Professional Call Center
วิทยากร: อาจารย์ณรงค์ มโนวชริ สรรค์

ทีป
B รึกษา ศูนย์ถน
ั ยรักษ์ โรงพยาบาลศิรริ าช, วิทยากรสถาบันฝึ กอบรมมากมาย,
ด ้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ฝ่ ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
บริหารโครงการอบรม/สัมมนา เป็ นวิทยากร และพัฒนาโครงการ

24 มกราคม 2561
09.00 – 16.00 น.
** โรงแรมโกลด์ ออร์คด
ิ กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)
*สถานทีจ
B ัดอบรมอาจเปลีย
B นแปลงได ้ตามความเหมาะสม

หล ักการและเหตุผล
่ นีT “บริการให ้ลูกค ้าประทับใจ” เป็ นสงิB ทีจ
ในยุคการแข่งขันทีท
B วีความรุนแรงเชน
B ํ าเป็ นมากต่อการแย่งชงิ และรักษา
ลูกค ้าไว ้ การบริการให ้ดีเลิศจนสามารถสร ้างความพึงพอใจให ้กับลูกค ้า จึงเป็ นอาวุธทีส
B ําคัญในการสร ้างความเป็ นเลิศให ้
ั ผัส ลูกค ้าจะประทับใจหรือไม่
ธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิงB การบริการจาก Call Center ซงึB ถือว่าเป็ นจุดแรกทีล
B ก
ู ค ้าสม
ประทับใจ เริม
B ต ้นทีน
B !ีB !!!! สงิB ทีเB ป็ นคําถามอยู่ในใจผู ้ให ้บริการทีB Call Center รวมทังT ผู ้บริหารคือ จะบริการอย่างไรจึงจะ
เรียกว่า “Service Excellence” หลักสูตรนีม
T ค
ี ําตอบให ้กับผู ้เข ้าอบรมแน่นอน
หลัก สูตรนีTจงึ ได ้พั ฒนาขึน
T มาเพืBอตอบสนองให ้ผู ้เข ้าอบรม/ พนั กงาน Call Center ได ้รั บความรู ้ เทคนิค และ
ประสบการณ์จริงในการเข ้าใจลูกค ้าและสร ้างความประทับใจให ้ดิงB ลึกมากขึน
T ระดมสมองทํากิจกรรมประยุกต์การสร ้างการ
ี ง เมือ
ั มนาจะสามารถประยุกต์และต่อ
บริการทีด
B เี ลิศให ้กับลูกค ้า โดยหนักเน ้นในเรือ
B งคําพูดและนํT าเสย
B จบการอบรมผู ้เข ้าสม
ั ฤทธิผ
ยอดความรู ้ด ้านการให ้บริการอย่างประทับใจอย่างสม
b ลได ้ด ้วยตนเอง
ว ัตถุประสงค์
1. เพือ
B ให ้ผู ้เข ้ารับการอบรมได ้ทราบหลักการและเทคนิคด ้านการบริการให ้โดนใจลูกค ้า
้
ิ ธิภาพ จนถูกอกถูกใจ
2. เพือ
B ให ้ผู ้เข ้าอบรมสามารถนํ าความรู ้ทีไB ด ้ไปประยุกต์ ใชในการบริ
หารลูกค ้าได ้อย่างมีประสท
ลูกค ้า
3. เพือ
B ให ้ผู ้เข ้ารับการอบรมสามารถนํ าความรู ้ทีไB ด ้ ไปใช ้ ให ้เกิดประโยชน์สงู สุดแก่องค์กร
ห ัวข้อการบรรยายและ Workshop
1. บริการ Call Center นัน
T สําคัญไฉน?
2. เข ้าใจพฤติกรรมและความต ้องการของลูกค ้าทีต
B ด
ิ ต่อทางโทรศัพท์
3. ลักษณะพิเศษของCall Center ทีจ
B ํ าเป็ นต ้องรู ้
(9 วิธส
ี ด
ุ ยอดเทคนิคการจัดการมนุษย์ เพือ
B สร ้างพลังใจอันแข็งแกร่งในการให ้บริการ)
ี ง (เน้นในเรือ
4. สุดยอดบริการให ้โดนใจ/ประทับใจลูกค ้า – ท ักษะการฟัง และ นําM เสย
 งการฟังลูกค้าจบ และให้
เข้าใจก่อนตอบไม่ assume คําถามและตอบไปแบบผิดๆ
ั ท์
• โทรศพ
5. กิจกรรม Role Play “บริการอย่างเข ้าอกเข ้าใจลูกค ้า”- ทางโทรศัพท์
(ปฏิบต
ั ิ พร ้อมให ้เทคนิค / ความเห็นเพิม
B เติมจากวิทยากร เพือ
B ให ้สามารถบริการได ้อย่างดีเลิศ)
6. ****หัวข ้อพิเศษ วิเคราะห์ลก
ู ค ้า เพือ
B ให ้บริการอย่างเข ้าอกเข ้าใจ เลือกแค่ลก
ู ค ้าอารมณ์ และ เหตุผล ลูกค ้าภาพ
ใหญ่และรายละเอียด

วิเคราะห์ ทําความเข้าใจประเภทลูกค้า และ การร ับมือก ับลูกค้าแต่ละประเภท

้
7. ****หัวข ้อพิเศษ ตัวอย่างคําพูดทีค
B วรใชในการให
้บริการลูกค ้าทางโทรศัพท์
้
ัพท์
8. มารยาทในการใชโทรศ
้
ั ท์ให ้ดีเลิศ)
(การรับสายโทรศัพท์ การวางสาย การโอนสาย การบันทึกข ้อความ และ อืน
B ๆทีจ
B ําเป็ นในการใชโทรศ
พ
9. การแก ้ปั ญหาเฉพาะหน ้า
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.co.th

10.การจัดการข ้อร ้องเรียน ความไม่พอใจ และคําตําหนิจากลูกค ้า
11.เทคนิคการเจรจาต่อรอง, การประนีประนอม, การทําให ้ลูกค ้าสงบ
12.การประเมินตนเอง
13.สรุป คําถามและคําตอบ- เทคนิคเพิม
B เติมตามทีผ
B ู ้เข ้าอบรมต ้องการ

ประกาศนียบ ัตร: บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซ ี จําก ัด
อ ัตราหล ักสูตร (ต่อ 1 ท่าน)
ชําระภายในว ันที 24
ประเภท
บุคคลทว ั ไป
สมาชิก HIPO

ค่าส ัมมนา
3,900.00
3,700.00

VAT 7%
273.00
259.00

พิเศษ! ชําระภายในว ันที 9

มกราคม 2561

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)
มกราคม 2561 (โอนเงิน หรือ แฟกซส

ั
VAT 7%
ห ัก ณ ทีจ
 า่ ย 3 %
ประเภท
ค่าสมมนา
รวมจ่ายสุทธิ
บุคคลทว ั ไป
3,700.00
259.00
111.00
3,848.00
สมาชิก HIPO
3,400.00
238.00
102.00
3,536.00
วิธก
ี ารชําระเงิน:
1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนีT
1.1 ธนาคารกรุงเทพ บัญชีสะสมทรัพย์ สาขา ซอยอารี เลขทีB 127-4-66322-6
1.2 ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ สาขา พหลโยธิน เลขทีB 014-2-63503-8
B บัญชี บริษัท ไฮโพ เทรนนิงB แอนด์ คอนเซ ้าท์แทนซีB จํากัด
ชือ
และแฟกซ์ใบ Pay in และหนังสือรับรองหัก ณ ทีจ่าย (ถ ้ามี) ทีB 0-2615-4479
ืB บริษัทของท่าน และชือ
B หลักสูตร
พร ้อมระบุชอ
2. ชําระด ้วยเช็คบริษัท สังB จ่าย บริษัท ไฮโพ เทรนนิงB แอนด์ คอนเซ ้าท์แทนซีB จํากัด
3. หัก ณ ทีจ
B า่ ย 3% ทะเบียนนิตบ
ิ ค
ุ คลเลขทีB 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
ื เงินทีไB ด ้ชําระมาแล ้ว

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

รายละเอียดเพิม
 เติม กรุณาติดต่อ:
HIPO Training and Consultancy Co., Ltd.
Telephone: 02-615-4499, 02-615-4477-8
Fax: 02-615-4479 Hotline: 086-3183151-2
Website: www.hipotraining.co.th
E-mail: hipotraining@gmail.com
ID Line: hipotraining
Facebook: www.facebook.com/HIPOtraining

อบรม, สัมมนา, งานบริการ, Professional Call Center, บริการ, ลูกค ้าประทับใจ, หลักการ, เทคนิค, พนักงาน, ข ้อร ้องเรียน
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.co.th

