การอบรมเรือง การวางแผนเครืองจักรกลเชิงป้ องกัน รุ่นที 2
ระหว่างวันที
– 28 เมษายน พ.ศ.
ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.
จัดโดย คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครืองกล วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)

หลักการและเหตุผล

หลักสูตรนี เป็ นหลักสูตรทีมุ่งเน้นให้ความสําคัญในการบริหารงานทางด้านการบํารุงรักษาเครืองจักรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
รวมไปถึง การวางกลยุทธ์ในการวางแผน การจัดการ การออกแบบ และการนําเอาเครืองมือและระบบต่างๆ มาช่วยเพิมประสิทธิภาพ
ในการทํางานในเชิงรุกเพิมมากขึน เช่น Project Design, Shadow Programme ฯลฯ และอีกหลายอย่างทีช่วยในการสนับสนุ นในการ
เพิมประสิทธิภาพในการบริหารงานแบบเชิงรุก ดังนัน ในปั จจุบนั นี การแข่งขันทางด้านธุรกิจได้ทวีความรุนแรงเพิมมากขึน ซึงทุกคน
จนถึงผูบ้ ริหารระดับสูงไม่สามารถทีจะปฏิเสธได้เลย ว่าจะต้องมีการวางแผนหรือนโยบายในการลดต้นทุนการผลิตค่าใช้จ่ายทีไม่จาํ เป็ น
เพือความอยูร่ อดในการบริหาร รวมไปถึงทําให้สินค้าทีผลิตมีตน้ ทุนทีตํากว่าและมีคุณภาพทีดีกว่าคู่แข่งขันให้ได้
วัตถุประสงค์
จะได้ทราบแนวทางในการวางแผนการซ่อมบํารุงรักษาเชิงป้ องกันแบบมืออาชีพ
สามารถนําไปใช้ในโรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดในเรือง การบริหารและการจัดการ
ให้เข้าใจถึงการบริหารอย่างเป็ นระบบ
ได้เรียนรูก้ ลยุทธ์และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม
คุณสมบัติ
ผูบ้ ริหารระดับกลาง, ผูจ้ ดั การแผนกซ่อมบํารุง, ผูจ้ ดั การแผนกวิศวกรรม, วิศวกร, หัวหน้าแผนกช่างเทคนิ คทีดูแล
รับผิดชอบทางด้านเครืองจักร, PM และผูท้ ีเกียวข้อง รวมไปถึงผูท้ ีสนใจทัวไป

อ.จุมพล เกียรติสุวรรณ์

ผูจ้ ดั การฝ่ ายบํารุงรักษา (Maintenance Manager) /IBM Storage Product Thailand
Hitachi Global Storage Technologies (Thailand)
มีประสบการณ์งานด้านภาคอุตสาหกรรมมากกว่า 20 ปี
และเป็ นวิทยากรให้กบั องค์กรชันนํ าทัวประเทศ

กําหนดการ
วันเสาร์ที

เมษายน พ.ศ.

08.30 – 09.00 น.
ลงทะเบียน
09.00 – 16.00 น.
บรรยายหัวข้อ
-ประวัติของการบํารุงรักษา
-10 modules ของงานบํารุงรักษาระดับ World Class
-วัตถุประสงค์ของการบํารุงรักษา
-โครงสร้างระบบงานซ่อมบํารุงเครืองจักร
-กรณีศึกษา (1)
-ความรับผิดชอบของการบํารุงรักษา
-เทคนิ คในการปรับปรุงเครืองจักรทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ
-การคํานวณดัชนี วดั ประสิทธิภาพของเครืองจักร
-การออกแบบการวางแผนเครืองจักรเชิงป้ องกัน
-กรณีศึกษา (2)
-การกําหนดมาตรฐานการวางแผนการบํารุงรักษา
-กรณีศึกษา (3)
-การปรับปรุงการลดต้นทุน
-การปรับปรุงประสิทธิภาพในการทํางานของเครืองจักร
-การนําระบบ CMMS มาช่วยในการวางแผนบํารุงรักษา

วันอาทิตย์ที

เมษายน พ.ศ.

08.30 – 09.00 น.
ลงทะเบียน
09.00 – 16.00 น.
บรรยายหัวข้อ
-การออกแบบ การวางแผนเครืองจักรใหม่
-กรณีศึกษา (4)
-การเตรียมข้อมูล
-การกําหนดแผนงานการบํารุงรักษา
-การออกแบบแผนการบํารุงรักษาภาพรวมพร้อมตาราง
-การออกแบบ Check Sheet
-การปรับปรุงอย่างต่อเนื องด้านการวางแผนการบํารุงรักษา
-เทคนิ คในการปรับปรุงเครืองจักรทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ
-กรณีศึกษา (5)
-Why – Why Analysis
-Kaizen
-กลยุทธ์สู่ Zero breakdown
-การวิเคราะห์ 6 M และ SWOT Analysis
-กรณีศึกษา (6)
-ปิ ดการอบรม

หมายเหตุ พักรับประทานอาหารว่างเวลา . – . น. และเวลา .
พักรับประทานอาหารกลางวันเวลา . – . น.

–

.

น.

-ใบสมัครการอบรมเรือง การวางแผนเครืองจักรกลเชิงป้ องกัน รุ่นที
ระหว่างวันที
– 28 เมษายน พ.ศ.

PDU 18 หนวย

ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.
จัดโดย คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครืองกล วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ.
หนวยงาน/บริษัท .................................................................................................................................................................
เลขที่ ........................ หมูที่ ................................ อาคาร ................................................ ซอย ..............................................
ถนน ..........................................................................ตําบล/แขวง............................................................................................
อําเภอ/เขต ................................................... จังหวัด .............................................. รหัสไปรษณีย........................................
โทรศัพท ............................................................................... โทรสาร........................................................................................
E-mail : ....................................................................................................................................................................................
ผูประสานงานโดย ...................................................................................... โทรศัพท ............................................................
เลขประจําตัวผูเสียภาษี ..................................................................  สํานักงานใหญ  สาขา .....................................
ขอสํารองรายชื่อเขารวมอบรมดังนี้ (กรุณาเขียนชื่อ-นามสกุลตัวบรรจง เพื่อความถูกตองของวุฒิบัตร)
1. ชื่อ–นามสกุล ..................................................................................................เลขที่สมาชิก วสท. ...................................
2. ชื่อ–นามสกุล ..................................................................................................เลขที่สมาชิก วสท. ...................................
 สมาชิก วสท.
 ขาราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ
 บุคคลทัว่ ไป

4,500 บาท/ทาน
5,500 บาท/ทาน
6,500 บาท/ทาน

หมายเหตุ 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 ทั้งในและตางประเทศ และไดชําระเงินคาลงทะเบียนกอนลวงหนา ดังนี้
 กรณี วสท. เปนผูยกเลิกเนื่องจากเหตุใดก็ตาม จะคืนเงินใหกับลูกคาเต็มจํานวน
 กรณีลูกคาไดลงทะเบียน (ชําระเงินแลว) แจงยกเลิกเนื่องจากเหตุใดก็ตามขอใหถือปฏิบัติดังตอไปนี้
 แจงยกเลิกกอนวันจัด อบรม สัมมนา ดูงาน 30 วัน
คืนเงินใหเต็มจํานวนของคาลงทะเบียน
 แจงยกเลิกกอนวันจัด อบรม สัมมนา ดูงาน 15 วัน
คืนเงินให 80% ของคาลงทะเบียน
 แจงยกเลิกกอนวันจัด อบรม สัมมนา ดูงาน 7 วัน
คืนเงินให 50% ของคาลงทะเบียน
 แจงยกเลิกกอนวันจัด อบรม สัมมนา ดูงาน 3 วัน หรือภายในวันจัดงาน ไมคืนคาลงทะเบียน

เช็ค
โอนเงิน

การชําระเงิน
สั่งจายสมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยฯ
เขาบัญชีเงินฝากออมทรัพยของ สมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยฯ
ธนาคารไทยพาณิชย
สาขาสภากาชาดไทย
เลขที่ 045-2-03026-1
ธนาคารกรุงเทพ
สาขาสุรวงศ
เลขที่ 147-4-32388-6

กรณีโอนเงินเงินเขาบัญชีธนาคาร กรุณาแฟกซหลักฐานการชําระเงิน พรอมระบุชื่อผูเขาอบรม ที่อยูในการออกใบเสร็จ สงมาที่แฟกซ 0-23184-4662

สนใจเข้ารับการอบรมหรือต้องการข้อมูลเพิมเติมติดต่อ คุณสุพรรณีย์ แสนภักดี
Tel:( ) ถึง ต่อ
, FAX:(02)184-4662
E-mail : supannee@eit.or.th , Website : www.eit.or.th

