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 Onsite Training / Online by Zoom  กฎหมายแรงงาน  
หลักสูตร การบ ารุงรักษาทวีผลทีทุ่กคนมีส่วนร่วม 

Total Productive Maintenance (TPM) 
 

วันอังคารท่ี  28 กุมภาพันธ์  2566  เวลา  09.00 -16.00  น. (อบรม 6 ช่ัวโมง) 

  สถานท่ี โรงแรมโนโวเทล ซอยสุขุมวิท 20  ใกล้ BTS อโศก  กรุงเทพ **สถานีอาจมีการเปลี่ยนแปลง 
หรืออบรม Online by Zoom  เพยีงท่านละ  2,500 บาท 

 

 

วิทยากร  อาจารย์ณรงค์  ตู้ทอง 

พเิศษสมัคร 2 ท่านลดเพิม่  500.- 
หรือสมัคร  3 ท่าน เข้าฟรี + 1 ท่านทันที !!! 

 

หลักการและเหตุผล 
ในธุรกิจอุตสาหกรรมท่ีใช้เคร่ืองจักรเป็นหลักในการผลิตมักไม่ได้สนใจหาวิธีการใช้  และบ ารุงรักษาอย่าง

ถูกต้อง ผลท่ีตามมา กคื็อเคร่ืองจักรเสียบ่อย ต้องเสียเวลาซ่อมและเวลาการผลิต เคร่ืองจักรไม่มีสมรรถนะการท างานท่ีดี 
ผลิตชิ้นงานออกมาไม่ได้ตามข้อก าหนดอย่างสม า่เสมอ สัมพันธภาพท่ีไม่ดีระหว่างหน่วยงานผลิต และหน่วยงานซ่อม
บ ารุง ท าให้เกิดการแก้ไขงานท่ีมีผลท าให้ต้นทุนสูง การส่งมอบไม่ทันเวลา ซ่ึงส่งผลให้ขาดความสามารถในการแข่งขัน 
เทคนิคท่ีสามารถช่วยท าให้เคร่ืองจักรเสียเป็นศูนย์ (Zero Breakdown)เป็นเทคนิคการบ ารุงรักษาท่ีเป็นความร่วมมือ
ระหว่างพนักงานหน่วยซ่อมบ ารุง และพนักงานหน่วยผลิตซ่ึงถูกพัฒนาขึน้ในประเทศญ่ีปุ่ น และก าลังเป็นท่ีนิยมใช้ใน
ประเทศต่าง ๆ คือการบ ารุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม ซ่ึงสามารถท าให้ใช้เคร่ืองจักรได้อย่างมีประสิทธิผล  ลด
ค่าใช้จ่ายในการซ่อมบ ารุงรักษาและผลิตสินค้าได้คุณภาพและปริมาณตามความต้องการของ 

 
เน้ือหาของหลักสูตร 

1. หลกัการและแนวคิดเกี่ยวกบัการบ ารุงรกัษาทวผีล TPM 

2. การประยกุต์ใช ้TPM ใหเ้หมาะสมกบัสภาพปัจจุบนั 

3. เสาหลกัของกิจกรรม TPM 

4. ขัน้ตอนของกิจกรรม TPM 
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5. การวดัประสทิธิผลของกิจกรรม TPM (OEE : Overall Efficiency Effectiveness) 

6. เทคนิคการด าเนนิกิจกรรม TPM ใหป้ระสบความส าเร็จ 

7. วธิีการติดตามความกา้วหนา้ของกิจกรรม เครื่องจกัรตวัอย่าง 

วิธีการอบรม 
▪ บรรยาย 
▪ ฉายภาพน่ิงผ่านระบบ LCD หรือ DLP Projector 
▪ ฝึกปฏิบัติ/workshop/กิจกรรมกลุ่ม ในกรณีมีเวลาเพียงพอ 
▪ ตอบข้อซักถาม 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ผูเ้ขา้ร่วมอบรมทราบถึงพฒันาการของการบ ารุงรกัษา และขัน้ตอนการบ ารุงรกัษาทวผีล  

2. ผูเ้ขา้ร่วมอบรมตระหนกัถึงความส าคญัของการบ ารุงรกัษาทีม่ีผลต่อประสทิธิภาพของการผลติ สามารถวางแผนและ
ด าเนนิการ TPM ไดอ้ย่างเป็นขัน้ตอน 

      3 ผูเ้ขา้ร่วมอบรมทราบถึงวธิีการบ ารุงรกัษาเครือ่งจกัรดว้ยตนเอง เพือ่เสริมสรา้งทกัษะจากกรณีศกึษาจาก
เครือ่งจกัรตวัอย่าง  

 

ค่าใชจ้่ายในการอบรมท่ีโรงแรม 

รวมค่าเอกสารประกอบการอบรม คา่อาหารว่าง 2 ม้ือ อาหารกลางวันและใบรบัรองวุฒิบตัร 

สถานภาพ ค่าลงทะเบียน ภาษีมูลค่าเพิม่ 7% ภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3 % ราคาสุทธิ 

ราคาพเิศษท่านละ 3,900 273 117 4,056 

สมัคร 2 ท่านลดเพิม่ 500.- 7,300 511 219 7,592 

สมัคร 3 เข้าฟรีเพิม่ + 1 ท่าน 11,700 819 351 12,168 
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ค่าใชจ้่ายในการอบรม Online Program Zoom  

จะท าการส่งเอกสารการบรรยาย ไฟล์ PDF ทางอีเมล์ก่อนอบรม  2-3 วัน  พรอ้มรบัใบรบัรองวุฒิบตัรทางไปรษณีย ์

สถานภาพ ค่าลงทะเบียน ภาษีมูลค่าเพิม่ 7% ภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3 % ราคาสุทธิ 

ราคาพเิศษท่านละ 2,500 175 75 2,600 

สมัคร 2 ท่านลดเพิม่ 500.- 4,500 315 135 4,680 

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

 

รายละเอียดหลักสูตรอื่น ๆ  เพิม่เติมได้ท่ีนี่  คลิ๊ก  http://www.hrdzenter.com/ 
 

ส ารองที่นั่ง  ติดต่อเพิม่เตมิได้ที่     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 

 การชำระเงิน โอนเข้าบัญชี ในนาม บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกดั   

  บัญชอีอมทรัพย์  เลขท่ีบัญช ี206-237-174-0 
 กรณีชำระเงินแล้ว กรณุา Scan  หรือถา่ยรูป  สลิป Pay in มาที่  Line  : hrdzenter    
 หรือ mail  : hrdzentertraining@gmail.com, jiw473@gmail.com 

กรุณาหัก ณ ท่ีจ่าย 3 % ในนาม บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรพัยากรมนุษย์ จำกดั  เลขท่ีผูเ้สียภาษี 0105555113021 
เลขท่ี 171/162  ซอยพุทธบชูา 39  แยก 1-1  แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ  กรุงเทพฯ  10140 (สำนักงานใหญ่)   
เลขท่ีผู้เสียภาษี 0105555113021 
 
 
 

                                      

 

 Scan  QR Code   กรอกใบสมัคร Online 

 

การแจ้งยกเลิก:  

1. ผู้สมัครสามารถที่จะยกเลิกการเข้าอบรมได้ ในกรณีที่ท่านยกเลิกก่อนวันงาน 10 วัน  โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  2. 

กรณีทีท่่านแจ้งยกเลิกก่อนวันสัมมนาก่อนวนังาน  1-7 วัน บริษัทฯ จะหักค่าธุรการ ร้อยละ 30 ของค่าสมัคร    
3.และในกรณีที่ท่านยกเลิกในวันสัมมนาหรือไม่มาตามท่ีส่งใบสมัครมาแล้ว   บริษัทฯจะไม่คืนเงินใด ๆ  ทั้งส้ิน   
หรือหากท่านยังไม่ช าระค่าสัมมนา  ทางบริษัท ต้องขอเก็บค่าธุรการจ านวน  30 %  ทันที    
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