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วันที่จัด   รุ่นที่:4 วันจันทร์ท่ี 4 – วันอังคารท่ี 5 เมษายน 2565 สมาชิก       6,500 + 455 (VAT 7%) = 6,955 บาท 

  

  

หัวข้อการอบรมและสัมมนา 
วันแรก 

 ความส าคัญของการบ ารุงรักษาที่ทกุคนมีส่วนร่วม(TPM: Total 
Productive Maintenance)  

 ความรู้ ความเขา้ใจ TPM คืออะไร? มีอะไรบ้าง? และท าอย่างไร? 

 แนวคิด ลักษณะและจุดประสงค์ของการออกแบบโครงการ การ
ควบคุมดูแลตั้งแต่ต้น 

 KPI เป้าหมายส าคัญของการออกแบบโครงการ  

 การด าเนินการ การออกแบบโครงการ 7 ขั้นตอน (EM 7 Step) 
ภาคปฏิบตัิ ลงมือท า การออกแบบโครงการ จ าลองการสร้างเครื่องจักร 

ผลิตภัณฑ์ใหม ่
ความแตกต่างระหว่าง การบริหารโครงการ กบั การออกแบบโครงการ 

 ลักษณะ และการจัดการ งานโครงการ(project) และความส าเร็จ 

 การออกแบบโครงการ (MP:Maintenance Prevention) 

 การส ารวจสภาพปัจจบุัน(Background)วัตถุประสงค์ (Objective) 

 KPI เป้าหมายส าคัญของการออกแบบโครงการ และการควบคุมดูแล
ตั้งแต่ต้น 

 Life Cycle Cost:LCC คืออะไร? จะน าไปใช้งานอย่างไร 

 การออกแบบโครงการ(MP)และการน าไปใช้งาน 

 การด าเนินการ การออกแบบโครงการ 7 ขั้นตอน (EM 7 Step) 

 ขั้นตอนการตรวจสอบ 10 DR:Design Review  

 การจัดท ามาตรฐาน 

 การปิดงานโครงการ 

 

การจัดการ การออกแบบโครงการผลิตภัณฑใ์หม่ ตั้งแตต่้น ภาคปฏบิัติ (Hybrid) 
TPM: Early Management: EM Practical 

P22NO005P/P22NO005DT (2100401171091- 210-4210 -0246007) 

ปัญหาของโครงการ เรื่องจักรใหม่  ผลิตภัณฑ์ใหม่ New Model รวมถึง การ
ขยายก าลังผลิต ที่ต้องจัดหา จัดซ้ือเครื่องจักร หรือย้าย ติดตั้งเครื่องจักรใหม่ 
จะล่าช้ากว่าแผน เดินเครื่องจักรไม่ได้ ท าให้เสียโอกาส  งบประมาณ บานปลาย 
คุณภาพไม่ได้  

ฝ่ายโครงการ วิศวกรรม ออกแบบ วิจยัพัฒนา  จะต้องมีการพัฒนา
ระบบ ออกแบบโครงการ เพื่อท าให้โครงการ เครื่องจักร ผลิตภัณฑ์สินค้าใหม่ มี
คุณภาพสูงสุด สามารถเดินเครื่อง ผลิตได้ทันทีไร้ปัญหา  
 EM:Early Management เป็นการบริหาร จัดการตั้งแต่ต้น ตั้งแต่
การออกแบบโครงการ การรวบรวม ข้อผิดพลาด ปัญหา อุปสรรคจากการใช้
งาน การท างาน  การผลิต คุณภาพ การดูแลรักษ าเครื่องจักรและความ
ปลอดภัย ตามความต้องการของ ลูกค้า ผู้บริโภค มาออกแบบวางแผน ป้องกัน
การเกิดปัญหา ท าให้โครงการเครื่องจักร ผลิตภัณฑ์ใหม่ ท างานได้ทันทีไร้
ปัญหาท าให้ประสิทธิภาพโดยรวมขององค์กร (OEE:Overall Equipment 
Effectiveness) สูงมากขึ้น 

การสัมมนานี้เน้นประสบการณ์ภาคปฏบิัติ พร้อมตัวอย่าง จากงาน
จริงที่ได้วางระบบให้การปรึกษากับโรงงานชั้นน าต่างๆ ที่ประสบความส าเร็จ
มาแล้วเป็นอย่างด ี

สิ่งที่ได้รับหลังอบรมและสัมมนา 
1. แนวคิด วธิีการ การบ ารุงรักษาที่ทกุคนมีส่วนร่วม 
2. ภาคปฏิบัต ิการออกแบบ โครงการ จ าลองการสร้างเครื่องจักร  
    ผลิตภัณฑ์ใหม่ 
3. ขั้นตอน การออกแบบ โครงการ การควบคุมดูแลตั้งแต่ต้น 
4. การออกแบบปอ้งกันการบ ารุงรักษา (Maintenance Prevention :MP)  
5. ขั้นตอนการออกแบบโครงการ 7 Step 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรมและสัมมนา 
1. ผู้จัดการฝ่ายออกแบบ วิจัยพัฒนา ฝ่ายโครงการ ฝ่ายซ่อมบ ารุง  
2. ฝ่ายสนับสนุน ส่งเสริมพัฒนาระบบงาน 
3. วิศวกร / หัวหน้า ช่างเทคนิค พนักงานระดับผู้น า (Leader) 
 

 
 

สิ่งที่ได้รับหลังอบรมและสัมมนา 
 ทราบกระบวนการจัดการศึกษาและอบรม วิธีการพัฒนาทักษะ

ความรู้ความสามารถบุคลากรส าหรับพนักงานผลิตและบ ารุงรักษา 
 สามารถวิเคราะห์ความต้องการการอบรมความรู้ ความสามารถ 

ทักษะท่ีต้องการจากพนักงานผลิต และบ ารุงรักษา 
 สามารถก าหนดระดับความรู้และทักษะ (Skill Level) พนักงานแต่

ละคนได้ 

พัฒนาคนให้ก้าวหน้า เพ่ือพาองค์กรสู่ความส าเร็จ 
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หัวข้อการอบรมและสมัมนา 
วันแรก (ต่อ) 
Step1: การวางงแผน (Action Plan) 
ขั้นตอน 1.1 แผนงานรายปี Year plan 
          1.2 ที่มาของโครงการ งานออกแบบ พัฒนา เครื่องจักร 
ผลิตภณัฑ ์

1.3การรวบรวมข้อมลู 
1.4การออกแบบพื้นฐาน Basic Design 

ขั้นตอนการตรวจสอบ 

 DR:Design Review 0 และ1 
 Step2: การจัดท างบประมาณ (Budgeting) 

ขั้นตอน 2.1ส ารวจสถานะ ความเป็นไปได้ ความเหมาะสมของ
โครงการ 

2.2 จัดท าแผนแม่แบบโครงการ 
2.3 จัดท า งบประมาณ ค่าใช้จ่าย 

ขั้นตอนการตรวจสอบ 

 DR:Design Review 2 
 Step 3: การออกแบบรายละเอียด (Design) 

ขั้นตอน3.1วางแผน การออกแบบรายละเอียด 
 3.2 การอนุมตัิแบบ ข้อมูล สเปคเครื่องจักร 
 3.3 การสื่อสารข้อมูล ให้ผูเ้กี่ยวขอ้งรับทราบ 
ขั้นตอนการตรวจสอบ 

 DR:Design Review 3 
 

 

 

 

 

 

วันที่สอง (ต่อ) 
Step 4: การจัดหา จัดซื้อ ว่าจ้าง (Procurement) 
ขั้นตอน 4.1ส ารวจ รวบรวม จัดท ารายการทีต่้อง จัดหา จัดซื้อ จดั
จ้าง เช่า ยืม  
4.2 การตรวจรับ นับ ความถูกต้อง  
4.3 การเตรียมสถานท่ี การจัดวางเก็บ 
ขั้นตอนการตรวจสอบ 

 DR:Design Review 4 
Step 5 : การติดตั้ง สร้างโครงการอาคาร เครื่องจักร ผลิตภัณฑ์( 
Project Installation) 
ขั้นตอน 5.1วางแผนงาน งานวิศวโยธา ก่อสร้าง โรงงาน อาคาร 
สถานท่ี 
5.2วางแผนงาน งานวิศว เครื่องจักรกล 
5.3วางแผนงาน งานวิศวไฟฟ้า เครื่องมือวัด 
5.4 ด าเนินงาน ตามแผน โยธา เครื่องกล ไฟฟ้า และเครื่องมือวัด  
ขั้นตอนการตรวจสอบ 

 DR:Design Review 5,6 และ7 
Step 6 : การทดลอง เดินเครื่อง และผลิตจริง(Test Run and 
Commissioning) 
ขั้นตอน 6.1 วางแผนทดลองเดินเครื่อง ทีละเครื่อง และทั้งสาย
กระบวนการผลติ 
 6.2 วางแผนเดินจริง ผลติจริง คณุภาพ เทียบกับ สัญญาข้อตกลง 
 ขั้นตอนการตรวจสอบ 

 DR:Design Review 8,9 
Step7: การจัดท ามาตรฐาน  Standardization 
ขั้นตอน 7.1รวบรวมขั้นตอน วิธีการ ปัญหา อุปสรรค จดัท าเป็น
มาตรฐาน 

 ส าหรับโครงการ ผลติภณัฑ์ใหมต่อ่ไป 
7.2 ด าเนินการอบรม ผู้เกี่ยวข้อง การเดินเครื่อง การควบคมุ การ
ผลิต คณุภาพ การดูแลบ ารุงรักษา และความปลอดภยั อ่ืนๆ 
7.3 ปิดโครง 
ขั้นตอนการตรวจสอบ 

• DR:Design Review 10 
ตัวอย่าง  การท าระบบควบคุม ดแูล จากบริษัทช้ันน า ต่างๆ 
1.การจัดท าป้าย กระดาน บอร์ดแสดงผลงานผู้บริหาร (Activity 
Board) 
2.น าเสนอผลงานผู้บริการ (Presentation)                                                           
 
 

วิทยากรผู้ช่วย 
คุณนพดล เจียมเลิศประเสริฐ 

 ผู้จัดการ หจก. ดี เมนเทนแนนซ์ แอนด์ เซอร์วิส 
อดีตผู้จัดการฝ่ายซ่อมบ ารุงขนส่ง 

ท่ีปรึกษาระบบบ ารุงรักษาจักรกลหนัก เหมืองหิน เป็นต้น 

วิทยากร 
 

คุณวินัย เวชวิทยาขลัง 
วิทยากร ท่ีปรึกษา วางระบบบ ารุงรักษา TPM และ PM  

บริษัทชั้นน าหลายแห่ง 
ประสบการณ์ท างาน บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จ ากัด 
   


