
 

การบ ารุงรกัษาเครือ่งจกัรแบบทวีผลทีท่กุคนมีสว่นรว่ม 

(Total Productive Maintenance: TPM) 

วนัที ่22 กรกฎาคม 2564 

เวลา 09.00-16.00 น 

 

    Total Productive Maintenance หรอื TPM คอื รปูแบบการบ ารงุรักษาเครือ่งจักรทีใ่ชท้รัพยากรอยา่ง

คุม้คา่ มปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล  TPM เป็นปรัชญาหรอืเครือ่งมอืในการบรหิารการผลติ ขึน้อยูก่ับ

ลักษณะและขอบเขตของการน าไปใช ้ โดยมเีป้าหมายสงูสดุอยูท่ีก่ารปรับปรงุผลสมัฤทธิข์ององคก์รที่

แสดงออกมาในรปูของคณุภาพของสนิคา้ การลดและควบคมุตน้ทนุ การสง่มอบทีต่รงเวลา การสง่เสรมิ

สิง่แวดลอ้มและความปลอดภัย เป็นการบ ารงุรักษาในเชงิบรหิารจัดการ (Maintenance Management) 

โดยการบรหิารจัดการดังกลา่วเป็นการบรหิารจัดการเพือ่ใหท้กุคนในองคก์รเขา้มามสีว่นร่วมในการ

บ ารงุรักษาอยา่งเป็นระบบในลักษณะกจิกรรมกลุม่ยอ่ยผา่นกจิกรรมหลักทัง้ 8 หรอืเรยีกวา่ TPM 8 Pillars 

ซึง่จะท าใหท้กุคนมหีนา้ที ่มลี าดับ และมรีะดับของการเขา้มามสีว่นรว่ม โดยมเีป้าหมายทางเทคนคิรว่มกัน

อยูท่ี ่Overall Equipment Effectiveness หรอื OEE นอกจากนัน้ยังมเีป้าหมายในเชงิพฤตกิรรมของ

บคุลากรทีต่อ้งการการมสีว่นรว่ม การท างานเป็นทมี และความคดิสรา้งสรรคใ์นการปรับปรงุ 

วตัถปุระสงค ์

1. ลดความสญูเสยีของเวลาการหยดุเครือ่งจักรในการบ ารงุรักษาเครือ่งจักรทัง้ตามแผนหรอืนอกแผน

ซอ่มบ ารงุตามระยะเวลาทีก่ าหนด 

2. เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพโดยรวมของเครือ่งจักรการผลติไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพและสามารถวดัผลได ้

เป็นรปูธรรมอยา่งตอ่เนือ่ง 

3. สรา้งการมสีว่นรว่มของทุกคนในองคก์รในการบ ารงุรักษาเครือ่งจักรใหม้ปีระสทิธภิาพดเียีย่มอยา่ง

สม า่เสมอ 

4. เพือ่เพิม่ผลผลติ ลดตน้ทนุการผลติ ลดของเสยี ลดตน้ทนุการบ ารงุรักษาเครือ่งจักร ลดอบุตัเิหตทุี่

เกดิขึน้ในกระบวนการผลติ ลดระยะเวลาการผลติ เพิม่ศักยภาพในการด าเนนิงานผลติ และเพิม่

ความพงึพอใจใหก้ับลกูคา้ไดม้ากขึน้ 



5. เพือ่ลดความสญูเปลา่ในกระบวนการผลติ โดยสามารถผลติและสง่มอบสนิคา้ใหก้ับลกูคา้ไดอ้ยา่งมี

คณุภาพและทันตามทีล่กูคา้ตอ้งการอยา่งตอ่เนือ่ง 

6. สรา้งคณุคา่ (Values) ในกระบวนผลติและการบ ารงุรักษาเครือ่งจักร รวมถงึการบรกิารจัดการอืน่ ๆ 

ทีเ่กีย่วขอ้ง เชน่ การวางแผนการผลติ การตรวจสอบ การควบคมุและตดิตามไดม้ากขึน้ 

7. เพือ่เป็นแนวทางส าหรับผูบ้รหิารในทกุระดับในการวางแผนตดิตามโครงการตา่ง ๆ ไดอ้ยา่งละเอยีด 

ครบถว้น สมบรูณ์ และสามารถพัฒนาไดอ้ยา่งตอ่เนือ่งไมม่วีนัส ิน้สดุ 

หวัขอ้เนือ้หา     

1. ความรูเ้บือ่งตน้  หลักการ ความหมาย วตัถปุระสงค ์ขอบเขต และประโยชนข์อง TPM 
2. 8 กจิกรรมหลกัของการด าเนนิการ TPM (8 เสาหลักของ TPM) 
3. การวดัประสทิธภิาพของงานซอ่มบ ารงุ (Maintenance Function) 
4. แนวทางการด าเนนิงานของการท าระบบ TPM และกจิกรรมอืน่ ๆทีเ่กีย่วขอ้ง 
5. การวดัประสทิธภิาพโดยรวมของเครือ่งจักร (Overall Equipment Effectiveness: OEE) 
6. สตูรการค านวณประสทิธภิาพโดยรวมของเครือ่งจักรผา่น 3 ตัวแปรหลัก (Availability, Performance, 

Quality Yield) 
7. ความสญูเสยีทีย่ ิง่ใหญ ่6 ประการของเครือ่งจักร (Six Big Losses) 
8. การวดัคา่เวลาความสญูเสยีของเครือ่งจักร (Loss time Measurement  Method) 
9. แนวทางในการเพิม่ประสทิธภิาพโดยรวมและลดความสญูเสยีของเครือ่งจักร 
10. เครือ่งมอืและเทคนคิตา่ง ๆทีเ่กีย่วขอ้งกับการท า TPM (5ส., Kaizen, Lean Manufacturing, TQM, 

QC 7 Tools, Poka Yoke, A3 form) 
11. กรณีศกึษาการท า  TPM ทีป่ระสบความส าเร็จ (Case Study) 

ระยะเวลาอบรม  1 วนั วนัละจ านวน   6 ชัว่โมง ตัง้แตเ่วลา 9.00-16.00 น. 

วทิยากร  อาจารยอ์นันต ์  ดโีรจนวงศ ์

ต าแหน่ง - ทีป่รกึษาอตุสาหกรรมดา้น Lean Production & Logistics กรมสง่เสรมิอตุสาหกรรม กระทรวง

อตุสาหกรรม 

                                    - ทีป่รกึษาเครอืขา่ย สมาคมสง่เสรมิเทคโนโลย ีไทย-ญีปุ่่ น   

                                    - ทีป่รกึษาอตุสาหกรรมและ Logistics & Supply Chain    

                                      Management สมาพันธส์มาคมอตุสาหกรรมสนับสนุน 

                                    - อาจารยพ์เิศษ คณะบรหิารธรุกจิ สาขาการจัดการโลจสิตกิส ์ 

                                      มหาวทิยาลัยรามค าแหง, สถาบันเทคโนโลย ีไทย-ญีปุ่่ น, ม.ศร ี      

                                      ปทมุ, ม.ธรุกจิบัณฑติ         

                                    - ทีป่รกึษาสถานประกอบการดเีดน่สาขาการจัดการโลจสิตกิส ์    

                                      โครงการ OPOAI กระทรวงอตุสาหกรรม ปี พ.ศ. 2557 

 

รปูแบบการฝึกอบรม การบรรยาย, อภปิรายเชงิปฏบิัตกิาร, ใหค้ าปรกึษา, กรณีศกึษา,   

                    การท า Workshop 

 

 

 

 

 

 

อตัราคา่ลงทะเบยีน 

              (รวมคา่เอกสาร คา่วทิยากร และวฒุบิตัร) 



คา่อบรม  ราคากอ่น 
VAT 

VAT 7% 
ภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย  

3% 

ราคาสทุธ ิ

    คา่สมัมนา  1 ทา่น 2,500 175 75 2,600 

    คา่สมัมนา  3 ทา่น 2,000 140 60 2,080 

 

วธิกีารช าระเงนิ: 

1. โอนผา่นบัญชธีนาคาร ดังนี ้

1.1  ธนาคารกสกิรไทย บัญชสีะสมทรัพย ์สาขาเดอะมอลลบ์างกะปิ เลขที ่732-2-458238 

1.2 ธนาคารกรงุเทพ บัญชอีอมทรัพย ์สาขาโลตัสรามอนิทรา 109 เลขที ่029-7110496 

          ชือ่บัญช ีหจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่  

          และแฟ็กซใ์บ Pay-in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจีา่ย (ถา้ม)ี ที ่0-29030080 ext.9330 

          พรอ้มระบชุือ่บรษัิทของทา่น และชือ่หลกัสตูร 

1.2 ช าระดว้ยเช็คบรษัิท สัง่จา่ย หจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่ (Professional Training 

Solution Ltd, Partnership) 
 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ กรณุาตดิตอ่: คณุอรัญญา 086-8929330 

Professional Training Solution 

Tel  02-1753330, 086-6183752  

www.ptstraining.in.th 

อเีมล ์ info.ptstraining@gmail.com, ptstraining3@gmail.com 

 

ค่าฝึกอบรม สามารถหกัค่าใช้จ่ายทางภาษีได้  200% ของค่าใช้จ่ายจริง 

(พระราชกฤษฎีกาฉบับที่  437 ใช้ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2548 เป็นต้นไป) 
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แบบฟอร์มการลงทะเบียน 

หลกัสตูร  การบ ารุงรกัษาเครือ่งจกัรแบบทวีผลทีทุ่กคนมีสว่นรว่ม 

(Total Productive Maintenance: TPM) 

สง่มาที ่info.ptstraining@gmail.com หรอื ptstraining3@gmail.com 

   บรษิทั_______________________________________________________________________________ 

   ท่ีอยู่ออกใบก ำกบัภำษี__________________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________________________________ 

   _________________________________________เลขประจ ำตวัผูเ้สยีภำษ_ี_________________________ 

  ชื่อผูป้ระสำนงำน (HR)____________________________โทรศพัท ์_______________________ต่อ_______ 

   Fax: _________________________     E-mail: _____________________________________________  

  วนัสมัมนำ____________________________________________________________________________ 

1. ชื่อ-นำมสกุล (ภำษำไทย) _______________________________________________________________ 
ต ำแหน่ง: ___________________________________มอืถอื __________________________________ 

E-mail: ____________________________________________________________________________  

2. ชื่อ-นำมสกุล (ภำษำไทย) _______________________________________________________________ 
ต ำแหน่ง: ___________________________________มอืถอื: __________________________________ 

E-mail: ____________________________________________________________________________ 

3. ชื่อ-นำมสกุล (ภำษำไทย) _______________________________________________________________ 
ต ำแหน่ง: ___________________________________มอืถอื: __________________________________ 

E-mail: ____________________________________________________________________________ 

4. ชื่อ-นำมสกุล (ภำษำไทย) _______________________________________________________________ 
ต ำแหน่ง: ___________________________________มอืถอื: __________________________________ 

      E-mail: ____________________________________________________________________________ 

 

 


