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หลักการและเหตุผล  
ตามข้อก าหนด มีการน าระบบบ ารุ งรั กษา ที่ ทุกคนมีส่ วนร่ วม

(TPM :Total Productive Maintenance )มาเสริมสร้างความต้องการ ส าหรับการ
บ ารุงรักษาเครรื่องจักร อุปกรณ์และการจัดการเชิงรุก เพื่อรักษาและปรับปรุง 
เครื่องจักร อุปกรณ์ ให้มีความพร้อม สมบูรณ์ ในการใช้งาน ในระบบการผลิตและ
คุณภาพ รวมถึงการพัฒนา ความรู้ ทักษะพนักงาน เช่น การวัดประสิทธิภาพโดยรวม  
OEE (Overall Equipment Effectiveness), MTBF (Mean Time Between 
Failure) และ MTTR (Mean Time To Repair) ที่จะใช้เป็นข้อมูลในการทบทวน 
การบริหาร การจัดการ การแก้ไขที่ไม่บรรลุเป้าหมาย ที่มีทั้งการใช้ระบบบ ารุงรักษา
เชิงป้องกัน PM เพื่อป้องกันการเสีย ขัดข้องฉุกเฉิน(BD:Breakdown) และการใช้
ระบบบ ารุงรักษาพยากรณ์ คาดการณ์ (  Predictive Maintenance) เช่น การ
ทดสอบแบบไม่ท าลาย ,การวิเคราะห์น้ ามัน ,การวิเคราะห์การสั่นสะเทือน ,การ
ถ่ายภาพด้วยความร้อนและการตรวจด้วยคลื่นความถี่เหนือเสียง(Ultrasound) 
รวมถึงการตรวจสอบและปรับปรุง เครื่องจักร อุปกรณ์เป็นระยะ ๆ โดยมีการซ่อม
ใหญห่รือ ยกเครื่องเปลี่ยนชิ้นส่วน (Overhaul) 

เป็นหลักสูตรภาคปฏิบัติ การเขียนวิธีการ (Procedure)และการจัดท า
แบบฟอร์มเอกสารที่เกี่ยวข้อง  

วัตถุประสงค ์
 ความรู้ ความเข้าใจ ข้อก าหนด IATF 16949:2016 Section 8.5.1.5 

 ความรู้  ความเข้าใจ ระบบบ ารุ งรักษาที่ทุกคนมีส่วนร่วม (TPM:Total 
Productive Maintenance) และระบบที่เกี่ยวข้อง ทั้งPM และPredictive 
Maintenance 

 สามารถเขียน ผังการไหล วิธีการระบบบ ารุงรักษา(Procedure)แต่ละระบบได้ 

 สามารถ สร้างแบบฟอร์ม เอกสาร ที่เกี่ยวข้อง แต่ละ วิธีการ(Procedure)ได ้
 

ระยะเวลาการอบรม 2 วัน เวลา 09:00-16:30 น. 
หัวข้อการอบรมและสัมมนา 

 ข้อก าหนด IATF 16949:2016 Section 8.5.1.5 
 Total Productive Maintenance 

 หลักการ วิธีการบ ารุงรักษาด้วยตนเอง AM:Autonomous Maintenance 

 หลักการ วิธีการบ ารุงรักษา เสียแล้วซ่อม BM:Breakdown Maintenance 

 หลักการ วิธีการบ ารุงรักษา เชิงป้องกัน PM:Preventive Maintenance 

 หลักการ วิธีการบ ารุงรักษา พยากรณ์ PdM:Predictive Maintenance 

 หลั กกา ร  วิ ธี ก า รบ า รุ ง รั กษา  ซ่ อม  เปลี่ ยน  ยก เค รื่ อ ง  Overhaul 
Maintenance 

 หลักการ วิธีการ บริหาร จัดการวัสดุอะไหล่ 

 ตัวชี้วัด เพื่อทบทวน การบริหาร จัดการ  
OEE (Overall Equipment Effectiveness),  
MTBF (Mean Time Between Failure)  
MTTR (Mean Time To Repair) 

ภาคปฏิบัติ 

 การส ารวจ รวบรวมเครื่องจักร การผลิต Automotive  
การแบ่งความส าคัญเครื่องจักร Ranking A,B,C 
Matrix ระหว่าง ความส าคัญเครื่องจักร กับ ระบบบ ารุงรักษา 

 การเขียนวิธีการ ผังขั้นตอน (Procedure) วิธีการบ ารุงรักษา เสียแล้วซ่อม 
BM:Breakdown Maintenance  

วันที่สอง 

 การเขียนวิธีการ ผังขั้นตอน (Procedure) วิธีการบ ารุงรักษา เชิงป้องกัน 
PM:Preventive Maintenance 

 การเขียนวิธีการ ผังขั้นตอน (Procedure)  วิธีการบ ารุงรักษา พยากรณ์ 
PdM:Predictive Maintenance 

 การเขียนวิธีการ ผังขั้นตอน (Procedure)  วิธีการบ ารุงรักษา ซ่อม เปลี่ยน 
ยกเครื่อง Overhaul Maintenance 

 การเขียนวิธีการ ผังขั้นตอน (Procedure)  วิธีการ บริหาร จัดการวัสดุอะไหล่ 

 น าเสนอผลด าเนินงาน(Presentation) 
 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรมและสัมมนา 
เหมาะส าหรับ ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบ ารุง วิศวกร หัวหน้า ช่างเทคนิค และ

ตัวแทนบริหาร คณะท างาน พนักงานที่เกี่ยวข้อง IATF 16949:2016 
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