Autonomous Maintenance to improve operation productivity
อบรมวันที 3 กันยายน 64 เวลา 09:30 -12:00 น.

หลัก การและเหตุผ ล
TPM (Total Productive Maintenance) คื อ เครื องมื อ การบริ ห ารงานของผู้ บ ริ ห ารในโรงงาน
อุตสาหกรรม เพือมุ่งสู่ World Class Manufacturing เพราะสามารถกําหนดตัววัดกิจกรรมทีเป็ นรูปธรรมทัง
Q C D S M E สําหรับกิจกรรม TPM ประกอบด้วย 8 เสาหลักซึงแต่ละเสามีเป้าหมายทีแตกต่างกันและเสา
หนึงทีมีความสําคัญคือ เสาหนึงทีมีความสาคัญอย่างยิงคือเสาการบํารุ งรักษาด้วยตนเอง (Autonomous
Maintenance) โดยมีเป้าหมายให้พนักงานสามารถบริหารจัดการด้วยตนเองดังนันจะต้องยกระดับความรู ้
ความสามารถด้านการบํารุงรักษาเครืองจักรของพนักงานควบคุมเครืองจักร ให้พนักงานเก่งเรืองเครืองจักร
เสาการบํารุงรักษาด้วยตนเองเป็ นกิจกรรมทีพนักงานฝ่ ายผลิตทําการบํารุงรักษาเครืองจักรอุปกรณ์
ด้วยตนเองเช่นการตรวจสอบเครืองจักรประจําวัน การหล่อลืน ขันแน่น ทําสะอาดเครืองจักร ด้วยการ
ค้นหาจุดบกพร่องและทําการติด Tag และฟื นฟูเครืองจักรให้คืนกลับสู่ Basic Condition
คุณสมบัต ผิ ู้เ ข้าอบรม:

ผูจ้ ดั การฝ่ ายผลิต, ผูจ้ ดั การฝ่ ายซ่อมบํารุง,
วิศวกร และ Supervisor ฝ่ ายผลิตและฝ่ ายซ่อมบํารุง

หัวข้อ การอบรมและสัม มนา
09.30-12.00 น.
.ทําไมต้องทํา AM
2. เป้าหมายในการทํา AM
3. แนวความคิดในการทํากิจกรรม AM Step 1-7
4. เครืองมือในการดําเนินการ AM
• TAG, อาวุธ 3 ประการของ AM
(OPL, Activity Board, Small Group Activity)

5. การดําเนินกิจกรรม Step ที 0-3 ของ AM
Step ที 0: การเตรียมการ
Step ที 1: การทําความสะอาดเบืองต้น
(Initial Cleaning)
Step ที 2: มาตรการต่อแหล่งต้นตอและ
จุดทีเข้าถึงได้ยาก
Step ที 3: การจัดทํามาตรฐานชัวคราวของ AM
• การควบคุมด้วยการมองด้วยตา
(Visual Control)
6. Workshop
• ฝึ กปฏิบตั ิการเขียน OPL
• ฝึ กปฏิบตั ิการเขียนมาตรฐานชัวคราว
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