที่ 171/162  ซอยพุทธบูชา 39  แยก 1-1  แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ  กรงุเทพฯ  10140 (สำนักงานใหญ่)   
เลขที่ผู้เสียภาษี 0105555113021 
 
 
 

                                      

 

 Scan  QR Code   กรอกใบสมัคร Online 

 

การแจ้งยกเลิก:  

1. ผู้สมัครสามารถที่จะยกเลิกการเข้าอบรมได้ ในกรณีที่ท่านยกเลิกก่อนวันงาน 10 วัน  โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  2. กรณีที่ท่านแจ้ง

ยกเลิกก่อนวันสัมมนาก่อนวันงาน  1-7 วัน บริษัทฯ จะหักค่าธุรการ ร้อยละ 30 ของค่าสมัคร    
3.และในกรณีที่ท่านยกเลิกในวันสัมมนาหรือไม่มาตามที่ส่งใบสมัครมาแล้ว   บริษัทฯจะไม่คืนเงินใด ๆ  ทั้งส้ิน   หรือหากท่านยัง

ไม่ช าระค่าสัมมนา  ทางบริษัท ต้องขอเกบ็ค่าธุรการจ านวน  30 %  ทันท ี   
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