หลักสูตร Daily Management for Supervisor in Industrial Sector
(การบริหารงานประจาวันสาหรั บหัวหน้ างาน)
ระยะเวลาอบรม 1 วัน
หลักการและเหตุผล
การบริ หารงานประจาวัน เป็ นบทบาทหน้ าที่หลักของหัวหน้ างานเพื่อกากับและควบคุม
การปฏิบตั ิงานของพนักงาน โดยผ่านเครื่ องมือและแบบฟอร์ มต่างๆ เพื่อแสดงสถานะของการทางาน
ว่าเป็ นไปตามเป้าหมายที่กาหนดหรื อไม่ หากมีแนวโน้ มหรื อสัญญาณจะเกิดปั ญหา องค์กรคาดหวัง
ให้ หวั หน้ างานได้ เห็นและรับรู้ก่อน แล้ วเข้ าไปจัดการก่อนจะเกิดปั ญหา หรื อหากเกิดแล้ วต้ องแก้ ไขได้
อย่างรวดเร็ ว แต่ในทางปฏิบตั ิหวั หน้ างานจานวนมากมีความเข้ าใจที่คลาดเคลื่อนหรื อไม่เข้ าใจใน
บทบาทหน้ า ที่ ที่ ต้ อ งปฏิ บัติ ใ นการบริ ห ารงานประจ าวัน แล้ ว ไปมุ่ ง ท าในบ้ า งเรื่ อ งที่ ไ ม่ ค วรท า
เช่นเดียวกับพนักงานก็ได้
หลักสูตรการบริ หารงานประจาวัน (Daily Management) นี ้ จึงมุ่งเน้ นที่จะชีใ้ ห้ เห็ น
กรอบแนวทางการบริ หารงานของหัวหน้ างานที่ควรปฏิบัติ ในแต่ละวัน และเลือกใช้ เครื่ องมือ
ต่างๆ มาช่วยกากับให้ เกิดผลิตภาพ (Productivity)อย่างมีประสิทธภาพและมีประสิทธิผล





คุณสมบัติผ้ เู ข้ าอบรม
ผู้บริ หารระดับต้ น – ระดับกลาง ในภาคอุตสาหกรรม
หัวหน้ างาน พนักงานระดับบังคับบัญชา
พนักงานที่คาดว่าจะได้ รับการแต่งตังให้
้ ดารงตาแหน่งระดับหัวหน้ างาน
จานวนผู้เข้ าอบรม

กาหนดการอบรม
เวลา
กิจกรรม
9:00 – 16:00  แนวคิด Daily Management

วัตถุประสงค์
 เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าอบรมตระหนักถึงความสาคัญในบทบาทหน้ าที่ของหัวหน้ างานที่องค์กรคาดหวัง


30 คน

เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าอบรมเข้ าใจถึงทักษะและเทคนิคในการบริ หารงานประจาวันอย่างมี

 องค์ประกอบของ Daily Management
 บทบาทของหัวหน้ างานที่องค์กรคาดหวัง
 แนวคิดในการบริ หารงานประจาวันของหัวหน้ างานที่ดี
 เทคนิคการเตรี ยมงานและมอบหมายงาน
 เทคนิคการควบคุมติดตามงาน

ประสิทธิภาพ

 เทคนิคการแก้ ไขปั ญหาในงาน

วิธีการฝึ กอบรม
 การบรรยายพร้ อมตัวอย่างกรณีศก
ึ ษา กิจกรรมกลุม่ และอภิปราย

 เทคนิคการสรุปผลงานประจาวัน
 Workshop : กรณีศกึ ษาของโรงงาน
พักทานอาหารว่าง และเครื ่องดืม่ เวลา 10.30 – 10.45 น. และ 14.30 – 14.45 น.
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หลักสูตร Daily Management for Supervisor in Industrial Sector
(การบริหารงานประจาวันสาหรั บหัวหน้ างาน)
ระยะเวลาอบรม 1 วัน
อุปกรณ์ ประกอบการอบรม
รายการ
1. เครื่ อง LCD PROJECTOR
2. กระดานไวท์บอร์ ด หรื อ FLIP CHART และปากกาเคมี

1 เครื่ อง

ราคาค่ าบริการ
 วันจันทร์ – ศุกร์
ราคาวันละ
25,000 บาท
 วันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
ราคาวันละ
31,250 บาท
หมายเหตุ :
 ราคานี ้ไม่รวมค่าเดินทาง ค่าที่พกั (ถ้ ามี) และยังไม่รวมค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ ม VAT 7 %
 สถาบันได้ รับยกเว้ นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
 สถาบันจัดเตรี ยมเอกสารประกอบการอบรมตามจานวนผู้เข้ าร่วมที่ระบุในเอกสารเสนองาน
*** ค่ าใช้ จ่ายในการฝึ กอบรมสามารถลดหย่ อนภาษีเงินได้
ตามประกาศ พ.ร.บ. ส่ งเสริมพัฒนาฝี มือแรงงาน ***
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