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TPM : การบํารุงรักษาตามแผน ภาคปฏิบัติ
PM : Planned Maintenance Practical

วันที่จัด วันที่ 29-30 มกราคม 2562 (เลื่อนจากวันที่ 28 – วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561)
เวลา
09.00 - 16.30 น. (ลงทะเบียนเวลา 08.00 น.) รับจํานวน 20 ทาน
สถานที่ ณ หองสัมมนา สมาคมสงเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุน) ซอยพัฒนาการ 18
การบริหาร การบํารุงรักษาที่ทุกคนมีสวนรวม หรือที่เรียกวา
TPM : Total Productive Maintenanceนอกจากการพัฒนา เปลี่ยนแปลง
ใหพนักงานควบคุม หรือเดินเครื่องจักร มีความรู ทักษะความสามารถ
บํารุงรักษาเครื่องจักรเบื้องตนดวยตนเอง(AM:Autonomous
Maintenance) ฝายซอมบํารุง ก็จะตองพัฒนาระบบบํารุงรักษา ที่มีใชทั้ง
ระบบเชิงรุกบํารุงรักษา (PoM:Proactive Maintenance)
ระบบการบํารุงรักษาตามแผน(PM)
ระบบบํารุงรักษาเชิงปรับปรุงแกไข
(CM)ระบบบํารุงรักษาพยากรณ(PdM)เพื่อใหเครื่องจักรมีประสิทธิภาพ มุงสู
เครื่องจักร เสียขัดของเปน ศูนย(Zero Breakdown) และลดตนทุน
คาใชจายการซอมบํารุง
PM (Planned Maintenance) เปนอีกเสางานหลักของTPM
นอกจากจะใหการสงเสริม สนับสนุนการบํารุงรักษาดวยตนเอง(AM)ของ
ฝายผลิตแลว จะมีความสัมพันธกับฝายงานอื่นๆ ทั้งฝายวางแผนการผลิต
ฝายเทคนิคการผลิต ฝายจัดหา จัดซื้อ ฝายบริหารความปลอดภัยและ
สิ่งแวดลอม
เพื่อทําใหประสิทธิภาพโดยรวมขององคกร สูงเพิ่มมากขึ้น
การสัมมนานี้ เนนประสบการณภาคปฏิบัติ พรอมตัวอยาง จาก
งานจริงที่ไดวางระบบ ใหการปรึกษากับโรงงานชั้นนําตางๆที่ดําเนินการTPM
ประสบความสําเร็จมาแลวเปนอยางดี

คาใชจายในการฝกอบรมสามารถหักลดหยอนภาษีได 200%

สมาชิก

6,800 + VAT 7% 476 = 7,276 บาท

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

บุคคลทั่วไป 7,300 + VAT 7% 511 = 7,811 บาท

สิ่งที่ผูเขาอบรมจะไดรับ
1. การพัฒนาระบบบํารุงรักษา
2. ความรูความเขาใจ ขอสําคัญ ขอดี ขอเสีย การประยุกตใชระบบ
บํารุงรักษาแตละระบบ
3. มีความรู ความเขาใจ การจัดทําขอมูลบริหารเครื่องจักร มาตรฐาน และ
การวางแผนบํารุงรักษา
4. การสนับสนุน เสาบํารุงรักษาดวยตนเอง AM เพื่อสูเปาหมาย การเสีย
ขัดของเปนศูนย
5. ขั้นตอนดําเนินการ PM 7 Step
คุณสมบัติผูเขาอบรมและสัมมนา
ผูจัดการฝายซอมบํารุง ฝายผลิต
ฝายสนับสนุน สงเสริมพัฒนาระบบงาน
วิศวกร หรือ หัวหนา ชางเทคนิค พนักงานระดับผูนํา(Leader)
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กรุณาชําระคาอบรมสัมมนาลวงหนากอนการอบรม 3 วัน
หัวขอการอบรมและสัมมนา
วันแรก
1. ความสําคัญของการบํารุงรักษาที่ทุกคนมีสวนรวม(TPM: Total Productive Maintenance)
2. ความรู ความเขาใจ TPM คืออะไร? มีอะไรบาง? และทําอยางไร?
3. แนวคิด ลักษณะและจุดประสงคของการบํารุงรักษาตามแผน (PM:Planned Maintenance)
4. การแบงบทบาท หนาที่ ความรวมมือ การบํารุงรักษา ระหวางฝายผลิต และฝายซอม
(Role Sharing)
5. เปาหมายสําคัญของระบบบํารุงรักษา
6. การดําเนินการบํารุงรักษาตามแผน7 ขั้นตอน(PM 7 Step)
6.1 เปรียบเทียบ ความสัมพันธระหวาง AM 7 Step กับ PM 7 Step
ภาคปฏิบัติ พรอมเครื่องจักร จําลอง
PM Step0 ขั้นตอนการเตรียมการ ( พรอมตัวอยาง การเตรียมการ งานจริง)
1. การแตงตั้งคณะทํางาน สมาชิก
1.1. การจัดผังงาน พนักงาน หนาที่ ฝายบํารุงรักษา
2. การเลือกเครื่องจักร ทําระบบนํารอง (Model Machine)
2.1 การศึกษา เรียนรู ทําความเขาใจ เครื่องจักร(Know My Machine)
2.2 ศึกษาเรียนรู เขาใจ หนาที่ ของเครื่องจักร อุปกรณ
2.3 สวนประกอบหลักที่สําคัญ ของเครื่องจักร
2.4 การทํางานของ ชิ้นสวนประกอบ ทํางานอยางไร
3. สภาพ ความเสี่ยง ที่จะเกิดอุบัติเหตุ ในการเขาไปทํางานกับเครื่องจักร จุดใด มีอะไรบาง
4. การสํารวจสภาพ ปญหา เครื่องจักร และการดูแลรักษา ปจจุบัน(Background)
5. การดูแล รักษาเครื่องจักรที่อยากเห็น อยากได อยากใหมี อยากใหเปน (Objective)
6. มีแนวคิด วิธีการ ทําอยางไร?(Maintenance Concept)
7. การกําหนดเปาหมายความสําเร็จ มีอะไรบาง(KPI Maintenance)
7.1 Breakdown
7.2 Minor Stop
7.3 ความนาเชื่อถือของเครื่องจักร อายุใชงานเฉลี่ยตอครั้ง(MTBF)
7.4 ประสิทธิภาพ ความสามารถ บํารุงรักษา เร็วๆ ดีๆ(MTTR)
7.5 ตนทุน คาใชจายการบํารุงรักษา(Maintenance Cost)
8. ทําอยางไร ใหสําเร็จไดตามเปาหมายKAI:Key Activity Index)
9. การวางแผนดําเนินการ(Master Planed)
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หัวขอการอบรมและสัมมนา
วันแรก (ตอ)
PM Step1: ประเมินสภาพเครื่องจักรและสํารวจสภาพปจจุบัน
1. งานสนับสนุน การบํารุงรักษาดวยตนเองของฝายผลิต( Support AM Activities)
1.1การอบรมความรู ความเขาใจเครื่องจักร กลุมAMทักษะเบื้องตน
6 งาน (6 Basic Maintenance)
1.2 งานแกไข ปรับปรุงกลุมAM ปลดTag ( Red tag Clearing)
2. ขอมูล สถิติ เครื่องจักร เสีย ขัดของ สูง 10 อันดับแรก
2.1 การบริหาร แบงความสําคัญเครื่องจักร (Machine Ranking)มากเปน A รองเปน
B นอยเปนC
PM Step2:การฟนฟูการเสื่อมสภาพ และแกไขจุดออน ขอบกพรอง เครื่องจักร
2.1ระบบเชิงรุกบํารุงรักษา เครื่องจักรไรปญหา(PoM:Proactive Maintenance)
2.2การฟนฟูสภาพเครื่องจักร อุปกรณ กลับสูสภาพปกติ(Back to Basic)
2.3 การวิเคราะห BD อยางเปนระบบ เชนผัง ขัน้ ตอน เครือ่ งมือWhy Why
Analysis
2.4 สนับสนุน สงเสริมการเขียน Kaizen
2.5 สนับสนุน สงเสริมการปรับปรุงแกไขเครือ่ งจักร ไรปญหา(Maintenance
Prevention)
โดยการเขียน MP Sheet
PM Step3:สรางระบบการบริหารขอมูลบํารุงรักษา
3.1 ขอมูลสื่อสาร ขั้นตอน ระบบบํารุงรักษาเครือ่ งจักร ระบบ
PM,Overhaul,PdM
3.2 ระบบสื่อสาร ขั้นตอนการวิเคราะห ขอมูลประวัตริ ายงานการหยุดเครื่อง
3.3 ระบบบริหาร จัดหา ซื้อ ควบคุมวัสดุอะไหล
3.4 เอกสารคูม ือ แบบ เทคนิคการบํารุงรักษา
3.5 การใชโปรแกรมคอมพิวเตอร บริหารระบบบํารุงรักษา เชน วางแผน
บํารุงรักษา
การบันทึกประวัติ คาใชจายงงานซอมบํารุง โปรแกรมบริหารวัสดุ อะไหล
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กรุณาชําระคาอบรมสัมมนาลวงหนากอนการอบรม 3 วัน
หัวขอการอบรมและสัมมนา
วันที่สอง
PM Step 4: สรางระบบการบํารุงรักษาตามแผนเวลา (Time Based Maintenance System)
4.1 รายละเอียด ขอมูลเครื่องจักร ตามแผนPM
4.2 มาตรฐานการบํารุงรักษาในระบบ PM
4.3 การวางแผนปฏิทิน รายสัปดาห รายเดือน รายป
4.4ใบงานการบํารุงรักษา ตามแผน PM
4.5 วงจรบริหาร ระบบการบํารุงรักษาตามแผน
4.6การสื่อสาร การยืนยัน การเลื่อน ยกเลิก งานคางที่ไมทําตามแผน
PM Step 5 : สรางระบบบํารุงรักษาเชิงพยากรณ (Predictive Maintenance)
5.1 มีระบบบํารุงรักษาพยากรณ บํารุงรักษาตามสุขภาพ
5.2 เกณฑการคัดเลือกเครื่องจักรเขาระบบ
5.3 กําหนดวิธีการ เครื่องมือ จุด ตําแหนงตรวจวัดสุขภาพ
5.5 แมแบบเครื่องจักร(Master List)ระบบบํารุงรักษาพยากรณ
5.6 การวางแผนตรวจวัด สุขภาพ
ฟรี รับหนังสือทานละ 1 เลม
5.7 การคาดการณ ทํานายอายุใชงานได
PM Step 6 : ประเมินการบํารุงรักษาตามแผนงาน (Planned Maintenance Evaluation)
6.1มีกระบวนการ ทีม่ า ที่ไป แผนดําเนินการ Action plan
6.2 มีการกําหนดเปาหมาย ประเมินระบบบํารุงรักษา ที่ทา ทายมากขึ้น
6.3 มีการติดตามผล รายงานสิ่งผิดปกตินอกเหนือ ไมเปนไปตาม
เปาหมาย
PM Step 7:การใชเครื่องจักร อยางคุม คา
7.1แสดงเปอรเซ็นต การใชงาน ทํางานเครื่องจักร มากกวา85%
วิทยากร คุณวินัย เวชวิทยาขลัง
7.2สามารถขยายเวลา การใชงานเครื่องจักรไดมากขึ้น
วิทยากร ที่ปรึกษาวางระบบบํารุงรักษาPM และTPM บริษัทชั้นนําหลายแหง
7.3มีรายการเปลี่ยนแปลง จากการบํารุงรักษา ตามคาบเวลา(PM)
ประสบการณทํางานSCG ปูนซิเมนตไทย (ทาหลวง)จํากัด
เปนการบํารุงรักษาตามสุขภาพ ทําใหใชเครื่องจักร ไดมากขึ้น
อดีตผูจัดการบริการเทคนิค /อดีตผูจัดการศูนยฝกอบรมทางเทคนิค
7.4 แสดงการใชวัสดุ อะไหล ลดลง
7.5เปรียบเทียบคาใชจายการบํารุงรักษาลดลง
วิทยากร ที่ปรึกษาวางระบบบํารุงรักษาPM และTPM บริษัทชั้นนําหลายแหง
7.6 กราฟเปรียบเทียบ เปาหมายKPI กับ ผล รายเดือน
วิทยากรผูช วย
ตัวอยาง การทําระบบบํารุงรักษาตามแผน จากบริษัทชั้นนํา ตางๆ
คุณนพดล เจียมเลิศประเสริฐ กรรมการผูจัดการ D Maintenance
1.การจัดทําปาย กระดาน บอรดแสดงผลการดําเนินงาน(Activity Board)
2.นําเสนอผลดําเนินงาน (Presentation)
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