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หัวข้อ บริการที่เป็นเลิศด้วยหลัก SMART TEAM
สัมมนาวันพุธที่ 14 ตุลาคม 2563 ณ โรงแรม โนโวเทล สุขุมวิท 20 (สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง)
หลักการและเหตุผล
พูดถึงคาว่า SMART (สมาร์ท) เราอาจคุ้นหู ว่าหมายถึงหล่อ สวย ดูดี ฉลาด อัจฉริยะ ท่าทางดี ดูอบอุ่น แต่เราคง
ต้องมาพูดถึง SMART ที่เกี่ยวกับการทางานในองค์กรในด้านของงานบริการ
SMART มาจากอะไรกันบ้าง
S (Service mind) หมายถึง มีจิตใจ มุ่งมั่น ในการให้บริการที่ดี
M (Mastery) หมายถึง การเรียนรู้และการทางานอย่างมืออาชีพ
A (Accountability) หมายถึง การทางานอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม ซื่อสัตย์
R (Relationship) หมายถึง การมีสัมพันธภาพที่ดี มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
T (Team work) หมายถึง การทางานเป็นทีม
ในยุคปัจจุบันเป็นยุคของการแข่งขัน ลูกค้าสามารถเข้าถึงสิ่งที่ต้องการเลือกใช้บริการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ในฐานะที่
เราเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร เราต้องช่วยกันในการสร้างงานบริการให้ลูกค้าของเราประทับใจ และพึงพอใจสูงสุดเพื่อช่วยบอกต่อให้
กลับองค์กรของเรา
หลักการทางานโดยใช้ SMART เข้ามาช่วยนั้นทุกคนในองค์กรต้องมีเป้าหมายเดียวกัน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของธุรกิจ
“ทุกตาแหน่งหน้าที่คือ ฟันเฟืองสาคัญที่ช่วยกันขับเคลื่อนไปสู่ความสาเร็จ” เราต้องสร้างหลายด้านประกอบกัน รวมถึงแนวทาง
ของการมีทัศนคติในการคิดดี คิดบวก ความรู้ ความเข้าใจ รวมทั้งความรักในงานที่ทา อันที่จริงงานบริการจะเป็นเลิศได้นั้น เรา
ต้องพัฒนาบุคลากรด้านการคิดบวก คิดเชิงสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้น และความมีจิตบริการ หลักสูตรนี้ได้รวมปัจจัยในการทางานไว้
แล้วด้วยหลัก SMART TEAM
วัตถุประสงค์ :
➢เพื่อเข้าใจคาว่า SMART Team ของงานบริการในเป้าหมายขององค์กร
➢เพื่อเรียนรู้การทางานบริการแบบมืออาชีพด้วยหลักการของ Service mind
➢เพื่อเรียนรู้สู่การปฏิบัติจริงของ SMART เช่น การมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี การใช้คาพูด ภาษากาย การสื่อสารในงานบริการ
ทั้งในส่วนของการพบลูกค้า การใช้คาพูดกับบุคคลที่มาติดต่อในองค์กร
หัวข้อการอบรม SMART Team :
 S (Service mind) หมายถึง มีจิตใจ มุ่งมั่น ในการให้บริการที่ดี
เรียนรู้ความสาคัญของงานบริการเพื่อองค์กร “ทาไมเราต้องสร้างงานบริการให้องค์กรและตัวเอง”
เรียนรู้ปัจจัยสู่ความสาเร็จในงานบริการที่เป็นเลิศโดยที่ทุกส่วนงานเป็นส่วนสาคัญในองค์กร (Everybody in a hotel is
the executive)
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เรียนรู้แนวคิดและความหมายของคาว่า SMART Team เพื่อการทางานให้ตรงเป้าหมายขององค์กร
เรียนรู้การมีจิตบริการ (Service Mind) และ “ลูกค้าคือคนสาคัญสาหรับคุณ”
เรียนรู้ความคาดหวังของลูกค้าที่มาใช้บริการ
 M (Mastery) หมายถึง การเรียนรู้และการทางานอย่างมืออาชีพ
เรียนรู้คุณสมบัติของนักบริการที่ดี
เรียนรู้การสร้างความมั่นใจในตัวเองเพื่อมีไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
เรียนรู้การทางานบริการแบบมืออาชีพควรเป็นแบบใด
เรียนรู้บุคลิกภาพในงานบริการเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร
 A (Accountability) หมายถึง การทางานอย่างมีความรับผิดชอบต่อลูกค้า และสังคม ซื่อสัตย์
เรียนรู้บทบาทหน้าที่ของตนเอง ความเอาใจใส่ในการทางาน
เรียนรู้ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ต่อลูกค้า และสังคม
เรียนรู้การมีความมุ่งมั่น เป้าหมายในการทางานของหน่วยงาน และตนเอง
เรียนรู้การเป็นแบบอย่างที่ดี การสร้างบรรยากาศในการทางานที่ดี
เรียนรู้การสร้างมาตรฐานในงานบริการขององค์กร
 R (Relationship) หมายถึง การมีสัมพันธภาพที่ดี มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
เรียนรู้การสื่อสารที่ดีในการสร้างมนุษย์สัมพันธ์ทีดี
เรียนรู้การพูดปฏิเสธ การใช้คาพูดอย่างมีศิลปะและการแนะนาเมื่อมีบุคคลมาติดต่องานในองค์กร
เรียนรู้ภาษากาย พฤติกรรมที่ดีในงานบริการ และพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในงานบริการ
 T (Team work) หมายถึง การทางานเป็นทีม
เรียนรู้การทางานเป็นทีม “ทาไมต้องทางานเป็นทีม”
เรียนรู้ความสาคัญของทีมให้มีประสิทธิภาพ (Team Work)
เรียนรู้องค์ประกอบของการทางานเป็นทีมเพื่อผลสาเร็จขององค์กรและทีม
เรียนรู้ลักษณะของการทางานให้มีประสิทธิภาพ และการทาตัวให้ผู้อื่นอยากทางานด้วย
เรียนรู้สิ่งที่ทาให้ทีมไม่ประสบผลสาเร็จและแนวทางการลดปัญหาในการทางานเป็นทีม
 สรุป ถาม-ตอบ
รูปแบบการสัมมนา
การบรรยายแบบผู้ฟังมีส่วนร่วม
50 %
กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop และการนาเสนอผลงานกลุ่ม
50 %
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ระยะเวลาการอบรม 1 วัน เวลา 09.00-16.00 น. (6 ชั่วโมง)

วิทยากรบรรยายโดย อาจารย์วรรณรีย์ บี้สมบูรณ์
ที่ปรึกษาทางธุรกิจด้านงานบริการ วางระบบเอกสารในองค์กร การสื่อสารในองค์กร
หัวหน้าฝ่ายบริการลูกค้า (Customer Service Section Head) ดูแลส่วนงานบริการลูกค้าและCRM มีประสบการณ์ในการการจัดเก็บ
เอกสารด้วยระบบมาตรฐานสากล มากกว่า 18 ปี
การศึกษา
ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) มหาวิทยาลัยรามคาแหง
Customer Service Dynamic / Customer Relation Management
Big Presentation / Train the Trainer
Coach (ThaiCoach รุ่น 3)
HROD สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์

Certificate 5S Master
Certificate Points of you Train the Trainer
Certificate Points of you coaching card Practitioner (L2) , etc.
ขั้นตอนการสมัคร
Scan QR Code พร้อมกรอกใบสมัคร เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารการสัมครแล้วจะส่ง Invoice กลับไปยังอีเมล์ หรือ
ช่องทางที่ท่านได้กรอกในเอกสารไว้ทาง QR Code
หมายเหตุ
อัตราค่าสัมมนา ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม /นิติบุคคลสามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ได้
ราคารวม เอกสารการอบรม / อาหารว่างและอาหารกลางวันตลอดหลักสูตร

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา สามารถลดหย่อนภาษีได้ 200%
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