Early Management for Advance Losses Prevention
อบรมวันที 22 ตุลาคม 64 เวลา 09:30-12:00 น.
หลัก การและเหตุผ ล
รถยนต์ในสมัยก่อน เวลาออกรถต้องเหยียบคลัช เข้าเกี ยร์หนึง ค่อย ๆ ปล่อยคลัชด้วยเท้าซ้าย
พร้อมก้บเร่งคันเร่งด้วยเท้าขวา เลียงรถไว้อย่าให้เครืองดับ คนขับรถส่วนใหญ่จะเป็ นผูช้ าย แต่ในปั จจุบนั
เป็ นเกียร์ออโต้ ไม่มีคลัช ใช้เท้าขวาเท้าเดียวในการขับขี ทําให้สะดวกขับง่าย ผูห้ ญิงจึงขับรถมากขืน
เครืองจัก รถื อ ว่า เป็ น ปั จ จัยการผลิ ต ที สํา คัญ การใช้เ ครืองที ยุ่ง ยาก บํา รุ ง รัก ษาลํา บาก ทํา ให้
เสียเวลาและค่าใช้จ่ายสูง ของทีผลิตคุณภาพตํา ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายมากในการแก้ไขงานก่อนส่งให้
ลูกค้า เป็ นสิงทีต้องมีการบันทึกและแก้ไขข้อบกพร่องดังกล่าว หรือพูดอีกนัยหนึงคือ ต้องมีการปรับปรุ ง
ประสิท ธิ ภาพของเครืองจักรตลอดเวลารวมถึง การแก้ที การออกแบบของเครืองจักรรุ ่นต่อไป ทํานอง
เดียวกันรถยนต์รุน่ ใหม่ ใช้งานง่าย บํารุงรักษาน้อย
เสา Early Management หรือ Initial Phase Management เป็ นเสาสําคัญทีหน่วยงานวิศวกรรม
และหน่วยงานออกแบบใช้ในการออกแบบเครืองจักรให้สามารถใช้ทาํ งานง่าย, ดูแลง่าย และผลิตสินค้าดี
ตังแต่ช่วงเริมต้น (LCC) โดยวิธีการสะท้อนข้อมูลปั ญหา/มาตรการแก้ไข สําหรับเครืองจักรและสินค้าใหม่
ในรูปแบบ MP Design (Maintenance Prevention Design)
วัต ถุป ระสงค์
1. เพือเข้าใจหลักการป้องกันปั ญหาล่วงหน้าในการจัดการเครืองจักรและสินค้าใหม่
2. เพือเข้าใจแนวทางดําเนินกิจกรรมของเสา Early Management ตามแนวทาง TPM-JIPM
3. เพือเข้าใจขันตอน MP Design (Maintenance Prevention Design)
4. ตัวอย่างกรณีศกึ ษาการนําไปใช้ในอุตสาหกรรมประกอบ และ กระบวนการ

หัวข้อ อบรม
09:30-12:00

1. Early Management Concept
2. ขันตอนการดําเนินกิจกรรม Early Management
3. การจัดทํา Early Management Flow
4. ขันตอน MP Design (Maintenance Prevention Design)
5. กรณีศกึ ษาตัวอย่าง Early Management Activities
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