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หลักสูตร  การบำรุงรักษาเครื่องจักรแบบทวีผลทีทุ่กคนมีส่วนร่วม 
Total Productive Maintenance (TPM) 

วันพุธที่ 14  ธันวาคม  2565 เวลา 9.00 น. – 16.00 น.  

อบรมเป็นแบบ Online  ผ่าน Program Zoom  
 

สมัคร  3 เข้าฟรี + 1 ท่านทันที !!!     

วิทยากร : อาจารย์อนันต์  ดีโรจนวงศ ์
หลักการและเหตุผล 
    Total Productive Maintenance หรือ TPM คือ รูปแบบการบำรุงรักษาเครื่องจักรที่ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  TPM เป็นปรัชญาหรือเครื่องมือในการบริหารการผลิต ข้ึนอยู่กบัลักษณะและ
ขอบเขตของการนำไปใช้  โดยมีเป้าหมายสูงสดุอยู่ที่การปรับปรุงผลสมัฤทธิ์ขององค์กรที่แสดงออกมาในรูปของ
คุณภาพของสินค้า การลดและควบคุมต้นทุน การส่งมอบที่ตรงเวลา การส่งเสริมสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย เป็น
การบำรงุรักษาในเชิงบริหารจัดการ (Maintenance Management) โดยการบริหารจัดการดงักล่าวเป็นการบริหาร
จัดการเพื่อให้ทุกคนในองค์กรเข้ามามีส่วนรว่มในการบำรุงรักษาอย่างเป็นระบบในลักษณะกิจกรรมกลุ่มย่อยผ่าน
กิจกรรมหลักทั้ง 8 หรือเรียกว่า TPM 8 Pillars ซึ่งจะทำให้ทุกคนมหีน้าที่ มีลำดับ และมีระดับของการเข้ามามีสว่น
ร่วม โดยมีเป้าหมายทางเทคนิคร่วมกันอยู่ที่ Overall Equipment Effectiveness หรือ OEE นอกจากนั้นยังมี
เป้าหมายในเชิงพฤติกรรมของบุคลากรที่ต้องการการมีส่วนร่วม การทำงานเป็นทีม และความคิดสร้างสรรค์ในการ
ปรับปรุง 
วัตถุประสงค ์

1. ลดความสูญเสียของเวลาการหยุดเครื่องจักรในการบำรุงรักษาเครื่องจักรทั้งตามแผนหรือนอกแผนซ่อม

บำรุงตามระยะเวลาที่กำหนด 

2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวมของเครื่องจักรการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถวดัผลได้เป็น

รูปธรรมอย่างต่อเนื่อง 

3. สร้างการมีสว่นร่วมของทุกคนในองค์กรในการบำรุงรักษาเครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพดีเยี่ยมอย่างสม่ำเสมอ 

4. เพื่อเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุนการผลิต ลดของเสีย ลดต้นทุนการบำรุงรักษาเครื่องจักร ลดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นใน

กระบวนการผลิต ลดระยะเวลาการผลิต เพิ่มศักยภาพในการดำเนินงานผลิต และเพิ่มความพึงพอใจให้กับ

ลูกค้าได้มากขึ้น 
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5. เพื่อลดความสูญเปล่าในกระบวนการผลิต โดยสามารถผลิตและส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้าได้อย่างมีคุณภาพ

และทันตามที่ลูกค้าต้องการอย่างต่อเนื่อง 

6. สร้างคุณค่า (Values) ในกระบวนผลิตและการบำรุงรกัษาเครื่องจักร รวมถงึการบริการจัดการอื่น ๆ ที่

เกี่ยวข้อง เช่น การวางแผนการผลิต การตรวจสอบ การควบคุมและติดตามได้มากขึ้น 

7. เพื่อเป็นแนวทางสำหรบัผู้บริหารในทุกระดับในการวางแผนติดตามโครงการต่าง ๆ ได้อย่างละเอียด 

ครบถ้วน สมบูรณ์ และสามารถพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องไม่มีวันสิ้นสุด 

หัวข้อเน้ือหา     
1. ความรู้เบ่ืองต้น หลักการ ความหมาย วตัถุประสงค์ ขอบเขต และประโยชน์ของ TPM 
2. 8 กิจกรรมหลักของการดำเนินการ TPM (8 เสาหลักของ TPM) 
3. การวดัประสิทธิภาพของงานซ่อมบำรุง (Maintenance Function) 
4. แนวทางการดำเนินงานของการทำระบบ TPM และกิจกรรมอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง 
5. การวดัประสิทธิภาพโดยรวมของเครื่องจักร (Overall Equipment Effectiveness: OEE) 
6. สูตรการคำนวณประสิทธิภาพโดยรวมของเครื่องจักรผ่าน 3 ตัวแปรหลัก (Availability, Performance, 

Quality Yield) 
7. ความสูญเสียที่ยิ่งใหญ่ 6 ประการของเครื่องจักร (Six Big Losses) 
8. การวดัค่าเวลาความสญูเสียของเครื่องจักร (Loss time Measurement Method) 
9. แนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวมและลดความสูญเสียของเครื่องจักร 
10. เครื่องมือและเทคนิคต่าง ๆที่เกี่ยวข้องกับการทำ TPM (5ส., Kaizen, Lean Manufacturing, TQM, QC 7 

Tools, Poka Yoke, A3 form) 
11. กรณีศึกษาการทำ TPM ที่ประสบความสำเร็จ (Case Study) 

ระยะเวลาอบรม  1 วัน จำนวน  6 ชั่วโมง ตั้งแต่เวลา 9.00-16.00 น.   

วิทยากร  อาจารย์อนันต์  ดีโรจนวงศ์ 

รูปแบบการฝึกอบรม การบรรยาย, อภิปรายเชิงปฏิบัติการ, ให้คำปรกึษา, กรณีศึกษา                     

วิทยากร  อนันต์ ดีโรจนวงศ์ ตำแหน่ง - ที่ปรึกษาอุตสาหกรรมด้าน Lean Production & Logistics กรม 

                                                ส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 

                                    - ที่ปรึกษาเครือข่าย สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น   

                                    - ที่ปรึกษาอุตสาหกรรมและ Logistics & Supply Chain    

                                      Management สมาพันธ์สมาคมอุตสาหกรรมสนับสนุน 

                                    - อาจารย์พิเศษ คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการโลจิสติกส์  

                                      มหาวิทยาลัยรามคำแหง, สถาบันเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น, ม.ศร ี      
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                                      ปทุม, ม.ธุรกิจบัณฑิต         

                                    - ที่ปรึกษาสถานประกอบการดีเด่นสาขาการจัดการโลจิสติกส์     

                                      โครงการ OPOAI กระทรวงอุตสาหกรรม ปี พ.ศ. 2557 

 

ค่าใชจ้่ายในการอบรมรปูแบบ Online  by Zoom 

จะท าการส่งเอกสารการบรรยาย ไฟล์ PDF ทางอีเมล์ก่อนอบรม  2-3 วัน  พรอ้มรบัใบรบัรองวุฒิบตัรทางไปรษณีย ์

สถานภาพ ค่าลงทะเบียน ภาษมีูลค่าเพิม่ 7% ภาษหีัก ณ ที่จ่าย 3 % ราคาสุทธิ 

ราคาพเิศษท่านละ 2,500 175 75 2,600 

สมัคร 3 เข้าฟรีเพิม่ + 1 ท่าน 7,500 525 225 7,800 

รายละเอียดหลักสูตรอ่ืน ๆ  เพิม่เติมได้ที่นี่  คล๊ิก  http://www.hrdzenter.com/ 
 

 

ส ารองที่นั่ง  ตดิต่อเพิม่เติมได้ที่     คุณธนนันท์     090 645 0992 , 089 606 0444, Line :  hrdzenter  www.facebook.com/hrdzenter,   
IG : hrd_zenter  www.hrdzenter.com ,E-mail : hrdzentertraining@gmail.com , jiw473@gmail.com 

รายละเอียดการช าระเงนิ   การชำระเงนิ โอนเข้าบัญชี ในนาม บริษัท ศูนยส์่งเสริมและพฒันาทรัพยากรมนุษย์ จำกดั   

  บัญชีออมทรัพย์  เลขที่บัญชี 206-237-174-0 
 กรณีชำระเงินแล้ว กรุณา Scan  หรือถ่ายรูป  สลิป Pay in มาที่  Line  : hrdzenter    
 หรือ mail  : hrdzentertraining@gmail.com, jiw473@gmail.com 

  กรุณาหัก ณ ที่จ่าย 3 % ในนาม บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด   เลขที่ผูเ้สียภาษี 0105555113021 
เลขที่ 171/162  ซอยพทุธบูชา 39  แยก 1-1  แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ  กรุงเทพฯ  10140 (สำนักงานใหญ่)   
การแจ้งยกเลิก: 1. ผู้สมัครสามารถที่จะยกเลิกการเข้าอบรมได้ ในกรณีที่ท่านยกเลิกก่อนวันงาน 10 วัน  โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

2. กรณีที่ท่านแจ้งยกเลิกก่อนวันสัมมนาก่อนวันงาน  1-7 วัน บริษัทฯ จะหักค่าธุรการ ร้อยละ 30 ของค่าสมคัร  

3.และในกรณีที่ท่านยกเลิกในวันสัมมนาหรือไม่มาตามที่ส่งใบสมัครมาแล้ว   บริษัทฯจะไม่คืนเงินใด ๆ  ทั้งส้ิน   หรือหากท่านยังไม่ช าระค่าสัมมนา  ทางบริษัท 
ต้องขอเก็บค่าธรุการจ านวน  30 %  ทันท ี   
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