
 

 
บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จาํกดั 40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉัย  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพฯ 10400                             
โทร:0-2615-4499, 0-2615-4477-8 โทรสาร:0-2615-4479 อเีมล:์ hipotraining@gmail.com, hipotraining@hotmail.com, info@hipotraining.com เว็บไซท:์ www.hipotraining.co.th  

Call Center Supervisor  
 

วทิยากร: ดร.ธธรีธ์ร ธรีขวญัโรจน ์
อดตี General Manager - บรหิารสนิคา้ บรษัิท หา้งสรรพสนิคา้เซน็ทรัล จํากดั 

อดตีผูจ้ดัการและบรหิารการขายอตุสาหกรรมนมไทย(นมตรามะล)ิ 
และผา่นงานดา้นการขายและการตลาดจาก Marriott Royal Garden Resorts Group 
รวมประสบการณ์การทํางานดา้นการขาย การตลาดและการบรกิารมากกวา่ 25 ปี 

 

13 มถินุายน 2562 
09.00 – 16.00 น. 

** โรงแรมโกลด ์ออรค์ดิ กรงุเทพฯ (ถนนวภิาวดฯี-สทุธสิาร) 
 

*สถานทีWจัดอบรมอาจเปลีWยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
 
หลกัการและเหตผุล 
 หลักสตูรนีXจงึไดพั้ฒนาขึXนมาเพืWอตอบสนองใหผู้เ้ขา้อบรม/ Supervisor ของ Call Center ไดรั้บความรู ้เทคนคิและ
ประสบการณ์จรงิในการเขา้ใจปัญหาต่างๆทีWอาจเกดิขึXนในขณะปฏบิัตงิาน เพืWอเรยีกความพอใจของลูกคา้กลับคืน รวมถงึ
สรา้งภาวะผูนํ้าทีWดใีหเ้ป็นทีWประจักษ์แก่สายตาลูกนอ้ง ระดมสมองทํากจิกรรมประยุกตก์ารเรยีนรูส้ไตลข์องตนในการเป็น
หัวหนา้ เมืWอจบการอบรมผูเ้ขา้สมัมนาจะสามารถประยุกตแ์ละต่อยอดความรูด้า้นการใหบ้รกิารอย่างประทับใจอย่างสัมฤทธิc
ผลไดด้ว้ยตนเอง 
 

วตัถปุระสงค ์
1. เพืWอใหผู้เ้ขา้รับการอบรมไดท้ราบหลักการและเทคนคิดา้นการเป็นหัวหนา้ชั Xนยอดของ Call Center   
2. เพืWอใหผู้เ้ขา้อบรมสามารถนําความรูท้ีWไดไ้ปประยุกตใ์ชใ้นการบรหิารการปฏบิัตดิา้น Call Center การชว่ยพนักงาน

แกปั้ญหาตา่งๆ รวมถงึสรา้งภาวะผูนํ้าทีWดใีหเ้ป็นทีWประจักษ์แกส่ายตาลกูนอ้ง  
3. เพืWอใหผู้เ้ขา้รับการอบรมสามารถนําความรูท้ีWได ้ไปใช ้ใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุแกอ่งคก์ร  

 
หวัขอ้การบรรยายและ Workshop 
1. บทบาท และ หนา้ทีWหลักของการเป็นหัวหนา้งาน: Supervisor  
(รวมถงึบทบาทการเชืWอมตอ่นโยบายจากผูบ้รหิารสูพ่นักงาน) 

2. เทคนคิการเขา้ใจลกูนอ้ง และ จติวทิยาการปรับตัวของหัวหนา้เขา้หาลูกนอ้ง 
3. เขา้ใจลักษณะของงาน Call Center ทีWมผีลตอ่การปฏบิตังิานของพนักงาน 
4. การผลักดันปัญหาทีWยังไมไ่ดรั้บการแกไ้ขใหห้มดสิXน-กําหนดตารางการประชมุ 
5. การสรา้งวฒันธรรมใหล้กูนอ้งระบายความเครยีด 
6. การสัWงงาน และ การสอนงานใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน 
7. กจิกรรม Workshop: การสอนงานอยา่งไดผ้ลสําหรบังาน Call Center 
8. การแกปั้ญหาตา่งๆ ในระหวา่งปฏบิัตงิาน 
9. การตดิตามชว่ยเหลอืและการใหคํ้าแนะนําจากการวเิคราะหจุ์ดอ่อนจุดแข็งลกูนอ้ง 
10. การจูงใจ และ การชมเชย 
11. การกล่าวตักเตอืน 
12. เรยีนรูส้ไตลต์ัวเองในการเป็นหัวหนา้งาน 
13. สรุป คําถามและคําตอบ- เทคนคิเพิWมเตมิตามทีWผูเ้ขา้อบรมตอ้งการเรยีนรู ้
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ประกาศนยีบตัร: บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั 
                                                                              
อัตราหลักสตูร (ตอ่ 1 ทา่น) 

ชําระภายใน 13 มถินุายน 2562  
ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 

บคุคลท ั�วไป 4,500.00 315.00 135.00 4,680.00 4,815.00 
สมาชกิ HIPO - - - - - 

พเิศษ! ชําระภายใน 29 พฤษภาคม 2562 (โอนเงนิ หรอื แฟกซส์าํเนาหนา้เช็ค) 
ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 

บคุคลท ั�วไป 4,300.00 301.00 129.00 4,472.00 4,601.00 
สมาชกิ HIPO - - - - - 

วธิกีารชําระเงนิ:  
1. โอนผ่านบัญชธีนาคาร ดงันีX 
1.1 ธนาคารกรงุเทพ สาขาซอยอาร ีบญัชสีะสมทรัพย ์เลขทีW 127-4-66322-6 
1.2 ธนาคารไทยพาณชิย ์บญัชอีอมทรัพย ์สาขาพหลโยธนิ เลขทีW 014-2-63503-8 

          ชืWอบญัช ีบรษัิท ไฮโพ เทรนนิWง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีW จํากดั   
          และแฟกซใ์บ Pay in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจี่าย (ถา้ม)ี ทีW 0-2615-4479  
          พรอ้มระบชุืWอบรษัิท เบอรต์ดิตอ่ของท่าน ชืWอหลกัสตูรและวนัอบรม 
2.  ชาํระดว้ยเชค็สัWงจา่ย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิWง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีW จํากดั (สาํนักงานใหญ)่ 
3.  หัก ณ ทีWจา่ย 3% เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษี 0-1055-48105-59-0 
     บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั   
     40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉยั แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
4. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิทีWไดช้าํระมาแลว้   
 
รายละเอยีดเพิ�มเตมิ กรณุาตดิตอ่: 
บรษัิท ไฮโพ เทรนนิWง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีW จํากดั 
โทรศพัท:์ 02-615-4499, 02-615-4477-8    
แฟกซ:์ 02-615-4479 Hotline: 086-3183151-2 
เวปไซด:์ www.hipotraining.co.th  
อเีมล:์ hipotraining@gmail.com  
ไอด ีไลน:์ hipotraining 
เฟสบุค๊: www.facebook.com/HIPOtraining  

 
 
 
 
 
 
 

 

อบรม, สมัมนา, งานบรกิาร, หัวหนา้,ผูจ้ดัการ, Call Center, ลกูคา้,ประทับใจ, หลกัการ, เทคนคิ, พนักงาน, ขอ้รอ้งเรยีน 


