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TRAINING OUTLINE

หลักสูตร บทบาทหัวหน้ ากับการสร้ างบริการให้ เป็ นเลิศ
(Supervisor/ Manager: A Role Model to Service Excellence )

วิทยากร: อาจารย์ สุพจน์ กฤษฎาธาร
PRINCIPLES

ในโลกของการแข่งขันทีHรุนแรงเช่นนี J องค์กรจะขับเคลืHอนไปได้ ต้องอาศัยหัวหน้ าทีHดีและเก่ง มีความรู้มี
ความสามารถในการกําหนดทิศทางขององค์กร
ลูกน้ องอีกหลายร้ อยคนจะต้ องเป็ นผู้ทีHเดินอยู่ในทิศทางทีH
หัวหน้ ากําหนด หากหัวหน้ ากําหนดทิศทางผิด ไม่มีภาวะผู้นําทีHดี เส้ นทางแห่งความสําเร็จย่อมวกวนลูกน้ อง
เกิดสับสนอย่างแน่นอน และในทีHสดุ องค์กรย่อมแตกความสามัคคีได้ ในทางตรงข้ ามหากหัวหน้ ามีภาวะผู้นําทีH
ดี ย่อมทําให้ ลกู น้ องยอมรับ ศรัทธาและเชืHอมันH ในตัวหัวหน้ า จนสามารถนําทีมทังหมดไปสู
J
เ่ ส้ นทางลัดแห่ง
ความสําเร็จได้ โดยเฉพาะเส้ นทางแห่งความสําเร็จด้ านการบริ การในยุคการแข่งขันทีHทวีความรุนแรง“บริการให้
ประทับใจลูกค้ า” เป็ นสิHงทีHจําเป็ นมากต่อการแย่งชิงและรักษาลูกค้ าไว้ ลูกค้ าในยุคนี Jมีความต้ องการมากขึ Jน
สินค้ าในท้ องตลาดก็ไม่แตกต่างกันมากนัก สิHงทีHจะเป็ นอาวุธสร้ างความเป็ นเลิศให้ ธุรกิจ คือ คุณภาพการ
บริการ นันH เอง
หลักสูตรนี Jจึงได้ พฒ
ั นาขึ JนมาเพืHอตอบสนองให้ ผ้ เู ข้ าอบรม ซึงH เป็ นหัวหน้ างานทังมื
J อเก่าและมือใหม่ให้
ได้ รับความรู้เทคนิคและเรี ยนรู้ประสบการณ์ในการพัฒนาตนให้ เป็ นผู้นําทีHดีมีความสามารถ เป็ นทีHต้องการของ
องค์กรและลูกน้ องรัก ตลอดจนสามารถพัฒนาเทคนิคและวิธีการการบริการลูกค้ าอย่างประทับใจ รวมทังการ
J
ทํากิจกรรม Workshop เพืHอพัฒนาหัวหน้ างานให้ เป็ นต้ นแบบทีHดีในการให้ บริการอย่างมีคณ
ุ ภาพ เมืHอจบการ
อบรมคาดว่า ผู้เข้ าสัมมนาจะสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู้เรืH องนี Jได้ อย่างสัมฤทธิcผลด้ วยตนเอง
OBJECTIVES

1. เพืHอสร้ างความรู้ความเข้ าใจเรืH องบทบาทของหัวหน้ าเพืHอก้ าวสูก่ ารเป็ นหัวหน้ าทีHลกู น้ องและบริษัท
ต้ องการ
2. เพืHอให้ หวั หน้ าทุกคนเข้ าใจและตระหนักถึงความสําคัญเรืH องการบริการต่อบริษัท ต่อทีมงาน และต่อ
ตนเอง
3. เพืHอให้ ผ้ เู ข้ าอบรมสามารถนําความรู้ทีHได้ ไปประยุกต์ใช้ ในการเป็ นผู้นําทีHมีทกั ษะและความสามารถใน
การบริ หารลูกน้ อง สร้ างผลงานด้ านบริการให้ องค์กรได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
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AREAS OF STUDY

วันทีหนึง Module 1: บทบาทการเป็ นหัวหน้ างาน
1. ความสําคัญของภาวะผู้นํา กับ การบริหารคน
(เรี ยนรู้ความสําคัญของภาวะผู้นํา ในฐานะหัวหน้ างาน)
2.
3.
4.
5.
6.

หลักการการบริหารงานในฐานะหัวหน้ า - เทคนิคทีHหวั หน้ าต้ องรู้เพืHอเป็ นผู้นําทีHดี
เทคนิคการเข้ าใจลูกน้ อง และ เข้ าถึงลูกน้ อง – ทําอย่างไรหัวหน้ าจะผูกใจลูกน้ องได้ จนได้ ใจจริงๆ
จิตวิทยาการปรับตัวของหัวหน้ าเข้ าหาลูกน้ อง – ปรับตัวอย่างไรให้ ลกู น้ องยอมรับในตัวหัวหน้ า
กิจกรรม Workshop: การปรับตัวและการเข้ าถึงลูกน้ อง- พร้ อมเทคนิคเพิHมเติม
การสังH งาน และ การสอนงาน
( แยกการสังH และ การสอนงานให้ เป็ น พร้ อมเรี ยนรู้เทคนิคเพิHมเติมในเรืH องการสอนงานลูกน้ องอย่าง
เป็ นระบบ ทําให้ ลกู น้ องทํางานได้ ดขี ึ Jน)

7. กิจกรรม Workshop: การสอนงานอย่างได้ ผล – พร้ อมเทคนิคเพิHมเติม
8. คุณเป็ นหัวหน้ าแบบใด - เรี ยนรู้สไตล์ตนเอง
9. การวิเคราะห์จดุ อ่อนจุดแข็งลูกน้ อง- หัวหน้ าต้ องทําความเข้ าใจลูกน้ องอย่างถ่องแท้
10. กิจกรรม Workshop: การวิเคราะห์จดุ อ่อนจุดแข็งลูกน้ อง– พร้ อมเทคนิคเพิมH เติม
11. การจูงใจ และ การชมเชย – การจูงใจและการชมเชยต้ องทําอย่างไร
12. การกล่าวตักเตือน และ การลงโทษ – สถานการณ์เช่นนี Jหัวหน้ าหลายคนไม่กล้ าเผชิญ หลักสูตรนี Jมี
คําตอบให้
วันทีสอง Module 2: หัวหน้ างานกับบริการทีเป็ นเลิศ
13. การประเมินผลงานและการให้ Feedback
(เรี ยนรู้วิธีการประเมินผล และ การให้ คําแนะนํากับลูกน้ องอย่างเป็ นระบบ เพืHอทําให้ พนักงานสามารถ
พัฒนาตัวเองให้ ทํางานได้ ตรงกับความคาดหวังของหัวหน้ างาน)
14. การสืHอสารและประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ- จะสร้ างความเข้ าใจอย่างไรกับลูกน้ องด้ วยการ
สืHอสารและประสานงาน
15. บริการนันสํ
J าคัญไฉน?
16. พฤติกรรม ความต้ องการของลูกค้ า
17. คุณภาพบริการสูค่ วามสําเร็จ
18. พัฒนาองค์ประกอบการบริการ
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19. สุดยอดบริการให้ โดนใจลูกค้ า – เรี ยนรู้วิธีการปฏิสมั พันธ์กบั ลูกค้ าอย่างได้ ผล (Customer
Interaction)
20. กิจกรรม “เข้ าอกเข้ าใจลูกค้ า”
21. คุณสมบัติ บุคลิกภาพ EQ ผู้ให้ บริการ
22. ปรับตัวผู้ให้ บริการ บริ การด้ วยใจ (Service Mind)
23. บริการภายในเสริมสร้ างบริการภายนอก
24. การประยุกต์บทบาทหัวหน้ าเพืHอสร้ างความเป็ นเลิศในงานบริการของทีมงาน
25. สรุป คําถามและคําตอบทีHหวั หน้ างานต้ องการเรี ยนรู้
หมายเหตุ หัวข้ อทีHเสนอสามารถปรับเปลีHยนได้ ตามความต้ องการของลูกค้ าหรื อตามความคิดเห็นของวิทยากร
การติดต่ อ: 02-615-4499, 0-2615-4477-8 hipotraining@hotmail.com, www.hipotraining.co.th
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