Zero Loss Factory with Profitable TPM
อบรมวันที 3 กันยายน 2564 เวลา 13:30-16:00 น.
หลัก การและเหตุผ ล
TPM นันคือ กิจกรรมไคเซ็นทีเน้นหน้างานธุรกิจการผลิต ซึงมีบริษัทจํานวนมากในโลก ได้นาํ เอา
เข้ามาใช้ ใน TPM นัน จะทําการรับรู ้ ปั ญหา หรือ Loss ทุกอย่างทีเป็ นอุปสรรคของ การผลิต (Monozukuri)
ดําเนินการผ่าน “กิจกรรมไคเซ็น” เพือลด Loss ทีทํางาน อย่างจริงจัง และ “กิจกรรมบํารุ งรักษา” เพือ
ป้องกันล่วงน้าไม่ให้เกิด Loss นัน โดยมีเป้าหมายสร้างคนทีมีความเก่งใน “การยกระดับประสิทธิภาพการ
ผลิต” และ “การยกระดับความเชือมัน” ในสัมมนานัน จะอธิบายวัตถุประสงค์หรือลักษณะพิเศษของ TPM
ซึงได้แก่ กิจกรรม Jishu Hozen โดยการไคเซ็นคุณลักษณะพืนฐานให้ทาํ กําไรได้ หรือแบบ step พร้อมกับ
แนะนําวิธีการดําเนินการทีเป็ นรู ปธรรมของกิจกรรม โดยการยกตัวอย่างให้เข้าใจได้ง่าย ทุกๆ คนร่วมเป็ น
หนึงเดียวเพือร่วมรับผิดชอบกิจกรรม TPM ของบริษัทท่าน ทีมุ่งสู่การสร้างระบบของระดับไคเซ็นเชิงปฏิรูป
และการธํารงรักษาควบคุมอย่างจริงจัง จึงขอแนะนําให้เข้าร่วมการสัมมนานี เพือเรียนรู ้ TPM อย่างจริงจัง
วัต ถุป ระสงค์ :
1. เพือให้ผบู้ ริหารรวมถึงผูเ้ กียวข้องมีความเข้าใจพืนฐานระบบ TPM (Total Productive
Maintenance) และเข้าใจบทบาท หน้าที ความรับผิดชอบ ในการนาTPMมาใช้ในการบริหารงานให้เกิด
ผลสัมฤทธิ
. เพือให้ทราบวิธีการเชือมโยงนโยบายไปสูก่ ารปฏิบตั ิ และการบริหารแบบ TOP-DOWN
POLICY & BOTTOM-UP ACTIVITY
หัวข้อ การอบรมและสัม มนา
13:30-16:00
1. ประวัติและความเป็ นมาของกิจกรรม TPM
2. ทําไมถึงต้องทํากิจกรรมTPM
3. นิยามและจุดมุ่งหมายของกิจกรรม TPM
4. การจัดตัง TPM Organization
5. บทบาทและหน้าทีของ TPM Steering Committee และ TPM Promotion Office
6. 12 ขันตอนในการดําเนินกิจกรรม TPM
7. การกําหนดตัววัดในการดําเนินกิจกรรม TPM
8. แนะนําการดําเนินกิจกรรม 8 เสาหลักของ TPM
9. กรณีศกึ ษา: องค์กรทีทํา Zero Loss ด้วยกิจกรรม TPM ทีสร้างผลกําไร
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