กรุณาชาระค่าสัมมนาล่วงหน้าก่อนการอบรมสัมมนา 3 วัน
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AM : Autonomous Maintenance Practical
(การบารุงรักษาด้วยตนเอง)
วันที่จัด รุ่น 5 วันพฤหัสบดีที่ 7 – วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562

สมาชิก : 6,500 + VAT 7% 455 = 6,955 บาท

เวลา

09:00 – 16:30 น. (ลงทะเบียนเวลา 08.00 น.) รับจานวน 15 ท่าน

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

สถานที่

ห้องสัมมนา สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย–ญี่ปุ่น) ซอยพัฒนาการ 18

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

ในระบบบารุงรักษาเครื่องจักร อุปกรณ์การผลิต เพื่อเพิ่มผลผลิต
และประสิทธิภาพ พนักงานควบคุม เดินเครื่อง หรือพนักงานผลิตที่อยู่หน้า
เครื่อง จะเห็นอาการผิดปกติของเครื่องจักรก่อนเป็นอันดับแรก
ถ้ามีการพัฒนาความรู้ ทักษะความสามารถ ให้พนักงานผลิตแต่
ละคนเป็นคน “เก่งเครื่องจักร”สามารถดูแล บารุงรักษาเบื้องต้นด้วยตนเอง
ที่เรียกว่า “การบารุงรักษาด้วยตนเอง”(AM
:
Autonomous
Maintenance)ที่เป็นเสาหนึ่ง ของการบริหารการบารุงรักษาที่ทุกคนมีส่วน
ร่วม TPM(Total Productive Maintenance)โดยการเรียนรู้ อย่างเป็น
ระบบ ทีละขั้นตอน เพื่อสู่ความสาเร็จ ก็จะทาให้การเสียขัดข้อง ของ
เครื่องจักรลดลง การทางานง่าย สะดวก ตรวจสอบสภาพอาการผิดปกติ
แก้ไขปัญหาได้รวดเร็ว เป็นการเพิ่มเวลาการผลิต ทาให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น ลด
ต้นทุนค่าใช้จ่าย เพิ่มกาไรให้กับองค์กร
การสัมมนานี้ เน้นเชิงปฏิบัติ พร้อมเครื่องModel เพื่อเป็น
ต้นแบบ สาหรับนาไปใช้ในงานจริง อย่างเป็นระบบ ที่ละขั้นตอน ตัง้ แต่
ขั้นตอนเตรียมการ(Step0)ถึงขั้นตอนการจัดทามาตรฐานชั่วคราว(Step3)
สามารถนาไปประยุกต์ ใช้ในงานจริงได้

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ
1.การพัฒนาความรู้ ทักษะ ความสามารถพนักงานผลิต อย่างเป็นระบบทีละ
ขั้นตอน ให้เป็นพนักงานผลิต “เก่งเครื่องจักร” สามารถ บารุงรักษา
เบื้องต้นได้ด้วยตนเอง
2.พนักงานควบคุม หรือเดินเครื่องจักร ทางานง่าย สะดวก รวดเร็วลดความ
เหนื่อยาก
3.การเสีย ขัดข้องของเครื่องจักรลดลง ผลผลิตเพิ่มมากขึ้น ลดต้นทุน
ค่าใช้จา่ ย

คุณสมบัติผู้เข้าอบรมและสัมมนา




ผู้จัดการฝ่ายผลิต ฝ่ายบารุงรักษา
วิศวกร หัวหน้างานฝ่ายผลิต ฝ่ายบารุงรักษา
พนักงานควบคุม เดินเครื่องจักร และบารุงรักษา /ผู้สนใจงานซ่อม
บารุง

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 200%

หัวข้อการอบรมและสัมมนา วันแรก
1. ความสาคัญของการบารุงรักษาที่ทกุ คนมีส่วนร่วม
(Total Productive Maintenance:TPM)
2. ความรู้ ความเข้าใจ TPM คืออะไร? มีอะไรบ้าง? และทาอย่างไร?
3. บทบาท หน้าที่ ความร่วมมือ การบารุงรักษา ระหว่างฝ่ายผลิต และ
ฝ่ายซ่อม
4. ระบบบารุงรักษาด้วยตนเอง (Autonomous Maintenance : AM)
คือ อะไร
7. แนวคิด และวัตถุประสงค์ของระบบบารุงรักษาด้วยตนเอง
8. เป้าหมายสาคัญของระบบบารุงรักษา
9. การดาเนินการบารุงรักษาด้วยตนเอง 7 ขั้นตอน
9.1 .Step0 ขั้นตอนการเตรียมการ
( พร้อมตัวอย่าง การเตรียมการ งานจริง)
1.การแต่งตั้งทีม สมาชิก กลุ่มนาร่อง และคณะทางาน
2.ศึกษา เรียนรู้ รับการอบรม การบริหารการบารุงรักษาทีท่ ุกคนมีส่วน
ร่วม TPM Overview
3.ศึกษา เรียนรู้ ทาความเข้าใจ เครื่องจักรนาร่อง
(Model Machine)
3.1 ศึกษาเรียนรู้ เข้าใจ หน้าที่ ของเครื่องจักร อุปกรณ์
3.2 ส่วนประกอบหลักทีส่ าคัญ ของเครื่องจักร
3.3 การทางานของ ชิ้นส่วนประกอบ ทางานอย่างไร
4.สภาพการทางานปกติของเครื่องจักร (Basic Condition) ที่จะต้อง
มีสภาพเบื้องต้น คือ
4.1มีการทาสะอาด
4.2มีการหล่อลื่น
4.3มีการตรวจสภาพ ปรับแต่งขัน ยึดแน่น
5.สภาพ ความเสี่ยง ที่จะเกิดอุบัตเิ หตุ ในการเข้าไปทางานกับ
เครื่องจักร จุดใด มีอะไรบ้าง ที่
6.สุดท้ายคือ การรวบรวม สภาพ อาการผิดปกติ การเสีย ขัดข้อง
คุณภาพของสินค้า ที่มาจากเครื่องจักร อุปกรณ์ มีอะไรบ้าง เพื่อกาหนด
เป้าหมาย เปรียบเทียบ ก่อน หลัง AM
จัดโดย สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) โทร.0-2717-3000 ต่อ 81
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หัวข้อการอบรมและสัมมนา วันแรก (ต่อ)
7.การวางแผนดาเนินการ
9.2.Step1งานทาสะอาดเบื้องต้น (Initial Cleaning)
คืออะไร? วัตถุประสงค์ด้านเครื่องจักร คน เทคนิค เครื่องมือ
มีอะไรบ้าง ทาอย่างไร? หัวใจคือการค้นหาสิ่งผิดปกติ
(พร้อมตัวอย่าง งานจริง)สิ่งผิดปกติคอื อะไร มีอะไรบ้าง
เป็นอย่างไร
การเตรียมการ และข้อมูลการทาสะอาดเบื้องต้น
1 อุปกรณ์ กล้องถ่ายรูป เครื่องมือสาหรับเปรียบ เทียบ ก่อน
หลังการทาสะอาด
2.เวลาที่ใช้ตรวจสภาพ ค้นหาสิ่งผิดปกติ
3.เวลาที่ใช้ทาสะอาด
4.ปริมาณสิ่งสกปรก,ขยะ , ฝุ่น , จาระบี และน้ามัน ชัง่
น้าหนัก แสดงจานวน แทนความเหนือ่ ยยาก
5.เวลาที่ใช้ตรวจ เติมสารหล่อลื่นเครื่องจักร
6.เวลาที่ใช้ตรวจสภาพ ปรับแต่งขัน ยึดแน่น
7.ชนิดของป้าย และจานวน การแขวน ติดป้าย Tag
8.จานวนแก้ไขปลดTag
9.บทเรียนรู้จดุ เดียว เรื่องเดียว แผ่นเดียว OPL
(One Point Lesson)
10.การจัดทาป้ายกระดาน Board เพื่อให้สมาชิกอื่น เรียนรู้

วิทยากร คุณวินัย เวชวิทยาขลัง
 วิทยากร ที่ปรึกษาวางระบบบารุงรักษาPM และ TPM
บริษัทชั้นนาหลายแห่ง
 ประสบการณ์ทางาน SCG ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง)จากัด
 อดีตผู้จัดการบริการเทคนิค /อดีตผู้จัดการศูนย์ฝึกอบรมทาง
เทคนิค
 วิทยากร ที่ปรึกษาวางระบบบารุงรักษาPM และTPM บริษัทชั้น
นาหลายแห่ง

วิทยากรผู้ช่วย คุณนพดล เจียมเลิศประเสริฐ
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หัวข้อการอบรมและสัมมนา
วันที่สอง
9.3.Step2 การแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุ และตาแหน่งที่เข้าถึง
บารุงรักษายาก (Source Of Contaminate:SOC) เพื่อชัย
ชนะ(พร้อมตัวอย่าง งานจริง)
การเตรียมการ และข้อมูลการทา SOC คืออะไร ?
วัตถุประสงค์ด้านเครื่องจัรกร คน เทคนิค เครื่องมือ มีอะไรบ้าง
ทาอย่างไร?
1.แผนผังแสดง จุด ตาแหน่ง ที่ก่อให้เกิด แหล่งสิ่ง สกปรก
เข้าถึงยาก ทางานยาก
2.เทคนิค เครื่องมือ ที่ใช้ C ,E,R,S
3.แบบฟอร์มการปรับปรุง หรือการทา Kaizen
4.กราฟสรุปข้อมูล จานวนการทาSOC
5.กราฟสรุปข้อมูล จานวนการทา Kaizen
6..กราฟสรุปข้อมูล จานวนการทา C E R S
9.4.Step3 การจัดทามาตรฐานบารุงรักษาเบื้องต้นด้วยตนเอง
(Establish Cleaning and Inspection Standards)
ลดการเสียขัดข้องของเครื่องจักร เพื่อความสบายต่อการทางาน
ไม่เหนื่อยยาก (พร้อมตัวอย่างงานจริง)
วัตถุประสงค์ ด้านเครื่องจักร คน เทคนิค เครื่องมือ มีอะไรบ้าง
ทาอย่างไร?
การเตรียมการ และข้อมูลการทาขั้นตอน Step3
1.ตารางแสดง จุด ตาแหน่ง รายการบารุงรักษาด้วยวิธี
มองเห็น
(Visual control)
2.การสรุปรูปภาพโดยรวมการทาVisual control
3.กราฟแสดงจานวน การทา Visual control
4.มาตรฐานและแผนการทาสะอาด
5. มาตรฐานและแผนการหล่อลื่น
6.มาตรฐานและแผนการตรวจสภาพ ปรับแต่ง ขันแน่น
7.แผนปฏิทินการทาสะอาด
8.แผนปฏิทินการหล่อลื่น
9.แผนปฏิทินการตรวจสภาพ ปรับแต่ง ขันแน่น

กรรมการผู้จัดการ D Maintenance

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 200%

จัดโดย สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) โทร.0-2717-3000 ต่อ 81

