Product Code : 06-046-006

หลักสูตร การบารง รรักาาชิรวารแผน (Planned Maintenance)
ระยะชวลาอบรม 1 วัน
หลักการและชหตงผล
ในปั จจุบันเครื่ องจักรได้ กลายเป็ นส่วนประกอบที่สาคัญในการผลิต ถูกทาให้ เป็ นระบบ
อัตโนมัติ มีความซับซ้ อนมากยิ่งขึ ้น และโดยมากแล้ วปริ มาณของเครื่ องจักรจะมากกว่าจานวนของ
พนักงานซ่อมบารุง ถ้ าบริ ษัทขาดการจัดทาระบบบารุ งรักษาเครื่ องจักรที่ดีจะทาให้ เครื่ องจักรมีการ
ขัดข้ องเสียหายบ่อย เครื่ องจักรเดินได้ ไม่เต็มประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพ ต้ นทุนการผลิต และ
การส่งมอบสินค้ า
การบารุ งรักษาเชิงวางแผน (Planned Maintenance) เป็ นกิจกรรมหลักที่สาคัญกิจกรรมหนึ่งของ
TPM ซึง่ มีแนวคิดในการสร้ างระบบบารุ งรักษาที่มีป ระสิทธิภาพตลอดช่วงอายุของเครื่ องจักร เพื่อให้
เครื่ องจักรทางานได้ อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีเป้าหมายหลักคือ การเสียหายของเครื่ องจักร
เป็ นศูนย์ (Zero Failure)

วธีการฝึ กอบรม
การบรรยาย กรณีตวั อย่าง (Case Study) และฝึ กปฏิบตั ิ (Workshop)
คงณสมบัตผู้ชข้ าอบรม
 พนักงานที่เกี่ยวข้ องกับการซ่อมบารุงเครื่ องจักร
 ผู้ที่ต้องการจะเพิ่มประสิทธิภาพของการบารุงรักษาในองค์กร
จานวนผู้ชข้ าอบรม
กาหนดการอบรม
เวลา
9:00 – 12:00

วัตถงประสรค์
1. ตระหนักถึงความสาคัญของการบารุงรักษาทีจ่ ะส่งผลกระทบต่อสถานประกอบการทังในด้
้ าน
คุณภาพ ต้ นทุน และการส่งมอบ
2. เข้ าใจหลักการของ TPM และความสาคัญของการบารุงรักษาเชิงวางแผน
3. สามารถนาความรู้เรื่ องการบารุงรักษาเชิงวางแผนกลับไปประยุกต์ใช้ ได้ ในองค์กร
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กิจกรรม





แนวคิด และ หลักการของ TPM
แนวทางการทาให้ เครื่ องจักรขัดข้ องเป็ นศูนย์
ระบบการบารุงรักษาเชิงวางแผน (Planned Maintenance)
ความสัมพันธ์ระหว่าง Planned Maintenance กับ Autonomous
Maintenance

 ขันตอนการด
้
าเนินกิจกรรม Planned Maintenance
- การประเมินเครื่ องจักรและสภาพปั ญหา
- การแก้ ไขปรับปรุงจุดบกพร่อง
- การจัดทาระบบและวางแผนบารุงรักษา
- การวัดผลการบารุงรักษา
- การประยุกต์ใช้ Planned Maintenance ในองค์การ
พักทานอาหารว่าง และเครื ่องดืม่ เวลา 10.30 – 10.45 น. และ 14.30 – 14.45 น.
พักทานอาหารกลางวัน เวลา 12.00-13.00 น.

13:00 – 16:00

หัวข้ อฝึ กอบรม
1. แนวคิด และ หลักการของ TPM
2. แนวทางการทาให้ เครื่ องจักรขัดข้ องเป็ นศูนย์
3. ระบบการบารุงรักษาเชิงวางแผน (Planned Maintenance) และความสัมพันธ์กบั Autonomous
Maintenance
4. ขันตอนการด
้
าเนินกิจกรรม Planned Maintenance
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หลักสูตร การบารง รรักาาชิรวารแผน (Planned Maintenance)
ระยะชวลาอบรม 1 วัน
องปกรณ์ ประกอบการอบรม
รายการ
1. เครื่ อง LCD PROJECTOR
2. กระดานไวท์บอร์ ด หรื อ FLIP CHART และปากกาเคมี

1 เครื่ อง

ราคาค่ าบรการ
 วันจันทร์ – ศุกร์
ราคาวันละ
25,000 บาท
 วันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
ราคาวันละ
31,250 บาท
หมายชหตง :
 ราคานี ้ไม่รวมค่าเดินทาง ค่าที่พกั (ถ้ ามี) และยังไม่รวมค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม VAT 7 %
 สถาบันได้ รับยกเว้ นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
 สถาบันจัดเตรี ยมเอกสารประกอบการอบรมตามจานวนผู้เข้ าร่วมที่ระบุในเอกสารเสนองาน
*** ค่ าใิ้ จ่ายในการฝึ กอบรมสามารถลดหย่ อนภาาีชรนได้
ตามประกาศ พ.ร.บ. ส่ รชสรมพัฒนาฝี มือแรรราน ***
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