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กรุณาชาระค่าสัมมนาล่วงหน้าก่อนการอบรมสัมมนา 3 วัน

ระบบเชิงรุกบารุงรักษาเครื่องจักรไร้ปัญหา
Proactive Maintenance
กันไว้ดีกว่าแก้ แย่แล้วจะแก้ไม่ทนั นี่คือ! การป้องกันเชิงรุก
วันที่จัด รุ่น 21 : วันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม 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
การป้องกันเชิงรุก เพื่อขจัด ป้องกัน เครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆ
ล่วงหน้าก่อนเกิดการขัดข้องหรือเสียหาย ถ้าสามารถวิเคราะห์ หยั่งรู้
รู้ทันต้นตอของแหล่งกาเนิดเกิดปัญหา ที่ทาให้เครื่องจักรเสียขัดข้อง
บ่อยๆ ซ้าแล้วซ้าอีก การบารุงรักษาขจัดปัญหาตั้งแต่แรกเริ่มก่อนการ
ใช้งาน จะทาให้เครื่องจักรอุปกรณ์มีอายุการใช้งานยาวนาน ทางานได้
ดี มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากขึ้ น ท าให้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ มี คุ ณ ภาพเพิ่ ม ผลผลิ ต
ลดค่าใช้จ่าย ลดการเก็บวัสดุอะไหล่
การสัมมนานี้เน้นเชิงประสบการณ์ การวิเคราะห์ หยั่งรู้ ปัญหา
สาเหตุการเสียขัดข้องบ่อยๆ (โรคประจาตัว) ของเครื่องจัก รแต่ละ
ประเภทและการบารุงรักษาแก้ไขเชิงรุก ขจัดปัญหาก่อนใช้งาน ทาให้
ท่านมีความรู้ความเข้าใจนาไปประยุกต์ใช้ในระบบงานบารุงรักษาได้
สิ่งที่ได้รับหลังอบรมและสัมมนา
 ได้แนวทางการจัดทาระบบ Proactive Maintenance
 ทาให้ตัดสินใจได้ว่า โรงงานของท่านก็พร้อมที่จะพัฒนาระบบ
บารุงรักษาเป็น Proactive maintenance พิกัดสุขภาพ
เครื่องจักร ค่าพิกัดเท่าไรถือว่า “ดี แย่ ต้องแก้ไข”
 ได้เทคนิคการตัดสินใจซ่อม ทานายอายุใช้งานเครื่องจักร
คุณสมบัติผู้เข้าอบรมและสัมมนา
 ผู้บริหาร ผู้จัดการฝ่ายซ่อม ฝ่ายผลิต วิศวกร ช่างเทคนิคซ่อม
บารุงและผู้สนใจทั่วไป

วิทยากร
คุณวินัย เวชวิทยาขลัง
วิทยากร ที่ปรึกษา วางระบบบารุงรักษา TPM และ PM
บริษัทชั้นนาหลายแห่ง
ประสบการณ์ทางานบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จากัด
หลักสูตรทีแ่ นะนาเพื่อต่อยอดการเรียนรู้
 การบารุงรักษาพยากรณ์ (เชิงปฏิบัติ)
 การปรับตั้งแนวเส้นตรงศูนย์กลางระหว่างเพลา (Alignment)
ด้วยไดอัลเกจ (Dial Gauge) ภาคปฏิบัติ
 การบารุงรักษาเครื่องจักร ด้วยวิธีการวัด-วิเคราะห์
การสั่นสะเทือน ภาคปฏิบัติ
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 200%

3,500 + 245 (VAT 7%) = 3,745 บาท

บุคคลทั่วไป 4,000 + 280 (VAT 7%) = 4,280 บาท
หัวข้อการอบรมและสัมมนา
 ความรู้ ความเข้าใจระบบบารุงรักษา Proactive Maintenance
และ Predictive Maintenance
๐ ระบบเชิงรุก บารุงรักษา (Proactive Maintenance) คืออะไร
๐ ระบบบารุงรักษาพยากรณ์ (Predictive Maintenance) คืออะไร
 ทาไมต้องทา Proactive Maintenance และ Predictive
Maintenance และใช้เมื่อไร
 การวิเคราะห์ หยั่งรู้ รู้ทันต้นตอ ปัญหา สาเหตุ การเสีย ขัดข้อง
บ่อยๆ (โรคประจาตัว) ของเครื่องจักร อุปกรณ์แต่ละประเภท
๐ Bearing, Motor, Gear box, Pump, Blower, Fan
Hydraulic, Pneumatic, Air Compressor, Shaft
 กลยุทธ์ เชิงรุกบารุงรักษา เพื่อขจัดปัญหาสาเหตุ ที่ทาให้เครื่องจักร
อุปกรณ์ เสีย ขัดข้องบ่อยๆ ก่อนใช้งาน
๐ การติดตั้งเครื่องจักร
๐ การปรับตั้งแนวศูนย์กลางระหว่างเพลา
๐ การวัด วิเคราะห์การสั่นสะเทือน
๐ การปรับสมดุลเครื่องจักร
๐ การวัด วิเคราะห์แบริ่ง
๐ การวัด วิเคราะห์ความร้อน
๐ การวัด วิเคราะห์เสียง
๐ การวัด วิเคราะห์รอยแตกร้าว รั่ว
๐ การตรวจ วิเคราะห์สารหล่อลื่น
๐ การวิเคราะห์ทางไฟฟ้า
 การถอด วิเคราะห์ต้นตอปัญหาชิ้นส่วนประกอบเครื่องจักร อุปกรณ์
๐ ค่าพิกัด ตัดสินใจ ค่าเท่าไร ถือว่าชิ้นส่วน เครื่องจักร สุขภาพ
“ดี แย่ ต้องแก้ไข”
 ขั้นตอนการทาระบบจะเริ่มต้นอย่างไรจะเลือกเครื่องจักรอุปกรณ์ ใด
มีขั้นตอน กระบวนการอย่างไร
 เทคนิค กลยุทธ์ ที่จะทาให้เครื่องจักร ไร้ปัญหา มีอะไรบ้าง
๐ Proactive Maintenance: PoM
๐ Preventive Maintenance: PM
๐ Self-Maintenance: SM
๐ Predictive Maintenance: PdM
 ตัวบ่งชี้ KPI ความสาเร็จของระบบ Proactive และ Predictive
Maintenance มีอะไรบ้าง
" รับจัดอบรมภายในองค์กร โทร.02-7173000-29 ต่อ 761-764 "

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

