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การวางแผน



 หลักสูตรนี้เปนหลักสูตรที่มุงเนนใหความสำคัญในการบริหารงานทางดานการบำรุงรักษาเครื่องจักรอยางมีประสิทธิภาพ
สูงสุดรวมไปถึง  การวางกลยุทธในการวางแผน การจัดการ  การออกแบบ และการนำเอาเคร่ืองมือและระบบตางๆ  มาชวยเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการทำงานในเชิงรุกเพิ่มมากข้ึน  เชน   Project Design,  Shadow Programme ฯลฯ  และอีกหลายอยางที่ชวยใน
การสนับสนุนในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานแบบเชิงรุก   ดังนั้น  ในปจจุบันน้ีการแขงขันทางดานธุรกิจไดทวีความรุนแรง
เพิ่มมากข้ึน  ซึ่งทุกคนจนถึงผูบริหารระดับสูงไมสามารถท่ีจะปฏิเสธไดเลย   วาจะตองมีการวางแผนหรือนโยบายในการลดตนทุนการ
ผลิตคาใชจายที่ไมจำเปน   เพื่อความอยูรอดในการบริหาร  รวมไปถึงทำใหสินคาที่ผลิตมีตนทุนที่ต่ำกวาและมีคุณภาพท่ีดีกวาคูแขงขัน
ใหได

 ใบสมัคร
โครงการอบรมเรื่อง  การวางแผนเครื่องจักรกลเชิงปองกัน  รุนที่  11

ระหวางวันที่  27 - 28  เมษายน 2561
ณ  หองประชุม  อาคาร วสท.  จัดโดย  คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล  วสท.

หลักการและเหตุผล

วัตถุประสงค

กลุมเปาหมายผูเขาอบรม
 ผูบริหารระดับกลาง,  ผูจัดการแผนกซอมบำรุง, ผูจัดการแผนกวิศวกรรม,  วิศวกร,  หัวหนาแผนกชางเทคนิคที่ดูแล
รับผิดชอบทางดานเคร่ืองจักร,  PM  และผูที่เกี่ยวของ  รวมไปถึงผูที่สนใจท่ัวไป

กำหนดการ

ติดตอสอบถามและสมัครไดที่  วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ (วสท.)
โทร. 0-2184-4600-09   โทรสาร 0-2184-4662

E-mail: eit@eit.or.th   www.eit.or.th 
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(กรุณาเขียนชื่อ-นามสกุลตัวบรรจง เพ่ือความถูกตองของวุฒิบัตร)ขอสงรายชื่อเขารวมอบรบดังตอไปน้ี

อัตราคาลงทะเบียน หมายเหตุ
1. อัตราคาลงทะเบียนรวมภาษีเพ่ิม 7% 
2. วสท. ไดรับการยกเวนภาษีหัก ณ ที่จาย 3%
3. ทานที่ชำระคาลงทะเบียนในอัตราบุคคลทั่วไป สามารถใชสิทธิ์
    สมัครสมาชิก วสท. ฟรี 1 ป (ดาวโหลดใบสมัครไดที่ www.eit.or.th)
    พรอมยื่นในวันอบรมเทานั้น
4. ผูที่ผานการสัมมนาจะไดรับการบันทึกเปนผลงานการศึกษาตอเนื่อง
    (CDP)  18  หนวย

1.   กรณี วสท. เปนผูยกเลิกเนื่องจากเหตุใดก็ตาม  จะคืนเงินใหกับลูกคาเต็มจำนวน
2.   กรณีผูเขารวมไดลงทะเบียน (ชำระเงินแลว) แจงยกเลิกเนื่องจากเหตุใดก็ตามใหปฏิบัติดังตอไปน้ี
 -  แจงยกเลิกกอนวันจัดอบรม สัมมนา ดูงาน  30  วัน   คืนใหเต็มจำนวนของคาลงทะเบียน
 -  แจงยกเลิกกอนวันจัดอบรม สัมมนา ดูงาน  15  วัน   คืนให  80%  ของคาลงทะเบียน
 -  แจงยกเลิกกอนวันจัดอบรม สัมมนา ดูงาน  7   วัน    คืนให  50%  ของคาลงทะเบียน
 -  แจงยกเลิกกอนวันจัดอบรม สัมมนา ดูงาน  3   วัน    หรือภายในวันจัดงาน ไมคืนคาลงทะเบืยน

หมายเหตุ  กรณีโอนเงิน กรุณา FAX หลักฐานการชำระเงินมาที่ โทรสาร  0-2184-4662
 ระบุชื่อโครงการฯ  ชื่อผูเขารวม และที่อยูในการจัดสงใบเสร็จ

สมาชิก วสท.  3,200     บาท/ทาน

บุคคลท่ัวไป       4,000     บาท/ทาน

ขอปฏิบัติกรณีการยกเลิก อบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน ทั้งในและตางประเทศ และไดชำระเงินคาลงทะเบียนกอนลวงหนา ดังนี้

เงินสด  ณ  ที่ทำการสมาคม
เช็ค  สั่งจายสมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยฯ
โอนเงิน  เขาบัญชีเงินฝากออมทรัพยของสมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยฯ
 • ธนาคารไทยพาณิชย  สาขาสภากาชาดไทย  เลขที่  045-2-03026-1
 • ธนาคารกรุงเทพ       สาขาสุธวงศ     เลขที่  147-4-32388-6
 • ธนาคารกรุงไทย   สาขาจามจุรีสแควส เลขที่  162-0-09914-4

วันศุกรที่  27 เมษายน 2561 วันเสารที่   28 เมษายน 2561

•  จะไดทราบแนวทางในการวางแผนการซอมบำรุงรักษาเชิงปองกันแบบมืออาชีพ
•  สามารถนำไปใชในโรงงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุดในเร่ือง การบริหารและการจัดการ
•  ใหเขาใจถึงการบริหารอยางเปนระบบ
•  ไดเรียนรูกลยุทธและสามารถนำไปประยุกตใชไดอยางเหมาะสม

08.00 – 09.00 น.
 ลงทะเบียน
09.00 – 16.00 น. 
 บรรยายหัวขอ
   -  ประวัติของการบำรุงรักษา
   -  10 modules ของงานบำรุงรักษา
      ระดับ  World Class
   -  วัตถุประสงคของการบำรุงรักษา
   -  โครงสรางระบบงานซอมบำรุงเครื่องจักร
   -  กรณีศึกษา (1)
   -  ความรับผิดชอบของการบำรุงรักษา
   -  เทคนิคในการปรับปรุงเครื่องจักรทำงาน
      อยางมีประสิทธิภาพ
   -  การคำนวณดัชนีวัดประสิทธิภาพของเครื่องจักร
   -  การออกแบบการวางแผนเครื่องจักรเชิงปองกัน
   -  กรณีศึกษา (2)
   -  การกำหนดมาตรฐานการวางแผนการบำรุงรักษา
   -  กรณีศึกษา  (3)
   -  การปรับปรุงการลดตนทุน
   -  การปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงานของ
      เครื่องจักร
   -  การนำระบบ CMMS มาชวยในการวางแผน
      บำรุงรักษา

08.00 – 09.00 น.
 ลงทะเบียน
09.00 – 16.00 น.
 บรรยายหัวขอ
   -  การออกแบบ การวางแผนเครื่องจักรใหม
   -  กรณีศึกษา  (4)
   -  การเตรียมขอมูล
   -  การกำหนดแผนงานการบำรุงรักษา
   -  การออกแบบแผนการบำรุงรักษาภาพรวมพรอม
      ตาราง
   -  การออกแบบ Check Sheet
   -  การปรับปรุงอยางตอเนื่องดานการวางแผนการ
      บำรุงรักษา
   -  เทคนิคในการปรับปรุงเครื่องจักรทำงานอยางมี
      ประสิทธิภาพ
   -  กรณีศึกษา  (5)
   -  Why – Why Analysis
   -  Kaizen
   -  กลยุทธสู Zero breakdown
   -  การวิเคราะห 6  M และ SWOT Analysis
   -  กรณีศึกษา  (6)
16.00 – 16.15 น.
 ปดการอบรม

*** หมายเหตุ ***  1.  เวลา 10.30 - 10.45 น.  และเวลา 14.45 - 15.00 น.  พักรับประทานอาหารวาง 
               2.  เวลา 12.00 - 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน

การชำระเงิน


