AUTONOMOUS MAINTENANCE for efficiency improvement (1D)

Course outline
การบารุงรักษาเครื่องจักรด้ วยตนเอง (AM) เพือ่ การทา TPM ที่สมบูรณ์
(AUTONOMOUS MAINTENANCE for efficiency improvement)
(หลักสู ตร 6 ชั่วโมง)
โดย

อาจารย์ ไมตรี บุญขันธ์
MBA. (Industrial Management)

หลักการ/แนวความคิด
การบารุ งรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่ วม (TPM) เป็ นระบบการบารุ งรักษาที่ตอ้ งการให้ทุกคนใน
องค์กรมีส่วนร่ วม ช่วยเหลือ ผลักดัน ให้เกิดประสิ ทธิ ภาพการผลิตที่สูงที่สุด โดยที่คุณลักษณะอย่างหนึ่งของ
TPM คือการที่ฝ่ายผลิตและบุคลากรของฝ่ ายผลิตสามารถปกป้ องและดูแลรักษาเครื่ องจักรของตนเองได้ หรื อที่
เรี ยกว่า AUTONOMOUS MAINTENANCE หรื อการบารุ งรักษาด้วยตนเอง ซึ่ งเป็ นเสาหลักที่สาคัญอย่างยิง่ ใน
การดาเนินการ TPM
หลักสู ตร นี้ จะเน้นที่การทาความเข้าใจกับแนวคิดและความสาคัญของ TPM และบทบาทหน้าที่ของฝ่ าย
ผลิตในการบริ หารจัดการให้บรรลุเป้ าหมายทั้งทางด้าน การผลิตและทางด้านการบารุ งรักษาเครื่ องจักร ตาม
แนวคิดการบารุ งรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่ วม ซึ่งหนึ่ง ในเสาหลักที่สาคัญคือ การดูแลรักษาด้วยตนเอง
AUTONOMOUS MAINTENANCE (JISHU HOZEN) มีแนวคิดการดาเนินการ 7 ขั้นตอนเพื่อทาให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงที่ทาให้เกิดประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ดในองค์กร
โดยการที่พนักงานประจาเครื่ องมีสามารถในการดูแลรักษาเครื่ องจักรด้วยตนเองได้ ตั้งแต่การทาความ
สะอาดเพื่อค้นหาข้อบกพร่ อง การสามารถปรับปรุ งแก้ไข เบื้องต้นแบบง่ายๆได้เอง การกาหนดวิธีการทาความ
สะอาด หล่อลื่น ตรวจสอบเครื่ องจักร เบื้องต้นได้ จะมีส่วนช่วยให้กระบวนการผลิตมีความสู ญเสี ยต่างๆ ที่ลดลง
สามารถผลิตสิ นค้าที่มีคุณภาพดี ต้นทุนต่า และส่ งมอบได้ตรงเวลา
โดยหลักสู ตรนี้พนักงานจะได้ศึกษาและปฏิบตั ิ การดูแลรักษาเครื่ องจักรด้วยตนเอง ตั้งแต่การทาความ
สะอาดเพื่อค้นหาข้อบกพร่ อง , การปรับปรุ งแก้ไขเพื่อให้กลับสู่ สภาพเดิม, การสร้างแนวทางการดูแลเครื่ องจักร
มีการทาความสะอาด หล่อลื่น ตรวจสอบ ซึ่งกุญแจสาคัญ คือ “การทาความสะอาด คือ การตรวจสอบ” และ
“ค้นหาจุดบกพร่ องทั้งที่มองเห็นและมองไม่เห็น ” เป็ นต้น ซึ่ งนับว่าเป็ นแนวทางการพัฒนาความสามารถ
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บุคลากรและสร้างความเชื่อมัน่ ในการ ทางานของเครื่ องจักร เป็ นไปตามนโยบายและเป้ าหมายของบริ ษทั
นอกจากนี้ยงั เป็ นการส่ งเสริ มการเพิ่มผลิตภาพ (Productivity) และสร้างผลกาไรให้แก่บริ ษทั อีกด้วย

วัตถุประสงค์


เพื่อสร้างความเข้าใจต่อต้นทุนการผลิต และสร้างผลกาไรให้กบั บริ ษทั



เพือ่ สร้างแนวคิดในการดาเนิน กิจกรรม TPM อย่างเป็ นระบบ



เพื่อสร้างแนวทางในการบารุ งรักษาด้วยตนเองอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ



เพือ่ เสริ มสร้างแนวคิดการป้ องกัน การวิเคราะห์และแก้ไขปั ญหาคุณภาพ อย่างเป็ นมีรูปแบบ



เพือ่ เป็ นแนวทางในการปรับปรุ ง และพัฒนาหน่วยงาน และบริ ษทั อย่างต่อเนื่อง



เพื่อสร้างการทางานเป็ นทีม การยอมรับในความเห็นที่แตกต่าง เกิดความสามัคคี



เพื่อสร้างแรงจูงใจในการทางานให้กบั ผูเ้ ข้ารับการอบรม

หัวข้ อการอบรม
- องค์ประกอบของธุ รกิจ ต้นทุน กาไร และรายได้
- การลดต้นทุนการผลิต จากการทางานประจาวัน
- การมองปั ญหาของแต่ละบุคคล
- บทบาทและความรับผิดชอบของพนักงานฝ่ ายผลิตในสายงานซ่อมบารุ ง
- ปั จจัยสาคัญที่ทาให้เกิดความสู ญเสี ยในกระบวนการผลิต
- การบารุ งรักษาแบบ TPM คืออะไร และความจาเป็ นในการทากิจกรรม TPM
- หลักการบารุ งรักษาด้วยตนเองที่นาไปประยุกต์ใช้งาน
- แนวทางการปฏิบตั ิการบารุ งรักษาด้วยตนเอง
- แนวทางปฏิบตั ิ 7 ขั้นตอนของการบารุ งรักษาด้วยตนเอง
- หลักการในสัญลักษณ์ภาพ (Visual Control)
- กรณี ศึกษาจากกิจกรรม Seiso – Inspection และกรณี ศึกษาจากตัวอย่างจริ ง
Workshop1 การฝึ กเขียนลาดับขั้นการทางานและการวิเคราะห์จากงานตัวอย่าง เพื่อปรับปรุ งการทางาน
Workshop2 การรวมตัวเพื่อสร้างกลุ่ม TPM ในการทากิจกรรมการบารุ งรักษาด้วยตนเอง แบ่งผูเ้ ข้า
สัมมนาออกเป็ น 5 กลุ่มย่อย นาเครื่ องจักรที่ใช้ในการปฏิบตั ิงานจริ งในโรงงานมาทากรณี ศึกษา และ
นาเสนอผลงานแต่ละกลุ่มอภิปรายแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนประสบการณ์
-แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ถามตอบ
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กาหนดการ
เวลา
9.00- 9.30 น.

หัวข้ อ
กิจกรรมละลาย
พฤติกรรม

เนือ้ หา / รายละเอียด
สร้ างสมาธิและการยอมรับซึ่งกันและกัน
- กิจกรรม ตาที่มองไม่เห็นกับมือที่ฉนั ไม่ถนัด
- กิจกรรมใช้มือข้างไม่ถนัดเขียนและวาดรู ป

รู ปแบบการเรียนการสอน
ทากิจกรรมให้เกิดการ
ยอมรับและสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง
ผูเ้ รี ยนกับผูเ้ รี ยนและ
ผูเ้ รี ยนกับวิทยากร

9.30- 10.00 น.

การมองปัญหาของแต่
ละบุคคล

สร้ างการใช้ ความคิดและการยอมรับความคิดเห็น
วิทยากรเปิ ดรู ปภาพและ
ของผู้อนื่
เปิ ดรู ปภาพแต่ละรู ปและตั้งคาถาม กับภาพที่เปิ ด ตั้งคาถามให้ขอ้ คิดและ
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้
เป็ นภาพเชิงซ้อนที่สามารถมองได้เป็ นหลาย
รู ปแบบ ทาให้ผเู ้ ข้ารับการอบรมเกิดการใช้
ความคิดในการสังเกต จดจา และวิเคราะห์
รู ปภาพให้แง่คิด 6 ภาพ

การลดต้ นทุนการผลิต การอธิบายให้ผเู้ ข้ารับการอบรมเข้าใจถึง ปัจจัย
และขั้นตอนในการผลิต ที่ส่งผลต่อการทางาน
จากการทางาน
และสามารถลดต้นทุนการผลิตหรื อเพิ่มผลผลิต
ประจาวัน
ได้แบบต่างๆ
10.30- 10.40 น. พักเบรก
10.00-10.30
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10.40- 12.00 น. บทบาทและความ
รับผิดชอบของ
พนักงานฝ่ ายผลิตใน
สายงานซ่ อมบารุ ง

อธิบายและแสดงให้เห็นถึงข้อเท็จจริ ง ในการ
ทางานของพนักงานฝ่ ายผลิต เพื่อช่วยงานในการ
ซ่อมบารุ งได้

ปัจจัยสาคัญทีท่ าให้ เกิด อธิบายถึงความสู ญเสี ยในกระบวนการผลิต
รู ปแบบต่างๆ
ความสู ญเสี ยใน
กระบวนการผลิต

วิทยากรบรรยาย
และเปลี่ยนเรี ยนรู้

วิทยากรบรรยายและให้ผู้
เข้ารับการอบรมรวมกลุ่ม
กัน เพื่อทากิจกรรม

อธิ บายและยกตัวอย่างประกอบให้เห็นจริ ง ของ
การบารุ งรักษาแบบ
ประโยชน์และจุดประสงค์ในการทา TPM
TPM คืออะไร และ
ความจาเป็ นในการทา
กิจกรรม TPM
12.00- 13.00 น. พักเทีย่ ง
13.00-13.10
กิจกรรมกระตุ้นผู้เข้ า
รับการอบรม

ให้แต่ละกลุ่มนัง่ รวมกันหลังได้รวมตัวก่อนพัก
เที่ยง โดยวิทยากรถามชื่อกลุ่มและใครเป็ น
หัวหน้ากลุ่ม เลขากลุ่ม และจานวนสมาชิก
13.10 –13.40น. หลักการบารุ งรักษาด้ วย การอธิบายถึงหลักการบารุ งรักษาด้วยตนเอง ที่
สามารถนาไปประยุกต์ใช้ ในรู ปแบบต่างๆ
ตนเองทีน่ าไป
รวมถึง ข้อดี- ข้อเสี ย ที่เกิดขึ้น
ประยุกต์ ใช้ งาน

วิทยากรใช้คาถามแต่ละ
กลุ่ม
วิทยากรบรรยาย
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้
ฝึ กปฏิบตั ิ

13.40 –14.30น. แนวทางการปฏิบัติการ อธิ บายถึงหลักในการปฏิบตั ิการ ซ่อมบารุ งด้วย
บารุ งรักษาด้ วยตนเอง ตนเอง
อธิบายถึงหลักการ ในการซ่อมบารุ งด้วยตนเอง วิทยากรบรรยาย
14.30 –15.00น. แนวทางปฏิบัติ 7
ตามหลักการปฏิบตั ิ เพื่อนาไปสู่ การใช้งานได้จริ ง Work Shop
ขั้นตอนของการ
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้
บารุ งรักษาด้ วยตนเอง และกรณี ศึกษา รวมทั้งการยกตัวอย่างจริ ง
กรณีศึกษาจากกิจกรรม
Seiso – Inspection และ
กรณีศึกษาจากตัวอย่าง
จริง
14.45-15.00 น. พักเบรก
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15.00- 16.00 น. การทากิจกรรมกลุ่ม

Workshop1 การฝึ กเขียนลาดับขั้นการทางานและ วิทยากรบรรยาย
Work Shop
การวิเคราะห์จากงานตัวอย่าง เพื่อปรับปรุ งการ
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้
ทางาน
Workshop2 การรวมตัวเพื่อสร้างกลุ่ม TPM ใน
การทากิจกรรมการบารุ งรักษาด้วยตนเอง แบ่งผู ้
เข้าสัมมนาออกเป็ น 5 กลุ่มย่อย นาเครื่ องจักรที่ใช้
ในการปฏิบตั ิงานจริ งในโรงงานมาทากรณี ศึกษา
และนาเสนอผลงานแต่ละกลุ่มอภิปรายแสดง
ความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนประสบการณ์
-แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ถามตอบ

กลุ่มเป้ าหมาย
หัวหน้างาน พนักงาน และผูท้ ี่สนใจทัว่ ไป

รูปแบบการสัมมนา
1. การบรรยาย
40 %
2. เกมส์ / กิจกรรมกลุ่ม / ฝึ กปฏิบตั ิ Workshop และการนาเสนอผลงานกลุ่ม
3. กรณี ศึกษา และดูภาพยนตร์
20 %

40%

ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้ รับ
1.ผูเ้ ข้าอบรมสามารถเรี ยนรู้และเข้าใจหลักการทากิจกรรม TPM อย่างถูกต้อง
2.ผูเ้ ข้าอบรมสามารถนาหลักการของ TPM ไปประยุกต์ใช้กบั งานของตนเองได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
3.ผูเ้ ข้าอบรมสามารถเรี ยนรู้การซ่อมบารุ งเครื่ องจักรเบื้องต้นด้วยตนเองได้
4.ผูเ้ ข้าอบรมมีจิตสานึกเรื่ องคุณภาพและทางานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
5.ผูเ้ ข้าอบรมมีสานึกการรักองค์กรมากขึ้น
ขอขอบคุณทีท่ ่ าน ได้ ให้ โอกาสในการนาเสนอ และหวังเป็ นอย่ างยิง่ ในการให้ บริการ เพือ่ การพัฒนาบุคลากรใน
องค์ กรของท่าน.
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