P19SU063P (2090601031461-210-2510-0258010)

กรุณาชาระค่าสัมมนาล่วงหน้าก่อนการอบรมสัมมนา 3 วัน

การวางแผนจัดทาระบบบารุงรักษา
เครื่องจักรกลโรงงานเชิงป้ องกัน (เชิงปฏิบัติ) รุ่นที่ 60
Preventive Maintenance
วันที่จัด วันพฤหัสบดีที่ 19 – วันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562
เวลา

09:00 – 16:30 น. (ลงทะเบียนเวลา 08.00 น.) รับจานวน 20 ท่าน

สมาชิก

5,700 + VAT 7% 399 = 6,099 บาท

(สมาชิก ส.ส.ท.,นักศึกษาปริ ญญาตรี , หน่วยงานราชการ, รัฐวิสาหกิจ)

สถานที่ ห้องสัมมนา สมาคมส่ งเสริ มเทคโนโลยี (ไทย–ญี่ปุ่น) ซอยพัฒนาการ 18 บุคคลทั่วไป 6,200 + VAT 7% 434 = 6,634 บาท
การสัมมนาเน้นเชิงปฏิบตั ิ สามารถนาไปประยุกต์ใช้งานได้จริ งในการจัดทาข้อมูล รายการมาตรฐานบารุ งรักษา เป็ นคู่มือบารุ งรักษาโรงงาน
การซ่อมบารุ งรักษาเครื่ องจักร อุปกรณ์ การผลิตเทคนิคการเขียนรายการมาตรฐานการบารุ งรักษา เครื่ องจักร อุปกรณ์ ตัวอย่าง เช่นอุปกรณ์ส่งกาลัง หน้า
แปลนขับ โซ่ขบั สายพานขับ มอเตอร์ไฟฟ้ า หม้อแปลงไฟฟ้ า หม้อไอน้ า ปั๊ มน้ า พัดลม เป็ นต้น เพื่อเป็ นแนวทาง ประยุกต์การเขียนมาตรฐานรายการการ
บารุ งรักษาด้วยตนเองนอกจากนี้จะแนะนาเทคนิคการวางแผนปฏิทิน เพื่อกาหนดงานบารุ งรักษารายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน รายสามเดือน รายหกเดือน
รายปี เป็ นต้น

หัวข้อการอบรมและสัมมนา

วันแรก
 ความสาคัญของงานบารุ งรักษา
 การพัฒนาระบบการซ่อมบารุ ง
 การประยุกต์เลือกใช้ระบบบารุ งรักษา
 เหตุผลที่ตอ้ งทาระบบบารุ งรักษาเชิงป้ องกัน(PM)
 กุญแจสาคัญที่ทาให้ระบบบารุ งรักษาเชิงป้ องกัน (PM) ประสพ
ความสาเร็ จ
 โครงสร้าง และการวางแผนจัดทาระบบบารุ งรักษาเชิงป้ องกัน (PM)
 การจัดทาทะเบียนเครื่ องจักร
 การพิจารณาเลือกเครื่ องจักรเข้าระบบซ่อมบารุ ง
 การจัดระดับความสาคัญเครื่ องจักร
 การจัดทาข้อมูล เครื่ องจักร อุปกรณ์โรงงาน ( Plant Data )
ฝึ กเชิงปฏิบัติ
 งานบารุ งรักษาเชิงป้ องกันสาคัญยิง่ 6 งาน (VDO)
 งานทาความสะอาด (Cleaning)
 งานหล่อลื่น (Lubrication)
 งานตรวจสภาพ ปรับแต่ง (Inspection And Adjustment)
 งานตรวจสุ ขภาพเครื่ องจักร (Condition Checking)
 งานทดสอบความถูกต้อง (Function Test)











วันที่สอง
วิธีการเขียนรายการมาตรฐาน ( Work Instruction = W
บารุ งรักษาเครื่ องจักร
ฝึ กเชิงปฏิบัติการเขียนรายการมาตรฐานบารุ งรักษา (WI)
เครื่ องจักรที่ดูแล รับผิดชอบด้วยตนเอง
KAIZEN
การจัดทาแม่แบบ ( Master ) คู่มือ บารุ งรักษาโรงงาน
ฝึ กเชิงปฏิบัติ
เทคนิคการวางแผนปฏิทินการซ่อมบารุ ง และ ฝึ กเชิงปฏิบัติ
การจัดทาใบงานบารุ งรักษาเครื่ องจักรตามแผนปฏิทิน
ฝึ กเชิงปฏิบัติ
ตัวอย่าง การออกแบบ ใบปฏิบตั ิงานมาตรฐาน ใบรายการ
ตรวจสภาพ บารุ งรักษาเครื่ องจักร
การประยุกต์ใช้โปรแกรม คอมพิวเตอร์ วางแผนระบบบารุ ง
สาธิตโปรแกรมซ่อมบารุ งรักษาเครื่ องจักร (CMMS)

คุณสมบัติผ้เู ข้ าอบรมและสั มมนา
 ผูจ้ ดั การ การผลิต  วิศวกร / ช่างเทคนิ คการซ่อมบารุ ง
 หัวหน้า-พนักงานควบคุมเดินเครื่ องจักรผูจ้ ดั การซ่อมบารุ ง
 ผูเ้ กี่ยวข้องงานซ่อมบารุ ง
วัตถุประสงค์

วิทยากร
คุณนพดล เจียมเลิศประเสริฐ
วิทยากร ที่ปรึ กษา วางระบบงานบารุ งรักษาเครื่ องจักรกล
ติดตั้ง และซ่อมบารุ งเครื่ องจักรกล โรงงานอุตสาหกรรม

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 200%

1. มีความรู้ความเข้าใจ ข้อสาคัญ ข้อดี ข้อเสี ย การประยุกต์ใช้
ระบบบารุ งรักษาแต่ละระบบ
2. มีความรู้ ความเข้าใจ การจัดทาข้อมูล การจัดทามาตรฐาน
บารุ งรักษาการวางแผน และการออกใบงานบารุ งรักษา ได้ดว้ ยตนเอง
3. สามารถประยุกต์ จัดทาระบบบารุ งรักษาเครื่ องจักร อุปกรณ์ได้
จัดโดย สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) โทร.0-2717-3000 ต่อ 81

