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สถาบันฝึกอบรม ด้านพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์และองค์กร 

การปองกัน
ความผิดพลาด
แบบ POKA YOKE 

หลักการและเหตุผล

วัตถุประสงค
               1) เพื่อใหผูอบรมเขาใจหลักการและเทคนิคของ “ระบบปองกัน

ความผิดพลาด” POKA YOKE ไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนสูงสุดได 

2) เพื่อใหผูอบรมทราบเทคนิคการสังเกตการเกิดสิ่งผิดปกติที่ทำใหเกิดของเสีย

ไดทันที

3) เพื่อใหผูอบรมเขาใจหลักการ แนวคิด การปองกันความผิดพลาดในกระบวน

การผลิต POKA YOKE ไปประยุกตใชในการสรางคุณภาพใหเกิดขึ้นในสายการผลิต

วิทยากร

วิทยากรที่ปรึกษา ดานการบริหารทรัพยากรบุคคล

และดาน Lean Manufacturing , ดาน Why-Why 

Analiysisi , ดาน Poka Yoke & ดาน Rish

อ.พรรษมน ประณุทนรพาล

วัน / เวลา / สถานที่

วันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562
เวลา 09.00 - 16.00 น. (ลงทะเบียน 08.30 น.) 

HROD Esie Center (บางแสน) จ.ชลบุรี

อัตราคาอบรมทานละ สมาชิก 2,375 บาท
บุคคลทั่วไป 2,500 บาท
(ราคานี้ยังไมรวม VAT 7%)

                 ขอผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ยอมเกิดขึ้นไดกับทุกองคการ 

เชน เกิดจากความผิดพลาดจากคน (HUMAN ERROR) ผิดพลาดจากผลิตสินคา

ไมไดมาตรฐานผิดพลาดจากการใชเครื่องมือวัด ซึ่งมีผลกระทบตอความพึงพอใจ

ของลูกคา (CUSTOMER SATISFACTION) องคการจึงตองรีบทําการปองกันและ

แกไขผลิตภัณฑไมไดมาตรฐานเหลานั้น (REWORK) อาจทําใหตนทุนการผลิตสูง 

เทคนิคทางดานการควบคุมและการปรับปรุงคุณภาพ มุงมั่นสูของเสียเปนศูนย 

(ZERO DEFECT) “เทคนิคการปองกันความผิดพลาดในกระบวนการผลิต” 

ซึ่งเปนรากฐานมาจากภาษาญี่ปุน “POKA” คือ ความผิดพลาดจากการไมเอาใจ

ใส “YOKE” คือ ปองกัน/ไมใหเกิด/หลีกเลี่ยง ซึ่งระบบ POKA YOKE นี้ ควบคุม

ใหงานในกระบวนการมีความถูกตองเทานั้นที่จะสามารถผานกระบวนการและไป

สูกระบวนการตอไป  

รายละเอียดคอร์ส
(สแกนเลย)



1. กรุณาสงใบตอบรับเขารวมอบรม/รายชื่อผูเขารวมอบรม ลวงหนาอยางนอย 7-10 วัน และชําระคาบริการกอน 5-7 วัน

2. กรณีที่ทานไดสมัครแลวไมสามารถเขารวมอบรมได ทานสามารถสงตัวแทนเขารวมอบรมโดยแจงเปลี่ยนแปลงชื่อมาทางอีเมลลของบริษัทฯ กอนวันอบรม 3 วัน

3. กรณียกเลิกการสมัคร กรุณาแจงกอนวันอบรม 7-10 วัน หากแจงนอยกวา 7-10 วัน คิดคาดําเนินการ 50 % หากยกเลิกในวันอบรม คิดคาดําเนินการเต็มจํานวน 100%

** กรณีหักภาษี ณ ท่ีจาย ในนาม “บริษัท ทอป โปรเฟสชั่นแนล แอนด ดีเวลลอปเมนต จํากัด” เลขประจําตัวผูเสียภาษี 0205550017049 (สํานักงานใหญ) 

** ที่อยู 7/77 หมู 5 ต.หวยกะป อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี ปณ. 20130

1. ชื่อ-นามสกุล .............................................................................................................

ตําแหนง ........................................................................................................................

E-mail................................................มือถือ ................................................................

2. ชื่อ-นามสกุล ..........................................................................................................

ตําแหนง .....................................................................................................................

E-mail................................................มือถือ .............................................................

ชื่อและที่อยูบริษัทสําหรับออกใบกํากับภาษี

บริษัท ................................................................................ เลขประจําตัวผูเสียภาษี ............................................สาขา ..................................................

ที่อยู ..................................................................................................................................................................................................................................

ประเภทธุรกิจ ............................................................โทรศัพท ............................................ ตอ.................. โทรสาร.......................................................

ผูติดตอ .................................................................... E-mail .......................................................................มือถือ ..........................................................

เวลา 9.00-12.00 น.
เวลา 13.00-16.00 น.หัวขอการบรรยาย

WWW.HRODTHAI.COM

3.

รูปแบบการฝกอบรม
1.  การเรียนรูแบบกลุม (group learning) 

การแลกเปลี่ยนความเห็นระหวางกันฝกการทํางานเปนทีม

และการรับฟง

2.  การเรียนรูแบบผูใหญ (adultlearning)เปนการสื่อสาร

 2 ทาง (interactivemode) ระหวางวิทยากร กับผูเขา รับการ                                               

    การเรียนรูโดยการปฏิบัติ (action learning) เนนการทํา 

กิจกรรมภาคปฏิบัติกระตุนการฝกความคิด และการทํา workshop

ผลที่คาดวาจะไดรับ
1.  หลักการ และแนวคิดของระบบ (Poka Yoke)

วงจรการบริหาร P-D-C-A กับการประยุกตใช 

QC 7 Tools รวมกันอยางมีประสิทธิภาพ

2.  หลักการสังเกตการเกิดสิ่งผิดปกติที่ทําใหเกิด

ของเสียและเขาแกไขไดทันที

3.  การลดขอผิดพลาดในการผลิต (Poka-Yoke)

Chapter 1: การสรางคุณภาพใหเกิดขึ้นในสายการผลิต 

(Build-in Quality : Jidoka

Chapter 2: การเพิ่มผลิตภาพและแนวความคิดเรื่องควบคุมคุณภาพ

Chapter 3:  วิธีการของ Poka-Yoke ในการลดขอผิดพลาด

Chapter 4: อะไร? คือ ของเสีย (Defect) Vs. ความผิดพลาด 

(Mistake-Error) และมีปจจัยเกิดขึ้นไดอยางไร

Chapter 5: แนวคิดการควบคุมคุณภาพแบบความผิดพลาด

เปนศูนย (ZQC) คืออะไร

Chapter 5: แนวคิดและหลักการที่เกี่ยวกับการปรับปรุงงาน 

(Improvement) และการควบคุมสภาวะตางๆในงานผลิต 

Chapter 6: กระบวนการตรวจสอบและดักจับความผิดพลาด

ที่ตนเหตุ (Source inspection)

Chapter 7: หลักการควบคุมไมใหเกิดความผิดพลาดและปองกัน

ความผิดพลาดจากการทํางาน (MistakeProofing)

Chapter 8: แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับระบบการดักจับ

ความผิดพลาด (Poka-Yoke) 

Chapter 9: เทคนิคการเลือกใชงาน อุปกรณแบบตางๆ ที่นํามาใชทํา 

Poka-Yoke 

หมายเหตุ : พักเบรค (coffee break)  
               ชวงเชา 10.30-10.45 น.  ชวงบาย 14.30-14.45 น.
                พักรับประทานอาหารกลางวัน 12.00-13.00 น.

020-263-788 | 091-234-5669 | 098-281-9879 |      hrod1@tpd.co.th |     @HRODTHAI |    HRODTHAI

สนใจคอรสนี้สมัครสมาชิกหรือสำรองที่นั่ง Public & IN-house Training

รายละเอียดคอร์ส
(สแกนเลย)

บริษัทที่ไววางใจ ใชบริการของเรา


