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TPM : AM : Autonomous Maintenance Practical รุ่น 4
(การบํารุงรักษาดวยตนเอง : ภาคปฏิบัติ)
วันที่จัด
เวลา
สถานที่

วันที่ 27 -28 มีนาคม 2562 (เลื่อนจากวันที่ 13 – 14 พ.ย. 2561 )

09.00 - 16.30 น. (ลงทะเบียนเวลา 08.00 น.) รับจํานวน 20 ทาน
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ในระบบบํารุงรักษาเครื่องจักร อุปกรณการผลิต เพื่อเพิ่มผลผลิตและ
ประสิทธิภาพ พนักงานควบคุม เดินเครื่อง หรือพนักงานผลิตที่อยูหนาเครื่อง จะเห็น
อาการผิดปกติของเครื่องจักรกอนเปนอันดับแรก
ถามีการพัฒ นาความรู ทักษะความสามารถ ใหพนักงานผลิตแตละคน
เปนคน “เกงเครื่อ งจัก ร”สามารถดูแล บํารุงรัก ษาเบื้อ งตนดวยตนเอง ที่เรีย กวา
“การบํารุงรักษาดวยตนเอง”(AM : Autonomous Maintenance)ที่เปนเสาหนึ่ง ของ
ก าร บ ริ ห า ร ก า ร บํ า รุ ง รั ก ษ า ที่ ทุ ก ค น มี ส ว น ร ว ม TPM(Total Productive
Maintenance)โดยการเรียนรู อยางเปนระบบ ทีละขั้นตอน เพื่อสูความสําเร็จ ก็จะทํา
ใหการเสียขัดของ ของเครื่องจักรลดลง การทํางานงาย สะดวก ตรวจสอบสภาพ
อาการผิดปกติ แกไขปญหาไดรวดเร็ว เปนการเพิ่มเวลาการผลิต ทําใหผลผลิตเพิ่มขึ้น
ลดตนทุนคาใชจาย เพิ่มกําไรใหกับองคกร
การสั ม มนานี้ เน น เชิ ง ปฏิ บั ติ พร อ มเครื่ อ งModel เพื่ อ เป น ต น แบบ
สําหรับนําไปใชในงานจริง อยางเปนระบบ ที่ละขั้นตอน ตั้งแตขั้นตอนเตรียมการ
(Step0)ถึงขั้นตอนการจัดทํามาตรฐานชั่วคราว (Step3) สามารถนําไปประยุกต ใชใน
งานจริงได

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.การพัฒนาความรู ทักษะ ความสามารถพนักงานผลิต อยางเปนระบบทีละขั้นตอน ให
เปนพนักงานผลิต “เกงเครื่องจักร” สามารถ บํารุงรักษาเบื้องตนไดดวยตนเอง
2.พนักงานควบคุม หรือเดินเครื่องจักร ทํางานงาย สะดวก รวดเร็วลดความเหนื่อยยาก
3.การเสีย ขัดของของเครื่องจักรลดลง ผลผลิตเพิ่มมากขึ้น ลดตนทุน คาใชจาย
คุณสมบัติผูเขาอบรมและสัมมนา
1. ผูจัดการฝายผลิต ฝายบํารุงรักษา
2. วิศวกร หัวหนางานฝายผลิต ฝายบํารุงรักษา
3. พนักงานควบคุม เดินเครื่องจักร และบํารุงรักษา /ผูสนใจงานซอมบํารุง

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. ความสําคัญของการบํารุงรักษาที่ทุกคนมีสวนรวม (Total Productive Maintenance: TPM)
2. ความรู ความเขาใจ TPM คืออะไร? มีอะไรบาง? และทําอยางไร?
3. บทบาท หนาที่ ความรวมมือ การบํารุงรักษา ระหวางฝายผลิต และฝายซอม
4. ระบบบํารุงรักษาดวยตนเอง (Autonomous Maintenance : AM) คือ อะไร
7. แนวคิด และวัตถุประสงคของระบบบํารุงรักษาดวยตนเอง
8. เปาหมายสําคัญของระบบบํารุงรักษา
9. การดําเนินการบํารุงรักษาดวยตนเอง 7 ขั้นตอน โดยแบงเปน 4 Step
9.1. Step 0 ขั้นตอนการเตรียมการ (พรอมตัวอยาง การเตรียมการ งานจริง) ดังนี้
1. การแตงตั้งทีม สมาชิก กลุมนํารอง และคณะทํางาน
2. ศึกษา เรียนรู รับการอบรม การบริหารการบํารุงรักษาที่ทุกคนมีสวนรวม TPM
Overview
3. ศึกษา เรียนรู ทําความเขาใจ เครื่องจักรนํารอง (Model Machine)
3.1 ศึกษาเรียนรู เขาใจ หนาที่ ของเครื่องจักร อุปกรณ
3.2 สวนประกอบหลักที่สําคัญ ของเครื่องจักร
3.3 การทํางานของ ชิ้นสวนประกอบ ทํางานอยางไร
4. สภาพการทํางานปกติของเครื่องจักร (Basic Condition) ที่จะตองมีสภาพเบื้องตนคือ
4.1 มีการทําสะอาด
4.2 มีการหลอลื่น
4.3 มีการตรวจสภาพ ปรับแตงขัน ยึดแนน
5. สภาพ ความเสี่ยง ที่จะเกิดอุบัติเหตุ ในการเขาไปทํางานกับเครื่องจักร จุดใด มี
อะไรบาง ที่
6. สุดทายคือ การรวบรวม สภาพ อาการผิดปกติ การเสีย ขัดของ คุณภาพของสินคา
ที่มาจากเครื่องจักร อุปกรณ มีอะไรบาง เพื่อกําหนดเปาหมาย เปรียบ เทียบ กอน
หลัง AM
7. การวางแผนดําเนินการ
9.2. Step 1 งานทําสะอาดเบื้องตน (Initial Cleaning)
คืออะไร? วัตถุประสงคดานเครื่องจักร คน เทคนิค เครื่องมือ มีอะไรบาง ทําอยางไร?
หัวใจคือการคนหาสิ่งผิดปกติ(พรอมตัวอยาง งานจริง)สิ่งผิดปกติคืออะไร มีอะไรบาง เปนอยางไร
การเตรียมการ และขอมูลการทําสะอาดเบื้องตน
1. อุปกรณ กลองถายรูป เครื่องมือสําหรับเปรียบ เทียบ กอน หลังการทํา สะอาด
2. เวลาที่ใชตรวจสภาพ คนหาสิ่งผิดปกติ
3. เวลาที่ใชทําสะอาด
4. ปริมาณสิ่งสกปรก,ขยะฝุน จาระบี และน้ํามัน ชั่งน้ําหนัก แสดงจํานวน แทนความ
เหนื่อยยาก
5. เวลาที่ใชตรวจ เติมสารหลอลื่นเครื่องจักร
6. เวลาที่ใชตรวจสภาพ ปรับแตงขัน ยึดแนน
7. ชนิดของปาย และจํานวน การแขวน ติดปาย Tag
คาใชจายในการฝกอบรมสามารถหักลดหยอนภาษีได 200%

การเตรียมการ และขอมูลการทําสะอาดเบื้องตน (ตอ)
8. จํานวนแกไขปลดTag
9. บทเรียนรูจุดเดียว เรื่องเดียว แผนเดียว OPL (One Point Lesson)
10. การจัดทําปายกระดาน Board เพื่อใหสมาชิก อื่น เรียนรูดวย

วันที่สอง

9.3. Step 2 การแกไขปญหาที่ตนเหตุ และตําแหนงที่เขาถึงบํารุงรักษายาก
(Source Of Contaminate: SOC) เพื่อชัยชนะ(พรอมตัวอยาง งานจริง)
การเตรียมการ และขอมูลการทํา SOC
คือ อะไร ? วัตถุประสงคดานเครื่อ งจัรกร คน เทคนิค เครื่อ งมือ มีอ ะไรบาง
ทําอยางไร?
1. แผนผังแสดง จุด ตํ าแหนง ที่ กอ ให เกิด แหลงสิ่ง สกปรก เขาถึงยาก
ทํางานยาก
2. เทคนิค เครื่องมือ ที่ใช C ,E,R,S
3. แบบฟอรมการปรับปรุง หรือการทํา Kaizen
4. กราฟสรุปขอมูล จํานวนการทําSOC
5. กราฟสรุปขอมูล จํานวนการทํา Kaizen
6. กราฟสรุปขอมูล จํานวนการทํา C E R S
9.4. Step 3 การจั ด ทํ า มาตรฐานบํ า รุ ง รั ก ษาเบื้ อ งต น ด ว ยตนเอง (Establish
Cleaning and Inspection Standards)
ลดการเสียขัดของของเครื่องจักร เพื่อความสบาย ตอการทํางาน ไมเหนื่อย
ยาก (พรอมตัวอยางงานจริง) วัตถุประสงค ดานเครื่องจักร คน เทคนิค เครื่องมือ มี
อะไรบาง ทําอยางไร?
การเตรียมการ และขอมูลการทําขั้นตอนStep
1. ตารางแสดง จุด ตําแหนง รายการบํารุงรักษาดวยวิธีมองเห็น (Visual
control)
2. การสรุปรูปภาพโดยรวมการทําVisual control
3. กราฟแสดงจํานวน การทํา Visual control
4. มาตรฐานและแผนการทําสะอาด
5. มาตรฐานและแผนการหลอลื่น
6. มาตรฐานและแผนการตรวจสภาพ ปรับแตง ขันแนน
7. แผนปฏิทินการทําสะอาด
8. แผนปฏิทินการหลอลื่น
9. แผนปฏิทินการตรวจสภาพ ปรับแตง ขันแนน
10. การจัดทําปาย กระดาน บอรดแสดงผลการดําเนินงาน(Activity Board)
11. นําเสนอผลดําเนินงาน

ตัวอยาง การทําระบบบํารุงรักษาดวยตนเอง จากบริษัทชั้นนํา
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