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วตัถปุระสงคข์องหลกัสูตร

          ในการท างานภาคอุตสาหกรรมการผลิตน้ัน การควบคุมดว้ยการมองเห็น (Visual Control) ถือว่าเป็นส่ิงส าคญั

อยา่งมากท่ีผูบ้ริหาร ผูจ้ดัการ หวัหน้างาน ตอ้งเล็งเห็นความส าคญัเป็นล าดบัแรก ไม่ว่าจะเป็นสถานะ การท างานของ

เคร่ืองจกัร หรือความผิดปกติในกระบวนการผลิต การตรวจสอบคุณภาพของช้ินงาน Visual Control เป็นระบบท่ี

พนักงานทุกระดบัสามารถมองเห็นและเขา้ใจไดง่้ายท่ีสุด และสามารถเขา้ใจเป้าหมาย ขัน้ตอนการท างาน วธีิการ

ทดสอบ การตรวจสอบ การสัง่งาน รวมถึงผลการปฏบิติังานไดง่้าย ท าใหม้องเห็นส่ิงผิดปกติไดเ้ร็ว และสามารถท าการ

แกไ้ขไดร้วดเร็ว ซ่ึงสามารถน าไปใชก้บับอรด์ เคร่ืองจกัร จุดปฏบิติังาน ซ่ึงสามารถลดปัญหางาน NG ในกระบวนการ

ผลิตไดแ้ละเป็นเคร่ืองมือในการส่ือสารระหวา่งผูบ้ริหารและพนักงานไดเ้ป็นอยา่งดี

วตัถปุระสงคใ์นการฝึกอบรม

1.  เพื่อใหเ้ขา้ใจหลกัการ การควบคุมดว้ยการมองเห็น (Visual Control)

2. เพื่อใหเ้ขา้ใจและประยุกตใ์ชเ้คร่ืองมือการบริหารจดัการดา้นการควบคุมดว้ยการมองเห็น (Visual Control) ไดอ้ยา่ง

เป็นระบบและประยุกตใ์ชใ้นกระบวนการผลิตไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ

3. เพื่อใหผู้เ้ขา้อบรมสามารถน าความรูม้าด าเนินการปรบัปรุงการท างาน เพื่อการเพิ่มผลผลิตและลดปัญหาดา้น

คุณภาพในกระบวนการผลิตได้

เน้ือหาหลกัสูตร :

• ความรูเ้บ้ืองตน้และหลกัของการท า Visual Control

• ภาพรวมของ Visual Control และการประยุกตใ์ช้

• รปูแบบ และลกัษณะของการควบคุมดว้ยสายตา Visual Control ในลกัษณะต่างๆ

• การวิเคราะหก์ระบวนการผลิต เพื่อคน้หาและก าหนดจุดควบคุมดว้ยสายตา

• การสรา้ง Visual Control เพื่อการปฏบิติังาน

• การควบคุมดว้ยสายตาเพื่อการส่ือสาร (Visual Control for communication) ในกระบวนการผลิต

• กรณีศึกษา + แบ่งกลุ่มท า Work shop และอภิปราย

• การควบคุมดว้ยสายตาเพื่อลดความผิดพลาดในการปฏบิติังานในกระบวนการผลิต (Visual Control for Foolproof)

• การควบคุมดว้ยสายตาเพื่อการควบคุมคุณภาพของผลิตภณัฑใ์นกระบวนการผลิต

• การควบคุมดว้ยสายตาเพื่อการควบคุมกระบวนการ

• การควบคุมดว้ยสายตากบัเคร่ืองจกัร

• การควบคุมดว้ยสายตาเพื่อการปรบัปรุง พฒันาอยา่งต่อเน่ือง

• กรณีศึกษา + แบ่งกลุ่มท า Work shop และอภิปราย

ลกัษณะการอบรม :

1. การบรรยายส่ือสาร 2 ทาง โดยทฤษฎ ี40 % ปฏบิติั 60 %

2. ท า Workshop กิจกรรมกลุ่ม
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ผูค้วรเขา้รบัการอบรม

- ผูป้ฏบิติังานในอุตสาหกรรม - วิศวกร

- หวัหน้างาน QC/QA , R&D, New Model - หวัหน้างานฝ่ายผลิต

-ช่างเทคนิค - บุคลากรท่ีเกี่ยวขอ้ง หวัหน้างาน และผูส้นใจทัว่ไป

วิทยากร : อาจารยพ์ิทกัษ์ บุญชม

ประวตัิการศึกษา

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี สาขา วิศวกรรมเคร่ืองกล

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล วิทยาเขตขอนแก่น (ไทย – เยอรมนั) สาขา เคร่ืองกล

ประสบการณด์า้นโรงงานอตุสาหกรรม

ผูจ้ดัการอาวโุสฝ่ายควบคุมและประกนัคุณภาพ บริษัท YOUNGSIN METAL (THAILAND)

หวัหน้าวิศวกรอาวโุสฝ่ายประกนัคุณภาพผลิตภณัฑใ์หม่ บริษทั มาสดา้ พาวเวอรเ์ทรน แมนูแฟคเจอร่ิง จ ากดั

หวัหน้าฝ่ายประกนัและควบคุมคุณภาพ บริษัท แอดวิคส แมนูแฟคเจอร่ิง จ ากดั

หวัหน้าฝ่ายวจิยัพฒันาผลิตภณัฑใ์หม่และควบคุมคุณภาพ บริษัท มาคิตะ แมนูแฟคเจอร่ิง จ ากดั

หวัหน้าฝ่ายประกนัและควบคุมคุณภาพ บริษัท ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน)

หวัหน้าโครงการวจิยัพฒันาผลิตภณัฑใ์หม่ และรกัษาการหวัหน้าแผนกประกนัคุณภาพ บริษัท สุภาวุฒิ อินดสัทรี 

จ ากดั

วิศวกรฝ่ายควบคุมคุณภาพและระบบการควบคุมสารปนเป้ือนในอุตสาหกรรมยานยนต ์(SOC, ELV, RoHS, REACH 

– SVHC, IMDS, PFOS, PFOA, DMF, Etc.) บริษัท ไทยซมัมิท มิทซบูะ อิเล็กทริค แมนูแฟคเจอร่ิง จากดั

ประสบการณฝึ์กอบรมตา่งประเทศ

ศึกษาดงูาน / ฝึกอบรมหลกัการควบคุมคุณภาพผลิตภณัฑข์ัน้สงูและเทคนิคการวิเคราะหปั์ญหาและเทคนิคการ

วิเคราะหปั์ญหา หาสาเหตุผลิตภณัฑข์ัน้สงู ท่ีบริษัท มาสดา้ คอรป์อเรชัน่ ณ ประเทศญ่ีปุ่น เป็นเวลา 4 เดือน

ศึกษาดงูาน / ฝึกอบรมหลกัการควบคุมคุณภาพผลิตภณัฑข์ัน้สงูท่ีบริษัท ยงัซิน เมทลั จ ากดั ณ ประเทศเกาหลีใต ้

เป็นเวลา 45 วนั

ประสบการณด์า้นวิทยากรที่ปรึกษา

หวัขอ้ : International Material Data System (IMDS) และขอ้ก าหนดการควบคุมสารปนเป้ือน, อนุรกัษ์พลงังานใน

โรงงานอุตสาหกรรม, ดา้นการควบคุมคุณภาพ, ดา้นการพฒันาผลิตภณัฑใ์หม่และขอ้ก าหนดในอุตสาหกรรมยานยนต ์

อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิคส ์อุตสาหกรรมไฟฟ้า ใหก้บัโรงงานและบริษัทฯ เป็นจ านวนมาก



บริษัท เพอเฟกท ์เทรนน่ิง แอนด ์เซอรวิ์ส จ  ากดั 

ท่ีอยู่ 16/54 แขวงแสมด า เขตบางขุนเทียน  กรุงเทพฯ 10150 

Tel. 02-0445895  Mobile. 085-9386299  

เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี 0735553003036

  เช็คขดีคร่อมสัง่จ่าย บริษัท เพอเฟกท ์เทรนน่ิง แอนด ์เซอรว์สิ จ ากดั

  โอนเงินเขา้บญัชีออมทรพัย ์ธนาคารกสิกรไทย สาขา บางบอน เลขท่ีบญัชี 022-3-91431-4

•  ราคารวม เอกสารการอบรม / อาหารว่างและอาหารกลางวนัตลอดหลกัสตูร
•  เฉพาะนิติบุคคลสามารถหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย 3% ได้

•  ใบเสร็จคา่ลงทะเบียน สามารถน าไปบนัทึกหกัค่าใชจ้่ายทางบญัชีได ้200 %

ลงทะเบียนเพื่อเขา้รว่มสมัมนา

ชื่อบริษัท /หน่วยงาน .................................................................................................................................................................................................

ที่อยูบ่ริษัท ..................................................................................................................................................................................................................

                  
1. ชื่อ....................................................................................................... ต าแหนง่ .................................................................. Email ..............................................................

2. ชื่อ....................................................................................................... ต าแหนง่ .................................................................. Email ..............................................................

3. ชื่อ....................................................................................................... ต าแหนง่ .................................................................. Email ..............................................................

4. ชื่อ....................................................................................................... ต าแหนง่ .................................................................. Email ..............................................................

5. ชื่อ....................................................................................................... ต าแหนง่ .................................................................. Email ..............................................................
                  

โทรศัพท์ ...................................................................... เบอร์ต่อ....................................................... โทรสาร .............................................

หมายเหต ุ.................................................................................................................................................................................................

หมายเหตุ : ผู้สมัครแจ้งยกเลิกการเข้าอบรมได้ ในกรณีที่ท่านยกเลิกก่อนวันงาน 10 วัน บริษัทฯ จะหักค่าธุรการร้อยละ 15 ของค่าสมัคร และในกรณีที่
ท่านยกเลิกก่อนวันงาน 7 วัน บริษัทฯ คืนเงินร้อยละ 50 ของค่าสมัคร นอกเหนือจากน้ีแล้ว บริษัทฯ จะไม่คืนเงินใดๆ ท้ังสิ้น การจองมีผลเมื่อช าระเงิน
เรยีบร้อยแล้วและแสดงใบ Pay-in เพื่อเปน็หลักฐานในการส ารองท่ีน่ังเท่าน้ัน

อตัราคา่ลงทะเบยีน

ราคาปกติท่านละ 3,900 บาท + VAT 7% = 4,173 บาท

สมคัรก่อนวนัที่ 11 ตลุาคม 2560   เหลือเพียง! ท่านละ 3,500 บาท เท่านั้น!! (ไมร่วม Vat.)
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