กรุณาชาระค่าสัมมนาล่วงหน้าก่อนการอบรมสัมมนา 3 วัน
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การจัดการ การออกแบบโครงการ ผลิตภัณฑ์ใหม่ ตั้งแต่ต้น (ภาคปฏิบัติ)
TPM: Early Management (EM) Practical
จัดการดีตั้งแต่เริ่ม เพิ่มโอกาสทางการผลิตได้ทันที ไร้ปัญหา
วันที่จัด รุ่นที่ 2 : วันพฤหัสบดีที่ 7 – วันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม 2564

สมาชิก

เวลา

(สมาชิก ส.ส.ท.,นักศึกษาปริญญาตรี, หน่วยงานราชการ, รัฐวิสาหกิจ)

09:00 – 16:30 น. (ลงทะเบียนเวลา 08.00 น.) รับจานวน 15 ท่าน

สถานที่ ห้องสัมมนา สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย–ญี่ปุ่น) ซอยพัฒนาการ 18
ปัญหาของโครงการเรื่องจักรใหม่ ผลิตภัณฑ์ใหม่ รวมถึงการ
ขยายก าลั ง ผลิ ต ที่ ต้ อ งจั ด หาจั ด ซื้ อ เครื่ อ งจั ก รหรื อ ย้ า ย ติ ด ตั้ ง
เครื่องจักรใหม่ที่ล่าช้ากว่าแผนทาให้เดินเครื่องจักรไม่ได้ งบประมาณ
บานปลาย ฝ่ายโครงการ วิศวกรรม ออกแบบ วิจัยพัฒนา จะต้องมี
การพั ฒ นาระบบออกแบบโครงการ เพื่ อ ท าให้ โครงการเครื่อ งจัก ร
ผลิตภัณฑ์สินค้าใหม่มีคุณภาพสูงสุด สามารถเดินเครื่องผลิตได้ทันทีไร้
ปัญหา
Early Management (EM) เป็ น การบริ ห ารจั ด การตั้ ง แต่
เริ่ ม ต้ น การออกแบบโครงการ การรวบรวมข้ อ ผิ ด พลาด ปั ญ หาอุปสรรคจากการใช้งาน การผลิต งานคุณ ภาพ จนถึงการดูแลรักษา
เครื่ อ งจั ก รและความปลอดภั ย ตามความต้ อ งการของลู ก ค้ า และ
ผู้บริโภคมาออกแบบวางแผน ทาให้โครงการเครื่องจักร ผลิตภัณฑ์ใหม่
ท างานได้ ทั น ที ไร้ ปั ญ หาประสิ ท ธิ ภ าพโดยรวมขององค์ ก ร (OEE:
Overall Equipment Effectiveness) สูงมากขึ้น
การสัม มนานี้ เน้น ประสบการณ์ ภ าคปฏิ บั ติ พร้อ มตั วอย่ าง
จากงานจริงที่ ได้ วางระบบให้ ก ารปรึก ษากั บ โรงงานชั้ น น าต่ างๆ ที่
ประสบความสาเร็จมาแล้วเป็นอย่างดี
สิ่งที่ได้รับหลังอบรมและสัมมนา
 ทราบแนวคิด วิธีการ การบารุงรักษาที่ทุกคนมีส่วนร่วม
 ทราบขั้นตอนการออกแบบโครงการ การควบคุมดูแลตั้งแต่เริ่มต้น
 สามารถนาแนวทางจากภาคปฏิบัตไิ ปปรับใช้ในการออกแบบ
โครงการ จาลองการสร้างเครื่องจักร ผลิตภัณฑ์ใหม่ได้
คุณสมบัติผู้เข้าอบรมและสัมมนา
 ผู้จัดการฝ่ายออกแบบ วิจัยพัฒนา ฝ่ายโครงการ ฝ่ายซ่อมบารุง
ฝ่ายสนับสนุน ส่งเสริมพัฒนาระบบงาน
 วิศวกร / หัวหน้า ช่างเทคนิค พนักงานระดับผู้นา (Leader)
วิทยากร
คุณวินัย เวชวิทยาขลัง
วิทยากร ที่ปรึกษา วางระบบบารุงรักษา TPM และ PM
บริษัทชั้นนาหลายแห่ง
ประสบการณ์ทางาน บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จากัด
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 200%

6,500 + 455 (VAT 7%) = 6,955 บาท

บุคคลทั่วไป 7,000 + 490 (VAT 7%) = 7,490 บาท
หัวข้อการอบรมและสัมมนา
วันแรก
 การบารุงรักษาที่ทุกคนมีส่วนร่วม (TPM: Total Productive
Maintenance)
 แนวคิด ลักษณะและจุดประสงค์ของการออกแบบโครงการ การ
ควบคุมดูแลตั้งแต่ต้น KPI เป้าหมายสาคัญ
 การดาเนินการออกแบบโครงการ 7 ขั้นตอน (EM 7 Step)
 ภาคปฏิบัติ การออกแบบโครงการ จาลองการสร้างเครื่องจักร
ผลิตภัณฑ์ใหม่
 ความแตกต่างระหว่างการบริหารโครงการกับการออกแบบโครงการ
 ความหมายของ Life Cycle Cost และการนาไปใช้งาน
 ขั้นตอนการตรวจสอบ 10 Design Review
 การจัดทามาตรฐาน
 การปิดงานโครงการ
วันที่สอง
 7 ขั้นตอน (EM 7 Step)
๐ Step1: การวางงแผน (Action Plan)
๐ Step2: การจัดทางบประมาณ (Budgeting)
๐ Step3: การออกแบบรายละเอียด (Design)
๐ Step4: การจัดหา จัดซื้อ ว่าจ้าง (Procurement)
๐ Step5: การติดตั้ง สร้างโครงการอาคาร เครื่องจักร ผลิตภัณฑ์
(Project Installation)
๐ Step6: การทดลอง เดินเครื่อง และผลิตจริง (Test Run and
Commissioning)
๐ Step7: การจัดทามาตรฐาน (Standardization)
หลัาระบบควบคุ
กสูตรที่แนะนมาเพื
่อต่อยอดการเรี
นรูา้ งๆ
 ตัวอย่าง การท
ดูแลจากบริ
ษัทชั้นนยาต่
 IATF 16949 : 2016 ข้อกาหนด Section 8.5.1.5 สาหรับงาน
บารุงรักษาที่ทุกคนมีส่วนร่วม (ภาคปฏิบัติ)
 การพัฒนาทักษะด้วยระบบฝึกอบรมด้านเทคนิคบารุงรักษา
(ภาคปฏิบัติ)
 การตรวจประเมินประสิทธิภาพระบบบารุงรักษา (ภาคปฏิบัติ)

จัดโดย สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) โทร.0-2717-3000 ต่อ 81

