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ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถหักลดหย่อนภาษีได ้200%       จัดโดย สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) โทร.0-2717-3000 ต่อ 81
  
 

 

 

วันที่จัด   วันอังคารท่ี 5 – วันพุธท่ี 6 กรกฎาคม 2565 สมาชิก       5,700 + 399 (VAT 7%) = 6,099 บาท 

เวลา 09:00 – 16:30 น. (ลงทะเบียนเวลา 08.00 น.) รับจ านวน 15 ท่าน     (สมาชิก ส.ส.ท.,นักศึกษาปริญญาตรี, หน่วยงานราชการ, รัฐวิสาหกิจ) 

สถานที่ ห้องสัมมนา สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย–ญี่ปุ่น) ซอยพัฒนาการ 18 บุคคลท่ัวไป  6,200 + 434 (VAT 7%) = 6,634 บาท 

การบ ารุงรักษาคุณภาพ เป้าหมายการผลิตของเสียเป็นศูนย์ (ภาคปฏิบัติ) 

การบริหารการบ ารุงรักษาท่ีทุกคนมีส่วนร่วม หรือท่ีเรียกว่า
TPM: Total Productive Maintenance บทบาทของฝ่ายประกัน
คุณภาพจะต้องมีการพัฒนาระบบ เพื่อท า ให้ผลิตภัณฑ์สินค้ามี
คุณภาพสูงสุดตามวัตถุประสงค์หลักขององค์กร คือของเสียเป็นศูนย์ 
หรือ  Zero Defect โดยใช้ เทคนิคหมาย เลข 8 (Infinite Loop) 
ควบคุมสภาวะท่ีจะท าให้เกิดของเสียและการใช้ความสัมพันธ์ระหว่าง
เงื่อนไขของกระบวนการผลิต เครื่องจักรกับคุณภาพ สร้างเป็น QA 
Matrix ท่ีจะต้องร่วมกันทุกหน่วยงาน ทุกคน ทุกระดับ ตามวิธีการ
ของ TPM มิใช่เป็นหน้าท่ีของหน่วยงานประกันคุณภาพเท่าน้ัน 

QM: Quality Maintenance จะร่วมกันท้ังการบ ารุงรักษา 
เครื่องจักรของฝ่ายผลิต การบ ารุงรักษาตามแผนของฝ่ายซ่อมและการ
จัดซ้ือวัตถุดิบ 

การสัมมนาน้ี เน้นประสบการณ์ภาคปฏิบัติ พร้อมตัวอย่าง 
จากงานจริงท่ีได้วางระบบให้การปรึกษากับโรงงานชั้นน าต่างๆท่ี
ด าเนินการ TPM ประสบความส าเร็จมาแล้วเป็นอย่างดี 
 
สิ่งที่ได้รับหลังอบรมและสัมมนา 
 ไดแ้นวคิด วิธีการ การพัฒนาระบบบ ารุงรักษาคุณภาพ  

เทคนิคหมายเลข 8 (Infinite Loop) การสร้าง QA Matrix 
ความสัมพันธ์ เงื่อนไขระหว่างกระบวนผลิต เครื่องจักรกับ 
คุณภาพและขั้นตอนด าเนินการ QM 7 Step ไปปรับใช้ใน
องค์กรได้ 
 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรมและสัมมนา 

 ผู้จัดการฝา่ยประกันคุณภาพ ฝ่ายซ่อมบ ารุง ฝ่ายผลิตและ 
ฝ่ายสนับสนุนส่งเสริมพัฒนาระบบงาน 

 วิศวกร หัวหน้า ช่างเทคนิค พนักงานระดับผู้น า (Leader) 
 

 

 

 

 

 

 

หัวข้อการอบรมและสัมมนา 
วันแรก 
 การบ ารุงรักษาท่ีทุกคนมีส่วนร่วม (TPM: Total Productive 

Maintenance) 
 แนวคิด ลักษณะและจุดประสงค์ของการบ ารุงรักษาคุณภาพ 
 KPI เป้าหมายส าคัญของระบบบ ารุงรักษาคุณภาพ (QM) 
 การด าเนินการบ ารุงรักษาคุณภาพ หมายเลข 8 (Infinite Loop)  

7 ขั้นตอน (QM 7 Step) 
 ภาคปฏิบัติ จ าลองการผลิตสินค้า 
 ขั้นตอนการบ ารุงรักษาคุณภาพ (Maintenance Loop ขั้นตอน   
   0,1,2,6 และ7) 

๐ QM Step 0: ขั้นตอนการเตรียมการ (พร้อมตัวอย่างจริง) 
๐ QM Step 1: การตรวจสอบสถานะของของเสีย Defect 
๐ QM Step 2: ตรวจสอบและท า 4M ให้ได้มาตรฐาน 
๐ QM Step 6: ปรับปรุงสภาพการท างาน 
๐ QM Step 7: รักษาสภาวะที่ไม่ท าให้เกิดของเสีย Defect 

 
วันที่สอง 

 ขั้นตอนการปรับปรุงพัฒนา (Improvement Loop ขั้นตอน 3,4 และ5) 
๐ QM Step 3: วิเคราะห์สาเหตุที่ท าใหเ้กิด Defect 
๐ QM Step 4: การจัดสาเหตุที่ท าให้เกดิ Defect 
๐ QM Step 5: สร้างสภาวะที่ไม่ท าให้เกิดของเสีย Defect  
   และสร้างมาตรฐาน 

 ตัวอยา่ง การท าระบบบ ารุงรักษาคุณภาพจากบริษัทชั้นน า ตา่ง ๆ 

 การจัดท าปา้ย กระดาน บอร์ดแสดงผลการด าเนินงาน (Activity Board) 

 น าเสนอผลด าเนินงาน (Presentation) 
 

TPM: Quality Maintenance: QM Practical 
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วิทยากร 
 

คุณวินัย  เวชวิทยาขลัง 
วิทยากร ท่ีปรึกษา วางระบบบ ารุงรักษา TPM และ PM  

บริษัทชั้นน าหลายแห่ง 
ประสบการณ์ท างานบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง)จ ากัด 


