กรุณาชําระคาอบรมสัมมนาลวงหนากอนการอบรม 3 วัน

P-18MP012S (2100408011569-224-2520-0238004)

การอบรมพัฒนา ทักษะ ทางเทคนิค ภาคปฏิบัติ
TPM : Education and Training Practice

วันที่จัด วันพฤหัสบดีที่ 24 – วันศุกรที่ 25 มกราคม 2562 (เลื่อนจาก 15-16 พ.ย.61)
เวลา
09.00 - 16.30 น. (ลงทะเบียนเวลา 08.00 น.) รับจํานวน 20 ทาน
สถานที่ ณ หองสัมมนา สมาคมสงเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุน) ซอยพัฒนาการ 18
เปนที่ยอมรับกันเปนอยางมากในองคกร บริษัทฯ อุตสาหกรรม
ชั้นนํา ที่มีการบริหาร โดยคํานึงถึงทุกคนมีสวนรวม ที่เรียกวา TPM หรือ
Total Productive Maintenance เพื่อขจัดการสูญเสีย การสูญเปลา ทํา
ให ล ดต น ทุ น การผลิ ต และค า ใช จ าย เพื่ อ สร างกํ า ไร ค า ตอบแทนให กั บ
พนักงาน
ขณะเดียวกันก็มีการพัฒ นาบุคลากรใหมีความรู ความสามารถ
และกระตื อ รื อ ล น พร อ มที่ จ ะรองรั บ การเปลี่ ย นแปลงและตอบสนอง
นโยบายของบริษัทฯ ในยุคการแขงขันการคาที่นับวันจะทวีความรุนแรงมาก
ยิ่งขึ้นไดอยางมีประสิทธิภาพ และความพึงพอใจใหกับลูกคา
วิ ธี ก ารหนึ่ ง ก็ คื อ การให ก ารศึ ก ษา และอบรม พั ฒ นาคน
“ คน ” มีผลตอกําไร และ ขาดทุน
ความอยูรอดขององคกร
การที่จะทําให องคกร ธุรกิจ ประสบความสําเร็จเร็วหรือชา
งานที่สําคัญก็ คือ การศึกษาและการอบรมพัฒนา พนักงาน(Education and
Training) อยางมีระบบ
การสั ม มนานี้ มุ ง เน น การจั ด ทํ า ระบบเชิ ง ประสบการณ จ ริ ง
สามารถนําไปประยุกตใชงานได

สมาชิก

6,500 + VAT 7% 455 = 6,955 บาท

(สมาชิก ส.ส.ท., นักศึกษาปริญญาตรี, หนวยงานราชการ, รัฐวิสาหกิจ)

บุคคลทั่วไป 7,000 + VAT 7% 490 = 7,490 บาท

สิ่งที่ผูเขาอบรมจะไดรับ
1. กระบวนการจัดการศึกษาและอบรม วิธีการพัฒนาทักษะความรู
ความสามารถบุคลากร สําหรับพนักงานผลิต และซอมบํารุง
2. การวิเคราะหความตองการ การอบรม ความรู ความสามารถ ทักษะ
ที่ตองการจากพนักงานผลิต และซอม
3. การกําหนด ระดับความรู และทักษะ (Skill Level) พนักงานแตละคน
4. ความรูพื้นฐาน 6 Basic Maintenance
คุณสมบัติผูเขาอบรมและสัมมนา
ผูบริหาร ,คณะทํางาน,การอบรมพัฒนา( Education and Training )
- พนั กงานระดั บ หั วหน า หรือ ผู นํ า ฝ ายผลิ ต /ฝ ายซอ ม /QA และ
ผูสนใจทั่วไป

วิทยากร คุณวินัย เวชวิทยาขลัง

วิทยากร ที่ปรึกษาวางระบบบํารุงรักษาPM และTPM บริษัทชั้นนําหลายแหง
ประสบการณทํางานSCG ปูนซิเมนตไทย (ทาหลวง)จํากัด
อดีตผูจัดการบริการเทคนิค /อดีตผูจัดการศูนยฝกอบรมทางเทคนิค
วิทยากร ที่ปรึกษาวางระบบบํารุงรักษาPM และTPM บริษัทชั้นนําหลายแหง

วิทยากรผูชวย
คุณนพดล เจียมเลิศประเสริฐ กรรมการผูจัดการ D Maintenance
คาใชจายในการฝกอบรมสามารถหักลดหยอนภาษีได 200%
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กรุณาชําระคาอบรมสัมมนาลวงหนากอนการอบรม 3 วัน
หัวขอการอบรมและสัมมนา
วันแรก
1.บทบาทสําคัญของการจัดการศึกษาและอบรมพัฒนา
2.วงจรการรสรางระบบ อบรมพัฒนา ทําอยางไร (Training Circle )
3.เบื้องหนา เบื้องหลัง ที่มา หัวขออบรมพัฒนา 1ป 3 ป 5 ป ทําอะไรได ทําอะไรเปน?
o พนักงานผลิต
o พนักงานชางซอมบํารุง
o QA
4.ขั้นตอนการจัดทําระบบ การอบรมพัฒนา (ET Step)
4.1.ตองการพนักงาน ในหนวยงานผลิต ซอม ควบคุมคุณภาพ เปนคนอยางไร
( Human model)
4.2.การอบรมพัฒนา ปรับความรู ทักษะพนักงานเขางานใหม พนักงานหมุนเวียน
ตําแหนงงานใหม (Newcomer Course)
5.ประเภทการอบรมพัฒนา (Training Type)
5.1 นโยบาย (policy)
5.2 ความรู (Knowledge )
5.3 หลักสูตร วิชาชีพ (Specific )
5.4 การสรางผูเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่อง
6. การแบงระดับการเรียนรูและอบรม 4 ระดับ
7.การแบงระดับ Level ความรูความสามารถ ทักษะ 5 Level
7.1 ใคร? กําหนด ระดับ ความสามารถและทักษะ พนักงานแตละคน
8.เปรียบเทียบระดับความรู ทักษะที่ตองการและเปาหมาย

คาใชจายในการฝกอบรมสามารถหักลดหยอนภาษีได 200%

หัวขอการอบรมและสัมมนา
วันที่สอง
9.ความรู ทักษะพื้นฐาน งานบํารุงรักษาเครื่องจักร (6 Basic Maintenance)
9.1 Bolt and Nut
9.2 Lubrication
9.3 Transmission
9.4 Basic Pneumatic
9.5 Basic Hydraulic
9.6 Basic Electric
10.การจัดทําหลักสูตร และ ชุดแบบจําลอง(Model)เครื่องจักร โสตสื่อ
อุปกรณฝกอบรม
11.การจัดตั้งศูนยอบรมพัฒนา ทางเทคนิค (Technical Training Center )
11.1 การจัดวาง ผัง Lay out,โสต สื่อ ชุดปฏิบัติ ฝกทักษะ (Dojo)
11.2 รูป แสดงภาพจริง ศูนยอบรม ทางเทคนิค ( Dojo )
12.วางแผนการศึกษาและอบรม
13.การสรรหาวิทยากร
14. ขอดี – ขอเสียการศึกษาและอบรม วิทยากร
13.1ภายใน
13.2ภายนอก
15.วิธีการปน สรางวิทยากรภายใน(Train The Trainer)
16.ถามตอบ

จัดโดยสมาคมสงเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุน) โทร.02-717-3000 ตอ 81

