Outline Hipo

Call Center Supervisor
วิทยากร: อาจารย์สพ
ุ จน์ กฤษฎาธาร
อดีต Business Unit Manager ฝ่ ายขายและฝ่ ายการตลาด
บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จํากัด จากสหรัฐอเมริกา
T จํากัด (มหาชน)
Senior Manager ฝ่ ายขายและบริการ บริษัท เทเลคอมเอเชีย คอร์ปอเรชัน
และ ฝ่ ายขายและฝ่ ายการตลาด บริษัท เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ (ไทย) จํากัด จากเยอรมนี
จากประสบการณ์ตรงและจริงในวงการทีม
T ากด ้วยคุณภาพกว่า 30 ปี

3 กุมภาพ ันธ์ 2563
09.00 – 16.00 น.
** โรงแรมโกลด์ ออร์คด
ิ กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)
*สถานทีจT ัดอบรมอาจเปลียT นแปลงได ้ตามความเหมาะสม

หล ักการและเหตุผล
หลักสูตรนีจ
] งึ ได ้พัฒนาขึน
] มาเพือ
T ตอบสนองให ้ผู ้เข ้าอบรม/ Supervisor ของ Call Center ได ้รับความรู ้ เทคนิคและ
ประสบการณ์จริงในการเข ้าใจปั ญหาต่างๆทีอ
T าจเกิดขึน
] ในขณะปฏิบัต งิ าน เพืTอเรียกความพอใจของลูกค ้ากลับคืน รวมถึง
สร ้างภาวะผู ้นํ าทีด
T ใี ห ้เป็ นทีป
T ระจั กษ์ แก่สายตาลูก น ้อง ระดมสมองทํากิจกรรมประยุกต์การเรียนรู ้สไตล์ของตนในการเป็ น
ั มนาจะสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู ้ด ้านการให ้บริการอย่างประทับใจอย่างสัมฤทธิg
หัวหน ้า เมือ
T จบการอบรมผู ้เข ้าสม
ผลได ้ด ้วยตนเอง
ว ัตถุประสงค์
ั ] ยอดของ Call Center
1. เพือ
T ให ้ผู ้เข ้ารับการอบรมได ้ทราบหลักการและเทคนิคด ้านการเป็ นหัวหน ้าชน
้
2. เพือ
T ให ้ผู ้เข ้าอบรมสามารถนํ าความรู ้ทีไT ด ้ไปประยุกต์ใชในการบริ
หารการปฏิบัตด
ิ ้าน Call Center การชว่ ยพนั กงาน
แก ้ปั ญหาต่างๆ รวมถึงสร ้างภาวะผู ้นํ าทีด
T ใี ห ้เป็ นทีป
T ระจักษ์ แก่สายตาลูกน ้อง
3. เพือ
T ให ้ผู ้เข ้ารับการอบรมสามารถนํ าความรู ้ทีไT ด ้ ไปใช ้ ให ้เกิดประโยชน์สงู สุดแก่องค์กร
ห ัวข้อการบรรยายและ Workshop
1. บทบาท และ หน ้าทีห
T ลักของการเป็ นหัวหน ้างาน: Supervisor
ืT มต่อนโยบายจากผู ้บริหารสูพ
่ นักงาน)
(รวมถึงบทบาทการเชอ
2. เทคนิคการเข ้าใจลูกน ้อง และ จิตวิทยาการปรับตัวของหัวหน ้าเข ้าหาลูกน ้อง
3. เข ้าใจลักษณะของงาน Call Center ทีม
T ผ
ี ลต่อการปฏิบต
ั งิ านของพนักงาน
ิ] -กําหนดตารางการประชุม
4. การผลักดันปั ญหาทีย
T ังไม่ได ้รับการแก ้ไขให ้หมดสน
5. การสร ้างวัฒนธรรมให ้ลูกน ้องระบายความเครียด
6. การสงัT งาน และ การสอนงานให ้เป็ นไปตามมาตรฐาน
7. กิจกรรม Workshop: การสอนงานอย่างได้ผลสําหร ับงาน Call Center
8. การแก ้ปั ญหาต่างๆ ในระหว่างปฏิบัตงิ าน
9. การติดตามชว่ ยเหลือและการให ้คําแนะนํ าจากการวิเคราะห์จด
ุ อ่อนจุดแข็งลูกน ้อง
10. การจูงใจ และ การชมเชย
11. การกล่าวตักเตือน
12. เรียนรู ้สไตล์ตัวเองในการเป็ นหัวหน ้างาน
13. สรุป คําถามและคําตอบ- เทคนิคเพิม
T เติมตามทีผ
T ู ้เข ้าอบรมต ้องการเรียนรู ้

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
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ประกาศนียบ ัตร: บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซ ี จําก ัด
อัตราหลักสูตร (ต่อ 1 ท่าน)
ชําระภายใน 3
ประเภท
บุคคลทว ั ไป
สมาชิก HIPO

ั
ค่าสมมนา
4,500.00
4,300.00

พิเศษ! ชําระภายใน 20
ประเภท
บุคคลทว ั ไป
สมาชิก HIPO

ั
ค่าสมมนา
4,300.00
4,000.00

VAT 7%
315.00
301.00

กุมภาพ ันธ์ 2563

ห ัก ณ ทีจ
 า่ ย 3 %
135.00
129.00

รวมจ่ายสุทธิ
4,680.00
4,472.00

กรณีไม่มห
ี น ังสือห ัก ณ ทีจ
 า่ ย
4,815.00
4,601.00

์ า
ํ เนาหน้าเช็ค)
มกราคม 2563 (โอนเงิน หรือ แฟกซส
VAT 7%
301.00
280.00

ห ัก ณ ทีจ
 า่ ย 3 %
129.00
120.00

รวมจ่ายสุทธิ
4,472.00
4,160.00

กรณีไม่มห
ี น ังสือห ัก ณ ทีจ
 า่ ย
4,601.00
4,280.00

วิธก
ี ารชําระเงิน:
1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนี]
1.1 ธนาคารกรุงเทพ สาขาซอยอารี บัญชีสะสมทรัพย์ เลขทีT 127-4-66322-6
1.2 ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ สาขาพหลโยธิน เลขทีT 014-2-63503-8
T บัญชี บริษัท ไฮโพ เทรนนิงT แอนด์ คอนเซ ้าท์แทนซีT จํากัด
ชือ
และแฟกซ์ใบ Pay in และหนังสือรับรองหัก ณ ทีจ่าย (ถ ้ามี) ทีT 0-2615-4479
ืT บริษัท เบอร์ตด
T หลักสูตรและวันอบรม
พร ้อมระบุชอ
ิ ต่อของท่าน ชือ
2. ชําระด ้วยเช็คสังT จ่าย บริษัท ไฮโพ เทรนนิงT แอนด์ คอนเซ ้าท์แทนซีT จํากัด (สํานั กงานใหญ่)
3. หัก ณ ทีจ
T า่ ย 3% เลขประจําตัวผู ้เสียภาษี 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
ื เงินทีไT ด ้ชําระมาแล ้ว
รายละเอียดเพิม
 เติม กรุณาติดต่อ:
บริษัท ไฮโพ เทรนนิงT แอนด์ คอนเซ ้าท์แทนซีT จํากัด
โทรศัพท์: 02-615-4499, 02-615-4477-8
แฟกซ์: 02-615-4479 Hotline: 086-3183151-2
เวปไซด์: www.hipotraining.co.th
อีเมล์: hipotraining@gmail.com
ไอดี ไลน์: hipotraining
เฟสบุค
๊ : www.facebook.com/HIPOtraining

อบรม, สัมมนา, งานบริการ, หัวหน ้า,ผู ้จัดการ, Call Center, ลูกค ้า,ประทับใจ, 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

