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1. วตัถุประสงค์ของรางวลั

• เพ่ือสง่เสรมิองคก์รท่ีท าระบบการบ ารุงรกัษาดว้ยตนเอง (Autonomous Maintenance) ผ่าน
การตรวจประเมิน AM Model Line ของสมาคมสง่เสรมิเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่ น)

• เพ่ือสง่เสรมิองคก์รตวัอยา่งในดา้นของการปรบัปรุงงานดว้ยการท างานเป็นทีม ผูป้ฎิบตัิงานสามารถใช้
เครื่องมือในการเพิ่มผลผลิตไดเ้ป็นรูปธรรม โดยสง่เสรมิใหเ้กิดการปรบัปรุงงานในการลดปัญหาจาก
เครื่องจกัร  อปุกรณเ์สียหาย ไมใ่หเ้กิดของเสีย ตลอดจนยกระดบัพืน้ท่ีท างานใหมี้ความปลอดภยั  เป็นไป
ตามเกณฑต์วัชีว้ดัจากรางวลั AM Award แหง่ประเทศไทย

**หมายเหตุ การบ ารุงรกัษาที ่operator แบ่งเบาภาระไปนัน้เรยีกว่า “Jishu Hozen กระท าโดย operator



ขัน้ตอนของการด าเนินการ Autonomous Step 1-7

Step 1 Initial cleaning
Step 2 Countermeasures for contamination sources and 

hard-to-access areas
Step 3 Preparation of tentative standard
Step 4 General inspection

Step 5  Autonomous inspection
Step 6 Standardization
Step 7  Complete autonomous management &Self 

Autonomous Maintenance



1.Autonomous Maintenance Step 1-3
• ด าเนินกิจกรรมใน Step 1-3 อย่างสมบรูณ ์ไมน่อ้ยกวา่ 1 ปี และมีผลลพัธข์องกิจกรรม และไดร้บัการอนมุตัิกิจกรรมจากผูบ้รหิาร

2.Autonomous Maintenance Step 4
• ตอ้งด าเนินกิจกรรมมาแลว้อย่างนอ้ย 2 ปี

3.Autonomous Maintenance Step 5
• ตอ้งด าเนินกิจกรรมมาแลว้อย่างนอ้ย 3 ปี

***หมายเหต ุ ตอ้งมีการรกัษาสภาพกิจกรรมใน step รองลงมาอย่างตอ่เน่ือง 
และตอ้งมีการอนมุตัิจากระดบับรหิารในทกุ Step

2. คุณสมบัตกิารสมัคร



4. Autonomous Maintenance Autonomous Maintenance Step 6
• ตอ้งด าเนินกิจกรรมมาแลว้อย่างนอ้ย 4 ปี

5.Autonomous Maintenance Step 7
• ตอ้งด าเนินกิจกรรมมาแลว้อย่างนอ้ย 5 ปี

***หมายเหต ุ ตอ้งมีการรกัษาสภาพกิจกรรมใน step รองลงมาอย่างต่อเน่ือง 
และตอ้งมีการอนมุตัิจากระดบับรหิารในทกุ Step

2. คุณสมบัตกิารสมัคร



ระดบั คะแนน          หลกัเกณฑก์ารพิจารณา
Diamond 80% up Implementation AM Step 7  

Golden 80% up Complete AM Step 6 and Approve Pass Step By Top Management

Silver 80% up Complete AM Step 5 and  Approve Pass Step  By Top Management

Bonze 80% up Complete AM Step 4 and Approve Pass Step By Top Management

Certificate 80% up Complete AM Step 3 and Approve Pass Step By Top Management

3. ระดับการให้รางวลั

**** สิ่งท่ีไดคื้อ ขอ้เสนอแนะและการปรบัปรุงในวนัตรวจประเมนิทนัทีในรูปแบบเอกสารอิเลค็ทรอนิกส์



• ใบสมคัร  (กรอกอกัษรตวับรรจงหรอืพิมพ ์พรอ้มค ารบัรองจากผูบ้รหิารองคก์ร)

4.ข้อมูลประกอบการขอรางวลั



•Flow Process ของผลิตภณัฑ ์ (ระบตุ  าแหน่งของเครือ่งจกัรท่ีขอรบั
การตรวจประเมิน) 

ตวัอยา่ง

4.ข้อมูลประกอบการขอรางวลั



•Plant Layout แสดงขนาดของเครือ่งจกัรท่ีรบัการตรวจประเมนิ
, แสดงสญัลกัษณต์ าแหนง่ของเครือ่งจกัร

ตวัอยา่ง

4.ข้อมูลประกอบการขอรางวลั



•ช่ือและหนา้ท่ีการท างานของเครือ่งจกัรอยา่งยอ่
•เอกสารประกอบการสง่ประกวด
•ปก
•ใบสมคัร ท่ีมีการรบัรองจากผูบ้รหิารองคก์ร
•ประวตัิความเป็นมาขององคก์ร
•นโยบายการด าเนินกิจกรรม AM ขององคก์ร
•แนวทาง เปา้หมายของกลุม่ย่อย AM

4.ข้อมูลประกอบการขอรางวลั



• รายละเอียดเอกสารการด าเนินกิจกรรม
• เอกสารการลงขอ้มลูของ AM Proposal เช่นช่ือ เครื่องจกัรของกลุม่ย่อย 
• เอกสารแสดงเปา้หมายของแตล่ะ step 

• เอกสาร AM Overview

• เอกสาร List Of Risk

• เอกสาร M/C Structure

• เอกสาร Basic Condition

• เอกสาร 7 Abnormal and Tag List

• เอกสาร Material Of Cleaning

• เอกสาร Lubrication Standard

• หรอืเอกสารอ่ืน ๆ ท่ีใชใ้นการท ากิจกรรม

4.ข้อมูลประกอบการขอรางวลั

• ควรมีเอกสารอิงตามเปา้หมายของแต่ละ Step และอา้งตามแผนท่ีท า
• แสดงการด าเนินกิจกรรมในการเปรยีบเทียบของ Step
• บางรายการมีวิธีการยดึการปฎิบตัิตอ้งแสดงมาใหเ้ห็น และตอ้งแสดงดว้ย

• ยกตวัอย่างรายละเอียดของเอกสารใน Step ท่ี 1
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1. แสดงผลงานตามขัน้ตอนของกิจกรรม Autonomous Maintenance

2. แสดงการปรบัปรุงผลงานของกิจกรรม Autonomous Maintenance

3. แสดงหลกัฐานของการท ากิจกรรม และแสดงผลการติดตามการด าเนินกิจกรรม 
Autonomous Maintenance เช่น บอรด์กิจกรรม เป็นตน้

4. สามารถใหค้ณะกรรมการเขา้ตรวจประเมินในพืน้ที่จรงิ ที่อยูใ่นจดุที่ปลอดภยั
5. ผูน้  าเสนอตอ่คณะกรรมการตอ้งเป็นสมาชิกของกลุม่เทา่นัน้
6. แสดงเหตแุละผลของการคดัเลือกเครือ่งจกัรในการตรวจประเมิน 

5. หลกัเกณฑ์การตรวจประเมิน



1. สมคัรประกวดการตรวจประเมิน 2,000 + 140 (VAT) = 2,140 บาท
2. คา่ตรวจประเมินพืน้ที่ที่ 1 25,000 + 1,750 (VAT) = 26,750 บาท 

ตอ่ พืน้ที่
3. ตัง้แตพื่น้ที่ที่ 2 เป็นตน้ไป มีคา่ตรวจประเมินพืน้ที่ละ 5,000 + 350 (VAT) 

= 5,350 บาท/พืน้ที่ (ทางลกูคา้เป็นผูจ้ดัเตรยีมรถรบัสง่ และที่พกัส าหรบั
กรรมการและผูต้ิดตาม)

6. อตัราค่าบริการตรวจประเมิน

http://www.tpif.or.th/consult/page.php?p=certification#Certific
ation_collapseFour

http://www.tpif.or.th/consult/page.php?p=certification
http://www.tpif.or.th/consult/page.php?p=certification


7. ขั้นตอนการตรวจประเมิน 

***องคก์รท่ีผ่านการตรวจประเมนิพืน้ที่ Autonomous 
Maintenance ในระดบั Diamond, Golden 
หรอืองคก์รท่ีเป็น Best Practice ตามท่ีกรรมการพิจารณา ทาง
สมาคมจะเรยีนเชญิใหม้ีการน าเสนอการด าเนินกิจกรรมตอ่
สาธารณะ



1. ย่ืนใบสมคัร พรอ้มขอ้มลูตามขอ้ก าหนดในการตรวจประเมิน จ านวน 2 ฉบบั พรอ้มไฟลข์อ้มลู 
(CD/USB Drive) จดัสง่เป็นฉบบัจรงิใหผู้ป้ระสานงาน แผนกสง่เสรมิอตุสาหกรรมชัน้ 7 สมาคม
สง่เสรมิเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่ น) ซอยพฒันาการ 18 ภายในวนัท่ี 10 เมษายน 2563

2. ประกาศผลการตรวจประเมินเบือ้งตน้ทาง 
http://www.tpif.or.th/consult/page.php?p=certification (โลโก ้AM 
Award)

3. แจง้ก าหนดการตรวจประเมินพืน้ที่ และก าหนดการทาง web site ในวนัที่ 28 เมษายน – 29 
พฤษภาคม 2563

4. แจง้ผลการตรวจประเมินผา่น Web site http://www.tpif.or.th/consult/ วนัรบั
ประกาศนียบตัร

***องคก์รท่ีผ่านการตรวจประเมนิพืน้ที่ Autonomous Maintenance ในระดบั Diamond, Golden 
หรอืองคก์รท่ีเป็น Best Practice ตามท่ีกรรมการพิจารณา ทางสมาคมจะเรยีนเชิญใหม้กีารน าเสนอการด าเนินกิจกรรมต่อสาธารณะ

8. ก าหนดการในแต่ละขั้นตอน

http://www.tpif.or.th/consult/page.php?p=certification


1. การน าเสนอผลงานในการท ากิจกรรมควรเป็นสถานท่ีท่ีไมมี่เสียงรบกวน
ในการน าเสนอ 
2. การตรวจพืน้ท่ีหนา้งาน ควรเป็นพืน้ท่ีท่ีคณะกรรมการสามารถเขา้ถงึพืน้ท่ี
ตรวจประเมิน และมีการก าหนดพืน้ท่ีปลอดภยัตอ่คณะกรรมการและ
ผูต้ิดตาม 
3. มีการจดัเตรยีมเครือ่งมือ อปุกรณค์วามปลอดภยัใหก้บัคณะกรรมการ
และผูต้ิดตาม

9. การเตรียมการในวนัตรวจประเมิน



ล ำดับ หัวข้อ รำยละเอียด

1 การท าความสะอาดสว่นส าคญัของเครื่องจกัร

สามารถขจดัคราบน า้มนั จาระบี เศษวสัด ุท่ีไมจ่  าเป็นบรเิวณพืน้ผิวเครื่องจกัร พืน้ทางเดนิ 
ระบบทอ่ไดง้่าย
ตอ้งปราศจากการคลายตวั หลวม สั่น การสกึกรอ่น สะสม ในบรเิวณท่ีมี Nuts Bolt สว่นท่ี
มีการหมนุรอบ ของ Motor ใบพดั เพลา

2

การท าความสะอาด
- สว่นประกอบยอ่ย
- ระบบน า้มนั
- ระบบไฟฟ้า

ตอ้งปราศจากฝุ่ น คราบน า้มนั จารบี หรือวสัดตุา่งๆ ขดลวดไฟฟ้า สวิทซค์วบคมุ หลอด
ไฟฟ้าสายรดั และอปุกรณต์า่งๆ
ตอ้งปราศจากการคลายตวั หลวม สั่นสะเทือน สกึกรอ่น สะสมความรอ้น เสียงดงัครางของ
มอเตอรว์าวล์

3 ระบบหลอ่ล่ืน/น า้มนั
ตอ้งปราศจากฝุ่ น ความสกปรก หรือคราบน า้มนัเปรอะเป้ือน เครื่องหยอดน า้มนัหลอ่ล่ืน 
ถว้ย เครื่องมือ อปุกรณท่ี์ใชใ้นการตรวจวดั ฝาครอบ
ระดบัของน า้มนัอยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม ปราศจากการเส่ือมคณุภาพของน า้มนั

4
การท าความสะอาดบรเิวณพืน้ท่ีรอบๆ เครื่องมือ อปุกรณ ์และเครื่องจกัร สภาพการท าความสะอาด เง่ือนไขของเครื่องมือตา่งๆ เครื่องตรวจวดั มิเตอรช์ิน้สว่นอะไหล ่

ฝาครอบ ปา้ยช่ือโลหะ สลากถกูจดัใหอ้ยูใ่นสภาพท่ีเป็นระเบียบ

5

มาตรการปอ้งกนั แกไ้ข ปรบัปรุงเก่ียวกบัสาเหตท่ีุมาของความเสียหาย/การ
เส่ือมสภาพหรือคณุภาพลดลงและการปรบัปรุงบรเิวณเขา้ถึงยาก

มีการบนัทกึรายการแหลง่ท่ีมาของฝุ่ น ความสกปรกการรั่วไหลของน า้มนั และบรเิวณท่ียาก
ตอ่การรกัษาความสะอาดบา้งหรือไม ่?
มีการมอบหมายงานท าความสะอาดบรเิวณพืน้ท่ีตา่งๆ ใหพ้นกังานระดบัปฏิบตักิารแตล่ะ
คนอยา่งเหมาะสมหรือไม ่?

6 การใชง้านดา้นเทคนิคของ TPM พนกังานมีความรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกบั TPM มากนอ้ยเพียงใด พนกังานทัง้หมดขององคก์ร
มีสว่นรว่มในการท ากิจกรรมตา่งๆของ TPM หรือไม ่?

10. หวัขอ้ของเกณฑป์ระเมิน   AM Step 1 Initial cleaning

1 ปี



ล ำดับ หัวข้อ รำยละเอียด

1
สภาพ/สถานะ
ของการบ ารุงรกัษา

สามารถขจดัคราบน า้มนั จาระบี เศษวสัด ุที่ไมจ่ าเป็นบรเิวณพืน้ผิวเครือ่งจกัร พืน้ทางเดิน ระบบทอ่ไดง้่าย

ตอ้งปราศจากการคลายตวั หลวม สั่น การสกึกรอ่น สะสม ในบรเิวณที่มี Nuts Bolt สว่นท่ีมีการหมนุรอบ ของ 
Motor ใบพดั เพลา

2

.มาตรการปอ้งกนั
ปรบัปรุง / แกไ้ขจดุที่เป็น
สว่นส าคญัของเครือ่งจกัร

ตอ้งปราศจากฝุ่ น คราบน า้มนั จารบี หรอืวสัดตุา่งๆ ขดลวดไฟฟา้ สวิทซค์วบคมุ หลอดไฟฟา้สายรดั และอปุกรณ์
ตา่งๆ

ตอ้งปราศจากการคลายตวั หลวม สั่นสะเทือน สกึกรอ่น สะสมความรอ้น เสยีงดงัคราง ของมอเตอรว์าวล์

3

มาตรการปอ้งกนั
ปรบัปรุง/แกไ้ขจดุที่เป็นสว่น
ประกอบยอ่ยของเครือ่งจกัร

ตอ้งปราศจากฝุ่ น ความสกปรก หรอืคราบน า้มนัเปรอะเป้ือน เครือ่งหยอดน า้มนัหลอ่ลืน่ ถว้ย เครือ่งมือ อปุกรณ์
ที่ใชใ้นการตรวจวดั ฝาครอบ
ระดบัของน า้มนัอยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม ปราศจากการเสือ่มคณุภาพของน า้มนั

4

การท าความสะอาด
บรเิวณพืน้ท่ีรอบๆเครือ่งจกัร
/อปุกรณ์

สภาพการท าความสะอาด เง่ือนไขของเครือ่งมือตา่งๆ เครือ่งตรวจวดั มิเตอรชิ์น้สว่นอะไหล ่ฝาครอบ ปา้ยช่ือ
โลหะ สลากถกูจดัใหอ้ยูใ่นสภาพที่เป็นระเบียบ

5

ระบบขอ้เสนอแนะ
เพื่อการปรบัปรุงและ
การบ ารุงรกัษาใหอ้ยู่
ในสภาพเดิม

มีการบนัทกึรายการแหลง่ที่มาของฝุ่ น ความสกปรกการรั่วไหลของน า้มนั และบรเิวณที่ยากตอ่การรกัษาความ
สะอาดบา้งหรอืไม ่?
มีการมอบหมายงานท าความสะอาดบรเิวณพืน้ท่ีตา่งๆ ใหพ้นกังานระดบัปฏิบตัิการแตล่ะคนอยา่งเหมาะสม
หรอืไม ่?

6 สถานะภาพของกิจกรรม พนกังานมีความรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกบั TPM มากนอ้ยเพียงใด พนกังานทัง้หมดขององคก์รมีสว่นรว่มในการท า
กิจกรรมตา่งๆของ TPM หรอืไม ่?
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ล ำดับ หัวข้อ รำยละเอียด

1
1.สถานะภาพ
การบ ารุงรกัษาใน
Step 1 และ Step 2

สถานะภาพของการท า Step1 และKaizenใน Step2
ยงัคงรกัษาสภาพไวไ้ดห้รอืไม ่?                              

2

2. มาตรฐานการปฏิบตังิาน
ในการท าความสะอาด
หลอ่ล่ืน ขนัแนน่ เครื่องจกัร

มาตรฐานการท าความสะอาด                          
- สอดคลอ้งกบัต าแหนง่ที่ตัง้เครือ่งจกัรหรอืไม่?         
- มอบหมายความรบัผิดชอบชดัเจนหรอืไม ่?    
- ระบวุิธีการและรอบเวลาท าความสะอาดเหมาะสม ?

มาตรฐานการหลอ่ลืน่                                         
- ชนิด จ านวน รอบ วิธีการ การมอบหมายงานชดัเจน? 
- มีการใช ้ฉลาก ปา้ย บรเิวณหลอ่ลืน่ไดอ้ยา่งเหมาะสม?
- มีน า้มนัหลอ่ลืน่ชนิดตา่งๆพรอ้มส าหรบัเติม หยอด ? 

มาตรฐานการขนัแนน่                                    
- Bolts และnuts มีการคลายตวั หลดุหลวมหรอืไม ่?    
- Bolts และ nuts  แหวน มีตกหลน่ ที่พืน้บา้งหรอืไม ่?

3

3.การรบัรูใ้นบทบาท
หนา้ท่ีของตนเองในการ
สรา้งหรือก าหนดมาตรฐาน

ขอ้ก าหนดตา่งๆถกูยดึถือปฏิบตัิดว้ยความเต็มใจ?
- การซอ่ม /บ ารุงรกัษา ไดถ้กูปฏิบตัิใหส้อดคลอ้งกบั
- มาตรฐานท่ีก าหนดไวห้รอืไม?่                               
มีความคิดสรา้งสรรคใ์หม่ๆ ในการปรบัปรุง         
- ดว้ยความกระตือรอืรน้ ?                                  
- มีการท าใหต้รวจสอบไดอ้ยา่งง่ายๆดว้ยสายตา ?            
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Diagnosis Item Point of Diagnosis
Step 4-1 General Inspection (Lubrication)

Maintenance and control 1.(มีการด าเนินการดา้นการผลิตและบ ารุงรกัษาในชัน้ตอนที่ 1-3 หรอืไม)่
2. มีมาตรการการตอบโตใ้นการคน้หาแหลง่ก าเนิดการบ ารุงรกัษาหรอืไม่
3. ยงัคงมีการปรบัปรุงอยา่งตอ่เน่ืองของเครือ่งจกัร และสภาพแวดลอ้มในการท าความสะอาดหรอืจดุยากเป็นที่นา่พอใจจากในอดีต ยงัคงเป็นผล
ที่น่าพอใจ (ฝุ่ นลดลง การหกเลอะลดลง เป็นตน้)
4. มาตฐานการท าความสะอาดและหลอ่ลื่นไดเ้สรจ็สิน้แลว้ และมีการใชง้านอยา่งเหมาสมหรอืไม่

1. Skill education - มีความกระตือรือ้รน้ของสมาชิกและผูน้  าในการพฒันา ต  าราและเพ่ิมระดบัทกัษะ? 
- มีการตรวจสอบทกัษะของสมาชิก  (ประเมินดว้ยการปฏบิตัิของพนกังานในการตรวจสอบ มีอะไรบา้ง)

2.General Inspection
- มีการน าหวัขอ้ในการตรวจสอบมาเป็นหวัขอ้ในการฝึกอบรมอยา่งตอ่เน่ือง

- มีการระบปัุญหาผ่านการตรวจสอบหรอืไม่
- มีการใชม้าตรการการตอบโตส้  าหรบัสถานที่ที่ระบปัุญหาแลว้หรอืไม่

3. Safety - มีการคน้หาขอ้บกพรอ่งเล็ก ๆ  นอ้ย ที่เก่ียวขอ้งกบัความปลอดภยั และมีมาตรการในการด าเนินการหรอืไม่

4. Site Diagnosis

- มีการระบปุ้ายก ากบับนผลิตภณัฑ ์และมีการวางแผนเพื่อใชใ้นระบบหลอ่ลื่นอยา่งครอบคลมุหรอืไม ่(อยูท่ี่จดุหลอ่ลื่น)
- มีการใชป้ระเภทของน า้มนัอยา่งถกูตอ้ง
- เติมน า้มนัในปรมิาณที่ถกูตอ้ง เหมาะสมตามเกณฑท์ี่ก  าหนด
- มีการเสื่อมสภาพของน า้มนัหรอืไม ่(ดจูาก OPL ระบคุวามผิดปกติ, ป้ายก ากบั)
- ทอ่น า้มนัอดุตนั หรอืเสียหายหรอืไม่
- น า้มนัที่จา่ยมีความสม ่าเสมอหรอืไม่
- น า้มนัเครือ่งและน า้มนัหลอ่ลื่นมีการจดัการตามประเภทหรอืไม่
- หวัจา่ยน า้มนัช ารุดหรอืไมแ่ละตรวจสอบระบบกรองของเศษหรอืฝุ่ น พรอ้มใชห้รอืไม่
- มีการจดัการกบัจดุจดัเก็บและจา่ยน า้มนัตามประเภทของน า้มนัหรอืไม่, และครอบคลุมอยูเ่สมอทกุประเภทของเครือ่งจกัร ไมมี่ขยะหรอืฝุ่ น
เกาะติดหรอืไม,่ อยูใ่นต  าแหน่งที่เหมาะสมหรอืไม่

5. Tentative autonomous
standards inspection

- มีการเตรยีมมาตราฐานการตรวจสอบน า้มนัหรอืไม่
- มีการปรบัปรุงเพื่อลด(ขัน้ตอน และเวลา)ตรวจสอบน ามนัหรอืไม่
- ไดมี้การปรบัปรุงเพื่อใหก้ารตรวจสอบงา่ยขึน้หรอืไม่
- วิธีการตรวจสอบและระยะเวลาเหมาะสมหรอืไม่
- การวางแผน(รายวนั เดือน ปี)และเพ่ือใหก้ารตรวจสอบด าเนินการอยา่งตอ่เน่ือง และครอบคลมุหรอืไม่
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4.2 : General Inspection (Hydraulic and pneumatics)

Maintenance and 
control

(มีการด าเนินการดา้นการผลติและบ ารุงรกัษาในชัน้ตอนที่ 1-3 หรอืไม)่
- มีมาตรการการตอบโตใ้นการคน้หาแหลง่ก าเนิดการบ ารุงรกัษาหรอืไม่
- ยงัคงมีการปรบัปรุงอยา่งตอ่เน่ืองของเครือ่งจกัร และสภาพแวดลอ้มในการท าความสะอาดหรอืจดุยากเป็นทีน่่าพอใจจากในอดีต ยงัคงเป็นผลที่น่าพอใจ (ฝุ่ นลดลง การหกเลอะ
ลดลง เป็นตน้)
- มาตฐานการท าความสะอาดและหลอ่ลื่นไดเ้สรจ็สิน้แลว้ และมีการใชง้านอยา่งเหมาะสมหรอืไม่

1. Skill education - มีความกระตือรือ้รน้ของสมาชิกและผูน้  าในการพฒันา ต  าราและเพ่ิมระดบัทกัษะ? 
- มีการตรวจสอบทกัษะของสมาชิก (ประเมินดว้ยการปฏิบตัขิองพนกังานในการตรวจสอบ มีอะไรบา้ง)

2. General Inspection - มีการน าหวัขอ้ในการตรวจสอบมาเป็นหวัขอ้ในการฝึกอบรมอยา่งตอ่เน่ือง
- มีการระบปัุญหาผ่านการตรวจสอบหรอืไม่
-มีการใชม้าตรการการตอบโตส้  าหรบัสถานที่ที่ระบปัุญหาแลว้หรอืไม่

3. Safety - มีการคน้หาขอ้บกพรอ่งเล็ก ๆ  นอ้ย ที่เก่ียวขอ้งกบัความปลอดภยั และมีมาตรการในการด าเนินการหรอืไม่

4. Site Diagnosis 
(Hydraulic and 
pneumatic) 

- มีการปฏิบตัิตรวจสอบรอยรั่วและซมึออกจากทอ่และอปุกรณ์
- มีอปุกรณก์นัฝุ่ นหรอืไม่

- มีการตรวจสอบความผิดปกติของเสียงและการสั่นสะเทือนของมอเตอรป๊ั์ม ตรวจสอบเสียงเกินเกณฑ ์มาตรฐาน และมีกลิ่นทิ่ผิดปกติในวาวลค์วบคุม , solenoid เป็นตน้
- ตรวจสอบปรมิาณน า้มนัและอณุหภมิูของชดุแรงดนัน า้มนั
- ตรวจสอบ  3 รายการ(อณุหภมิู แรงดนั ความสกปรก)ที่มีการใชอ้ยา่งถกูตอ้ง (ปรมิาณน า้มนั, ตวักรองความสกปรก และอ่ืนๆ)
- การตรวจสอบเง่ือนไขการติดตัง้ทอ่ และตรวจสอบความสั่นสะเทอืน ความสกปรก และแตกรา้วหรอืไม่
- ต  าแหน่งของ Pipe Lying อยูใ่นต  าแหน่งที่เหมาะสม และมีการดแูลอยา่งถกูตอ้งหรอืไม่
- ทอ่มีการตรวจสอบและบ ารุงรกัษาไดง้า่ย
- ตวัวดัความดนัเป็นปกติหรอืไม ่(ไฟแสดงสถานะเหมาะสม, และมองเห็นงา่ย)

5. Tentative autonomous
standards inspection

- มีการเตรยีมมาตราฐานการตรวจสอบระบบไฮโรลิคและนิวเมตรคิหรอืไม่
- มีการปรบัปรุงเพื่อลด(ขัน้ตอน และเวลา)ตรวจสอบระบบไฮโรลิคและนิวเมตรคิหรอืไม่
- ไดมี้การปรบัปรุงเพื่อใหก้ารตรวจสอบงา่ยขึน้หรอืไม่
- วิธีการตรวจสอบและระยะเวลาเหมาะสมหรอืไม่
- การวางแผน(รายวนั เดือน ปี)และเพ่ือใหก้ารตรวจสอบด าเนินการอยา่งตอ่เน่ือง และครอบคลมุหรอืไม่
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4-3 : General Inspection (Drive)
Maintenance and control (มีการด าเนินการดา้นการผลติและบ ารุงรกัษาในชัน้ตอนที่ 1-3 หรอืไม)่

- มีมาตรการการตอบโตใ้นการคน้หาแหลง่ก าเนิดการบ ารุงรกัษาหรอืไม่
- ยงัคงมีการปรบัปรุงอยา่งตอ่เน่ืองของเครือ่งจกัร และสภาพแวดลอ้มในการท าความสะอาดหรอืจดุยากเป็นทีน่่าพอใจจากในอดีต ยงัคงเป็นผลที่น่าพอใจ (ฝุ่ น
ลดลง การหกเลอะลดลง เป็นตน้)
- มาตฐานการท าความสะอาดและหลอ่ลื่นไดเ้สรจ็สิน้แลว้ และมีการใชง้านอยา่งเหมาะสมหรอืไม่

1. Skill education - มีความกระตือรือ้รน้ของสมาชิกและผูน้  าในการพฒันา ต  าราและเพ่ิมระดบัทกัษะ? 
- มีการตรวจสอบทกัษะของสมาชิก (ประเมินดว้ยการปฏิบตัขิองพนกังานในการตรวจสอบ มีอะไรบา้ง)

2.General Inspection - มีการน าหวัขอ้ในการตรวจสอบมาเป็นหวัขอ้ในการฝึกอบรมอยา่งตอ่เน่ือง
- มีการระบปัุญหาผ่านการตรวจสอบหรอืไม่
- มีการใชม้าตรการการตอบโตส้  าหรบัสถานที่ที่ระบปัุญหาแลว้หรอืไม่

3. Safety - มีการคน้หาขอ้บกพรอ่งเล็ก ๆ  นอ้ย ที่เก่ียวขอ้งกบัความปลอดภยั และมีมาตรการในการด าเนินการหรอืไม่
4. Site Diagnosis (Drive) - ตรวจสอบการสกึหรอและการเสือ่มสภาพของสายพาน V-belt ตรวสอบการสกึหรอและการปรบัแนวของลกูรอก

- ความเหมะสมของความตงึของ V-belt
- ทิศทางการหมนุและขนาดของสายพาน สามารถมองเห็นการท างานของสายพานได้
- น า้มนัหลอ่ลื่นมีประมาณเพียงพอในพืน้ที่ระหวา่ง pin และ pushing ส าหรบัการยืดตวั
- ตรวจสอบการยืดตวั และเยือ้งศนูยข์องโซ ่ตรวจสอบการประสานของเฟือง

- ตรวจสอบความรอ้น การสั่นสะเทือน และเสียง ของ bearing  เน่ืองจากการดดัของเพลา ความบกพรอ่ง การคลายเกรยีว, ความบกพรอ่งของน า้มนั  เป็นตน้
- ตรวจสอบการท างานและการคลายของสลกัเกรยีว ในเพลา      คียแ์ละขอ้ตอ่
- ตรวจสอบความผิดปกติของเสียงในเกียร ์ , เกียรท์ดรอบ เป็นตน้
- การหลอ่ลื่นน า้มนัเกียรแ์ละเฟ่ืองทดที่เหมาะสม เกิดความรอ้นหรอืไม่

5. Tentative autonomous standards inspection - มีการเตรยีมมาตราฐานการตรวจสอบระบบขบัเคลื่อนหรอืไม่
- มีการปรบัปรุงเพื่อลด(ขัน้ตอน และเวลา)ตรวจสอบระบบขบัเคลื่อนหรอืไม่
- ไดมี้การปรบัปรุงเพื่อใหก้ารตรวจสอบงา่ยขึน้หรอืไม่
- วิธีการตรวจสอบและระยะเวลาเหมาะสมหรอืไม่
- การวางแผน(รายวนั เดือน ปี)และเพ่ือใหก้ารตรวจสอบด าเนินการอยา่งตอ่เน่ือง และครอบคลมุหรอืไม่
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4-4 : General Inspection (Electrical)

Maintenance and control (มีการด าเนินการดา้นการผลติและบ ารุงรกัษาในชัน้ตอนที่ 1-3 หรอืไม)่
- มีมาตรการการตอบโตใ้นการคน้หาแหลง่ก าเนิดการบ ารุงรกัษาหรอืไม่

- ยงัคงมีการปรบัปรุงอยา่งตอ่เน่ืองของเครือ่งจกัร และสภาพแวดลอ้มในการท าความสะอาดหรอืจดุยากเป็นทีน่่าพอใจจากในอดีต ยงัคงเป็นผลที่น่าพอใจ (ฝุ่ นลดลง การหกเลอะลดลง เป็นตน้)

- มาตฐานการท าความสะอาดและหลอ่ลื่นไดเ้สรจ็สิน้แลว้ และมีการใชง้านอยา่งเหมาะสมหรอืไม่
1. Skill Education - มีความกระตือรือ้รน้ของสมาชิกและผูน้  าในการพฒันา ต  าราและเพ่ิมระดบัทกัษะ? 

- มีการตรวจสอบทกัษะของสมาชิก  (ประเมินดว้ยการปฏบิตัิของพนกังานในการตรวจสอบ มีอะไรบา้ง)
2. General inspection - มีการน าหวัขอ้ในการตรวจสอบมาเป็นหวัขอ้ในการฝึกอบรมอยา่งตอ่เน่ือง

- มีการระบปัุญหาผ่านการตรวจสอบหรอืไม่
-มีการใชม้าตรการการตอบโตส้  าหรบัสถานที่ที่ระบปัุญหาแลว้หรอืไม่

3. Safety - มีการคน้หาขอ้บกพรอ่งเล็ก ๆ  นอ้ย ที่เก่ียวขอ้งกบัความปลอดภยั และมีมาตรการในการด าเนินการหรอืไม่
4. Site Diagnosis (Electrical) - แผ่นแสดงสถานะติดอยูก่บัระบบจา่ยกระแสไฟฟา้ แผงควบคมุและแผงควบคมุการท างานหรอืไม่

- อณุหภมิูของแผงจา่ยไฟฟา้, แผงควบคมุการท างานอยูใ่นระดบัความสงูหรอืไม่
- แผงจา่ยกระแสไฟฟา้ แผงควบคมุ มีความสกปรก (น า้ และคราบน า้มนัเกาะ)
- ตรวจสอบสิ่งสกปรกและความเสียหายของฝาปิด และแผงควบคมุการท างาน แผงจา่ยกระแสไฟ

- ตรวจสอบความผิดปกติ (ความรอ้นสงู, ความเสียหาย, การเดินสายไฟที่ไมเ่หมาะสมในการเดินสายและการเชื่อมตอ่)
- ตรวจสอบความรอ้นสงู, ความผิดปกติของเสีย และการสั่นสะเทอืนในมอเตอร์
- มีการติดตัง้เซ็นเซอรอ์ยา่งเหมาะสมหรอืไม ่(ต  าแหน่ง, หนา้สมัผสั, และการคลายตวั)
- เซ็นเซอรส์กปรกหรอืไม ่(น า้, น า้มนัและสิ่งสกปรก)

- ตรวจสอบการแตกหกัของเซ็นเซอร ์ ตรวจสอบสภาพของแผงวงจร lead wires มีมาตรการการป้องกนัการเสียหายหรอืไม่
5. Tentative autonomous standards 
inspection

- มีการเตรยีมมาตราฐานการตรวจสอบระบบอปุกรณไ์ฟฟา้หรอืไม่
- มีการปรบัปรุงเพื่อลด(ขัน้ตอน และเวลา)ตรวจสอบระบบอปุกรณไ์ฟฟา้หรอืไม่
- ไดมี้การปรบัปรุงเพื่อใหก้ารตรวจสอบงา่ยขึน้หรอืไม่
- วิธีการตรวจสอบและระยะเวลาเหมาะสมหรอืไม่
- การวางแผน(รายวนั เดือน ปี)และเพ่ือใหก้ารตรวจสอบด าเนินการอยา่งตอ่เน่ือง และครอบคลมุหรอืไม่
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4-5 : General Inspection (Nuts and Bolts)
Maintenance and control (มีการด าเนินการดา้นการผลติและบ ารุงรกัษาในชัน้ตอนที่ 1-3 หรอืไม)่

- มีมาตรการการตอบโตใ้นการคน้หาแหลง่ก าเนิดการบ ารุงรกัษาหรอืไม่
- ยงัคงมีการปรบัปรุงอยา่งตอ่เน่ืองของเครือ่งจกัร และสภาพแวดลอ้มในการท าความสะอาดหรอืจดุยากเป็นทีน่่าพอใจจากในอดีต ยงัคงเป็นผลที่น่าพอใจ (ฝุ่ น
ลดลง การหกเลอะลดลง เป็นตน้)
- มาตฐานการท าความสะอาดและหลอ่ลื่นไดเ้สรจ็สิน้แลว้ และมีการใชง้านอยา่งเหมาะสมหรอืไม่

1.Skill Education - มีความกระตือรือ้รน้ของสมาชิกและผูน้  าในการพฒันา ต  าราและเพ่ิมระดบัทกัษะ? 
- มีการตรวจสอบทกัษะของสมาชิก  (ประเมินดว้ยการปฏบิตัิของพนกังานในการตรวจสอบ มีอะไรบา้ง)

2. General Inspection - มีการน าหวัขอ้ในการตรวจสอบมาเป็นหวัขอ้ในการฝึกอบรมอยา่งตอ่เน่ือง
- มีการระบปัุญหาผ่านการตรวจสอบหรอืไม่
-มีการใชม้าตรการการตอบโตส้  าหรบัสถานที่ที่ระบปัุญหาแลว้หรอืไม่

3. Safety - มีการคน้หาขอ้บกพรอ่งเล็ก ๆ  นอ้ย ที่เก่ียวขอ้งกบัความปลอดภยั และมีมาตรการในการด าเนินการหรอืไม่
4. Site and Diagnosis - ตรวจสอบการคลายตวัของ นทั และสลกัเกียว

- ตรวจสอบขอ้บกพรอ่งและการแตกหกัของนทัและสลกัเกียว
- มีการใชม้าตรการวดัเพื่อล็อคนทัและสลกัเกียวอยา่งเหมาะสม
- มีการใชแ้หวนรองในนทัและสลกัเกียวหรอืไม่
-ความยาวของสลกัเกียวเหมาะสมหรอืไม่
- มีการจดัท าเครือ่งหมายไวบ้นนทัและสลกัเกียวเพือ่ควบคมุการสั่นสะเทอืนหรอืไม่
- มีการใชแ้หวนรอง นทั สลกัเกียวในจดุเดียวกนัหรอืไม่
- อปุกรณจ์บัยดึและเครือ่งมือ เชน่ประแจอยูใ่นต  าแหน่งที่ใชง้านงา่ย (ต  าแหน่งที่ระบหุรอืไม)่
- มีการวางแผนและปรบัปรุงในจดุขนัแนน่ของการบ ารุงรกัษา

5. Tentative autonomous standards inspection - มีการเตรยีมมาตราฐานการตรวจสอบนทัและสลกัเกียวหรอืไม่
- มีการปรบัปรุงเพื่อลด(ขัน้ตอน และเวลา)ตรวจสอบนทัและสลกัเกียวหรอืไม่
- ไดมี้การปรบัปรุงเพื่อใหก้ารตรวจสอบงา่ยขึน้หรอืไม่
- วิธีการตรวจสอบและระยะเวลาเหมาะสมหรอืไม่
- การวางแผน(รายวนั เดือน ปี)และเพ่ือใหก้ารตรวจสอบด าเนินการอยา่งตอ่เน่ือง และครอบคลมุหรอืไม่
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4-6 : General Inspection 
Maintenance and control (มีการด าเนินการดา้นการผลติและบ ารุงรกัษาในชัน้ตอนที่ 1-3 หรอืไม)่

- มีมาตรการการตอบโตใ้นการคน้หาแหลง่ก าเนิดการบ ารุงรกัษาหรอืไม่
- ยงัคงมีการปรบัปรุงอยา่งตอ่เน่ืองของเครือ่งจกัร และสภาพแวดลอ้มในการท าความสะอาดหรอืจดุยากเป็นทีน่่าพอใจจากในอดีต ยงัคงเป็นผลที่น่าพอใจ (ฝุ่ น
ลดลง การหกเลอะลดลง เป็นตน้)
- มาตฐานการท าความสะอาดและหลอ่ลื่นไดเ้สรจ็สิน้แลว้ และมีการใชง้านอยา่งเหมาะสมหรอืไม่

1.Skill Education - มีความกระตือรือ้รน้ของสมาชิกและผูน้  าในการพฒันา ต  าราและเพ่ิมระดบัทกัษะ? 
- มีการตรวจสอบทกัษะของสมาชิก  (ประเมินดว้ยการปฏบิตัิของพนกังานในการตรวจสอบ มีอะไรบา้ง)

2. General Inspection - มีการน าหวัขอ้ในการตรวจสอบมาเป็นหวัขอ้ในการฝึกอบรมอยา่งตอ่เน่ือง
- มีการระบปัุญหาผ่านการตรวจสอบหรอืไม่
-มีการใชม้าตรการการตอบโตส้  าหรบัสถานที่ที่ระบปัุญหาแลว้หรอืไม่

3. Safety - มีการคน้หาขอ้บกพรอ่งเล็ก ๆ  นอ้ย ที่เก่ียวขอ้งกบัความปลอดภยั และมีมาตรการในการด าเนินการหรอืไม่
4. Site and Diagnosis - ตรวจสอบการคลายตวัของ นทั และสลกัเกียว

- ตรวจสอบขอ้บกพรอ่งและการแตกหกัของนทัและสลกัเกียว
- มีการใชม้าตรการวดัเพื่อล็อคนทัและสลกัเกียวอยา่งเหมาะสม
- มีการใชแ้หวนรองในนทัและสลกัเกียวหรอืไม่
-ความยาวของสลกัเกียวเหมาะสมหรอืไม่
- มีการจดัท าเครือ่งหมายไวบ้นนทัและสลกัเกียวเพือ่ควบคมุการสั่นสะเทอืนหรอืไม่
- มีการใชแ้หวนรอง นทั สลกัเกียวในจดุเดียวกนัหรอืไม่
- อปุกรณจ์บัยดึและเครือ่งมือ เชน่ประแจอยูใ่นต  าแหน่งที่ใชง้านงา่ย (ต  าแหน่งที่ระบหุรอืไม)่
- มีการวางแผนและปรบัปรุงในจดุขนัแนน่ของการบ ารุงรกัษา

5. Tentative autonomous standards inspection

รายการอ่ืนๆ ในรายการท่ีมีเฉพาะแตล่ะเครือ่งจกัร

รายการอ่ืนๆ ในรายการท่ีมีเฉพาะแตล่ะเครือ่งจกัร
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Detail of Autonomous Inspection Diagnosis Point

ขัน้ตอนการบ ารุงรกัษา Step 1-4 ยงัด าเนินการอยู่หรือไม่
ขัน้ตอนการบ ารุงรกัษา Step 1-4 ยงัด าเนินการอยู่หรือไม่
มีการน าปัญหาท่ีไดจ้ากการวินิจฉยัการปรบัปรุงหรือไม่

เปา้หมาย
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• มีการละเวน้รายการตรวจสอบท่ีจ าเป็นเน่ืองจากเหตผุลท่ีไม่สามารถด าเนิการไดห้รือไม่
1. มีการตรวจสอบพืน้ฐานเพื่อรกัษาสภาพตลอดอยา่งตอ่เนื่อง
และสามารถคืนสภาพได้ • มีการก าหนดหวัขอ้การตรวจสอบท่ีรวมถึงอปุกรณห์รือไม่

2. ปรบัปรุงประสทิธิภาพของการท าความสะอาดการตรวจสอบ
และการหลอ่ลืน่โดยการคิดคน้จากการทดสอบดว้ยสายตา • มีการก าหนดระยะการตรวจสอบ รว่มกบัสว่นงานวิศวกรรมแลว้ ใช่ใหม

3. ประเมินบทบาทของอปุกรณแ์ละบทบาทของผูป้ฎิบตัิงานและ
สามารถบอกไดว้า่ความผิดปกติคืออะไร
4. ท าการปรบัปรุงเพื่อใหอ้ปุกรณม์ีการใชง้านไดด้ีขึน้
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n • ในกรณีท่ีมีการตรวจสอบท่ีซึง่มีหวัขอ้การตรวจสอบหลากหลาย,มีการใชง้านใหง้่ายขึน้

• มีมาตรฐานเพ่ือน าไปใชใ้นการตรวจสอบตามช่วงเวลา ท่ีไดก้ าหนดไวห้รือไม่
• มีการจดัการใหต้รวจสอบง่ายในระบบ Visual หรือไม่
• มีจดัล  าดบัหวัขอ้ในการตรวจสอบใหเ้ป็นเรื่องง่ายหรือไม่
• สามารถท าไดต้ามท่ีก าหนดหรือไม่
• เก่ียวกบัรายการท่ีก าหนดไว้
A หวัขอ้ในการตรวจสอบ สมัพนัธก์บัคณุภาพของชิน้งานหรือไม่

B มีการตรวจสอบในเครื่องมือวดัคณุภาพของชิน้งาน เช่น อปุกรณช์ั่งน า้หนกั, อปุกรณว์ดั, อปุกรณใ์นการแปรรูป, อปุกรณป์อ้งกนัความผิดพลาด  

C มีการตรวจสอบความถกูตอ้งท่ีเหมาะสมของอปุกรณแ์ละเครื่องมือส าหรบัการตรวจสอบกระบวนการท่ีก าลงัถกูก าหนดหรือไม่?
• มีการตรวจสอบตามมาตรฐาน และมีเก็บบนัทกึหรือไม่
• มีการด าเนินการปรบัปรุงตามจดุท่ีเป็นปัญหาตามผลของการตรวจสอบหรือไม่
• มีการท าความสะอาดเพ่ือตรวจสอบอย่างเหน็ผล โดยสามารถบ่งชีพื้น้ท่ีมีการเสื่อมสภาพไดห้รือไม่
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บ • เพ่ือก าหนดวิธีในการยกระดบัทกัษะการตรวจสอบ

A มีความเขา้ใจจดุอ่อนของการตรวจสอบ
B มีแผนการฝึกอบรมและใหค้วามรูต้อ่จดุอ่อนในการตรวจสอบหรือไม่

• จ านวนการประชมุ เวลา และแสดงระดบัของผูเ้ขา้รว่มประชมุในกลุม่กิจกรรม TPM เป็นท่ีน่าพอใจหรือไม่
• คณุเขา้ใจเหตผุลของการท าการตรวจสอบหรือไม่
• มีความเขา้ใจความส าคญัของการยกระดบัทกัษะการตรวจสอบดว้ยตนเองหรือไม่
• มีการวางแผนท่ีจะทบทวนและปรบัมาตรฐานบนพืน้ฐานของขอ้มลูหรือไม่
• บคุลากรทัง้หมดเขา้ใจหรือไม่ว่าในขัน้ตอนนีเ้ป็นการขัน้ตอนตรวจสอบไดด้ว้ยตนเอง
• มีวิธีการการตรวจสอบหรือไม่ว่ามาตรฐานการตรวจสอบท่ีไดส้รา้งขึน้และถกูปฏิบตัิ
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Topic Diagnosis Point

กิจกรรมการควบคมุและบ ารุงรกัษา (ตดิตามสถาน
นะของ Step 1-5)

• มีการปรบัปรุงตามเง่ือนไขของเวลาในขัน้ตอนก่อนหนา้นีห้รือไม่
• มีการแกไ้ขหรือปรบัปรุงจาการวินิจฉยัใน Step 1-5 หรือไม่

· มีการด าเนินการบ ารุงรกัษาดว้ยตนเองอย่างต่อเน่ือง และเป็นไปตามมาตรฐานท่ีมีการประเมินใหม่

• มีการบ ารุงรกัษา (ท าความสะอาด หลอ่ลื่น และขนัแน่น) ตามเง่ือนไขพืน้ฐาน หรือไม่ 
• มีการปรบัปรุงพืน้ท่ีดว้ย 5S ในพืน้ท่ีหรือไม่

(มีการตดัสินใจและสงัเกตอุยา่งสม ่าเสมอ  การ
ตรวจสอบความนา่เช่ือถือของเครื่องจกัร)  อปุกรณ์

ตรวจสอบอยา่งแมน่ย า

• มีการตรวจสอบจดุตรวจสอบ และด าเนินการตรวจสอบอย่างสม ่าเสมอหรือไม่
• รายการควบคมุคณุภาพเป็นสว่นหนึ่งในรายการการตรวจสอบ และน าไปสูก่ารลดขอ้บกพร่องดา้นคณุภาพไดห้รือไม่
• มีการจดัการกบัปัญหาของอปุกรณอ์ย่างรวดเร็วและน่าเชื่อถือ เหมาะสม หรือไม่
• มีการจดัการการมองเห็นอย่างละเอียด ถกูน าไปใชอ้ย่างถกูตอ้ง เพื่อใหท้กุคนสามารถก าหนดไดว้่ามีปัญหาหรือไม่
• จ านวนของรายการตรวจสอบลดลงหรือไม่ และแสดงถงึการตรวสอบดว้ยการบ ารุงรักษาเชิงพยากรณห์รือไม่

• มีการก าหนดมาตรฐานส าหรบัอปุกรณต์รวจจบัและควบคมุเป็นประจ า  และมีการทวนการตรวจสอบซ า้จากผูช้  านาญงาน หรือหวัหนา้งาน หรือช่างหรือไม่

การจดัล าดบัของชิน้สว่น วสัดท่ีุใชใ้นการบ ารุงรกัษา
และการผลิต(ทัง้ปรมิาณและคณุภาพเป็นตามท่ีควร

จะเป็น) ประยกุต ์Optimize QCD ใน
กระบวนการ

• มีความชดัเจน ของสถานท่ีเก็บ  และจ านวนของวสัด ุ, WIP, ผลติภณัฑส์  าเร็จรูป, ผลติภณัฑท์ี่บกพร่อง และ วตัถดิุบ หรือไม่?
• มีการก าหนดพืน้ท่ีในการจดัเก็บ และวิธีการจดัเก็บ Jig, tool ที่สามารถมองเห็นไดด้ว้ยสายตา
• เครื่องวดั ถกูจดัเก็บใหต้ามสภาพที่คงความแม่นย า และสามารถน าไปใชง้านไดง่้าย

• มีการปรบัปรุงและคิดคน้สถานท่ีจดัเก็บหรือ วิธีการเก็บรกัษาอปุกรณก์ารหลอ่ลื่นหรือไม่ และมีการจดัการอปุกรณแ์ละเครื่องมือต่างๆ และสามารถควบคมุดว้ยสายตาไดห้รือไม่

• จดุที่พืน้ท่ีในการจดัเก็บสว่นประกอบของเครื่องจกัร และชิน้สว่นอะไหลท่ี่ใชแ้ลว้หมดสภาพ เสื่อมสภาพ (Consumables part) มีการก าหนดปริมาณการจดัเก็บและจดุสั่งซือ้หรือไม่
• มีการจดัการอปุกรณอ์ย่างทั่วถงึในดา้นของจ านวนท่ีจ าเป็น การเก็บที่เหมาะสม หรือไม่
• สิ่งของท่ีวางไวม้ีความพรอ้มในการน าไปใชง้านหรือไม่

การล าดบัความส าคญัและการเตรียมการส าหรบั
บคุคลากร

• มีการก าหนดของหนา้ที่งานดา้นผลติ ดา้นบ ารุงรกัษา ดา้นการตรวจสอบของผูป้ฏิบติังาน หรือไม่
มีมาตรรฐานท่ีหลากหลายทีท าการทบทวนและด าเนินการอย่างเหมาะสม
• มีขัน้ตอนการท างานท่ีถกูตอ้ง ด าเนินงานไดต้ามความตอ้งการ และมีมาตรฐานการท างานหรือไม่

• การศกึษาและฝึกอบรมไดถ้กูด าเนินการตามสายบงัคบับญัชา และเกี่ยวขอ้งกบัขัน้ตอนการท างานและคณุภาพ และทกัษะการท างานไดถ้กูประเมินหรือไม่

• เมื่อเกิดปัญหาเครื่องจกัรขดัขอ้งหรือเกิดปัญหาขอ้บกพร่องของชิน้งาน ผูป้ฏิบติังานมีการวิเคราะห ์พรอ้มแกไ้ขปัญหาเบือ้งตน้ไดอ้ย่างเหมาะสม และมีความพยายามปอ้งกนัปัญหาที่เกิดขึน้ซ า้หรือไม่
• มีวิธีปฏิบติิในกระบวนการแกปั้ญหาท่ีเกิดขึน้อย่างเหมาะสมหรือไม่ (Trouble shooting)

• มีการจดัเก็บขอ้มลูอย่างเหมาะสมและเป็นระเบยีบหรือไม่

กิจกรรมกลุม่
(การมีสว่นรว่มในกิจกรรมกลุม่ของสมาชิก มี

ผลส าเรจ็เกิดขึน้หรือไม่)

• ติดตามกิจกรรมบอรด์ รายละเอียดกิจกรรม และผลลพัธ ์ การปอ้งกนัปัญหาท่ีจะเกิดขึน้ในอนาคต และมีหวัขอ้ในการด าเนินการอีก 1-3 เดือน หรือไม่
• มีการก าหนดหนา้ที่ ความรบัผิดชอบใหส้มาชิกทกุคนไดม้ีสว่นร่วมหรือไม่
• มีการประชมุและด าเนินการตามแผนท่ีวางไวห้รือไม่
• มีการเขียนบนเรียนเฉพาะจดุ (OPL)และมีมาตรการตอบโตจ้ากปัญหาเครื่องจกัรขดัขอ้ง และขอ้บกพรอ้งดา้นคณุภาพ หรือไม่

• มีการสง่ขอ้เสนอแนะดา้นการปรบัปรุงงานในหนา้ที่รบัผิดชอบของสมาชิกทกุคนหรือไม่
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Autonomous Maintenance
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TOPIC Point of Diagnosis Diagnosis Point

การรกัษาสภาพ

เง่ือนไขของการตรวจสอบความยั่งยืนหรอืไม่ 1. มีระบบการรกัษาสภาพการบ ารุงรกัษาหรอืไม่
2.  การรกัษาสภาพไดถ้กูด าเนินแลว้หรอืไม่

มีเง่ือนไขในการตรวจสอบสภาพไดอ้ย่างง่าย 

1. เง่ือนไขที่ถกูสรา้งขึน้ไดม้ีการปรบัปรุงใหง้่ายตอ่การรกัษา
สภาพ
2. การปรบัปรุงทกุหวัขอ้สามารถท าใหส้  าเรจ็ไดห้รือไม่
3. กิจกรรมความยั่งยืนสามารถด าเนินไดต้ามเวลาที่ก าหนด
หรอืไม ่

การปรบัปรุง
ภาพรวมของผลลพัธ์

มีการปรบัปรุงไดถ้กูด าเนินการปรบัปรุงใหแ้ลว้
เสรจ็หรอืไม่

1. ทีมงานมีการด าเนินกิจกรรมไปในแนวทางเดียวกนัอย่าง
สมบรูณห์รอืไม่
2. ทกุคนมีสว่นรว่มในกิจกรรมการปรบัปรุงหรอืไม่
3. จ านวนหวัขอ้ที่บรรลไุดต้ามเปา้หมายหรอืไม่

มีการปรบัปรุงคณุภาพท่ีดีของผลิตภณัฑห์รอืไม่
1. หวัขอ้ของทีมท างานไดร้บัการยอมรบัหรอืไม่
2.  การปรบัปรุงไดร้บัคะแนนการประเมินท่ีสงูหรอืไม่

การยกระดบัการท างานใหมี้เปา้หมายท่ีดีขึน้และ
บรรลผุล

1.  มีจ านวนการลม้เหลวของอปุกรณท์ี่ลดลงหรอืไม ่(ปีตอ่ปี 
จากประวตัิ)
2.  มีจ านวนกระบวนการท่ีบกพรอ่งลดลงหรอืไม่
3. มีอตัราคา่ OEE สงูขึน้หรอืไม่
4.  มีการปรบัปรุงประสทิธิภาพหรอืไม่

5. การปรบัปรุงทกัษะไดต้ามเปา้หมายหรอืไม่

การยกระดบัสถานท่ีท างานไดต้ามเปา้หมายอย่าง
บรรลผุล

1. มีการปรบัปรุงในพืน้ท่ีของตนเองอยา่งเหมาะสมหรือไม่
2. มีการปรบัปรุงในแนวคิดของ PDCA อยา่งตอ่เนื่อง
หรอืไม่
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