Product Code : 06-046-001

หลักสูตร การบารุ งรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่ วม (Total Productive Maintenance)
ระยะเวลาอบรม 1 วัน
หลักการและเหตุผล
ในธุรกิจอุตสาหกรรมที่ใช้ เครื่ องจักรเป็ นหลักในการผลิต มักไม่ได้ สนใจหาวิธีการใช้ และ
บารุ งรักษาอย่างถูกต้ อง ผลที่ตามมาก็คือเครื่ องจักรเสียบ่อย ต้ องเสียเวลาซ่อมและเวลาการผลิต
เครื่ องจักรไม่มีสมรรถนะการทางานที่ดี ผลิตชิ น้ งานออกมาไม่ได้ ตามข้ อกาหนดอย่างสม่าเสมอ
สัมพันธภาพที่ไม่ดีระหว่างหน่วยงานผลิตและหน่วยงานซ่อมบารุง ทาให้ เกิดการแก้ ไขงานที่มีผลทาให้
ต้ นทุนสูง การส่งมอบไม่ทนั เวลา ซึ่งส่งผลให้ ขาดการบารุ งรักษาที่เป็ นความร่ วมมือระหว่างพนักงาน
หน่วยซ่อมบารุ งและพนักงานหน่วยผลิต ซึ่งถูกพัฒนาขึ ้นในญี่ปนและก
ุ่
าลังเป็ นที่นิยมใช้ ในประเทศ
ต่างๆ คือ การบารุ งรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่ วม (Total Productive Maintenance – TPM)
ซึ่งสามารถทาให้ ใช้ เครื่ องจักรได้ อย่างมีประสิทธิ ผล ลดค่าใช้ จ่ายในการซ่อมบารุ งรักษา และผลิต
สินค้ าได้ คณ
ุ ภาพและปริ มาณตามความต้ องการของลูกค้ า
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้ างความเข้ าใจถึงความจาเป็ น แนวทางดาเนินการ และขันตอนการบ
้
ารุงรักษาทวีผล
2. เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าอบรมตระหนักถึงความสาคัญของการบารุงรักษาทวีผลต่อประสิทธิภาพการผลิต
3. เพื่อให้ สามารถวางแผนและดาเนินการ TPM ได้ อย่างเป็ นขันเป็
้ นตอน
4. เพื่อให้ ทราบถึงการวางแผนและการบารุงรักษาเครื่ องจักรด้ วยตนเอง
หัวข้ อฝึ กอบรม
1. การบารุงรักษาชนิดต่าง ๆ
2. การประยุกต์ใช้ ระบบ TPM ในบริษัท
วิธีการฝึ กอบรม
 การบรรยายจากวิทยากรและเจ้ าหน้ าที่ปรึกษาแนะนาที่มีประสบการณ์
 กรณีศกึ ษาและฝึ กภาคปฏิบตั ิ (Workshop)
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คุณสมบัติผ้ เู ข้ าอบรม
พนักงานระดับปฏิบตั ิการ (พนักงานผู้ใช้ เครื่ องจักร ช่างเทคนิค และพนักงานฝ่ ายซ่อมบารุง )
จนถึงระดับผู้จดั การ
จานวนผู้เข้ าอบรม

30 คน

กาหนดการอบรม
เวลา
กิจกรรม
9.00-12.00  การบารุงรักษาชนิดต่าง ๆ
 การบ ารุ ง รั ก ษาทวี ผ ลแบบทุก คนมี ส่ว นร่ ว ม (Total Productive
Maintenance : TPM)
- นิยาม / วัตถุประสงค์
- 12 ขันตอนในการท
้
ากิจกรรม TPM
- เสาหลัก 8 ประการในการทากิจกรรม TPM
 ความสูญเสียในการผลิต
 การวัด ประสิ ท ธิ ผลโดยรวมของเครื่ อ งจัก ร (Overall Equipment
Effectiveness : OEE)
- กรณีศกึ ษา
13.00-16.00  การปรับปรุงเฉพาะเรื่ อง (Individual Improvement)
 การบารุงรักษาด้ วยตนเอง (Self Maintenance : SM)
 การบารุงรักษาตามแผน (Planned Maintenance : PM)
 การประยุกต์ใช้ ระบบ TPM ในบริษัท
พักทานอาหารว่าง และเครื ่องดืม่ เวลา 10.30 – 10.45 น. และ 14.30 – 14.45 น.
พักทานอาหารกลางวัน เวลา 12.00-13.00 น.
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Product Code : 06-046-001

หลักสูตร การบารุ งรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่ วม (Total Productive Maintenance)
ระยะเวลาอบรม 1 วัน
อุปกรณ์ ประกอบการอบรม
รายการ
1. เครื่ อง LCD PROJECTOR
2. กระดานไวท์บอร์ ด หรื อ FLIP CHART และปากกาเคมี

1 เครื่ อง

ราคาค่ าบริการ
 วันจันทร์ – ศุกร์
ราคาวันละ
25,000 บาท
 วันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
ราคาวันละ
31,250 บาท
หมายเหตุ :
 ราคานี ้ไม่รวมค่าเดินทาง ค่าที่พกั (ถ้ ามี) และยังไม่รวมค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม VAT 7 %
 สถาบันได้ รับยกเว้ นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
 สถาบันจัดเตรี ยมเอกสารประกอบการอบรมตามจานวนผู้เข้ าร่วมที่ระบุในเอกสารเสนองาน
*** ค่ าใช้ จ่ายในการฝึ กอบรมสามารถลดหย่ อนภาษีเงินได้
ตามประกาศ พ.ร.บ. ส่ งเสริมพัฒนาฝี มือแรงงาน ***
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