
การอบรมเรอืง   การวางแผนเครอืงจกัรกลเชิงป้องกัน  รุ่นที 2 
ระหว่างวนัท ี 1 – 22  กนัยายน  พ.ศ.  
ณ   หอ้งประชุม  อาคาร วสท.   

 จดัโดย  คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครืองกล   วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถมัภ ์  (วสท.) 
 

หลกัการและเหตผุล 
 หลกัสูตรนีเป็นหลกัสูตรทีมุ่งเนน้ใหค้วามสาํคญัในการบริหารงานทางดา้นการบาํรุงรกัษาเครืองจกัรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

รวมไปถึง  การวางกลยุทธใ์นการวางแผน การจดัการ  การออกแบบ และการนําเอาเครืองมือและระบบต่างๆ  มาช่วยเพิมประสิทธิภาพ

ในการทาํงานในเชิงรุกเพมิมากขนึ  เช่น   Project Design,  Shadow Programme ฯลฯ  และอกีหลายอยา่งทีช่วยในการสนับสนุนในการ

เพิมประสิทธิภาพในการบริหารงานแบบเชิงรุก   ดงันัน  ในปัจจุบนันีการแขง่ขนัทางดา้นธุรกจิไดท้วีความรุนแรงเพิมมากขนึ ซึงทุกคน

จนถึงผูบ้ริหารระดบัสูงไม่สามารถทีจะปฏเิสธไดเ้ลย  ว่าจะตอ้งมีการวางแผนหรือนโยบายในการลดตน้ทุนการผลิตคา่ใชจ้่ายทีไม่จาํเป็น   

เพือความอยูร่อดในการบริหาร  รวมไปถึงทาํใหส้ินคา้ทีผลิตมีตน้ทุนทีตาํกว่าและมีคุณภาพทีดีกว่าคู่แขง่ขนัใหไ้ด ้

วตัถุประสงค ์ จะไดท้ราบแนวทางในการวางแผนการซ่อมบาํรุงรกัษาเชิงป้องกนัแบบมืออาชีพ 

สามารถนําไปใชใ้นโรงงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุดในเรือง การบริหารและการจดัการ 

ใหเ้ขา้ใจถึงการบริหารอยา่งเป็นระบบ 

ไดเ้รียนรูก้ลยุทธแ์ละสามารถนําไปประยุกตใ์ชไ้ดอ้ยา่งเหมาะสม 

คุณสมบตั ิ ผูบ้ริหารระดบักลาง,  ผูจ้ดัการแผนกซ่อมบาํรุง, ผูจ้ดัการแผนกวศิวกรรม,  วิศวกร,  หวัหน้าแผนกช่างเทคนิคทีดูแล

รบัผิดชอบทางดา้นเครืองจกัร,  PM  และผูที้เกียวขอ้ง  รวมไปถึงผูที้สนใจทวัไป 
 

   อ.จุมพล  เกียรตสุิวรรณ ์

   ผูจ้ดัการฝ่ายบาํรุงรกัษา (Maintenance Manager)  /IBM  Storage Product Thailand  

 Hitachi Global Storage Technologies (Thailand) 

 มีประสบการณ์งานดา้นภาคอุตสาหกรรมมากกวา่ 20 ปี 

 และเป็นวิทยากรใหก้บัองคก์รชนันําทัวประเทศ 
 

กาํหนดการ 
วันศุกรที์  1 กนัยายน พ.ศ.  วันเสารที์   กนัยายน พ.ศ.  

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน 

09.00 – 16.00 น. บรรยายหวัขอ้ 

-ประวติัของการบาํรุงรกัษา 

-10 modules ของงานบาํรุงรกัษาระดบั  World Class 

-วตัถุประสงคข์องการบาํรุงรกัษา 

-โครงสรา้งระบบงานซ่อมบาํรุงเครืองจกัร 

-กรณีศึกษา (1) 
-ความรบัผิดชอบของการบาํรุงรกัษา 

-เทคนิคในการปรบัปรุงเครืองจกัรทาํงานอยา่งมีประสิทธิภาพ 

-การคาํนวณดชันีวดัประสิทธิภาพของเครืองจกัร 

-การออกแบบการวางแผนเครืองจกัรเชิงป้องกนั 

-กรณีศึกษา (2) 
-การกาํหนดมาตรฐานการวางแผนการบาํรุงรกัษา 

-กรณีศึกษา  (3) 
-การปรบัปรุงการลดตน้ทุน 

-การปรบัปรุงประสิทธิภาพในการทาํงานของเครืองจกัร 

-การนําระบบ CMMS มาช่วยในการวางแผนบาํรุงรกัษา 

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน 

09.00 – 16.00 น. บรรยายหวัขอ้ 

-การออกแบบ การวางแผนเครืองจกัรใหม ่

-กรณีศึกษา  (4) 
-การเตรียมขอ้มลู 

-การกาํหนดแผนงานการบาํรุงรกัษา 

-การออกแบบแผนการบาํรุงรกัษาภาพรวมพรอ้มตาราง 

-การออกแบบ Check Sheet 

-การปรบัปรุงอยา่งต่อเนืองดา้นการวางแผนการบาํรุงรกัษา 

-เทคนิคในการปรบัปรุงเครืองจกัรทาํงานอยา่งมีประสิทธิภาพ 

-กรณีศึกษา  (5) 
-Why – Why Analysis 

-Kaizen 

-กลยุทธส์ู่ Zero breakdown 

-การวิเคราะห ์6  M และ SWOT Analysis 

-กรณีศึกษา  (6) 
-ปิดการอบรม 

หมายเหต ุ  พกัรบัประทานอาหารวา่งเวลา .  – .   น. และเวลา .  – .   น. 

พกัรบัประทานอาหารกลางวนัเวลา .  – .   น. 



-ใบสมคัร-  

การอบรมเรือง   การวางแผนเครอืงจกัรกลเชิงป้องกนั  รุ่นท ี  
ระหวา่งวนัที   – 22  กนัยายน พ.ศ.  

ณ   หอ้งประชุม  อาคาร วสท. 

จดัโดย  คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครืองกล  วศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ. 
 

หนวยงาน/บรษิัท    .................................................................................................................................................................   

เลขที ่........................ หมูที่ ................................ อาคาร ................................................   ซอย   ..............................................  

ถนน .......................................................................... ตําบล/แขวง ............................................................................................  

อําเภอ/เขต ...................................................  จังหวัด ..............................................  รหัสไปรษณีย ........................................  

โทรศัพท ............................................................................... โทรสาร ........................................................................................  

E-mail : ....................................................................................................................................................................................  

ผูประสานงานโดย ......................................................................................  โทรศพัท  ............................................................  

เลขประจําตัวผูเสียภาษี  ..................................................................    สํานักงานใหญ    สาขา  .....................................  
 

ขอสํารองรายชื่อเขารวมอบรมดังนี้    (กรุณาเขียนชื่อ-นามสกลุตัวบรรจง เพื่อความถูกตองของวุฒิบัตร) 

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

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

อัตราคาลงทะเบียน 
  สมาชิก วสท.       4,000 บาท/ทาน 
  ขาราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ /บุคคลทั่วไป  5,000 บาท/ทาน 

 หมายเหต ุ  1. อัตราคาลงทะเบียนรวมภาษีมูลคาเพิ่ม 7%      2. วสท. ไดรับการยกเวนภาษีหัก ณ ที่จาย 3% 
               3. ทานที่ชําระคาลงทะเบียนในอัตราบุคคลทั่วไป สามารถใชสิทธิ์สมัครสมาชิก วสท.  

             ฟรี 1 ป  (ดาวนโหลดใบสมัครสมาชิกไดที่  www.eit.or.th )  พรอมยื่นในวันอบรมเทานั้น 
 

ขอปฏิบัติกรณีการยกเลิก อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ท้ังในและตางประเทศ และไดชําระเงินคาลงทะเบียนกอนลวงหนา ดังนี ้
   กรณี วสท. เปนผูยกเลิกเน่ืองจากเหตุใดก็ตาม จะคืนเงินใหกับลูกคาเต็มจํานวน 
   กรณีลูกคาไดลงทะเบียน (ชําระเงินแลว) แจงยกเลิกเน่ืองจากเหตุใดก็ตามขอใหถือปฏิบัติดังตอไปนี้ 

 แจงยกเลิกกอนวันจัด อบรม สัมมนา ดูงาน  30 วัน  คนืเงินใหเต็มจํานวนของคาลงทะเบียน  

 แจงยกเลิกกอนวันจัด อบรม สัมมนา ดูงาน  15 วัน  คนืเงินให 80% ของคาลงทะเบียน 

 แจงยกเลิกกอนวันจัด อบรม สัมมนา ดูงาน   7 วัน คืนเงินให 50% ของคาลงทะเบียน 

 แจงยกเลิกกอนวันจัด อบรม สัมมนา ดูงาน   3 วัน  หรือภายในวนัจัดงาน ไมคืนคาลงทะเบียน 
 

การชําระเงิน 

เช็ค        สั่งจายสมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยฯ 
โอนเงิน      เขาบัญชีเงินฝากออมทรัพยของ    สมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยฯ   

ธนาคารไทยพาณิชย  สาขาสภากาชาดไทย    เลขที่ 045-2-03026-1  
ธนาคารกรุงเทพ  สาขาสุรวงศ            เลขที่ 147-4-32388-6 

กรณีโอนเงินเงินเขาบัญชีธนาคาร  กรุณาแฟกซหลักฐานการชําระเงิน  พรอมระบุชื่อผูเขาอบรม ที่อยูในการออกใบเสร็จ สงมาท่ีแฟกซ 0-23184-4662 
 

 สนใจเขา้รบัการอบรมหรือตอ้งการขอ้มูลเพิมเติมติดต่อ คุณสุพรรณีย ์ แสนภกัดี 

Tel:( ) -  ถึง  ต่อ , FAX:(02)184-4662 

E-mail : supannee@eit.or.th , Website : www.eit.or.th 

PDU 18 หนวย 


