Product Code : 06-046-007

หลักสูตร การบารุ งรักษาเชิงป้ องกัน (Preventive Maintenance)
ระยะเวลาอบรม 1 วัน
หลักการและเหตุผล
จากการที่อุตสาหกรรมในปั จจุบนั ต้ องอาศัยเครื่ องจักรเป็ นปั จจัยหลักในการผลิต ซึ่งหาก
เครื่ องจักรเกิ ดการขัดข้ องเดินไม่เต็มสมรรถนะ หรื อหยุดเสียหายเหนือการคาดการณ์ ย่อมส่งผล
กระทบต่อการส่งมอบที่ลา่ ช้ าและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ต่าลง อีกทังยั
้ งส่งผลกระทบต่อขวัญและ
กาลังใจของพนักงานอันเนื่องมาจากการควบคุมเครื่ องจักรที่ไม่ปลอดภัย ดังนันจึ
้ งมีความจาเป็ นต้ อง
ท าการป้ อ งกัน เพื่ อ ไม่ ใ ห้ เครื่ อ งขัด ข้ อ ง หรื อ หยุด โดยการใช้ ระบบการบ ารุ ง รั ก ษาเชิ ง ป้ อ งกั น
(Preventive Maintenance) เพื่อให้ เครื่ องจักรมีความพร้ อมในการใช้ งานได้ อย่างเต็มประสิทธิภาพ
อย่างต่อเนื่อง โดยหลักสูตรจะเน้ นการวางแผน PM (Preventive Maintenance) จากข้ อมูลและ
ประวัติเครื่ องจักรเพื่อให้ แผน PM มีความแม่นยาคาดการณ์ได้

คุณสมบัติผ้ เู ข้ าอบรม
พนักงานที่เกี่ยวข้ องกับการซ่อมบารุ งเครื่ องจักรหรื อผู้ที่ต้องการจะเพิ่มประสิทธิภาพของการ
บารุงรักษาในบริ ษัท
จานวนผู้เข้ าอบรม
กาหนดการอบรม
เวลา
9:00 – 12:00

วัตถุประสงค์
1. ตระหนักถึงความสาคัญของการบารุงรักษา ที่จะส่งผลกระทบต่อสถานประกอบการทังด้
้ าน
คุณภาพ ต้ นทุน และการส่งมอบ
2. เข้ าใจหลักการและขันตอนการท
้
า Preventive Maintenance
3. เพื่อให้ ความรู้และสามารถวางแผน Preventive Maintenance โดยการใช้ คา่ MTBF (Mean
Time Between Failure)

13:00 – 16:00

หัวข้ อฝึ กอบรม
1. แนวคิดของระบบการบารุงรักษา
2. โครงสร้ างและหน้ าที่ของการบารุงรักษา
3. ขันตอนการท
้
า Preventive Maintenance
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กิจกรรม





ความเป็ นมาและแนวคิดของระบบการบารุงรักษา
ความสาคัญของระบบการบารุงรักษา
โครงสร้ างและหน้ าที่ของการบารุงรักษา
ตัวชี ้วัดความสาเร็ จของระบบการบารุงรักษา

 ขันตอนการท
้
า Preventive Maintenance
- เตรี ยมการและเก็บข้ อมูล
- วิเคราะห์ข้อมูล
- กาหนดมาตรฐาน
- จัดทาแผน Preventive Maintenance
- ควบคุมและวัดผล

พักทานอาหารว่าง และเครื ่องดืม่ เวลา 10.30 – 10.45 น. และ 14.30 – 14.45 น.
พักทานอาหารกลางวัน เวลา 12.00-13.00 น.

วิธีการฝึ กอบรม
 การบรรยายจากวิทยากรที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์ในการให้ คาปรึกษาแนะนากับหน่วยงาน
ต่างๆ จากสถาบันเพิม่ ผลผลิตแห่งชาติ
 การศึกษาจากกรณีตวั อย่าง (Case Study) ฝึ กปฏิบตั ิ (Workshop)
In-house Training – Thailand Productivity Institute

30 คน

Page 1 of 2

FM-PD-02/02

Product Code : 06-046-007

หลักสูตร การบารุ งรักษาเชิงป้ องกัน (Preventive Maintenance)
ระยะเวลาอบรม 1 วัน
อุปกรณ์ ประกอบการอบรม
รายการ
1. เครื่ อง LCD PROJECTOR
2. กระดานไวท์บอร์ ด หรื อ FLIP CHART และปากกาเคมี

1 เครื่ อง

ราคาค่ าบริการ
 วันจันทร์ – ศุกร์
ราคาวันละ
25,000 บาท
 วันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
ราคาวันละ
31,250 บาท
หมายเหตุ :
 ราคานี ้ไม่รวมค่าเดินทาง ค่าที่พกั (ถ้ ามี) และยังไม่รวมค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม VAT 7 %
 สถาบันได้ รับยกเว้ นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
 สถาบันจัดเตรี ยมเอกสารประกอบการอบรมตามจานวนผู้เข้ าร่วมที่ระบุในเอกสารเสนอ
งาน
*** ค่ าใช้ จ่ายในการฝึ กอบรมสามารถลดหย่ อนภาษีเงินได้
ตามประกาศ พ.ร.บ. ส่ งเสริมพัฒนาฝี มือแรงงาน ***
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