Product Code : 06-024-001

หลักสูตร ระบบป้ องกันความผิดพลาด (POKA YOKE)
ระยะเวลาอบรม 1 วัน
หลักการและเหตุผล
โรงงานอุตสาหกรรมที่ผลิตผลิตภัณฑ์นานาชนิดขึ ้นมานันในส่
้ วนของการผลิตสินค้ าไม่ได้
มาตรฐาน หรื อ เกิ ด ของเสี ย ขึ น้ มาด้ ว ย ในบางโอกาสของเสี ย เหล่า นัน้ สามารถเล็ ด ลอดผ่ า น
กระบวนการควบคุม คุณภาพทางสถิ ติ (Statistical Quality Control) จากการสุ่มตัวอย่างเพื่ อ
ตรวจสอบไปสูล่ กู ค้ าได้ ซงึ่ มีผลกระทบต่อความพึงพอใจของลูกค้ า (Customer Satisfaction) และต้ อง
ทาการแก้ ไขผลิตภัณฑ์ ไม่ได้ มาตรฐานเหล่านัน้ (Rework) ทาให้ ต้นทุนการผลิตสูง เทคนิคหนึ่ง
ทางด้ านปรับปรุ งคุณภาพ และมุ่งมัน่ สูข่ องเสียเป็ นศูนย์ (Zero Defect) นัน้ คือการใช้ ระบบ Poka
Yoke ระบบ Poka Yoke คือ “ระบบป้องกันความผิดพลาด” ซึง่ เป็ นรากฐานมาจากภาษาญี่ปนุ่
Poka คือ ความผิดพลาดจากการไม่เอาใจใส่
Yoke คือ ป้องกัน/ไม่ให้ เกิด/หลีกเลีย่ ง
หรื อที่เรี ยกกันแพร่ หลายว่า ระบบป้องกันความผิดพลาดจากการพลังเผลอ
้
หรื อใช้ คาว่า Mistake
Proof ซึง่ ระบบ Poka Yoke นี ้ ควบคุมให้ งานในกระบวนการมีความถูกต้ องเท่านันที
้ ่จะสามารถผ่าน
กระบวนการและไปสูก่ ระบวนการต่อไป

วิธีการฝึ กอบรมPoka Yoke
การบรรยายจากวิทยากรและเจ้ าหน้ าที่ปรึกษาแนะนาที่มีประสบการณ์ในการให้ คาปรึกษาแนะนา
กับหน่วยงานต่างๆ จากสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
คุณสมบัติผ้ เู ข้ าอบรม
ระดับเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายการผลิต
จานวนผู้เข้ าอบรม

อุตสาหกรรมที่เหมาะสมในการประยุกต์ ใช้ ได้แก่ อุตสาหกรรมทีม่ ี ลกั ษณะเป็ นสายการประกอบ
(Assembly Line)
กาหนดการอบรม
เวลา
9:00 – 12:00

วัตถุประสงค์
1. เข้ าใจหลักการและเทคนิคของ Poka Yoke แล้ วนาไปประยุกต์ใช้
2. เมื่อเกิดสิง่ ผิดปกติที่จะนาไปสูก่ ารทาให้ เกิดของเสียจะต้ องมีสญ
ั ญาณเตือน และเข้ าแก้ ไข
ทันที ซึง่ ระบบ Poka Yoke จะประยุกต์ใช้ อปุ กรณ์เครื่ องมือต่างๆ คือ Jig/Fixture/Checklist
ตัวนับจานวน(Counter) ตัววัดสัญญาณ และส่งสัญญาณเตือน
หัวข้ อฝึ กอบรม
1. การเพิม่ ผลผลิต และแนวความคิด เรื่ องควบคุมคุณภาพ
2. หลักการ และแนวคิดของระบบ Poka Yoke
3. การสร้ างคุณภาพให้ เกิดขึ ้นในสายการผลิต (Build-in Quality : Jidoka)
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กิจกรรม
- การเพิม่ ผลผลิต และแนวความคิด เรื่ องควบคุมคุณภาพ
- หลักการ และแนวคิดของระบบ Poka Yoke
- ชนิด และการทางานของอุปกรณ์ระบบ Poka Yoke
- ตัวอย่างการทา และประยุกต์ใช้ ระบบ Poka Yoke
12:00 – 13:00 พักรับประทานอาหารกลางวัน
13:00 – 16:00 - การสร้ างคุณภาพให้ เกิดขึ ้นในสายการผลิต (Build-in Quality : Jidoka)
- ระดมสมอง เพื่อหาแนวทางการปรับปรุง
พักทานอาหารว่าง และเครื ่องดืม่ เวลา 10.30 – 10.45 น. และ 14.30 – 14.45 น.
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Product Code : 06-024-001

หลักสูตร ระบบป้ องกันความผิดพลาด (POKA YOKE)
ระยะเวลาอบรม 1 วัน
อุปกรณ์ ประกอบการอบรม
รายการ
1. เครื่ อง LCD PROJECTOR
2. กระดานไวท์บอร์ ด หรื อ FLIP CHART และปากกาเคมี

1 เครื่ อง

ราคาค่ าบริการ
 วันจันทร์ – ศุกร์
ราคาวันละ
25,000 บาท
 วันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
ราคาวันละ
31,250 บาท
หมายเหตุ :
 ราคานี ้ไม่รวมค่าเดินทาง ค่าที่พกั (ถ้ ามี) และยังไม่รวมค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม VAT 7 %
 สถาบันได้ รับยกเว้ นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
 สถาบันจัดเตรี ยมเอกสารประกอบการอบรมตามจานวนผู้เข้ าร่วมที่ระบุในเอกสารเสนองาน
*** ค่ าใช้ จ่ายในการฝึ กอบรมสามารถลดหย่ อนภาษีเงินได้
ตามประกาศ พ.ร.บ. ส่ งเสริมพัฒนาฝี มือแรงงาน ***
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