Effectiveness of Preventive maintenance (1D)

Course outline
การเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตด้ วยการบารุงรักษาเชิงป้ องกัน
(Effectiveness of Preventive maintenance)
(หลักสู ตร 6 ชั่วโมง)
โดย

อาจารย์ ไมตรี บุญขันธ์
MBA. (Industrial Management)

หลักการ/แนวความคิด
ปั จจุบนั การแข่งขันด้านการผลิตที่มีความรุ นแรง ทาให้บริ ษทั ใดที่ทาให้เครื่ องจักรมีการผลิตได้อย่าง
ต่อเนื่อง ย่อมก่อให้เกิดความได้เปรี ยบในเชิงธุ รกิจมากกว่าคู่แข่ง และยังเป็ นแนวทางในการเพิ่มผลผลิต เป็ นการ
ใช้เวลาในการผลิตได้อย่างคุม้ ค่า จากการที่เครื่ องจักรเป็ นปั จจัยหลักในการผลิต ซึ่ งหากเครื่ องจักรเกิดการ
ขัดข้องเดินไม่เต็มสมรรถนะ หรื อหยุดเสี ยหายโดยไม่ได้คาดการณ์ไว้ ย่อมส่ งผลกระทบต่อการส่ งมอบที่ล่าช้า
และ คุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ต่าลง อีกทั้งยังส่ งผลกระทบต่อขวัญและกาลังใจของพนักงานอันเนื่องมาจากการ
ควบคุม เครื่ องจักรที่ไม่ปลอดภัย ดังนั้นจึงมีความจาเป็ นต้องทาการป้ องกันเพื่อไม่ให้เครื่ องจักรขัดข้อง หรื อหยุด
โดยการใช้ระบบการบารุ งรักษาเชิงป้ องกัน (Preventive Maintenance) เพื่อให้เครื่ องจักรมีความพร้อมในการใช้
งานได้อย่างเต็มประสิ ทธิ ภาพอย่างต่อเนื่อง
โดยหลักสู ตรนี้จะช่วยเน้นให้ผเู ้ ข้าอบรมเข้าใจถึงปั จจัยที่มีผลต่อการผลิต การสร้างจิตสานึกต่อการ
รักษาผลผลิตของบริ ษทั และเน้นการวางแผนซ่อมบารุ งเชิงป้ องกัน PM (Preventive Maintenance) เพื่อให้เกิด
ประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ดด้วยต้นทุนที่ต่าและคุม้ ค่า โดยใช้ขอ้ มูลและประวัติของเครื่ องจักรเพื่อให้สามารถนาไป
ประยุกต์ใช้งานได้ รวมทั้งการคิดอัตราประสิ ทธิ ภาพการผลิตของเครื่ องจักรได้อีกด้วย

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผเู้ ข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการบารุ งรักษาเครื่ องจักรที่ถูกต้อง
2. เพื่อให้ผเู้ ข้าอบรมสามารถเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการผลิตและการบริ การซ่อมบารุ ง
3. เพื่อให้ผเู้ ข้าอบรมเข้าใจธรรมชาติของกระบวนการผลิตด้วยเครื่ องจักร
4. เพื่อให้ผเู้ ข้าอบรมมีแนวคิดในการลดความสู ญเสี ยของเครื่ องจักรในระบบการผลิต
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หัวข้ อการอบรม
1. แนวคิดในการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการผลิต
2. การมองปัญหาและการวิเคราะห์ปัญหา
3. รู ้จกั กับการบารุ งรักษาแบบต่างๆ
3.1 การบารุ งรักษาด้วยตนเอง (Autonomous Maintenance)
3.2 การปรับปรุ งเฉพาะเรื่ อง (Individual Improvement)
3.3 การบารุ งรักษาเชิงวางแผน (Planned Maintenance)
3.4 การบารุ งรักษาเชิงคุณภาพ (Quality Maintenance)
3.5 การบารุ งรักษาทวีผล (Productive Maintenance)
4. ใครเกี่ยวข้องบ้างในระบบการบารุ งรักษาเชิงป้ องกัน ?
5. การวัดประสิ ทธิภาพเครื่ องจักรด้วย OEE , MTBF , MTTR
6. KPI การบารุ งรักษา
7. สิ่ งที่จาเป็ นต้องมีมีการบารุ งรักษาเชิงป้ องกัน
8. ขั้นตอนการวางระบบการบารุ งรักษาเชิงป้ องกัน
9. การทา PM ที่ประสบผลสาเร็ จ
10. Workshop

กาหนดการ
เวลา
9.00- 9.30 น.

หัวข้ อ
กิจกรรมละลาย
พฤติกรรม

เนือ้ หา / รายละเอียด
สร้ างสมาธิและการยอมรับซึ่งกันและกัน
- การวิเคราะห์จากรู ปที่เห็น
- การสร้างจินตนาการจากรู ปที่เห็น

9.30- 10.00 น.

แนวคิดในการเพิ่ม
เพื่อให้ผเู้ ข้าอบรมเข้าใจถึงความสาคัญและ
ประสิ ทธิภาพการผลิต ความหมายของการผลิต

10.00-10.30

การมองปัญหาและการ เพื่อให้ผเู้ ข้าอบรมทราบถึงหลักการมองและ
วิเคราะห์ปัญหาในการผลิต
วิเคราะห์ปัญหา

รู ปแบบการเรียนการสอน
ทากิจกรรมให้เกิดการ
ยอมรับและสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง
ผูเ้ รี ยนกับผูเ้ รี ยนและผูเ้ รี ยน
กับวิทยากร
วิทยากรบรรยายและตั้ง
คาถามให้ขอ้ คิดและ
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้
วิทยากรบรรยาย
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้
ฉายสไลด์เรี ยนรู้ประกอบ

10.30- 10.40 น. พักเบรก
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10.40- 11.40 น. รู ้จกั กับการบารุ งรักษา เพื่อให้ผเู้ ข้าอบรมเข้าใจกับการซ่อมบารุ งทั้ง 5 วิทยากรบรรยาย
แบบต่างๆ
แบบ
และเปลี่ยนเรี ยนรู้
11.40- 12.00 น. แลกเปลีย่ นความคิด
ปรับปรุ งงาน
12.00- 13.00 น. พักเทีย่ ง
13.00-13.15
กิจกรรมกระตุ้นผู้เข้ า
รับการอบรม
13.15 –14.00น. ใครเกี่ยวข้องบ้างใน
ระบบการบารุ งรักษา
เชิงป้ องกัน
14.00 –14.30น. การวัดประสิ ทธิภาพ
เครื่ องจักร

14.30-14.45น. พักเบรก
14.45- 16.00 น. วิธีการบารุ งรักษาเชิง
ป้ องกัน
กรณี ศึกษา

- Workshop1ให้ผอู ้ บรมแสดงความคิดเห็นต่อ วิทยากรบรรยายและให้ผู้
งานปัจจุบนั
เข้ารับการอบรมเสนอแนะ
ให้แต่ละกลุ่มนัง่ รวมกันหลังได้รวมตัวก่อนพัก
เที่ยง
โดยวิทยากรถามปัญหาที่พบในการ
ทางาน
เพื่อให้ผเู้ ข้าอบรมได้รู้ถึงหน้าที่และความ
รับผิดชอบของแต่ละบุคคลภายในองค์กร ที่มี
ส่ วนเกี่ยวข้องกับการซิ่ มบารุ ง

วิทยากรใช้คาถามแต่ละ
บุคคล
วิทยากรบรรยาย
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้
ฝึ กปฏิบตั ิ

เพื่อให้ผเู้ ข้าอบรมรู้ถึงเทคนิคและวิธีการการ วิทยากรบรรยาย
วัดประสิ ทธิภาพเครื่ องจักรด้วย OEE , MTBF Work Shop
, MTTR
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้
และ KPI การบารุ งรักษา
เพื่อให้ผเู้ ข้าอบรมได้เรี ยนรู้ และเข้าใจใน
หลักการ Preventive maintenance

วิทยากรบรรยาย
Work Shop
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้

-Workshop การทา PM ตัวอย่างและนาเสนอ
ผลงานของผูเ้ ข้าอบรม
-แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ถามตอบ

กลุ่มเป้ าหมาย
หัวหน้างาน ช่างเทคนิค พนักงาน และผูท้ ี่สนใจทัว่ ไป

รูปแบบการสัมมนา
1. การบรรยาย
40 %
2. เกมส์ / กิจกรรมกลุ่ม / ฝึ กปฏิบตั ิ Workshop และการนาเสนอผลงานกลุ่ม
3. กรณี ศึกษา และดูภาพยนตร์
20 %
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ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้ รับ
1. พนักงานมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการซ่อมบารุ งเชิงป้ องกัน
2. พนักงานเข้ามามีส่วนร่ วมในการพัฒนาปรับปรุ ง เครื่ องจักรเพื่อยกระดับคุณภาพและประสิ ทธิภาพ
ในการทางานอย่างต่อเนื่อง
3. สามารถประยุกต์ใช้ในการทางานและขยายผลภายในองค์กรต่อไป
4. พนักงานสามารถประยุกต์ใช้เทคนิคการปรับปรุ ง เครื่ องจักร เช่น PCDA, 5S, QC7Toolsฯลฯร่ วมกับ
กิจกรรมหรื อโครงการปรับปรุ งต่างๆได้
ขอขอบคุณทีท่ ่ าน ได้ ให้ โอกาสในการนาเสนอ และหวังเป็ นอย่ างยิง่ ในการให้ บริการ เพือ่ การพัฒนาบุคลากรใน
องค์ กรของท่าน.
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