การบารุงรักษาเครื่ องจักรด้วยตนเอง เพื่ อการทา TPM ที่ สมบูรณ์
AUTONOMOUS MAINTENANCE FOR EFFICIENCY IMPROVEMENT
การบารุ งรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม (TPM) เป็ นระบบการบารุ งรักษาที่ต้องการให้ ทุกคนในองค์กรมีส่วนร่วม
ช่วยเหลือ ผลักดัน ให้ เกิดประสิทธิภาพการผลิตที่สูงที่สุด โดยทีค่ ุณลักษณะอย่างหนึ่งของ TPM คือการที่ฝ่ายผลิตและ
บุคลากรของฝ่ ายผลิตสามารถปกป้องและดูแลรักษาเครื่องจักรของตนเองได้ หรือที่เรียกว่า AUTONOMOUS
MAINTENANCE หรือการบารุ งรักษาด้ วยตนเอง ซึง่ เป็ นเสาหลักที่สาคัญอย่างยิ่งในการดาเนินการ TPM
หลักสูตร นี ้ จะเน้ นที่การทาความเข้ าใจกับแนวคิดและความสาคัญของ TPM และบทบาทหน้ าที่ของฝ่ ายผลิตในการ
บริหารจัดการให้ บรรลุเป้าหมายทังทางด้
้
าน การผลิตและทางด้ านการบารุ งรักษาเครื่องจักร ตามแนวคิดการบารุ งรักษา
ทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม ซึง่ หนึ่ง ในเสาหลักที่สาคัญคือ การดูแลรักษาด้ วยตนเอง AUTONOMOUS MAINTENANCE
(JISHU HOZEN) มีแนวคิดการดาเนินการ 7 ขันตอนเพื
้
่อทาให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ทาให้ เกิดประสิทธิภาพสูงสุดใน
องค์กร
โดยการที่พนักงานประจาเครื่องมีสามารถในการดูแล
รักษาเครื่องจักรด้ วยตนเองได้ ตังแต่
้ การทาความสะอาด
เพื่อค้ นหาข้ อบกพร่อง การสามารถปรับปรุ งแก้ ไข เบื ้อง
ต้ นแบบง่ายๆได้ เอง การกาหนดวิธีการทาความสะอาด
หล่อลื่น ตรวจสอบเครื่องจักร เบื ้องต้ นได้ จะมีส่วนช่วย
ให้ กระบวนการผลิตมีความสูญเสียต่างๆ ที่ลดลง
สามารถผลิตสินค้ าที่มีคุณภาพดี ต้ นทุนต่า และส่งมอบ
ได้ ตรงเวลา
โดยหลักสูตรนี ้พนักงานจะได้ศึกษาและปฏิบตั ิ การ
ดูแลรักษาเครื่องจักรด้ วยตนเอง ตังแต่
้ การทาความสะอาดเพื่อค้ นหาข้ อบกพร่อง , การปรับปรุ งแก้ ไขเพื่อให้ กลับสู่สภาพ
เดิม, การสร้ างแนวทางการดูแลเครื่องจักรมีการทาความสะอาด หล่อลื่น ตรวจสอบ ซึง่ กุญแจสาคัญ คือ “การทาความ
สะอาด คือ การตรวจสอบ” และ “ค้ นหาจุดบกพร่องทังที
้ ่มองเห็นและมองไม่เห็น” เป็ นต้ น ซึง่ นับว่าเป็ นแนวทางการพัฒนา
ความสามารถบุคลากรและสร้ างความเชื่อมัน่ ในการ ทางานของเครื่องจักร เป็ นไปตามนโยบายและเป้าหมายของบริษัท
นอกจากนี ้ยังเป็ นการส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพ (Productivity) และสร้ างผลกาไรให้ แก่บริษัทอีกด้ วย
วัตถุประสงค์
1.
2.
3.
4.
5.

เพื่อสร้ างความเข้ าใจต่อต้ นทุนการผลิต และสร้ างผลกาไรให้ กบั บริษัท
เพื่อสร้ างแนวคิดในการดาเนินกิจกรรม TPM อย่างเป็ นระบบ
เพื่อสร้ างแนวทางในการบารุ งรักษาด้ วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อเสริมสร้ างแนวคิดการป้องกัน การวิเคราะห์และแก้ ไขปั ญหาคุณภาพ อย่างเป็ นมีรูปแบบ
เพื่อเป็ นแนวทางในการปรับปรุง และพัฒนาหน่วยงาน และบริษัทอย่างต่อเนื่อง
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6. เพื่อสร้ างการทางานเป็ นทีม การยอมรับในความเห็นที่แตกต่าง เกิดความสามัคคี
7. เพือ่ สร้ างแรงจูงใจในการทางานให้ กบั ผู้เข้ ารับการอบรม
หัวข้ อการอบรม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

องค์ประกอบของธุรกิจ ต้ นทุน กาไร และรายได้
การลดต้ นทุนการผลิต จากการทางานประจาวัน
การมองปั ญหาของแต่ละบุคคล
บทบาทและความรับผิดชอบของพนักงานฝ่ ายผลิตในสายงานซ่อมบารุ ง
ปั จจัยสาคัญที่ทาให้ เกิดความสูญเสียในกระบวนการผลิต
การบารุ งรักษาแบบ TPM คืออะไร และความจาเป็ นในการทากิจกรรม TPM
หลักการบารุ งรักษาด้ วยตนเองที่นาไปประยุกต์ใช้ งาน
แนวทางการปฏิบตั ิการบารุ งรักษาด้ วยตนเอง
แนวทางปฏิบตั ิ 7 ขันตอนของการบ
้
ารุ งรักษาด้ วยตนเอง
หลักการในสัญลักษณ์ภาพ (Visual Control)
กรณีศึกษาจากกิจกรรม Seiso – Inspection และกรณีศึกษาจากตัวอย่างจริง
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถามตอบ
Workshop1 การฝึกเขียนลาดับขันการท
้
างานและการวิเคราะห์จากงานตัวอย่าง เพื่อปรับปรุ งการทางาน
Workshop2 การรวมตัวเพื่อสร้ างกลุ่ม TPM ในการทากิจกรรมการบารุ งรักษาด้ วยตนเอง แบ่งผู้เข้ า สัมมนา
ออกเป็ น 5 กลุ่มย่อย นาเครื่องจักรที่ใช้ ในการปฏิบตั ิงานจริงในโรงงานมาทากรณีศึกษา และ นาเสนอผลงาน
และกลุ่มอภิปรายแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนประสบการณ์

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผู้เข้ าอบรมสามารถเรียนรู้ และเข้ าใจหลักการทากิจกรรม TPM อย่างถูกต้ อง
2. ผู้เข้ าอบรมสามารถนาหลักการของ TPM ไปประยุกต์ใช้ กบั งานของตนเองได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ผู้เข้ าอบรมสามารถเรียนรู้ การซ่อมบารุ งเครื่องจักรเบื ้องต้ นด้ วยตนเองได้
4. ผู้เข้ าอบรมมีจิตสานึกเรื่องคุณภาพและทางานอย่างมีประสิทธิภาพ
5. ผู้เข้ าอบรมมีสานึกการรักองค์กรมากขึ ้น
เหมาะสาหรับ
พนักงานที่เกี่ยวข้ องทุกระดับ
รูปแบบการสัมมนา
1. การบรรยาย
45 %
2. เกมส์ / กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบตั ิ Workshop และการนาเสนอผลงานกลุ่ม
3. กรณีศึกษา
10 %

45%
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ระยะเวลาอบรม : 1 วัน เวลา 09.00-16.00 น.
วิทยากร
: อาจารย์ไมตรี บุญขันธ์
จานวนผู้เข้ าอบรม
: ไม่เกิน 40/รุ่น (กรณีมากกว่า 40 ท่านโปรดแจ้ งเจ้ าหน้ าที่)

บริษัท สัมมนา เซ็นเตอร์ จากัด 99/628 หมู่ 1 ต.ลาผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110 Tel : 02 053 1150
www.สัมมนาเซ็นเตอร์ .com / ค่าอบรมสามารถนาไปหักลดหย่อนภาษีได้ ถึง 200%

