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หนวยงาน/บริษัท ..............................................................................................................................................  

เลขที่      หมูที ่ ซอย  อาคาร 

ถนน  ตำบล/แขวง  อำเภอ/เขต 

จังหวัด  รหัสไปรษณีย  โทรศัพท 

โทรสาร  E-mail : 

ผูประสานงานโดย    โทรศัพท 

เลขที่ประจำตัวผูเสียภาษี                            สำนักงานใหญ        สาขา

ขอสำรองที่นั ่งดังตอไปนี้   กรุณาเขียนชื่อ-นามสกุลดวยตัวบรรจง เพื ่อความถูกตองของวุฒิบัตร

1. ชื่อ – นามสกุล ................................................................... เลขที่สมาชิก วสท. .......................................... 

2. ชื่อ – นามสกุล ................................................................... เลขที่สมาชิก วสท. .......................................... 

สมาชิก วสท.  5,400  บาท / ทาน
ขาราชการ, พนักงานรัฐวิสาหกิจ 6,600 บาท / ทาน
บุคคลทั่วไป  7,500  บาท / ทาน

อัตราคาลงทะเบียน

การอบรมเรื่องกรุณาเขียนชื่อ-นามสกุลดวยตัวบรรจง เพื ่อความถูกตองของวุฒิบัตร
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การชำระเงิน
 เงินสด  ณ ที่ทำการสมาคม  
 เช็ค  สั่งจายสมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยฯ
 โอนเงิน  เขาบัญชีเงินฝากออมทรัพยของ  สมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยฯ  
   • ธนาคารไทยพาณิชย สาขาสภากาชาดไทย  เลขที่ 045-2-03026-1 
   • ธนาคารกรุงเทพ     สาขาสุรวงศ         เลขที่ 147-4-32388-6

หมายเหตุ :     กรณีโอนเงินเงินเขาบัญชีธนาคาร  กรุณาแฟกซหลักฐานการชำระเงิน  พรอมระบุชื ่อผูเขาอบรม
  ที่อยูในการออกใบเสร็จ สงมาที่แฟกซ 0-2319-2710-1, 0-2184-4597-8

จัดโดย
คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล 

วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ (วสท.)

หมายเหตุ  1. อัตราคาลงทะเบียนรวมภาษีมูลคาเพิ่ม 7%    
   2. วสท. ไดรับการยกเวนภาษีหัก ณ ที่จาย 3%
  3. ทานที่ชำระคาลงทะเบียนในอัตราบุคคลทั่วไป สามารถใชสิทธิ์สมัครสมาชิก วสท. 
    ฟรี 1 ป (ดาวนโหลดใบสมัครสมาชิกไดที่ www.eit.or.th)  พรอมยื่นในวันอบรมเทานั้น
  4.   ผูที่ผานการสัมมนาจะไดรับการบันทึกเปนผลงานการศึกษาตอเนื่อง (DPU) 27 หนวย

ใบสมัคร การอบรมเรื่อง การบริหารงานซอมบำรุงแบบมืออาชีพ  รุนที่ 25
ระหวางวันที่  24 – 26  พฤศจิกายน  2560  หองประชุม  อาคาร วสท.

จัดโดย คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ  (วสท.)

การบริหารงานซอมบำรุง
แบบมืออาชีพ  รุนที ่25

ระหวางวันที่ 
24-26
พฤศจิกายน 2560 
ณ หองประชุม
อาคาร วสท.



หลักการเเละเหตุผล
 ดวยสภาวะเศรษฐกิจโลกและปญหาตางๆในดานงานซอมบำรุงเครื ่องจักร ทางบริหารระดับสูง

จึงใหความสำคัญตองาน วิศวกรรมซอมบำรุงเปนอยางมาก เพื่อหาแนวทางในการบริหารเครื่องจักร

ใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและสามารถลดคาใชจายในการซอมบำรุงลง พรอมทั ้งประสบความสำเร็จ

ตามเปาหมายที่วางแผนไวอีกดวย  ดังนั้นในหลักสูตรนี้ จึงไดออกแบบไว 12 Module เพื่อเปนหลักสูตร

ในการบริหารและการจัดการดานวิศวกรรมซอมบำรุง โดยเฉพาะ

ผูเขาอบรม 
 ผูบริหารดานอาคาร ผูจัดการฝายวิศวกรรม ผูจัดการแผนก หัวหนาแผนก และผู ที ่เกี ่ยวของ 

วิทยากร 

 โดย อ.จุมพล เกียรติสุวรรณ ตำแหนง  ผูจัดการฝายบำรุงรักษา (Maintenance Manager)

 IBM Storage Product Thailand Hitachi Global Storage Technologies (Thailand)

Module 3. CMMS 
 - นำ software มาใชในการควบคุมระบบการทำงานดาน maintenance 
 - รวบรวมจัดทำรายงานดานคาใชจายของเครื่องจักร
 - จัดทำรูปแบบการวางแผน Master P.M. 
 - รายงานการวิเคราะหปญหาของเครื่องจักรและนำไปวัดผล 
 -  กรณีศึกษา “การวิเคราะหปญหาเพื่อลดคาใชจาย”
Module 4. Management Support & Measures of  effectiveness
  - มีดัชนีในการวัดประสิทธิภาพของเครื่องจักรเพื่อนำมาวิเคราะหและแกไขรวมทั้ง
   วางแผนการปองกันเพื่อไมเกิดความเสียหายขึ้นอีก 
   - กรณีศึกษา  “การคำนวณหา ประสิทธิภาพเครื่องจักร  และ OEE”

วันเสารที่ 25 พฤศจิกายน  2560         
Module 5. Maintenance Task / Procedure
  - วางแผนในการจัดทำขั้นตอนในการปฏิบัติและซอมบำรุงเครื่องจักรโดยใชระบบ 
   ISO 9001 V.2000 เปนมาตรฐานในการทำงาน และสามารถวัดผลในทางดานปฏิบัติได  
Module 6. Maintenance planning scheduling 
  - มีการวางแผนการซอมบำรุงรักษาเครื่องจักร (P.M. : weekly / monthly / yearly)
   และนำมาวิเคราะหในการลดคาใชจายในการซอมเครื่องจักร
  - กรณีศึกษา  “การออกแบบ P.M. อยางมืออาชีพ”
Module 7. Work control 
  - การควบคุมระบบการทำงานในสวนของงานซอมบำรุง และการควบคุมคาใชจาย
   ตาง ๆ ภายในฝายวิศวกรรมซอมบำรุง สามารถนำมาวัดผลในแตละเดือน 
   เพื่อวางมาตรการ ในการทำงานใหเกิดประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น 
Module 8. Personnel skill / Training 
  - เปนการฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรดานเทคนิคใหมีความรูความสามารถในการ 
   ทำงานเพิ่มมากขึ้น ในเชิงนโยบายจัดทำเปนรูปแบบ Multi-skills เพื่อวัดผลเปน
            แบบ Skill –Gap 

กำหนดการ
วันศุกรที่ 24 พฤศจิกายน  2560         
Module 1. Maintenance Organization Structure 
 - มีการปรับเปลี่ยนบุคลากรและโครงสรางขององคกรใหเหมาะสมรวมถึงเพิ่ม
  ประสิทธิภาพในการทำงาน โดยนำดัชนีประสิทธิภาพในการทำงานมาวัดผลดาน
    การประหยัดคาใชจายในการซอมบำรุงเครื่องจักร  
     - วัฎจักรของการบำรุงรักษา 
        - กรณีศึกษา “การจัดองคกรอยางมีประสิทธิภาพ”
Module 2. Equipment Database 
 - การรวบรวมขอมูลของเครื่องจักรในโรงงานมาจัดทำเปน BOM รวมถึงในการ
  จัดทำ Inventory  spare part ของเครื่องจักรอีกดวย  
 - กรณีศึกษา “ การออกแบบฐานขอมูล ” สำหรับเครื่องจักรใหม

วันอาทิตยที่  26  พฤศจิกายน  2560         
Module 9. Shop Store Inventory  
  - การควบคุมพัสดุคงคลังและอะไหลอยางมีประสิทธิภาพในสวนงานซอมบำรุง 
   และสามารถทำใหกำลังการผลิตเปนไปตามแผนงานที่วางแผนไวโดยที่เครื่องจักร  
   ไมมี downtime หรือหยุดซอมแซมเลย  
  - กรณีศึกษา  “การคำนวณหา ROP & EOQ & ABC Analysis” 
Module 10. Continuous Improvement
  - มี tools หลายตัวในการพัฒนาและนำมาแกไขเพื่อปรับปรุงดานคุณภาพ, 
   Productivity , คาใชจายในการซอมแซมเครื่องจักร และดานเทคนิค เชน 
   TPM / TQM / QCC / 5S / ทักษะหัวหนางาน เปนตน  
  - กรณีศึกษา “นำแนวความคิด  Kaizen มาเพื่อลดคาใชจาย”
  - กรณีศึกษา “นำแนวความคิด  Kaizen มาเพื่อลดคาใชจาย”
Module 11. Proactive Maintenance 
  - คุณภาพในการทำงานดานการซอมบำรุง
  - แนวความคิด RCM 
  - แนวความคิด Why – Why Analysis 
  - กรณีศึกษา  Why – Why Analysis
Module 12. Lean Maintenance 
  - ความสัมพันธระวาง Lean Manufacturing กับ Lean Maintenance 
  - เปาหมายของ Lean Maintenance
  - การนำ Lean maintenance มาปรับปรุงและพัฒนาในระยะยาว

ข้อปฏิบัติกรณีการยกเลิก อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ทั ้งในและต่างประเทศ และได้ชำระเงินค่าลงทะเบียนก่อนล่วงหน้า ดังนี ้

   กรณี วสท. เป็นผู ้ยกเลิกเนื ่องจากเหตุใดก็ตาม จะคืนเงินให้กับลูกค้าเต็มจำนวน

   กรณีลูกค้าได้ลงทะเบียน (ชำระเงินแล้ว) แจ้งยกเลิกเนื ่องจากเหตุใดก็ตามขอให้ถือปฏิบัติดังต่อไปนี ้

 แจ้งยกเลิกก่อนวันจัด อบรม สัมมนา ดูงาน  30 วัน  คืนเงินให้เต็มจำนวนของค่าลงทะเบียน 

 แจ้งยกเลิกก่อนวันจัด อบรม สัมมนา ดูงาน  15 วัน  คืนเงินให้ 80% ของค่าลงทะเบียน

 แจ้งยกเลิกก่อนวันจัด อบรม สัมมนา ดูงาน   7 วัน คืนเงินให้ 50% ของค่าลงทะเบียน

 แจ้งยกเลิกก่อนวันจัด อบรม สัมมนา ดูงาน   3 วัน     หรือภายในวันจัดงาน ไม่คืนค่าลงทะเบียน


