Professional Help Desk
วิทยากร: ดร.ธธีรธ
์ ร ธีรขว ัญโรจน์

อดีต General Manager - บริหารสินค ้า บริษัท ห ้างสรรพสินค ้าเซ็นทรัล จํากัด
อดีตผู ้จัดการและบริหารการขายอุตสาหกรรมนมไทย(นมตรามะลิ)
R วชาญการวางแผนงาน และพัฒนาระบบงาน
ประสบการณ์ระดับงานบริหารและเป็ นผู ้เชีย
ทีใR คร ๆ ต ้องถามถึงทังV วงการมากกว่า 25 ปี

30 พฤศจิกายน 2560
09.00 – 16.00 น.
** โรงแรมโกลด์ ออร์คด
ิ แบงค็อก (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)
*สถานทีจ
 ัดอบรมอาจเปลีย
 นแปลงได้ตามความเหมาะสม

หล ักการและเหตุผล
่ นีV “การบริการอย่างมืออาชพ
ี ” เป็ นสงิR ทีจ
ืR ถือและ
ในยุคแห่งการบริการเชน
R ําเป็ นอย่างมากต่อการสร ้างความน่าเชอ
การสร ้างความพึงพอใจให ้แก่ลูกค ้า ไม่วา่ จะเป็ นลูกค ้าภายในหรือลูกค ้าภายนอกองค์กรเนืRองจาก ปั ญหาต่างๆ มีความ
ั ซอนขึ
้
ซบ
น
V และ ลูกค ้ามีความต ้องการมากขึน
V โดยเฉพาะอย่างยิงR การบริการของ Help Desk ดังนัน
V สงิR ทีจ
R ะเป็ นอาวุธสร ้าง
ี สงิR ทีเR ป็ นคําถามอยูใ่ นใจผู ้ให ้บริการทีR Help Desk รวมทังV
ความเป็ นเลิศให ้แก่ Help Desk คือ การบริการอย่างมืออาชพ
ี ” หลักสูตรนีม
ผู ้บริหารคือ จะบริการอย่างไรจึงจะเรียกว่า “การบริการอย่างมืออาชพ
V ค
ี ําตอบให ้กับผู ้เข ้าอบรมแน่นอน
หลักสูตรนีV จึงได ้พัฒนาขึน
V มาเพือ
R ให ้ทีมผู ้ให ้บริการ ได ้เรียนรู ้เทคนิคในการเข ้าใจลูกค ้าให ้มากขึน
V ระดมสมองทํา
ั มนาจะ
กิจกรรมประยุกต์การสร ้างบริการอันโดดเด่นตรงใจลูกค ้า รวมถึงการแก ้ปั ญหาให ้ลูกค ้า เมือ
R จบการอบรม ผู ้เข ้าสม
สามารถประยุกต์และต่อยอดความรู ้ด ้านการให ้บริการอย่างเป็ นเลิศได ้ด ้วยตนเอง
ว ัตถุประสงค์
ี
1. เพือ
R ให ้ผู ้เข ้ารับการอบรมได ้ทราบหลักการยุทธวิธแ
ี ละเทคนิคด ้านการให ้บริการอย่างมืออาชพ
2. เพือ
R ให ้ผู ้เข ้ารับการอบรมสามารถนํ าความรู ้ทีไR ด ้ ไปใช ้ ให ้เกิดประโยชน์สงู สุดแก่องค์กร
ห ัวข้อการบรรยายและ Workshop
1. บริการของ Help Desk นัน
V สาํ คัญไฉน?
2. พฤติกรรม ความต ้องการของลูกค ้าในยุคปั จจุบน
ั - เน ้นลูกค ้า Help Desk
่ งว่าง-GAP ระหว่างมุมมองและความเข ้าใจระหว่าง Help Desk กับลูกค ้า)
(เน ้นให ้เห็นชอ
3. ลักษณะพิเศษของการบริการทีR Help Desk ทีจ
R ําเป็ นต ้องรู ้
(เพิม
R เติม 8 วิธส
ี ด
ุ ยอดเทคนิคการจัดการมนุษย์ เพือ
R สร ้างพลังใจอันแข็งแกร่งในการให ้บริการ)
4. สุดยอดบริการให ้โดนใจ/ประทับใจลูกค ้า –รวมถึงทักษะการฟั ง เน ้นในเรือ
R งการฟั งลูกค ้าจบ และให ้เข ้าใจก่อนตอบ
ไม่ทก
ึ ทักคําถามและตอบไปแบบผิดๆ
5. กิจกรรม Role Play “บริการอย่างเข ้าอกเข ้าใจลูกค ้า”- ทางโทรศัพท์
(ปฏิบต
ั ิ พร ้อมให ้เทคนิค / ความเห็นเพิม
R เติมจากวิทยากร เน ้นการเรียนรู ้ลูกค ้า และทําความเข ้าใจลูกค ้าเพือ
R ให ้
สามารถบริการได ้อย่างดีเลิศ)
•
สงิR ทีR Help Desk จะต ้องทําทังV ก่อนให ้บริการ ขณะให ้บริการ และ หลังให ้บริการ
6. ****หัวข ้อพิเศษ วิเคราะห์ลก
ู ค ้า เพือ
R ให ้บริการอย่างเข ้าอกเข ้าใจ
วิเคราะห์ ทําความเข ้าใจประเภทลูกค ้า และ การรับมือกับลูกค ้าแต่ละประเภท
บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซี จําก ัด 40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินจ
ิ ฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร:0-2615-4499, 0-2615-4477-8 โทรสาร:0-2615-4479 อีเมล์: hipotraining@gmail.com, hipotraining@hotmail.com, info@hipotraining.com เว็บไซท์: www.hipotraining.com

้
7. ตัวอย่างคําพูดทีค
R วรใชในการให
้บริการลูกค ้าทีR Help Desk
้
ัพท์
8. มารยาทในการใชโทรศ
ั
้
ั ท์ให ้ดีเลิศ)
(การรับสายโทรศพท์ การวางสาย การโอนสาย การบันทึกข ้อความ และ อืน
R ๆทีจ
R ําเป็ นในการใชโทรศ
พ
9. คุณสมบัต ิ ทัศนคติ บุคลิกภาพ และ EQ ของผู ้ให ้บริการ
10. เทคนิคการแก ้ปั ญหาของ Help Desk -เทคนิคการเจรจาต่อรอง การประนีประนอม การทําให ้ลูกค ้าสงบลง
11. กิจกรรม “แก ้ปั ญหาให ้ลูกค ้า” เน ้นการปฏิบต
ั อ
ิ ย่างเข ้าใจปั ญหาและให ้คําตอบทีล
R ก
ู ค ้าพึงพอใจ
(ปฏิบต
ั ิ พร ้อมให ้เทคนิค / ความเห็นเพิม
R เติมจากวิทยากร เพือ
R ให ้สามารถแก ้ปั ญหาได ้)
12. กิจกรรม “สงิR ทีจ
R ะทําต่อไปให ้องค์กรหลังจากอบรม”- Action Plan
13. กิจกรรม การประเมินและวิเคราะห์ตนเอง
14. สรุป คําถามและคําตอบ- เทคนิคเพิม
R เติมตามทีผ
R ู ้เข ้าอบรมต ้องการเรียนรู ้

้ แทนซ ีR จํากัด
ประกาศนียบ ัตร: บริษัท ไฮโพ เทรนนิงR แอนด์ คอนเซาท์
อ ัตราหล ักสูตร (ต่อ 1 ท่าน)
ชําระภายใน
ประเภท
บุคคลทว ั ไป
สมาชิก HIPO

ั
ค่าสมมนา
3,900.00
3,700.00

พิเศษ! ชําระภายใน 16
ประเภท
บุคคลทว ั ไป
สมาชิก HIPO

ั
ค่าสมมนา
3,700.00
3,400.00

VAT 7%
273.00
259.00

30 พฤศจิกายน 2560

ห ัก ณ ทีจ
 า่ ย 3 %
117.00
111.00

รวมจ่ายสุทธิ
4,056.00
3,848.00

กรณีไม่มห
ี น ังสือห ัก ณ ทีจ
 า่ ย
4,173.00
3,959.00

์ า
ํ เนาหน้าเช็ค)
พฤศจิกายน 2560 (โอนเงินหรือแฟกซส
VAT 7%
259.00
238.00

ห ัก ณ ทีจ
 า่ ย 3 %
111.00
102.00

รวมจ่ายสุทธิ
3,848.00
3,536.00

กรณีไม่มห
ี น ังสือห ัก ณ ทีจ
 า่ ย
3,959.00
3,638.00

วิธก
ี ารชําระเงิน:
1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนีV
1.1 ธนาคารกรุงเทพ บัญชีสะสมทรัพย์ สาขา ซอยอารี เลขทีR 127-4-66322-6
1.2 ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ สาขา พหลโยธิน เลขทีR 014-2-63503-8
R บัญชี บริษัท ไฮโพ เทรนนิงR แอนด์ คอนเซ ้าท์แทนซีR จํากัด
ชือ
และแฟกซ์ใบ Pay in และหนังสือรับรองหัก ณ ทีจ่าย (ถ ้ามี) ทีR 0-2615-4479
ืR บริษัทของท่าน และชือ
R หลักสูตร
พร ้อมระบุชอ
2. ชําระด ้วยเช็คบริษัท สังR จ่าย บริษัท ไฮโพ เทรนนิงR แอนด์ คอนเซ ้าท์แทนซีR จํากัด
3. หัก ณ ทีจ
R า่ ย 3% ทะเบียนนิตบ
ิ ค
ุ คลเลขทีR 0-1055-48105-59-0
บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซี จําก ัด
40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินจ
ิ ฉ ัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คน
ื เงินทีไR ด ้ชําระมาแล ้ว
รายละเอียดเพิม
 เติม กรุณาติดต่อ:
บริษัท ไฮโพ เทรนนิงR แอนด์ คอนเซ ้าท์แทนซีR จํากัด
โทรศัพท์ 02-615-4499, 02-615-4477-8
โทรสาร 02-615-4479
เว็บไซท์ www.hipotraining.com
อีเมล์ hipotraining@gmail.com
เฟสบุค
๊ www.facebook.com/HIPOtraining

อบรม, สัมมนา, งานบริการ, Professional Help Desk, บริการให ้ลูกค ้าประทับใจ, หลักการและเทคนิคด ้านการบริการ, พนักงาน Help Desk,
โทรศัพท์

บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซี จําก ัด 40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินจ
ิ ฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร:0-2615-4499, 0-2615-4477-8 โทรสาร:0-2615-4479 อีเมล์: hipotraining@gmail.com, hipotraining@hotmail.com, info@hipotraining.com เว็บไซท์: www.hipotraining.com

