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TPM: Autonomous Maintenance
การบารุงรักษาด้ วยตนเอง รุ่นที่ 58
วันที่จดั วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2562
สมาชิก 3,200 + VAT 7% 224 = 3,424 บาท
เวลา
09:00 – 16:30 น. (ลงทะเบียนเวลา 08.00 น.) รับจานวน 20 ท่าน
(สมาชิก ส.ส.ท.,นักศึกษาปริ ญญาตรี , หน่วยงานราชการ, รัฐวิสาหกิจ)
สถานที่ ห้องสัมมนา สมาคมส่ งเสริ มเทคโนโลยี (ไทย–ญี่ปุ่น) ซอยพัฒนาการ 18 บุรัฐควิคลทั
ว่ ไป
สาหกิ
จ) 3,700 + VAT 7% 259 = 3,959 บาท
หัวข้ อการอบรมและสั มมนา
เป้ าหมายของโรงงาน คือการผลิตสิ นค้ าที่ได้ คุณภาพ
เป้าหมายของโรงงาน
คือการผลิตสินค้าที่ได้คุณภาพ และส่งทัน
 แนวคิดการดาเนินกิจกรรม TPM
และส่ งทันตามเวลาที่ลูกค้ าต้ องการ

ตามเวลาที่ลูกค้าต้องการ

หากเครื่ องจักรเสี ยก็คงเสี ยเวลาการผลิตหรื ออาจจะต้องท า
สิ นค้าเผื่อไว้ แนวทางที่แต่ละโรงงานเลือกที่จะทาในระยะสั้นคงจะเร่ ง
รี บให้ซ่อมเครื่ องจักรให้เสร็ จเร็ วที่สุดและเปิ ด โอทีให้พนักงานเร่ งผลิต
และในระยะยาวโรงงานจะมีมาตรการอะไรบ้าง
ในปั จจุ บ ัน แนวทางบ ารุ งรั กษามุ่งเน้น เชิ งป้ องกัน ล่ วงหน้า
ไม่ ใ ห้ เ ครื่ องจั ก รช ารุ ดก่ อ นถึ ง รอบบ ารุ งรั ก ษาครั้ งใหญ่ ซึ่ งการ
บ ารุ งรั ก ษาในลัก ษณะนี้ จ าเป็ นต้อ งให้ พ นั ก งานผลิ ต บ ารุ งรั ก ษา
เครื่ องจักรพื้นฐานด้วยตนเอง(Autonomous Maintenance) ช่างมีหน้าที่
ปรับปรุ งให้อายุใช้งานเครื่ องจักรยาวมากที่สุด ผูจ้ ดั การมีหน้าที่วางแผน
จัดสรรทรัพยากรในการบารุ งปรับปรุ งเครื่ องจักรให้สามารถทางานผลิต
สู งสุ ด
ดังนั้นการพัฒนาพนักงานผลิตให้มีความรู้ ความสามารถใน
การบ ารุ งรั กษาพื้น ฐานเครื่ อ งจัก ร และน าไปใช้จ ริ งในงานจึ งต้อ งมี
ขั้น ตอนฝึ กฝนที่ ชัด เจน ซึ่ ง เป็ นสิ่ ง ที่ ผูเ้ ข้า รั บ การอบรมจะได้รั บ จาก
หลักสู ตรนี้โดยมีรายละเอียดและวัตถุประสงค์ที่ปรากฏด้านล่าง
สิ่ งที่คุณจะได้รับ
 เพื่อยกระดับความสามารถด้านการบารุ งรักษาเครื่ องจักร
ให้กบั ผูค้ วบคุมเครื่ องจักร (Operator)
 เพื่อยกระดับความสามารถด้านการควบคุมสายการผลิต
ให้กบั ผูค้ วบคุมเครื่ องจักร (Operator)
 เพื่อปรับปรุ งเครื่ องจักรให้กลับเข้าสู่ สภาพปกติ (Basic
Condition)

คุณสมบัตผิ ้เู ข้ าอบรมและสัมมนา
คณะกรรมการส่งเสริ มกิจกรรม TPM ระดับปฏิบตั ิงาน
เสาการบารุ งรักษาด้วยตนเองผูบ้ ริ หารระดับกลางของฝ่ ายผลิต
และฝ่ ายซ่อมบารุ งพนักงานระดับหน้างานและผูส้ นใจทัว่ ไป
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 200%

 แนวคิดของการดาเนินกิจกรรมการบารุ งรักษาด้วยตนเอง
 (Autonomous Maintenance)
 บทบาทหน้าที่ของฝ่ ายผลิตและซ่ อมบารุ งในกิ จกรรมการ
บารุ งรักษาด้วยตนเอง
 แนวคิดของการปรั บปรุ งสภาวะเงื่ อนไขพื้น ฐานของการ
บารุ งรักษาด้วยตนเอง
 การดาเนินกิจกรรมการบารุ งรักษาด้วยตนเอง 7 ขั้นตอน
 ขั้นที่ 0 การเตรี ยมการดาเนิ นกิจกรรมการบารุ งรักษาด้วย
ตนเอง
 ขั้นที่ 1 การทาความสะอาดขั้นต้น
 ขั้นที่ 2 การแก้ไขจุดที่ก่อให้เกิดสิ่ งสกปรกและตาแหน่ งที่
ยากลาบากต่อการปฏิบตั ิงาน
 ขั้นที่ 3 การเขียนมาตรฐานชัว่ คราวของการบารุ งรักษาด้วย
ตนเอง
 ขั้นที่ 4 การตรวจเช็คโดยรวม
 ขั้นที 5 การตรวจเช็คด้วยตนเอง
 ขั้นที่ 6 การเขียนมาตรฐาน
 ขั้นที่ 7 การควบคุมดูแลด้วยตนเอง
 แผนหลักของการด าเนิ น กิ จกรรมบ ารุ งรั กษาด้วยตนเอง
และการกาหนดเป้ าหมาย
 แนวทางการตรวจหน้างาน (Audit) ของแต่ล ะขั้น ตอน
(Step) ของการทากิจกรรม
 กุญแจสาคัญแห่งความสาเร็ จในการบารุ งรักษาด้วยตนเอง
 Workshop ลงมือเขียนฟอร์ มปฏิบตั ิงานจริ งและนาเสนอ
ผลงาน
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