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หลักสู ตร เทคนิคการป้ องกันความผิดพลาดในขบวนการผลิตด้วย Poka Yoke
(Zero-Defect by PokaYoke)
วันที่ 9 มิถุนายน 2561 เวลา 9.00 น. – 16.00 น.

ณ โรงแรม St.James ซอยสุ ขมุ วิท 26 ใกล้ BTS พร้ อมพงษ์ กทม **สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง
วิทยากร : อาจารย์ ไมตรี บุญขันธ์
หลักการและเหตุผล
ในโรงงานอุตสาหกรรมที่ผลิตสิ นค้ านานาชนิดบ่ อยครั้ งมักเกิดสิ นค้ าที่ไม่ ได้ มาตรฐานหรื อเกิดเป็ นของเสี ย
ขึน้ ซึ่ งบางครั้ งของเสี ยเหล่ านั้นอาจเล็ดลอดผ่ านกระบวนการควบคุมคุณภาพทางงานสถิติ(Statistical Quality
Control) จากการสุ่มตัวอย่ างเพื่อตรวจสอบไปสู่ลูกค้ าได้ ซึ่งมีผลกระทบต่ อความพึงพอใจของลูกค้ า (Customer
Satisfaction) และต้ องทาการแก้ ไขผลิตภัณฑ์ ที่ไม่ ได้ มาตรฐานเหล่ านั้น (Rework) ซึ่ งทาให้ ต้นทุนการผลิตสูงขึน้ ไป
อีกเทคนิคหนึ่งทางด้ านปรั บปรุ งคุณภาพและมุงมัน่ สู่ของเสี ยเป็ นศูนย์ (Zero-Defect) นั้นคือ การใช้ ระบบ POKAYOKE ซึ่ งเป็ นระบบป้ องกันความผิดพลาดในขบวนการผลิต ที่มีรากฐานมาจากภาษาญี่ปุ่น
POKA คือ ความผิดพลาดจากการไม่ เอาใจใส่ YOKEคือ ป้ องกัน/ไม่ ให้ เกิด/หลีกเลี่ยง
หรื อที่เรี ยกกันเป็ นที่แพร่ หลายว่ าระบบป้ องกันความผิดพลาดจากการพลั้งเผลอหรื อใช้ คาว่ า Error- Proofing
ซึ่ งระบบ POKA-YOKE นี ้ ควบคุมให้ งานในกระบวนการมีความถูกต้ องมากที่สุดก่ อนที่จะสามารถผ่ านไปสู่
กระบวนการต่ อไป โดยความผิดพลาดที่เกิดจากเครื่ องจักรนั้นไม่ ค่อยน่ าเป็ นห่ วงมากนักเพราะวิศวกรที่ได้ ออกแบบ
เครื่ องจักรนั้นมักออกแบบให้ ได้ ตามมาตรฐานเป็ นที่ยอมรั บในระดับหนึ่ง ส่ วนมากที่ มีปัญหาในการผลิตคือคนแต่ ถ้า
เราออกแบบให้ ดีตั้งแต่ ต้นปั ญหาต่ างๆ เช่ นของเสี ย หรื อปั ญหาที่เกิดจากคนก็จะหมดไปทาให้ ประหยัดค่ าอบรมซ้าๆ
และค่ าความเสี ยหายที่เกิดจากของเสี ยเป็ นต้ น
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าอบรมเข้ าใจ ถึงแนวคิดและความเป็ นมาของการเพิ่มผลผลิตด้ วย หลักการของระบบป้ องกันความ
ผิดพลาดหรื อ Poka Yoke
2. เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าอบรมทราบถึงแนวทางและขัน้ ตอนในการปรั บปรุ งงานเพื่อลดความผิดพลาดอย่ างต่ อเนื่อง
3. เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าอบรมเกิดการพัฒนาและแก้ ไขปรั บปรุ งกระบวนการทางานอย่ างถูกวิธีและ
ทราบถึงอุปสรรคและแนวทางแก้ ไขปั ญหาได้ อย่ างถูกต้ อง
4.เพื่อเข้ าใจถึงต้ นทุนการผลิต ความสูญเสี ยจากความผิดพลาดในการผลิต
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หัวข้ อการอบรม
1. การควบคุมคุณภาพของเสี ยเป็ นศูนย์ (ZQC)
2. อะไรทาให้ เกิดของเสี ย
3. ต้ นทุนการผลิตและผลกระทบจากความสูญเสี ยในชบวนการผลิต
4. ระบบ Poka Yoke และวิธีการใช้ งานระบบ Poka Yoke
5. เทคนิคแก้ ไขปั ญหาและวิธีการปรั บปรุ งงานโดยความคิ ดสร้ างสรรค์ เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าอบรมรู้ ถึงเทคนิคและวิธีการในการ
แก้ ไขปั ญหาโดยใช้ ความคิดสร้ างสรรค์ ได้ อย่ างเหมาะสม (QC7tools, PDCA)
6. กรณี ศึกษาและตัวอย่ างระบบ Poka Yokeเพื่อให้ ผ้ เู ข้ าอบรมได้ เรี ยนรู้ ถึงการวิเคราะห์ ถึงปั ญหาและ
แนวทางแก้ ไขปั ญหาจากตัวอย่ างสถานการณ์ ที่เกิดขึน้ จริ ง
ค่ าใช้ จ่ายในการอบรมหักลดหย่อนภาษีได้ 200 %
ฟรี ** ค่ าเอกสารประกอบการอบรม ค่ าอาหารว่ าง 2 มือ้ อาหารกลางวันและใบรั บรองวุฒิบัตร
สถานภาพ

ค่ าลงทะเบียน

ภาษีมูลค่ าเพิม่ 7%

ภาษีหัก ณ ทีจ่ ่ าย 3 %

ราคาสุ ทธิ

สมัคร 1 ท่าน

3,900

280

120

4,160

สมัคร 3 ท่าน ๆ ละ

3,300

231

99

3,432

สารองที่นั่ง ติดต่ อเพิม่ เติมได้ ที่
คุณธนนันท์ 0906450992 , 0896060444, Line : hrdzenter
คุณอิศราภรณ์ 089-773-7091
www.hrdzenter.com ,E-mail : hrdzenter@gmail.com ,
www.facebook.com/hrdzenter, IG : hrd_zenter
วิธีการชาระเงิน
เช็คสั่งจ่ ายในนาม บริษัท ศูนย์ ส่งเสริมและพัฒนาทรั พยากรมนุษย์ จากัด
โอนเงินเข้ าบัญชีนาม บริษัท ศูนย์ ส่งเสริมและพัฒนาทรั พยากรมนุษย์ จากัด
>> ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเซ็นทรั ลพลาซาลาดพร้ าว บัญชีออมทรั พย์ เลขที่ 206-237-1740
(กรุ ณาส่ งสาเนาใบฝากเงิน พร้ อมใบสมัครมายังบริษัทเพื่อยืนยันการชาระเงิน และใช้ เป็ นหลักฐานการสมัครทางอีเมล์ :
hrdzenter@gmail.com, Line : hrdzenter

(ผู้เข้ าอบรมรั บผิดชอบค่ าธรรมเนียมการโอนเงินข้ ามจังหวัด)
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ที่อยูใ่ นการออกเอกสารหัก ณ ที่จ่าย
ในนามบริ ษทั ศูนย์ส่งเสริ มและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จากัด (สานักงานใหญ่)
เลขที่ 171/162 ซอยพุทธบูชา 39 แยก 1-1
แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุ งเทพฯ 10140
เลขประจาตัวผูเ้ สี ยภาษี 010 5555 113 021

การแจ้ งยกเลิก: 1. ผู้สมัครสามารถทีจ่ ะยกเลิกการเข้ าอบรมได้ ในกรณีทที่ ่ านยกเลิกก่ อนวันงาน 10 วัน โดยไม่ เสีย
ค่ าใช้ จ่าย
2. กรณีทที่ ่านแจ้ งยกเลิกก่อนวันสัมมนาก่อนวันงาน 1-7 วัน บริ ษทั ฯ จะหักค่ าธุรการ ร้ อยละ 30 ของค่ าสมัคร
3.และในกรณีที่ท่านยกเลิกในวันสัมมนาหรือไม่ มาตามทีส่ ่ งใบสมัครมาแล้ ว บริษัทฯจะไม่ คืนเงินใด ๆ ทัง้ สิ้น หรื อ
หากท่ านยังไม่ ชาระค่ าสั มมนา ทางบริ ษัท ต้ องขอเก็บค่ าธุรการจานวน 30 % ทันที
ต้ องการจัดอบรมรูปแบบ In-house Training ภายในองค์ กร
ติดต่ อคุณจิ๋ว 090 645 0992, 089 606 0444, Line : hrdzenter
www.hrdzenter.com, E-mail : hrdzenter@gmail.com

บริ ษทั ศูนย์ส่งเสริ มและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จากัด (สนญ.) เลขที่ 171/162 ซอยพุทธบูชา 39 แยก 1-1 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุ งเทพฯ 10140
HOTLINE : 089-606-0444, 090-6450992, 089-773-7091 :www.hrdzenter.com E-mail:hrdzenter@gmail.com, Line : hrdzenter

www.hrdzenter.com
“Knowledge is no limited edition”

E-mail : hrdzenter@gmail.com
Tel:089-773-7091, 089-606-0444

กาหนดการ
เวลา

หัวข้ อ

9.00- 9.30 น.

9.30- 10.00 น.

กิจกรรมละลายพฤติกรรม สร้ างสมาธิ และการยอมรั บซึ่ งกันและกัน

ต้ นทุนการผลิตและ
ผลกระทบจากความ
สูญเสี ยในชบวนการ
ผลิต
การควบคุมคุณภาพ
ของเสี ยเป็ นศูนย์
(ZQC)

หลักการและ
ข้ อเสนอแนะเบือ้ งต้ น
ของการปรั บปรุ งงาน

10.00-10.30

10.30- 10.45น.
10.45- 11.40 น.

เนื้อหา / รายละเอียด

อธิ บายถึงต้ นทุน ความสาคัญของการขจัดการสูญเสี ยในการผลิต

เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าอบรมเข้ าใจถึงความสาคัญและความหมาย
ของวิธีการควบคุมคุณภาพ

เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าอบรมทราบถึงหลักการเบือ้ งต้ นของการ
ควบคุมคุณภาพมาใช้ ในองค์ กรรวมถึงข้ อเสนอแนะ
วิธีการปรั บปรุ งงาน

รูปแบบการเรียนการ
สอน
ทากิจกรรมให้ เกิดการ
ยอมรั บและสร้ าง
ความสัมพันธ์ ที่ดี
ระหว่ างผู้เรี ยนกับผู้เรี ยน
และผู้เรี ยนกับวิทยากร

วิทยากรบรรยายและตั้ง
คาถามให้ ข้อคิดและ
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้

วิทยากรบรรยาย
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้
ฉายสไลด์ เรี ยนรู้
ประกอบ

พักเบรก

ขัน้ ตอนและเครื่ องมือในการ เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าอบรมเข้ าถึงขัน้ ตอนในการปรั บปรุ งงาน วิทยากรบรรยาย
ใช้ Poka Yoke
และเครื่ องมือที่ก่อให้ เกิดการปรั บปรุ งงานแบบPoka และเปลี่ยนเรี ยนรู้
Yoke และนาเสนอตัวอย่ างจริ ง
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แลกเปลีย่ นความคิดปรับปรุงงาน - Workshop1ให้ ผ้ ูอบรมแสดงความคิดเห็นต่ องานปั จจุบัน
11.40- 12.00 น.

12.00- 13.00 น.
13.00-13.15

พักเทีย่ ง
กิจกรรมกระตุ้นผู้เข้ ารับการอบรม ให้ แต่ ละกลุ่มนั่งรวมกันหลังได้ รวมตัวก่ อนพักเที่ ยง โดย
วิทยากรถามปั ญหาPoka Yoke

วิทยากรบรรยายและ
ให้ ผ้ เู ข้ ารั บการอบรม
เสนอแนะ

วิทยากรใช้ คาถามแต่
ละบุคคล

13.15 –14.00 น.

เทคนิคในการมองปั ญหา

เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าอบรมได้ ร้ ู ถึงสาเหตุของปั ญหาในการ
จัดทาการปรั บปรุ งงานและสามารถวิเคราะห์ ปัญหา
พร้ อมหาแนวทางในการแก้ ไขที่เกิดขึน้ ได้ ตรงจุด

วิทยากรบรรยาย
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้
ฝึ กปฏิบัติ

-Workshop2 ทากิจกรรมกลุ่ม โดยการจาลอง
ประกอบสิ นค้ า และคิดวิธีการให้ กลุ่มอื่น ประกอบ
ได้ อย่ างถูกต้ อง ด้ วย Poka Yoke และการนาเสนอ
ผลงานของผู้เข้ าอบรม
14.00 – 14.30น.

14.30-14.45น.

วิธีการปรั บปรุ งงานโดยใช้
Poka Yoke

-แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ถามตอบ
วิทยากรบรรยาย

เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าอบรมรู้ ถึงเทคนิคและวิธีการในการ
แก้ ไขปั ญหาโดยใช้ หลักการ Poka Yoke ได้ อย่ าง
เหมาะสม

Work Shop

แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้

พักเบรก
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เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าอบรมได้ เรี ยนรู้ ถึงการวิเคราะห์ ถึงปั ญหา
และแนวทางแก้ ไขปั ญหาจากตัวอย่ างสถานการณ์ ที่
เกิดขึน้ จริ ง

วิทยากรบรรยาย
Work Shop

แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้

-Workshop3 ทากิจกรรมกลุ่ม โดยการจาลองผลิต
สิ นค้ าที่ไม่ ได้ มาตรฐานและหาวิธีการแก้ ไข ด้ วย
Poka Yoke และการนาเสนอผลงานของผู้เข้ าอบรม
-แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ถามตอบ
กลุ่มเป้ าหมาย
หัวหน้ างาน พนักงาน และผู้ที่สนใจทั่วไป
รูปแบบการสั มมนา
1. การบรรยาย
40 %
2. เกมส์ / กิจกรรมกลุ่ม / ฝึ กปฏิ บัติ Workshop และการนาเสนอผลงานกลุ่ม
3. กรณี ศึกษา และดูภาพยนตร์
10 %

50%

ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
1. พนักงานมีความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับแนวทางการใช้ หลักการ Poka Yokeอย่ างถูกต้ องชัดเจน
2. พนักงานเข้ ามามีส่วนร่ วมในการพัฒนาปรั บปรุ งงานเพื่อยกระดับคุณภาพประสิ ทธิ ภาพและความ
ปลอดภัยในการทางานอย่ างต่ อเนื่อง
3. สามารถนา Poka Yoke ไปประยุกต์ ใช้ ในการทางานและเป็ นต้ นแบบสาหรั บการขยายผลภายในองค์ กรต่ อไป
4. พนักงานสามารถประยุกต์ ใช้ เทคนิคการปรั บปรุ งเช่ น PCDA, 5S , QC7Toolsฯลฯร่ วมกับ
กิจกรรมหรื อโครงการปรั บปรุ งต่ างๆได้ อย่ างเหมาะสม
ขอขอบคุณทีท่ ่ าน ได้ ให้ โอกาสในการนาเสนอ และหวังเป็ นอย่ างยิง่ ในการให้ บริการ เพือ่ การพัฒนาบุคลากรในองค์ กรของท่ าน.
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