Effectiveness Visual Control for Productivity Improvement (1D)

Course outline
Visual control เพือ่ การเพิม่ ผลิตภาพ
(Effectiveness Visual Control for Productivity Improvement )
(หลักสู ตร 6 ชั่วโมง)
โดย

อาจารย์ ไมตรี บุญขันธ์
MBA. (Industrial Management)

หลักการ/แนวความคิด
การควบคุมด้วยการมองเห็น (Visual Control) เป็ นระบบควบคุมการทางานที่ทาให้พนักงานทุกคน
สามารถเข้าใจขั้นตอนการทางาน การสั่งงาน เป้ าหมาย รวมถึงผลลัพธ์การทางานได้ง่าย และชัดเจน ทั้งยังเห็น
ความผิดปกติต่างๆ และแก้ไขได้อย่างรวดเร็ ว โดยการประยุกต์ใช้บอร์ ด ป้ าย สัญลักษณ์ สี และอื่นๆ เพื่อเป็ นการ
สื่ อสารให้พนักงานทราบถึงข้อมูลที่สาคัญในขณะนั้นๆ หรื อที่ตอ้ งการแสดงผลให้รับรู ้ของสถานที่ทางาน อีกทั้ง
ผูบ้ ริ หารและพนักงานสามารถทราบความก้าวหน้าและปั ญหาในงานที่เกิดขึ้น ในกระบวนการผลิตได้อย่าง
รวดเร็ ว ไม่วา่ ในเชิงปริ มาณ หรื อคุณภาพ นอกจากนี้ Visual Control สามารถประยุกต์กบั การทางานประจาวัน
และโครงการปรับปรุ งงานอื่นๆเช่น 5ส , ความปลอดภัย ,TPM, JIT, QC และ 7 Waste ได้อีกด้วย

วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้ทราบถึงการตีความหมายและการพฤติกรรมการรับรู้ของ การควบคุมด้วยสายตา
2.เพื่อให้ทราบถึงวิธีการควบคุมด้วยการมองเห็น (Visual Control)
3.เพื่อให้ผเู ้ ข้าอบรมสามารถนาความรู ้มาดาเนินการปรับปรุ งการทางาน เพื่อการเพิ่มผลผลิต
4.เพื่อให้สามารถนามาประยุกต์ใช้และสนับสนุนกิจกรรมการเพิ่มผลิตภาพ อื่นๆ เช่น 5ส, ความปลอดภัย,
TPM, JIT, QC และ 7 Waste ให้มีประสิ ทธิ ผลมากขึ้น
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หัวข้ อการอบรม
1.ธรรมชาติของการมองและวิเคราะห์ปัญหา
2.ความหมายของ Visual Control กับการตีความหมายของมนุษย์
3.แนวคิดและหลักการเพิ่มผลผลิต ด้วย Visual Control
4.การใช้งานควบคุมด้วยการมองเห็น Visual Control
- เพื่อการกาหนดทิศทางขององค์การ
- เป้ าหมายประจาปี แผนดาเนินการ และการรายงานผลการปฏิบตั ิงานที่เกิดขึ้น
- การวางแผน และควบคุมการผลิต
5.ตัวอย่างการประยุกต์การควบคุมด้วยการมองเห็น
-การประยุกต์ใช้ป้องกันความผิดพลาด
- การประยุกต์ใช้กบั ระบบคุณภาพต่าง
- 5ส และการควบคุมวัสดุ
- การบารุ งรักษา
6.กรณี ศึกษา และกิจกรรมกลุ่ม
สรุ ป และถาม ตอบ

กาหนดการ
เวลา
9.00- 9.30 น.

หัวข้ อ
กิจกรรมละลาย
พฤติกรรม

เนือ้ หา / รายละเอียด
กิจกรรมการวิเคราะห์จากภาพที่เห็น และความเข้าใจกับ
ธรรมชาติของปั ญหาที่เกิดขึ้นกับการทางาน
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รู ปแบบการเรียน
การสอน
ทากิจกรรมให้เกิด
การยอมรับและ
สร้างความสัมพันธ์
ที่ดีระหว่างผูเ้ รี ยน
กับผูเ้ รี ยนและ
ผูเ้ รี ยนกับวิทยากร
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9.30- 10.00 น.

ความหมายของ
Visual Control กับ
การตีความหมายของ
มนุษย์

เพื่อให้ผเู้ ข้าอบรมเข้าใจถึงความสาคัญและความหมายของ วิทยากรบรรยาย
วิธีการควบคุมด้วยการมองเห็น
และตั้งคาถามให้
ข้อคิดและ
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้

10.00-10.30

แนวคิดและหลักการ
เพิม่ ผลผลิต ด้ วย
Visual Control

เพื่อให้ผเู ้ ข้าอบรมทราบถึงหลักการเบื้องต้นของการเพิ่ม วิทยากรบรรยาย
ผลผลิต และนามาใช้ในองค์กรรวมถึงข้อเสนอแนะวิธีการ แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้
ปรับปรุ งงาน
ฉายสไลด์เรี ยนรู้
ประกอบ

10.30- 10.45น. พักเบรก
10.45- 12.00 น. การใช้ งานควบคุมด้ วย เพื่อให้ผเู ้ ข้าอบรมเข้าถึงขั้นตอนในการปรับปรุ งงานและ วิทยากรบรรยาย
การมองเห็น Visual เครื่ องมือที่ก่อให้เกิดการปรับปรุ งงานแบบ Visual Control และเปลี่ยนเรี ยนรู้
Control
- Workshop1ให้ผอู ้ บรมแสดงความคิดเห็นต่องานปั จจุบนั วิทยากรบรรยาย
และให้ผเู้ ข้ารับการ
อบรมเสนอแนะ
12.00- 13.00 น. พักเทีย่ ง
13.00-13.15
กิจกรรมกระตุ้นผู้เข้ า
รับการอบรม
13.15 –14.00น. การประยุกต์ การ
ควบคุมด้ วยการ
มองเห็น

ให้ผเู ้ ข้าอบรมแบ่งกลุ่มนัง่ รวมกัน เพื่อทากิจกรรม Visual
Control
เพื่อให้ผเู้ ข้าอบรมได้ทา Workshop และใช้การระดมสมอง
ในการคิดวิเคราะห์ จากตัวอย่างที่วทิ ยากรได้ให้คาถามแต่
ละกลุ่ม

14.00 –14.30น. วิธีการปรับปรุ งงานโดย เพื่อให้ผเู ้ ข้าอบรมรู ้ถึงเทคนิคและวิธีการในการแก้ไข
ปัญหาโดยใช้หลักการ Visual Control ได้อย่างเหมาะสม
ใช้ Visual Control
14.30-14.45น.

วิทยากรควบคุม
การแบ่งกลุ่ม
วิทยากรบรรยาย
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้
ฝึ กปฏิบตั ิ
วิทยากรบรรยาย
Work Shop
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้

พักเบรก
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14.45- 16.00 น. วิธีการปรับปรุ งงาน
โดยใช้ Visual
Control และ
กรณีศึกษา

เพื่อให้ผเู้ ข้าอบรมได้เรี ยนรู้ถึงการวิเคราะห์ถึงปัญหาและ วิทยากรบรรยาย
แนวทางแก้ไขปั ญหาจากตัวอย่างสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริ ง Work Shop
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้
-Workshop การนาเสนอผลงาน Visual Control ของผูเ้ ข้า
อบรม
-แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ถามตอบ

กลุ่มเป้ าหมาย
หัวหน้างาน พนักงาน และผูท้ ี่สนใจทัว่ ไป

รูปแบบการสัมมนา
1. การบรรยาย
40 %
2. เกมส์ / กิจกรรมกลุ่ม / ฝึ กปฏิบตั ิ Workshop และการนาเสนอผลงานกลุ่ม
3. กรณี ศึกษา และดูภาพยนตร์
20 %

40%

ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้ รับ
1. พนักงานมีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการใช้หลักการ Visual Control อย่างถูกต้องชัดเจน
2. พนักงานเข้ามามีส่วนร่ วมในการพัฒนาปรับปรุ งงานเพื่อยกระดับประสิ ทธิ ภาพและคุณภาพในการ
ทางานอย่างต่อเนื่อง
3. สามารถนา Visual Control ไปประยุกต์ใช้ในการทางานและเป็ นต้นแบบสาหรับการขยายผลภายใน
องค์กรต่อไป
4. พนักงานสามารถประยุกต์ใช้เทคนิค Visual Control ร่ วมกับการปรับปรุ งอื่นๆ เช่น PCDA, 5S, 7
Waste กับกิจกรรมหรื อโครงการปรับปรุ งต่างๆได้อย่างเหมาะสม
ขอขอบคุณทีท่ ่ าน ได้ ให้ โอกาสในการนาเสนอ และหวังเป็ นอย่ างยิง่ ในการให้ บริการ เพือ่ การพัฒนาบุคลากรใน
องค์ กรของท่าน.
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