
360 Hai Bà Trưng, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
0906 616 526|     www.faros.edu.vn|     info@tomato.edu.vn

FAROS EDUCATION & CONSULTING

E M P O W E R I N G  E D U C A T O R S

XÂY DỰNG TRẢI NGHIỆM
KHÁCH HÀNG TRONG GIÁO DỤC

Chương Trình Đào Tạo

Building Customer Experience In Education

Tuyển sinh và chăm sóc khách hàng luôn là một mắt xích then chốt trong các hệ thống giáo dục. 
Và đây cũng là mắt xích khiến nhiều các trường học “đau đầu” nhất: Vì sao tôi rất nỗ lực đầu tư cho 
chất lượng giáo dục nhưng hiệu quả tuyển sinh vẫn chưa tăng? Vì sao tôi rất tâm huyết nhưng phụ 
huynh vẫn không cảm nhận được? Vì sao những sự cố với phụ huynh không đáng có vẫn tiếp tục phát 
sinh? Làm gì đây để toàn đội ngũ của tôi chung sức, chung lòng hướng đến khách hàng hơn và hạnh 
phúc hơn với công việc chăm sóc phụ huynh, học sinh của mình?

Quản trị Trải nghiệm Khách hàng (Customer Experience) là một câu chuyện lâu nay đã được đề 
cao ở các tổ chức hoạt động trong ngành dịch vụ. Tuy nhiên không nhiều người làm giáo dục 
hiểu rằng điều khiến khách hàng tìm đến và ở lại với mình không chỉ là chương trình hay hoặc 
giáo viên tốt, mà là tất cả những trải nghiệm họ cảm nhận được từ không gian giáo dục đó. 
Chương trình đào tạo “Xây dựng Trải nghiệm Khách hàng trong Giáo dục” giúp các trường học 
biết cách xây dựng và quản lý các tương tác với khách hàng một cách có chủ đích, khiến cho những 
giá trị vô hình của giáo dục trở nên rõ ràng hơn với phụ huynh và học sinh, gia tăng sự hài lòng, 
củng cố “vốn niềm tin và bớt đi những sự cố làm rạn nứt mối quan hệ nhà trường - gia đình.

Sau khi hoàn tất lớp học, người học sẽ:
Hiểu được tầm quan trọng của việc xây dựng trải 
nghiệm khách hàng/ phụ huynh trong một tổ 
chức giáo dục.
Xác định được hành trình khách hàng/ phụ huynh 
đến với tổ chức của mình và đâu là những mắt 
xích cần cải thiện.
Nhận biết những lỗi, những sự cố thường gặp 
trong quá trình giao tiếp với phụ huynh
Biết cách giao tiếp giải quyết các vấn đề/ sự cố 
của khách hàng/ phụ huynh dựa trên tư duy cùng 
thắng, thấu hiểu lẫn nhau.

Lãnh đạo và các quản lý chủ chốt 
Người phụ trách công tác tuyển sinh, chăm sóc 
phụ huynh
Người làm công tác marketing, quảng bá trường học
Người điều phối công tác giáo vụ, chăm sóc học sinh, 
giáo viên chủ chốt,

MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG TRÌNH

KHÁI QUÁT VỀ CHƯƠNG TRÌNH

Chương trình phù hợp với đối tượng sau đây trong tổ chức giáo dục:



NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

Chương trình gồm 2 phiên bản: Khoá chuẩn (14 giờ, 2 ngày) và Khóa tinh gọn (8 giờ, 1 ngày). 
Những nội dung đánh dấu (*) bên dưới là những nội dung chỉ có trong Khoá chuẩn.

Chuyên đề 1: Trải nghiệm Khách hàng (Customer Experience /CX) trong tổ chức giáo dục
“Trải nghiệm khách hàng” (Customer Experience/CX) là gì? Tầm quan trọng của xây dựng CX 
trong tổ chức giáo dục.
Hành trình khách hàng trong tổ chức giáo dục. Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định của 
khách hàng & các lỗi thường gặp (*)
“Bản đồ hành trình khách hàng” (Customer Journey Map) là gì?
Thực hành vẽ Bản đồ hành trình khách hàng trong tổ chức giáo dục của mình & xác định các 
“điểm chạm” quan trọng cần cải tiến trong hành trình đó.

Chuyên đề 2: “Cửa sổ hành vi” của khách hàng
Xây dựng “Vốn niềm tin” với khách hàng. Vai trò của các mắt xích thiết yếu (tuyển sinh, 
giáo viên...) trong củng cố vốn niềm tin với học sinh/ học viên/ phụ huynh. (*)
“Cửa sổ hành vi” là gì?
Áp dụng mô hình “cửa sổ hành vi” trong quan sát và xác định vấn đề của khách hàng
“Cùng thắng với khách hàng” 

Chuyên đề 3: Lắng nghe & phản hồi hiệu quả 
“Giải mã” thông điệp thực sự của khách hàng
Áp dụng Lắng nghe chủ động để giải 
toả bức xúc của khách hàng
Thực hành Lắng nghe chủ động trong 
các tình huống thường gặp với phụ 
huynh/ học sinh (*)
“Đương đầu” hiệu quả với khách hàng 
mà không gây tổn thương.

Chuyên đề 4: Giải quyết xung đột với 
khách hàng trong tổ chức giáo dục (*)

Nhận biết nguyên nhân gây xung đột
Chuyển đổi hành vi của khách hàng
Tìm kiếm phương án hoá giải xung đột 
trong các tình huống xung đột giữa nhà 
trường với người học/ phụ huynh
Trường học hạnh phúc.


