[Pick the date] [ระบบป้ องกันความผิดพลาดด้ วยPOKA-YOKE]

หลักสู ตร

“ระบบป้ องกันความผิดพลาดในกระบวนการผลิต ด้ วย POKA-YOKE

หลักการและเหตุผล

ในโรงงานอุตสาหกรรมทีผ
่ ลิตสินค ้านานาชนิดบ่อยครัง้ มักเกิดสินค ้าทีไ่ ม่ได ้มาตรฐานหรือเกิดเป็ นของเสียขึน
้
่ ตัวอย่างเพือ
ซึง่ บางครัง้ ของเสียเหล่านัน
้ อาจเล็ดลอดผ่านกระบวนการควบคุมคุณภาพทางงานสถิตจ
ิ ากการสุม
่
่ ก
ตรวจสอบไปสูล
ู ค ้าได ้ซึง่ มีผลกระทบต่อความพึงพอใจของลูกค ้า และต ้องทําการแก ้ไขผลิตภัณฑ์ทไี่ ม่ได ้มาตรฐาน
่ องเสียเป็ นศูนย์
เหล่านัน
้ (Rework) ซึง่ ทําให ้ต ้นทุนการผลิตสูงขึน
้ ไปอีกเทคนิคหนึง่ ทางด ้านปรับปรุงคุณภาพและมุงมัน
่ สูข
(Zero-Defect) นั่นคือ การใช ้ระบบ POKA-YOKE ซึง่ เป็ นระบบป้ องกันความผิดพลาดทีม
่ รี ากฐานมาจากภาษาญีป
่ น
ุ่
POKA คือ ความผิดพลาดจากการไม่เอาใจใส่
YOKE คือ ป้ องกัน ไม่ให ้เกิด หรือหลีกเลีย
่ ง
หรือทีเ่ รียกกันเป็ นทีแ
่ พร่หลายว่าระบบป้ องกันความผิดพลาดจากการพลัง้ เผลอ
หรือใช ้คําว่า Error- Proofing ซึง่ ระบบ POKA-YOKE นีค
้ วบคุมให ้งานในกระบวนการมีความถูกต ้องมากทีส
่ ด
ุ
่
ก่อนทีจ
่ ะสามารถผ่านไปสูกระบวนการต่อไป โดยความผิดพลาดทีเ่ กิดจากเครือ
่ งจักรนัน
้ ไม่คอ
่ ยน่าเป็ นห่วงมากนัก
เพราะวิศวกรทีไ่ ด ้ออกแบบเครือ
่ งจักรนัน
้ มักออกแบบให ้ได ้ตามมาตรฐานเป็ นทีย
่ อมรับในระดับหนึง่ ส่วนมากทีม
่ ี
ปั ญหาในการผลิตคือคนแต่ถ ้าเราออกแบบให ้ดีตงั ้ แต่ต ้นปั ญหาต่างๆ เช่น ของเสียหรือปั ญหาทีเ่ กิดจากคนก็จะหมดไปทําให ้
ประหยัดค่าอบรมซํ้าๆ และค่าความเสียหายทีเ่ กิดจากของเสียเป็ นต ้น
่ ั ญหาต่าง ๆ ได ้อีกมากมาย แต่อย่างไรก็ตาม
เมือ
่ เกิดความผิดพลาดโดยมิได ้ตัง้ ใจระหว่างการทํางานก็จะนํ าไปสูป
ความผิดพลาดดังกล่าวถือว่าเป็ นเรือ
่ งธรรมชาติของมนุษย์ทไี่ ม่สามารถหลีกเลีย
่ งได ้ ดังนัน
้ หากต ้องการแก ้ปั ญหาให ้เหลือ
ศูนย์ (Zero Defect) หนทางเดียวทีจ
่ ะทําได ้คือจะต ้องป้ องกันไม่ให ้เกิดความผิดพลาดแบบมิได ้ตัง้ ใจมาสร ้างปั ญหาให ้กับ
เรา เทคนิคนีเ้ รียกว่า POKA-YOKE ถือเป็ นระบบการป้ องกันความผิดพลาดจากการพลัง้ เผลอ โดยจะช่วยควบคุมให ้เกิดผล
่ ระบวนการถัดไปได ้
งานในกระบวนการทีม
่ ค
ี วามถูกต ้องเท่านัน
้ ทีจ
่ ะสามารถผ่านเข ้าไปสูก

วัตถุประสงค์ / ประโยชน์ทจ
ี่ ะได ้รับ
ี (Defect)
1 เพือ
่ ให ้ผู ้เข ้าอบรมมีความตระหนักและจิตสํานึกเกีย
่ วกับปั ญหาการเกิดและการควบคุมของเสย
ี ให ้เป็ นศูนย์ (Zero Defect) ในการปฏิบัตงิ าน
2. เพือ
่ ให ้ผู ้เข ้าอบรมมีความรู ้และความเข ้าใจในหลักการลดของเสย
้
3. เพือ
่ ให ้ผู ้เข ้าอบรมนํ าการดักจับความผิดพลาด (Poka-Yoke) ไปใชในการปรั
บปรุงงานได ้อย่างเป็ นรูปธรรม
้
4. เพือ
่ ให ้ผู ้เข ้าอบรมสามารถนํ าไปปรับประยุกต์ใชในการวิ
เคราะห์และมีเทคนิคไปปรับปรุงวิธก
ี ารทํางาน รวมถึง
้
สามารถนํ าไปประยุกต์ใชในช
วี ต
ิ ประจําวันได ้
ั
ห ัวข้อการอบรม / สมมนา
1. ปั ญหาด ้านคุณภาพและการตรวจสอบคุณภาพในกระบวนการผลิตอะไรคือ?
2. อะไรคือ ของเสีย (Defect) Vs. ความผิดพลาด (Mistake-Error) และมีปัจจัยเกิดขึน
้ ได ้อย่างไร?
3. แนวคิดการควบคุมคุณภาพแบบความผิดพลาดเป็ นศูนย์ (ZQC) คืออะไร ?
4. แนวคิดและหลักการทีเ่ กีย
่ วกับการปรับปรุงงาน (Improvement) และการควบคุมสภาวะต่างๆ ในงานผลิต
5. • การวางแผนปรับปรุงงานด ้วย PDCA และหลักการปรับปรุงงานเบือ
้ งต ้นด ้วย ECRS
6. • ระบบการมองเห็น (Visual System)
่ ารป้ องกันความผิดพลาดเป็ นศูนย์เพือ
7. หลัก 8 ประการเบือ
้ งต ้น (8D) สูก
่ ให ้ของเสียเป็ นศูนย์ (Zero Defect)
8. กระบวนการตรวจสอบและดักจับความผิดพลาดทีต
่ ้นเหตุ (Source inspection) ก่อนเกิดของเสีย
9. หลักการควบคุมไม่ให ้เกิดความผิดพลาดและป้ องกันความผิดพลาดจากการทํางาน (Mistake-Proofing)
10. - แนวคิดและหลักการเกีย
่ วกับระบบการดักจับความผิดพลาด (Poka-Yoke)
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11.
12.
13.
14.
15.
16.

• ระบบ Poka-Yoke ช่วยควบคุมกระบวนการได ้อย่างไร ?
• หลักการและวิธก
ี ารออกแบบ Poka-Yoke
• ชนิดและประเภทของ Poka-Yoke
• เทคนิคการเลือกใช ้งาน อุปกรณ์แบบต่างๆ ทีน
่ ํ ามาใช ้ทํา Poka-Yoke
ึ ษาทีป
- กรณีศก
่ ระสบความสําเร็จ (Best Practice)
- สรุปการเรียนรู ้และถามตอบ

วิทยากร อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์
ี่ วชาญด ้านการบริหารการผลิต การจัดการดําเนินงานและการเพิม
วิทยากรผู ้เชย
่ ผลิตภาพในโรงงานอุตสาหกรรม
ึ ษาและวุฒบ
การศก
ิ ัตร
o

ปริญญาโท วิศวกรรมอุตสาหการ Master’s Degree of Industrial Engineering (M.IE.)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Chulalongkorn University

o

ปริญญาตรี เทคโนโลยีอต
ุ สาหกรรม (การผลิต)
Bachelor’s degree of Industrial Technology in Production Technology
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล ้า พระนครเหนือ
King Mongkut’s Institute of Technology North Bangkok

o

ั้ ง Diploma of Machine Maintenance
ี ชนสู
ประกาศนียบ ัตรวิชาชพ
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพระนครเหนือ
Rajamangala Institute of Technology North Bangkok Campus

ประสบการณ์ทํางานปัจจุบ ัน
o Plant Manager , EMR
Holy Plas Company Limited

ประสบการณ์ทํางานในอดีต
o Production Manager (Assistance Factory Manager)
Thongchai Mitoyo Company Limited
o Production Manager (Assistant General Manager of Production Division)
Thai Steel Cable Public Company Limited
o
o

Production Manager
Production Planing Control Manager,
Srithai Auto Seat Industry Co., Ltd.

o
o
o

Leader project team/Industrial Engineer
Research and Productivity Section
Research and Productivity Department
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GFPT Public Company Limited

ระยะเวลาอบรม
- 1 วัน (6 ชัว่ โมง)
วิธีการฝึ กอบรม (ทฤษฏี 30% เชิงปฏิบตั ิการ 70%)
- การบรรยาย-สาธิตเนื ้อหาและทฤษฎี รวมทังชมภาพและวี
้
ดีทศั น์ประกอบ
- ตัวอย่างกรณีศกึ ษาสําหรับการฝึ กปฏิบตั ิ
- กิจกรรมกลุม่ ระดมสมอง – กิจกรรมกลุม่ (Workshop)
คุณสมบัติผ้ ูเข้ าอบรม
- ผู้บริ หาร ผู้จดั การ วิศวกร หัวหน้ างาน ทีเ่ กี่ยวข้ อง
- ผู้ที่มีหน้ าที่หรื อผู้ได้ รับพิจารณาให้ รับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้ องและสนใจทัว่ ไป
้ ังไม่รวม
อ ัตราค่าบริการจ ัดอบรม In house Training : ราคา 27,000 บาท (ราคานีย
ภาษี Vat 7%) (ราคา Promotion++) ในเขตกรุงเทพ-ปริมณฑล
ผู ้เข ้าอบรม: รับจํานวนจํากัด ไม่เกิน 30/รุน
่

กําหนดการฝึ กอบรม
ลงทะเบียนเวลา 08.30 น. เริ่ มอบรมเวลา 09.00-16.30 น.โดยประมาณ
เวลาพักเบรก 10.30-10.45 น. , 12.00-13.00 น. และ 14.30-14.45 น

ติดต่อจัดอบรมภายในองค์กร In-House Training : คุณอรัญญา(ตุ ้ม)

โทร.

02-1753330 , 086-8929330 , 086-6183752

E-mail : info.ptstraining@gmail.com /aranya@ptstraining.co.th
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แบบฟอร์ มยืนยันการจัดอบรม
หลักสูตร___________________________________
ส่งมาที่ email : ptstraining3@gmail.com หรื อ info.ptstraining@gmail.com

บริษทั __________________________________________________________________________
ที่อยู่ออกใบกํากับภาษี _____________________________________________________________
______________________________________________รหัสไปรษณีย_์ ____________________
Tax ID__________________________________________สาขา___________________________
ชื่อผูป้ ระสานงาน (HR)____________________________โทรศัพท์ ____________________ต่อ_______
Fax: ___________________________

E-mail: _________________________________________

วันสัมมนา_______________________________________________________________________
1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _________________________________________________________
ตําแหน่ ง: ___________________________________มือถือ ____________________________
E-mail: ____________________________________________________________________
2. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _________________________________________________________
ตําแหน่ ง: ___________________________________มือถือ: ___________________________
3. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _________________________________________________________
ตําแหน่ ง: ___________________________________มือถือ: ___________________________
E-mail: _____________________________________________________________________
หมายเหตุ กรณียกเลิกการเข้ าสัมมนากรุณาแจ้ งล่วงหน้ า 7 วันก่อนวันสัมมนา มิฉะนันจะต้
้ องชําระ 50% ของราคาค่าสัมมนา
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