
 

การศึกษาทางไกล (Distance Learning) 
หลักสูตร การบ ารุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม (Total Productive Maintenance) 

 การบ ารุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีสว่นร่วม (Total Productive Maintenance : TPM) เป็นระบบการบ ารุงรักษาทวีผลที่มุ่งเน้นให้
ผู้ที่เก่ียวข้องกบัการผลติ ได้แก่ ฝ่ายผลติ ฝ่ายซ่อมบ ารุง ฝ่ายตรวจสอบคณุภาพ ฝ่ายวิศวกรรม ตลอดจนหน่วยงานที่ท าหน้าที่สนบัสนุนการ
ผลิต เช่น ฝ่ายฝึกอบรม ฝ่ายวางแผน และฝ่ายส านักงาน เป็นต้น ได้มีการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการท างานอย่างเป็นระบบ โดยมี
ขัน้ตอนในการด าเนินงานที่ชัดเจน เพื่อมุ่งสู่ประสิทธิผลโดยรวมของการผลิตที่สงูขึน้ อันได้แก่ คุณภาพสินค้า (Quality) ต้นทุนการผลิต 
(Cost) การส่งมอบ (Delivery) ความปลอดภัย (Safety) ขวัญและก าลังใจของพนักงาน (Morale) และการรักษาสิ่งแวดล้อม 
(Environment) เป็นต้น 

 TPM ถือเป็นระบบที่ส่งเสริมให้เกิดการเพิ่มผลิตภาพ (Productivity) อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการพัฒนาควบคู่กันทัง้ด้านการ
พฒันาพนกังาน และพฒันากระบวนการผลิตโดยมุ่งเน้นการสร้างความพงึพอใจให้กบัพนักงานและลกูค้า และสร้างความได้เปรียบในการ
แข่งขนัขององค์กรอย่างยั่งยืน หลกัสตูรนีมุ้่งเน้นให้ผู้ เรียนเข้าใจในแนวคิด หลกัการและแนวทางการด าเนินกิจกรรมการบ ารุงรักษาทวีผล
แบบทกุคนมีสว่นร่วมอย่างชดัเจน สามารถน าไปประยกุต์ใช้กบัหน่วยงานของตนเองได้อย่างมีประสทิธิภาพ 

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ เล็งเห็นความส าคัญ จึงได้พัฒนาหลกัสตูร “การบ ารุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม” ใน
รูปแบบของการศึกษาทางไกล โดยมีผู้ เชี่ยวชาญเป็นผู้ตรวจแบบทดสอบ (ศึกษาด้วยตนเองและส่งแบบทดสอบทางไปรษณีย์) ไม่ส่งผล
กระทบต่องาน และลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาอบรม ทัง้นีผู้้ ผ่านการศึกษาหรือผ่านการทดสอบการศึกษาทางไกลจะได้ รับ
ประกาศนียบตัรจาก  สถาบนัเพิ่มผลผลติแห่งชาติ 

วัตถปุระสงค์ 
- เพื่อเพิ่มพนูความรู้ในการท างาน ให้มีประสทิธิภาพและประสทิธิผล ทัง้นีเ้พื่อยกระดบัคุณภาพบคุลากร และเสริมสร้าง

ความสามารถในการแข่งขนัทางธุรกิจ 
- เพื่อขยายโอกาสทางการศกึษาแก่บุคลากรภาคธุรกิจที่อยู่ในเขตพืน้ที่ห่างไกล ขาดโอกาสทางการศกึษา โดยไม่ต้องเดินทางเข้า

รับการอบรม ใช้เวลาหลงัเลกิงานและวนัหยดุศึกษาด้วยตนเอง และสง่แบบทดสอบทางไปรษณีย์ 

รายละเอียดการศึกษา 
หลกัสตูรประกอบด้วยเนือ้หาทัง้หมด 12 บท 

บทที่ 1 ความจ าเป็นของการบ ารุงรักษา 
บทที่ 2 การวดัประสทิธิผลโดยรวมของเคร่ืองจกัร 
บทที่ 3 วิวฒันาการของการบ ารุงรักษา 
บทที่ 4 ภาพรวมของ TPM 
บทที่ 5 สบิสองขัน้ตอนของ TPM 
บทที่ 6 การปรับปรุงเฉพาะเร่ือง 
บทที่ 7 การบ ารุงร้กษาด้วยตนเอง 
บทที่ 8 การบ ารุงรักษาตามแผน 
บทที่ 9 การพฒันาทกัษะการปฏิบติังานและการบ ารุงรักษา 
บทที่ 10 การค านงึถงึการบ ารุงรักษาตัง้แต่ขัน้ตอนออกแบบ 
บทที่ 11 TPM สว่นการผลติสู ่TPM ทัง้ทัง้องค์กร 
บทที่ 12 ปัจยัสูค่วามส าเร็จของกิจกรรม TPM 



 

ขัน้ตอนการศึกษา 
1. สง่ใบสมคัรมาที่สถาบนัเพิ่มผลผลิตแห่งชาติและรอการตอบรับ 
2. ช าระเงินผ่านธนาคารและส่งส าเนาการโอนเงินมาที่ E-mail: distance@ftpi.or.th หรือ Fax. 02-619-8098 
3. รับแผนการเรียน ต าราเรียน แบบทดสอบ และใบเสร็จ 
4. เร่ิมศกึษาด้วยตนเองตามแผนการเรียน 
5. สง่แบบทดสอบแต่ละบทตามก าหนด 
6. รับผลคะแนนแต่ละบท และคะแนนรวมเมื่อศกึษาจบหลกัสตูร 
7. ผู้ที่ผ่านการศกึษาหรือการทดสอบการศึกษาทางไกลจะได้รับประกาศนียบตัร จากสถาบนัเพิ่มผลผลติแห่งชาติ 

หลักสูตรนีเ้หมาะส าหรับ 
1. ธุรกิจอตุสาหกรรมที่มีเคร่ืองจกัรเป็นหวัใจส าคัญในการผลิตสนิค้าและต้องการสร้างระบบบ ารุงรักษาทวีผลแบบทกุคนมีส่วนร่วม

เพื่อให้เคร่ืองจกัรมีความพร้อมใช้งานและสามารถท าการผลติได้อย่างมีประสทิธิผล 
2. ผู้สมคัรมีความพร้อมส าหรับการศกึษาเนือ้หาด้วยตนเอง ตามที่หลกัสตูรก าหนด โดยใช้เวลาวนัละ 1 ชัว่โมง  

ขัน้ตอนการรับสมัคร 
1. สง่ใบสมคัรศึกษาทางไกล โดยกรอกลายละเอียดให้ครบถ้วนสง่มาที่ E-mail: distance@ftpi.or.th หรือ Fax. 02-619-8098

สถาบนัพิจารณาคุณสมบติัและตอบรับเข้าศกึษาในหลกัสตูร 
2. ช าระเงินโดยโอนเงินผ่านธนาคาร และสง่ส าเนาการโอนเงินมาที่ E-mail: distance@ftpi.or.th หรือ Fax. 02-619-8098 
3. สถาบนัจัดส่งแผนการเรียน ต าราเรียน แบบทดสอบ และใบเสร็จให้กบัผู้ประสานงานของผู้ เรียน  

ประโยชน์องค์กรที่จะได้รับ 
1. ช่วยให้องค์กรยกระดบัคุณภาพของหวัหน้างานให้สงูขึน้ โดยลดค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ ไม่สง่ผลกระทบต่อการท างาน      

และไม่ต้องสง่บุคลากรเดินทางออกไปรับการอบรมภายนอกองค์กร 
2. บคุลากรจะได้เรียนรู้ และทราบถึงความส าคญัของการบ ารุงรักษาเคร่ืองจักรและอปุกรณ์ต่างๆ ตลอดจนการวัดประสทิธิผลของ

เคร่ืองจกัรเพื่อค้นหาจดุบกพร่องอนัน าไปสู่การปรับปรุงประสทิธิภาพการท างานของเคร่ืองจักรให้ดีย่ิงขึน้  
3. สร้างจิตส านกึด้านคุณภาพ ประสทิธิภาพ และความปลอดภัยในการผลติแก่บคุลากรในองค์กร 

การประเมินผลการศึกษา 

• เงื่อนไปผ่านการศึกษาทางไกล (ได้รับประกาศนียบัตรผ่านการศึกษาทางไกล) 
1. สง่แบบทดสอบทกุครัง้ 
2. ได้คะแนนรวมของทกุแบบทดสอบไม่ต ่ากว่า 50% 

• เงื่อนไปผ่านการทดสอบการศึกษาทางไกล (ได้รับประกาศนียบัตรผ่านและทดสอบการศึกษาทางไกล)  
1. สง่แบบทดสอบทกุครัง้ 
2. ได้คะแนนรวมของทกุแบบทดสอบไม่ต ่ากว่า 70% 
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ค่าธรรมเนียม ท่านละ 1,150 บาท พร้อมกระเป๋า Learning Bag 
                      (ราคารวม Vat 7% ค่าต ารา ค่าจดัสง่) 

ระยะเวลาการศึกษา : 3 เดือน 

จ านวนผู้เรียนต่อองค์กร : 25 ท่านขึน้ไป 

วิธีการช าระเงนิ  

• โอนเงินผ่านธนาคารกรุงเทพ สาขาอาคารยาคูลท์ สนามเป้า  

• ชื่อบญัชี “มลูนิธิเพื่อสถาบนัเพิ่มผลผลติแห่งชาติ” Foundation for Thailand Productivity Institute  
บญัชีออมทรัพย์เลขที่ 210-0-50861-9  

• สถาบนัจดทะเบียนในนามมูลนิธิ จงึได้รับยกเว้นภาษีหกั ณ ที่จ่าย เลขประจ าตวัผู้ เสยีภาษี 0994000020724  

• กรุณาสง่ใบสมคัรและหลกัฐานการช าระเงินมาที่ E-mail: distance@ftpi.or.th หรือ Fax. 02-619-8098 
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