
 
 

VISUAL CONTROL@WORK 

เทคนิคการจดัทาํ Visual Control 
ในกระบวนการผลติ เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพ 

 

วัตถุประสงคของหลักสูตร 
ในการทํางาน การควบคุมดวยสายตา หรือการควบคุมดวยการมองเห็น (Visual Control) เปนเคร่ือง 

มือหน่ึงที่ใชในการสื่อสารกับพนักงานทุกชาติ ทุกภาษาไดเปนอยางดี และจัดวามีประสิทธิภาพสูง ชวยใหเกิด
ความชัดเจนในการทํางานรวมกัน เห็นปญหาไดเร็ว รูสถานการณเพื่อการปรับตัวไดอยาง ทันทวงที ทําใหลด
ความสูญเสียไดเปนอยางดี ผลิตสินคาที่มีคุณภาพ สามารถสง สินคาไดตามเวลา นัดหมาย 

Visual Control สามารถนํามาใชไดกับทุกกิจกรรม ไมวาจะเปนชีวิตประจําวัน หรือ การทํางาน โดย 
หลักคือการใชสัญลักษณ สี ปาย บอรด รูปภาพ กราฟ ฯลฯ ซ่ึงเมื่อมองเห็นไดแลว ก็จะสามารถชวย ในการ
ตัดสินใจไดทันที ทําใหเกิดความรวดเร็วในการทํางาน 
 

วัตถุประสงคในการฝกอบรม 
1. เพื่อใหผูเขาอบรมเขาใจหลักการของการควบคุมดวยสายตาหรือมองเห็น (Visual Control) 
2. เพื่อใหผูเขาอบรมเห็นประโยชนของการทํา Visual Control ในพื้นที่ทํางาน 
3. เพื่อใหผูเขาอบรมเกิดทักษะและสามารถออกแบบ Visual Control ในพื้นที่ ทํางานไดดวยตนเอง 

 

เนื้อหาหลักสูตร 
• ความหมายของการควบคุมดวยสายตาหรือการควบคุมดวยการมองเห็น (Visual Control) 
• สาเหตุที่ควรทํา Visual Control 
• Visual Control กับชีวิตประจําวัน 
• 5ส กับ Visual Control 
• คําถาม 5W1H เพื่อวัดความคุมคากอนการตัดสินใจทํา Visual Control  
• ประเภทของ Visual Control  
• Visual Control กับ การทํางาน 
• Visual Control กับ Mind Set 
• Work Shop แบบเด่ียว + แบบกลุม 

 

กลุมเปาหมาย 
หัวหนางาน และผูที่สนใจทั่วไป 
 

ขอเชิญเขารวมฝกอบรมสัมมนาเชิงรุก หลักสูตร 



วิธีการฝกอบรม 
เนนกิจกรรมที่ใหผูเขาอบรมไดรวมกันคิด รวมกันทํา เพื่อใหเกิดทักษะและนําไปใชกับการทํางาน ได

จริง 
- บรรยาย 30% 
- การฝกปฏิบัติ ทํากิจกรรมกลุม 70% 

 

วิทยากร   อาจารยศักด์ิดา  กรรณนุช  
- ที่ปรึกษา วิทยากร ดานปรับปรุงและพัฒนาการผลิต (Production Performance Management) 

 
กําหนดการ วันที่ 13 มิถุนายน 2562 บุคคลทั่วไป 3,900 + 273 = 4,173 
เวลา 09.00-16.00 น. สมาชิก, โอนเงินกอน  7 มิ.ย.2562 3,500 + 245 = 3,745 

สถานที่ โรงแรมอไรซ สุขุมวิท ซ.26 
สมัคร 3 คนข้ึนไป ทานละ 3,200 3,200 + 224 = 3,424 
สมัคร 5 คนข้ึนไป ทานละ 2,900 2,900 + 203 = 3,103 

 

หมายเหตุ     - คาลงทะเบียนเขารวมสัมมนาสามารถนําไปลดหยอนภาษีเงินไดนิติบุคคลได  200% 
                  - ราคารวมเอกสารประกอบการสัมมนา, อาหารกลางวัน, นํ้าชา-กาแฟ 
……………………………. 

บริษัท เคเอ็นซี เทรนน่ิง เซ็นเตอร จํากัด 
34/289 หมูบานไทยสมบูรณ 2 หมูที่ 2 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120  
โทร. 02-191-2509, 062-315-5283, 081-847-6341 โทรสาร 02-157-1599, 02-903-0080 ตอ 5283 
e-mail : knctrainingcenter@hotmail.com, www.knctrainingcenter.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

หลักสูตร    VISUAL CONTROL@WORK เทคนิคการจัดทํา Visual Control 
       ในกระบวนการผลิต เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
กําหนดการ      วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562  เวลา 09.00-16.00 น. โรงแรมอไรซ สุขุมวิท ซ.26 

รายการคาลงทะเบียน: 1 ทาน ราคา + vat 7% ราคาหลังหัก ณ ท่ีจาย 

บุคคลทั่วไป  3,900 + 273 = 4,173  4,173 – 117 = 4,056 
สมาชิก, โอนเงินกอน 7 มิ.ย. 2562  3,500 + 245 = 3,745  3,745 - 105 = 3,640 
  สมัคร 3 คนข้ึนไป ทานละ 3,200 

(3,200 + 224 = 3,424) 
 3,424 - 96 = 3,328 

 สมัคร 5 คนข้ึนไป ทานละ 2,900 
(2,900 + 203 = 3,103) 

 3,103 - 87 = 3,016 

รายช่ือผู้เข้าร่วมสัมมนา     
1. .................................................................... ตําแหน่ง................................................มือถือ........................................  
2. .................................................................... ตําแหน่ง................................................มือถือ........................................ 
3. .................................................................... ตําแหน่ง................................................มือถือ........................................ 
4. .................................................................... ตําแหน่ง................................................มือถือ........................................ 
5. .................................................................... ตําแหน่ง................................................มือถือ........................................ 
 ทีอ่ยู่เพื่อออกใบเสร็จ :  (กรุณากรอกรายละเอียดให้ชัดเจนเพ่ือความถูกต้องในการออกใบเสร็จ)   

 (บจก./บมจ./หจก./ส่วนบคุคล) ช่ือ...................................................เลขประจําตัวผู้เสียภาษี..................................................... 
 สํานักงานใหญ่   สาขา...........เลขที่..................หมู่................อาคาร/หมู่บ้าน.......................................ช้ัน.......................
ตรอก/ซอย.............................ถนน...............................แขวง/ตําบล................................อําเภอ/เขต
........................................... 
จังหวัด.................................รหัสไปรษณีย์...................โทรศัพท์.....................................โทรสาร.................................................. 
ผู้ประสานงาน..............................................มอืถือ....................................E-mail : ..................................................................... 
 ประเภทธุรกิจ.................................................................................................................................................. 
 ตอ้งการหักภาษี  ณ  ทีจ่่ายหรือไม ่  ต้องการ  ไม่ต้องการ 
 กรณีหักภาษี ณ ท่ีจ่าย 3%    ในนาม  บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์  จํากัด  เลขที่ 34/289 หมู่บ้านไทยสมบูรณ์ 2   
                      หมู่ที่ 2  ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 เลขประจําตัวผู้เสียภาษี  :  0135556000220 
โอนเงนิเข้าบญัชี :  บริษัท เคเอน็ซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์  จํากัด   ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ 
          ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาเซียร์รังสิต    เลขที่บัญชี  364-236239-5 
                            ธนาคารกสิกรไทย สาขาฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต 2  เลขที่บัญชี  022-3-65013-9 
     กรุณาแฟกซ์ใบลงทะเบียนหรือหลักฐานการโอนเงินมาที่ โทรสาร 02-157-1599, 02-903-0080 ตอ 5283 
 

ใบลงทะเบียนเขารวมอบรมสัมมนา 

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร จํากัด 
34/289 หมูบานไทยสมบูรณ 2 หมูที่ 2 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120  

โทร. 02-191-2509, 062-315-5283, 081-847-6341 โทรสาร 02-157-1599, 02-903-0080 ตอ 5283 
e-mail : knctrainingcenter@hotmail.com, www.knctrainingcenter.com 

………/………/……… 


