
หลกัสตูร เทคนคิการป้องกนัความผดิพลาดของคน (Poka-Yoke) 

ในกระบวนการทํางาน Logistics

(ประยกุตใ์ชไ้ดก้บั ISO 9001 : 2015 ขอ้กําหนด 8.5.1 g, 7.3, 7.2, 7.1.4,6.1)

วนัท่ี 16 สิงหาคม  2561  เวลา 09.00 - 16.00 น.  *โรงแรมแกรนดสุ์ขุมวทิ (สุขุมวทิซอย 6)

หลกัการและเหตผุล 
ความผดิพลาดสว่นใหญม่คีนเป็นสาเหต ุเมือ่มคีวามผดิพลาดเกดิขึน้ในกระบวนการทํางาน ยอ่มทําใหผ้ลงานนัน้บกพรอ่ง
หรอืเสยี ซึง่กอ่ใหเ้กดิผลจะกระทบตอ่ผลงานทัง้ ชนดิ ปรมิาณ คณุภาพ กําหนดการสง่มอบสนิคา้ของผูรั้บผดิชอบโดย
ทางตรงคอืผูป้ฏบิตังิานและโดยทางออ้มคอืผูบ้งัคบับญัชาทกุระดบั/หน่วยงานและกอ่ใหเ้กดิความเสีย่งของทัง้องคก์รตอ่
ความไมพ่งึพอใจของลกูคา้และผลการประกอบการทีไ่มส่ามารถทํากําไรได ้โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในยคุการแขง่ขนั 
อตุสาหกรรม 4.0 ทีป่ระสทิธภิาพและประสทิธผิลตอ้งสงูจงึจะอยูร่อด
ไมม่คีนคนใดตัง้ใจทีจ่ะทําใหเ้กดิผดิพลาด (ยกเวน้บคุคลบางกลุม่) แลว้ความผดิพลาดนัน้เกดิขึน้ไดอ้ยา่งไร          จะมี
วธิป้ีองกนัไดอ้ยา่งไรจงึจําเป็นอยา่งยิง่ทีผู่ป้ฏบิตังิานในทกุระดบั ในกระบวนการทํางาน พงึรูเ้ขา้ใจและนําเทคนคิการ
ป้องกนัความผดิพลาดในกระบวนการทํางานไปการประยกุตใ์ช ้เพือ่การสรา้งผลงานใหบ้รรลเุป้าหมายอยา่งมปีระสทิธภิาพ

วตัถปุระสงค/์สิง่ทีผู่เ้ขา้อบรมจะไดร้บั
1. รูแ้ละเขา้ใจสาเหตทุีทํ่าใหค้นกอ่ใหเ้กดิความผดิพลาดและสง่ผลใหง้านบกพรอ่งหรอืเสยีในกระบวนการทํางาน
2. รูแ้ละเขา้ใจแหลง่ทีเ่กดิความผดิพลาดในกระบวนการทํางานเพือ่การป้องกนั
3. รูแ้ละเขา้ใจ เทคนคิการป้องกนัความผดิพลาดในกระบวนการทํางาน
4. สามารถนําความรู ้ความเขา้ใจทีไ่ดจ้ากการทบทวนนีไ้ปประยกุตใ์ชใ้นงานกระบวนการทํางาน

หวัขอ้การอบรม/สมัมนา
1. แนวคดิเกีย่วกบัความผดิพลาดและผลกระทบในกระบวนการทํางาน
           - ความหมาย และประเภท ของความผดิพลาด
           - ทําไมความผดิพลาดสว่นใหญ ่มาจากคน (8.5.1 g. ISO 9001 : 2015)

- ผลกระทบจากความผดิพลาด
2. แหลง่ทีเ่กดิความผดิพลาดในกระบวนการทํางาน
          - แหลง่ทีเ่กดิ (กระบวนการเดีย่ว : Single Process  ISO 9001:2015)

- เทคนคิการวเิคราะหปั์จจัยทีเ่ป็นสาเหตทํุาใหค้นกอ่ใหเ้กดิความผดิพลาด
3. เทคนคิการป้องกนัความผดิพลาดจากคนในกระบวนการทํางาน
         - ระบบ Poka- Yoke/ Mistake Proofing

- ความสามารถของคน และความตระหนักของคน (7.2, 7.3 ISO 9001 : 2015)
- สภาพแวดลอ้มในการทํางาน (7.1.4, ISO 9001 : 2015)
- การตรวจสอบเพือ่ไมใ่หข้องเสยีเกดิตอ่ไปอกี (เจอใหเ้ร็วทีส่ดุหยดุปัญหาใหไ้ด)้

         - เทคนคิการคน้หาความผดิพลาด
         - เครือ่งมอื/อปุกรณ์ ชว่ยใหพ้บความผดิพลาดและป้องกนัไมใ่หเ้กดิตอ่ไป   (Visual Indicator/Control)
4. ขัน้ตอนการป้องกนัความผดิพลาดในกระบวนการทํางาน
5. ตวัอยา่งและการประยกุตใ์ชใ้นกระบวนการทํางาน
6. กรณีศกึษา/ฝึกปฏบิตั ิของกระบวนการทํางาน
7. การนําเสนอผลงานและถาม-ตอบ 

คณุสมบตัผิูเ้ขา้อบรม/สมัมนา
-   ผูอํ้านวยการ ผูจั้ดการ หวัหนา้งาน วศิวกร ชา่งเทคนคิ เจา้หนา้ทีส่นับสนุน
          และพนักงานทกุระดบั   ของงานlogistics

วิทยากร 

ดร.ธงไชย  แกว้สอาด

สมคัรเขา้รว่มสมัมนา
 Tel: 02-4646524 , 085-938-6299 

Fax.02-9030080 ตอ่ 4326
E-Mail : info@perfecttrainingandservice.com   www.perfecttrainingandservice.com



บรษิทั เพอเฟกท ์เทรนน่ิง แอนด ์เซอรวิ์ส จาํกดั 

ท่ีอยู ่16/54 แขวงแสมดาํ เขตบางขุนเทียน  กรุงเทพฯ 10150 

Tel. 02-0445895  Mobile. 085-9386299  

เลขประจาํตวัผูเ้สียภาษี 0735553003036

  เช็คขีดคร่อมสัง่จา่ย บริษัท เพอเฟกท ์เทรนน่ิง แอนด ์เซอรว์ิส จาํกดั

  โอนเงินเขา้บญัชีออมทรพัย ์ธนาคารกสิกรไทย สาขา บางบอน เลขท่ีบญัชี 022-3-91431-4

•  ราคารวม เอกสารการอบรม / อาหารวา่งและอาหารกลางวนัตลอดหลกัสตูร

•  เฉพาะนิติบุคคลสามารถหกัภาษี ณ ท่ีจา่ย 3% ได้

•  ใบเสร็จคา่ลงทะเบียน สามารถนําไปบนัทึกหกัคา่ใชจ้า่ยทางบญัชีได ้200 %

ลงทะเบียนเพื่อเขา้รว่มสมัมนา

ช่ือบริษัท /หน่วยงาน .................................................................................................................................................................................................

ท่ีอยูบ่ริษัท ..................................................................................................................................................................................................................

                  
1. ช่ือ....................................................................................................... ตําแหน่ง .................................................................. Email ..............................................................

2. ช่ือ....................................................................................................... ตําแหน่ง .................................................................. Email ..............................................................

3. ช่ือ....................................................................................................... ตําแหน่ง .................................................................. Email ..............................................................

4. ช่ือ....................................................................................................... ตําแหน่ง .................................................................. Email ..............................................................

5. ช่ือ....................................................................................................... ตําแหน่ง .................................................................. Email ..............................................................
                  

โทรศพัท์ ...................................................................... เบอร์ตอ่....................................................... โทรสาร .............................................

หมายเหต ุ.................................................................................................................................................................................................

หมายเหต ุ: ผู้สมคัรแจ้งยกเลิกการเข้าอบรมได้ ในกรณีท่ีทา่นยกเลิกก่อนวนังาน 10 วนั บริษัทฯ จะหกัคา่ธุรการร้อยละ 15 ของคา่สมคัร และในกรณีท่ี
ทา่นยกเลิกก่อนวนังาน 7 วนั บริษัทฯ คืนเงินร้อยละ 50 ของคา่สมคัร นอกเหนือจากนีแ้ล้ว บริษัทฯ จะไมคื่นเงินใดๆ ทัง้สิน้ การจองมีผลเม่ือชําระเงิน
เรียบร้อยแล้วและแสดงใบ Pay-in เพ่ือเป็นหลกัฐานในการสํารองท่ีนัง่เท่านัน้

อตัราคา่ลงทะเบยีน

หลกัสตูร เทคนคิการป้องกนัความผดิพลาดของคน (Poka-Yoke) 

ในกระบวนการทํางาน Logistics

ราคาปกติท่านละ 4,000 บาท + VAT 7% = 4,280 บาท

สมคัรก่อนวนัท่ี 10 สิงหาคม  2561   เหลือเพียง! ทา่นละ 3,500 บาท เทา่นั้น!! (ไมร่วม Vat.)


