Product Code : 06-047-001

หลักสูตร Visual Control เพื่อการเพิ่มผลิตภาพ
ระยะเวลาอบรม 1 วัน
หลักการและเหตุผล
การควบคุมด้ วยการมองเห็น (Visual Control) เป็ นระบบควบคุมการทางานที่ทาให้
พนักงานทุกคนสามารถเข้ าใจขันตอนการท
้
างาน เป้าหมาย ผลลัพธ์ การทางานได้ ง่ายและชัดเจน
รวมถึงเห็นความผิดปกติต่างๆ และแก้ ไขได้ อย่างรวดเร็ ว โดยใช้ บอร์ ด ป้าย สัญลักษณ์สี และอื่นๆ
เพื่อสือ่ สารให้ พนักงานทราบถึงข้ อมูลข่าวสารที่สาคัญของสถานที่ทางาน อีกทังผู
้ ้ บริ หารและพนักงาน
สามารถทราบความก้ าวหน้ าและปั ญหาในงานที่เกิดขึ ้นในกระบวนการผลิตได้ อย่างรวดเร็ ว ไม่ว่าใน
เชิงปริ มาณ หรื อคุณภาพ Visual Control สามารถประยุกต์ในการทางานประจาวัน และการปรับปรุ ง
งานอื่นๆ เช่น 5ส ความปลอดภัย, TPM, JIT, QC และ IE
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ ทราบถึงความหมายและวิธีการควบคุมด้ วยการมองเห็น (Visual Control)
2. เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าอบรมสามารถนาความรู้มาดาเนินการปรับปรุงการเพิ่มผลผลิต
3. เพื่อ สามารถนามาประยุก ต์ ใ ช้ แ ละสนับสนุนกิ จกรรมการเพิ่ม ผลิตภาพอื่น ๆ เช่น 5ส ให้ มี
ประสิทธิผลมากขึ ้น

วิธีการฝึ กอบรม
การบรรยายจากวิทยากรที่ปรึ กษาของสถาบัน ชมวิดีทศั น์ สไลด์ตวั อย่าง การควบคุมด้ วย
การมองเห็น ฝึ กทากิจกรรมกลุม่ และกรณีศกึ ษา
คุณสมบัติผ้ เู ข้ าอบรม
ระดับหัวหน้ างานขึ ้นไป
จานวนผู้เข้ าอบรม
กาหนดการอบรม
เวลา
9:00 – 12:00

หัวข้ อฝึ กอบรม
1. แนวคิดการเพิ่มผลิตภาพ หลักการ Visual Control
2. การประยุกต์การควบคุมด้ วยการมองเห็น เพื่อการสือ่ สารปรัชญาการบริ หาร และนโบายองค์กร
3. การกาหนดเป้าหมายประจาปี และแผนการดาเนินการ
4. การรายงานสถานการณ์ปัจจุบนั ของการผลิต
5. 5ส และการควบคุมวัสดุ
6. การควบคุมการผลิต
7. ระบบคุณภาพ
8. การบารุงรักษาเครื่ องจักร
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12:00 – 13:00
13:00 – 16:00

30 คน
กิจกรรม
 แนวคิดการเพิ่มผลิตภาพ หลักการ Visual Control
 การประยุกต์การควบคุมด้ วยการมองเห็น เพื่อการสือ่ สารปรัชญาการ
บริ หาร และนโบายองค์กร
 การกาหนดเป้าหมายประจาปี และแผนการดาเนินการ
 การรายงานสถานการณ์ปัจจุบนั ของการผลิต
พักรับประทานอาหารกลางวัน

 5ส และการควบคุมวัสดุ
 การควบคุมการผลิต
 ระบบคุณภาพ
 การบารุงรักษาเครื่ องจักร
พักทานอาหารว่าง และเครื ่องดืม่ เวลา 10.30 – 10.45 น. และ 14.30 – 14.45 น.
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Product Code : 06-047-001

หลักสูตร Visual Control เพื่อการเพิ่มผลิตภาพ
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 ค่าเพิ่ม 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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