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กรุณาชําระคาสัมมนาลวงหนากอนการอบรมสัมมนา 3 วัน

การบริหารระบบบํารุงรักษา สําหรับผูบริหารระดับตน และหัวหนา
Maintenance Administration for Young Executive

วันที่จัด รุน 6 : วันจันทรที่ 4 – วันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน 2562

สมาชิก

เวลา

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

09:00 – 16:30 น. (ลงทะเบียนเวลา 08.00 น.) รับจํานวน 20 ทาน

สถานที่ หองสัมมนา สมาคมสงเสริมเทคโนโลยี (ไทย–ญี่ปุน) ซอยพัฒนาการ 18
สิ่งสําคัญ ที่ควบคูกับการผลิตอยางมีประสิทธิภาพที่ผูบริหาร
ตอ งเล็ ง เห็ น ความสํ า คัญ ก็ คือ การบริ ห ารระบบบํา รุ ง รั ก ษาอยา งมี
ประสิทธิภาพ เชนกัน เพื่อเลือกใช ระบบบริ หาร การบํารุงรักษาให
เหมาะสมตอบสนองกั บ แผนการผลิ ต ที่ ดี มี ต น ทุ น การบํ า รุ ง รั ก ษา
เหมาะสมที่ผูบริหารกลาววา “ทําPM ทําไมตองจายแพง ?” โดยทํา
ใหเครื่องจักรทํางานไดดีมีประสิทธิภาพอยางตอเนื่องอายุการใชงาน
ยาวนานลดการเสียหาย การขัดของ การเก็บสํารองวัสดุอะไหลลดลง
โดยใชการบริหารระบบบํารุงรักษาอยางมีประสิทธิภาพ
การสัมมนานี้ มุงเนนถึงการบริหารการเลือกระบบบํารุงรักษา
ที่เหมาะสมกับเครื่องจักรการผลิตเชิงปฏิบัติจากประสบการณงานจริง
พรอมวิธีการจัดทําระบบที่สามารถนําความรู ไปประยุกตใช ใหเกิดผล
ในโรงงานได
สิ่งที่คุณจะไดรับ
1. มีความรู ความเขาใจ การพัฒนาระบบบํารุงรักษา ที่แทจริง
ทุกระบบและการนําไปประยุกตใชงาน
2. หัวใจสําคัญของระบบบํารุงรักษา แตละระบบ และขั้นตอน
วิธีการจัดทําระบบ
3. การประยุกต Computer บริหารงาน ระบบบํารุงรักษาซอมบํารุง
4. การคํานวณหากําลังพล ชางซอม บํารุงรักษา และการพัฒนา
ทักษะ ฝมือ
5. การจัดผังฝายซอม และการวัดประเมินผลความสําเร็จ
ระบบซอมบํารุง
คุณสมบัติผูเขาอบรม
• ผูจัดการโรงงาน
• ผูจัดการฝายการผลิต / ฝายซอมบํารุง
• วิศวกร / หัวหนา และพนักงานที่จะพัฒนาสูระดับหัวหนา
บํารุงรักษา
• ผูสนใจทั่วไป
วิทยากร
คุณวินัย เวชวิทยาขลัง
ประสบการณ อดีตผูจัดการบํารุงรักษาและวางแผน
อดีตผูจัดการศูนยฝกอบรมทางเทคนิค
SCG ปูนซิเมนตไทย (ทาหลวง) จํากัด

คาใชจายในการฝกอบรมสามารถหักลดหยอนภาษีได 200%

5,700 + 399 (VAT 7%) = 6,099 บาท

บุคคลทั่วไป 6,200 + 434 (VAT 7%) = 6,634 บาท
หัวขอการอบรมและสัมมนา
วันแรก
• การพัฒนาระบบบํารุงรักษา
o ระบบเชิงรุก บํารุงรักษา Proactive Maintenance (PoM)
o ระบบเสียแลวซอม Breakdown Maintenance (BM)
o ระบบบํารุงรักษาเชิงปองกัน Preventive Maintenance(PM)
o ระบบบํารุงรักษาพยากรณ Predictive Maintenance (PdM)
o ระบบบํารุงรักษาเชิงปรับปรุงแกไข Corrective
Maintenance (CM)
o ระบบบํารุงรักษาความนาเชื่อถือและมั่นใจ Reliability
Centered Maintenance (RCM)
• ระบบบํารุงรักษาที่ทุกคนมีสวนรวม Total Productive
Maintenance (TPM)
• หัวใจสําคัญระบบบํารุงรักษาแตละระบบ, วิธีการเลือก และการ
จัดทําระบบบํารุงรักษา เชิงปฏิบัติ, ใหเหมาะกับเครื่องจักรการผลิต
• การบริหารระบบบํารุงรักษา ยุคใหมตองเริ่มจากระบบเชิงรุก
บํารุงรักษา(Proactive Maintenance) แลวจึงเปนระบบบํารุงรักษา
เชิงปองกัน( PM: Preventive Maintenance) และถาตองการลด
คาใชจาย และBreakdown ตองเปนระบบ ตรวจวัดสุขภาพ ทํานาย
อายุใชงานเปน Predictive Maintenance
• มีระบบตางๆแลวก็ตาม แตเครื่องจักร ยังมี Breakdown ตองแกไข
ปรับปรุงใหเหมาะกับการใชงาน เปนCM:Corrective Maintenance
o เครื่องมือ การวิเคราะห แกไขปญหา Why-Why Analysis
o Kaizen ในระบบบํารุงรักษา
วันที่สอง
• ถาตองการความนาเชื่อถือ มั่นใจในการใชงาน ทํางานเครื่องจักร
ตองเปนการบํารุงรักษา Reliability Centered Maintenance
(RCM)
• สุดทายเปนการบริหารจัดการเพื่อลดความสูญเสีย สูญเปลา เพื่อ
เพิ่มผลผลิตทั่วทั้งองคกรเปนระบบบํารุงรักษาที่ทุกคนมีสวนรวม
(TPM:Total Productive Maintenance)
• การประยุกตใช Computer บริหารงานซอมบํารุง
o โปรแกรมคอมพิวเตอรวางแผนบํารุงรักษา
o โปรแกรมคอมพิวเตอรวัดผลระบบซอม ประวัติการซอม
คาใชจายและงบประมาณคาซอมบํารุงรักษา
o โปรแกรมคอมพิวเตอรบริหารวัสดุ อะไหลบํารุงรักษา
• การคํานวณจํานวนกําลังพล ชางซอมบํารุงรักษา
o การพัฒนา ทักษะ และฝมือ ชางซอมบํารุง(Skill up)6 Basic
maintenance, การสรางผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน
• การจัดผังองคกร และการวัดประเมินความสําเร็จระบบซอม
บํารุงรักษา(KPI)
จัดโดย สมาคมสงเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุน) โทร.0-2717-3000 ตอ 81

