_______________________________________________________________

เทคนิคการบริหารงานประจาว ัน สาหร ับห ัวหน้างานในสายการผลิต

(Daily Management Technique for Production Supervisor)
ว ันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2565 , ว ันศุกร์ท ี่ 9 ธ ันวาคม 2565
โรงแรม โนโวเทล ( สุขม
ุ วิท 20 )/Zoom Online

วิทยากร : อ.รมณีย ์ กองแก้ว
M.Eng.(Industrial Engineering),B.S.(Operation Research),IRCA QMS 2015 Auditor/Lead Auditor
Course No. : A18126/151/2016 Certification, IATF 16949 Requirement, IATF 16949 Internal Quality
Audit , Core Tools, ISO9001, ISO 19011, ….etc. )
่ วชาญด ้านระบบคุณภาพ ลดต ้นทุนการผลิต การออกแบบการทดลองเพือ
วิทยากรมีความเชีย
่ แก ้ไขปั ญหางาน การ
ออกแบบเอกสารเพือ
่ ลดความยุง่ ยากซับซ ้อนในการทางาน โดยเฉพาะการฝึ กอบรมเพือ
่ การสร ้างจิตสานึกในคุณภาพ
การประยุกต์ใช ้เครือ
่ งมือ QC เช่น QCC Activity , QC 7 Tools, Why Why Analysis เป็ นต ้น ด ้วยประสบการณ์ทส
ี่ ะสม
้ นาทีผ
้ ส่วนยานยนต์ ในส่วนงานควบคุมคุณภาพทัง้ ในองค์กร และส่วนงานพัฒนาSupplier
มาร่วม 18 ปี ในบริษัทฯชัน
่ ลิตชิน

แนะนาหล ักสูตร
การบริหารงานประจาวันเป็ นหน ้าทีห
่ ลักของหัวหน ้างาน โดยเฉพาะเมือ
่ เกิดปั ญหาเฉพาะหน ้าทีต
่ ้องการการตัดสินใจ จะเป็ น
เครือ
่ งพิสจ
ู น์ความสามารถ ความรับผิดชอบของหัวหน ้างาน การเลือกใช ้เครือ
่ งมือต่างๆ ให ้เหมาะสมกับการทางาน หรือ
่ ารเพิม
แก ้ปั ญหาหน ้างาน ได ้อย่างรวดเร็ว นาไปสูก
่ ผลิตภาพ (Productivity) ย่อมเป็ นสิง่ ทีอ
่ งค์กรคาดหวังเป็ นอย่างยิง่ แต่
มีหัวหน ้างานจานวนไม่น ้อยทีไ่ ป Focus งานทีไ่ ม่สาคัญ และเร่งด่วน หรือรวบงานทุกๆอย่างไว ้ทีต
่ ัวเองมากไป เพราะไม่
ไว ้วางใจในตัวพนักงาน ทาให ้งานสาเร็จแต่ลา่ ช ้า ไม่สาเร็จตามเป็ าหมายทีก
่ าหนด หรือทีค
่ วรจะเป็ น เพราะฉะนัน
้ หัวหน ้า
งานต ้องสอนงาน และวางทีมงานตามความสามารถ หรือตรงกับสุภาษาอังกฤษ “ Put The Right Man on The Right Job
“ หลักสูตรนี้สามารถนาไปประยุกต์ใช ้ได ้ในทุกสายอาชีพไม่เฉพาะสายการผลิตเท่านัน
้

ั
ห ัวข้อสมมนา
เวลา 09.00 – 16.00 น.
เวลา
09.00 –12.00

พักเบรก 10.30 – 10.45 ,14.30 – 14.45
หัวข ้อการฝึ กอบรม

1. อะไรคือการบริหารประจาวัน (Daily Management)
2. องค์ประกอบทีส
่ าคัญของ Daily Management
3. บทบาท ของหัวหน ้างานทีอ
่ งค์กรคาดหวัง
4. เทคนิคการวางแผน การจัดการงานประจาวัน
13.00 – 16.00
5. การมอบหมายงานทีไ่ ด ้ทัง้ ใจ และงานก็สาเร็จ
6. การควบคุม การติดตามงานประจาวันทีม
่ ป
ี ระสิทธิภาพ
7. แนวทางการแก ้ไขปั ญหาประจาวัน โดยเฉพาะเร่งด่วน
8. การสรุปผล และการรายงานประจาวัน
ค่าอบรม : ท่านละ 3,900 บาท + Vat 7% รวมเป็น 4,173 บาท (Onsite Hotel)
ท่านละ 3,000 บาท + VAT 7% รวมเป็น 3,210 บาท (Online ZOOM)
*หมายเหตุ เฉพาะนิตบ
ิ ุคคลสามารถห ักภาษี ณ ทีจ
่ า่ ย 3 % ได้ ราคานีร้ วมเอกสาร อาหารว่างและอาหาร
กลางว ันตลอดหลักสูตร ใบเสร็จค่าลงทะเบียน สามารถนาไปบันทึกหักค่าใช ้จ่ายทางบัญชีได ้ 200 %

