
 

 

หลักสูตร online Training by Zoom 

“หลกัสตูร  “เทคนคิการปรบัปรงุและลดความผดิพลาดในการทาํงานผลติ” 

วนัที ่11 กนัยายน 2564 

เวลา 09.00-16.00 น. 

หลกัการและเหตผุล 

       ความผดิพลาดทีเ่กดิจากผูใ้ชง้านซึง่เกดิขึน้ทีโ่รงงานผลติและนําไปสูข่อ้บกพรอ่ง โดยทัว่ไปมกัจะเรยีก
ขอ้ผดิพลาดในการทํางานตา่งๆ ทีเ่กดิจากผูใ้ชง้านวา่ขอ้ผดิพลาดทีเ่กดิจากความประมาท กลไกสําหรับการป้องกนั
ไมใ่หเ้กดิขอ้ผดิพลาดทีเ่กดิจากความประมาทและเพือ่ป้องกนัไมใ่หม้ผีลติภัณฑท์ีม่ตํีาหนไิปปะปนกบัผลติภณัฑท์ีด่ ี
ถงึแมว้า่จะเกดิขอ้ผดิพลาดทีเ่กดิจากความประมาทขึน้จะเรยีกวา่ Poka yoke (การป้องกนัขอ้ผดิพลาด) กลไกเหลา่นี้
จะแยกออกเป็นการป้องกนัไมใ่หเ้กดิขอ้บกพรอ่ง (การหยดุทํางานเมือ่เกดิขอ้ผดิพลาด การจํากดัความผดิพลาด และ
การแจง้เตอืนเพือ่ป้องกนั) และการตรวจจับขอ้บกพรอ่ง (การหยดุทํางานเมือ่เกดิขอ้บกพรอ่ง การจํากดัขัน้ตอนการ
ทํางาน และการแจง้เตอืนเมือ่เกดิขอ้ผดิพลาด) นอกจากนีย้งัสามารถระบสุาเหตแุละกระบวนการเกดิขอ้บกพรอ่ง ซึง่
จะชว่ยพัฒนากลยทุธก์ารปรับปรงุเพือ่ป้องกนัไมใ่หเ้กดิขอ้บกพรอ่งซํ้าอกี โดยสรปุคอื Poka yoke (การป้องกนั
ขอ้ผดิพลาด) หมายถงึกลไกการแจง้เตอืนผูใ้ชง้านเมือ่เกดิขอ้บกพรอ่งขึน้ เพือ่ป้องกนัไมใ่หผ้ลติภณัฑท์ีม่ขีอ้บกพรอ่ง
ไปปะปนกบัผลติภณัฑท์ีด่เีมือ่เกดิขอ้บกพรอ่งขึน้แมจ้ะเกดิขึน้ไดย้าก และป้องกนัไมใ่หเ้กดิขอ้บกพรอ่งซํ้าอกี 

          ความผดิพลาดนัน้ยังเกดิไดจ้ากการควบคมุคณุภาพสนิคา้ทีไ่มเ่ป็นไปตามคณุสมบตัทิีก่ําหนดไว ้ซึง่จะสรา้งความไมพ่งึ
พอใจใหก้บัลกูคา้ไดอ้กีดว้ย ดังนัน้การใชห้ลักการ QC (Quality Control) มาปรับปรงุกระบวนการทํางานใหม้ปีระสทิธภิาพ
มากยิง่ขึน้ ซึง่หมายถงึ การควบคมุคณุภาพสนิคา้ใหเ้ป็นไปตามคณุสมบตัทิีก่ําหนดไว ้และสามารถสรา้งความพงึพอใจใหก้บั
ลกูคา้สงูสดุ ดว้ยกระบวนการ Inspection คอืกระบวนการการตรวจสอบตําหนแิละจดุบกพรอ่งของผลติภัณฑ ์เพือ่ทีจ่ะทําการ
สง่กลับไปแกไ้ขหรอืคัดทิง้ จากนัน้จงึทําการบนัทกึและเก็บสถติขิองลักษณะรวมทัง้จํานวนผลติภัณฑต์า่งๆทีเ่กดิการบกพรอ่ง 
สําหรับนําไปวเิคราะหส์าเหตปัุญหาตา่งๆทีเ่กดิขึน้ แลว้จงึทําการแกไ้ขปรับปรงุเพือ่ใหผู้ผ้ลติสามารถทําการผลติสนิคา้ทีม่ี
คณุภาพใกลเ้คยีงกบัคณุสมบตัทิีต่ัง้ไวม้ากทีส่ดุตอ่ไป เราจงึควรศกึษาระบบการควบคมุคณุภาพเพือ่ลดความผดิพลาด รวมถงึลด
ของเสยี หรอืสิง่ทีล่กูคา้ไมต่อ้งการออกไปใหไ้ดม้ากทีส่ดุ ซึง่จะสง่ผลถงึผลการดําเนนิงานทีด่ขี ึน้ไดอ้กีดว้ย 

วตัถปุระสงค ์

1. ลดความผดิพลาดทีเ่กดิจากความประมาททีเ่กดิขึน้ในกระบวนการผลติและการดําเนนิงาน 
2. เพือ่สรา้งระบบการแจง้เตอืนเพือ่ป้องกนัและการตรวจจับขอ้บกพรอ่งไดอ้ยา่งชดัเจน 
3. เพือ่ป้องกนัไมใ่หม้ผีลติภัณฑท์ีม่ตํีาหนหิรอืของเสยีเพิม่ขึน้ 
4. เพือ่เพิม่ผลติภณัฑท์ีด่ตีามทีต่อ้งการใหม้ากขึน้ 
5. เพือ่เพิม่ผลติภาพใหม้ากขึน้โดยไมต่อ้งเพิม่ตน้ทนุการผลติ 
6. เพือ่เพิม่ศกัยภาพในการควบคมุคณุภาพของสนิคา้ตามเป้าหมายทีต่อ้งการ 
7. เพือ่เพิม่ความพงึพอใจใหก้บัลกูคา้ไดอ้ยา่งยัง่ยนื 

 

https://www.chi.co.th/certificate/


 
เนือ้หาของหลกัสตูร 

1. การลดความผดิพลาดตามหลกัการ Poka-yoke 
2. ระบบ Poka Yoke จะควบคมุความผดิพลาดไดอ้ยา่งไร 
3. การนําหลกัการ ZQC (Zero Quality Control) และ PDCA (Plan, Do, Check, Action) มาประยกุตใ์ชใ้ห ้

ไดผ้ล 
4. Quality Control (การควบคมุคณุภาพ) และองคป์ระกอบของการควบคมุคณุภาพ 
5. แนวทางการตรวจสอบผลติภณัฑ ์และการควบคมุคณุภาพดว้ยเครือ่งมอื QC 7 Tools 
6. กรณีศกึษาการลดความผดิพลาดและการควบคมุคณุภาพ 

 

วธิกีารสมัมนา การบรรยาย การฝึกปฏบิตั ิ และรว่มอภปิราย 

กลุม่เป้าหมาย กลุม่หลกั  ผูจั้ดการโรงงาน/ ผูบ้รหิารระดบัสงูและกลาง หรอืเจา้หนา้ทีร่ะดบับรหิาร ฝ่าย ฝ่าย
ตรวจสอบคณุภาพ ฝ่ายผลติ ฝ่ายจัดซือ้ ฝ่ายคลงัสนิคา้ ฝ่ายบคุคล วศิวกร 

ระยะเวลาอบรม  1 วนั วนัละจํานวน  6 ชัว่โมง เวลา 09.00-16.00 

คา่อบรม/ราคา 2,500 บาท (ไมร่วม VAT 7%) หรือ Promotion ชว่งนีม้า 4 จา่ย 3 
รูปแบบการฝึกอบรม การบรรยาย ผ่านระบบ Online ด้วย Application Zoom 

 

วทิยากร :  อาจารย์ อนนัต์ ดีโรจนวงศ์  

             - MBA Logistics Management 

             - Lean Production Consultant 

             - ท่ีปรึกษาสมาพนัธ์สมาคมอตุสาหกรรมสนบัสนนุ (A.S.I.A.) 

             - ท่ีปรึกษาเครือขา่ย Lean Production สมาคมสง่เสริมเทคโนโลยี ไทย-ญ่ีปุ่ น  

             - ท่ีปรึกษาอตุสาหกรรมการผลิตและโลจิสติกส์ กรมสง่เสริมอตุสาหกรรม 

             - อาจารย์พิเศษและวิทยากรด้านการผลติและโลจิสตกิส์ ม.รัฐฯและเอกชนหลายแหง่ 

             - ท่ีปรึกษาสถานประกอบการดีเดน่โครงการ OPOAI กระทรวงอตุสาหกรรม 

 
การชําระคา่ธรรมเนยีม 

1. ชําระโดยส ัง่จา่ยเช็ค/แคชเชยีรเ์ช็ค ขดีครอ่ม ส ัง่จา่ยในนาม 
หจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่  (Professional Training Solution Ltd.,Partnership) 
เลขที ่89/161 ซอยพระยาสเุรนทร ์21 แยก 3 แขวงบางชนั  เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510 
เลขประจําตัวผูเ้สยีภาษี 0103553030100 
 

2. โอนเงนิเขา้บญัช ี
ธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) สาขาเดอะมอลลบ์างกะปิ บัญชอีอมทรัพย ์เลขที ่732-245823-8 
 
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) สาขาโลตัสรามอนิทรา 109 บัญชอีอมทรัพย ์เลขที ่029-711049-6 



 
ผู้เข้าอบรมรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงนิข้ามจังหวัด 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ กรณุาตดิตอ่: คณุอรัญญา  086-8929330 

Professional Training Solution 

Tel  02-1753330, 086-6183752 ,  

www.ptstraining.co.th 

อเีมล ์ info.ptstraining@gmail.com,  ptstraining3@gmail.com 

 

 

 

  

กรณีหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย หจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนน่ิง โซลชูัน่ 

เลขท่ี 89/161 หมูบ้่านพฤกษาวิลล์ 23 ซ.พระยาสเุรนทร์ 21 แยก 3  

แขวงบางชนั เขตคลองสามวา  กรุงเทพฯ 10510 
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แบบฟอร์มการลงทะเบียน 

หลกัสตูร เทคนคิการปรบัปรงุและลดความผดิพลาดในการทาํงานผลติ 

สง่มาที ่info.ptstraining@gmail.com หรอื ptstraining3@gmail.com 

 

   บรษิทั_______________________________________________________________________________ 

   ท่ีอยู่ออกใบกาํกบัภาษี__________________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________________________________ 

   _________________________________________เลขประจาํตวัผูเ้สยีภาษ_ี_________________________ 

  ชื่อผูป้ระสานงาน (HR)____________________________โทรศพัท ์_______________________ต่อ_______ 

   Fax: _________________________     E-mail: _____________________________________________  

  วนัสมัมนา____________________________________________________________________________ 

1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________ 

ตําแหน่ง: ___________________________________มอืถอื __________________________________ 

E-mail: ____________________________________________________________________________  

2. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________ 

ตําแหน่ง: ___________________________________มอืถอื: __________________________________ 

E-mail: ____________________________________________________________________________ 

3. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________ 

ตําแหน่ง: ___________________________________มอืถอื: __________________________________ 

E-mail: ____________________________________________________________________________ 

4. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________ 

ตําแหน่ง: ___________________________________มอืถอื: __________________________________ 

      E-mail: ____________________________________________________________________________ 


