PDU 27 หน่วย

การอบรมเรื่อง การบริหารงานซ่อมบารุงแบบมืออาชีพ รุ่นที่ 31
ระหว่างวันที่ 24-26 พฤษภาคม พ.ศ.2562
ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.
จัดโดย คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล วสท.
ด้วยสภาวะเศรษฐกิจโลกและปัญหาต่าง ๆ ในด้านงานซ่อมบารุงเครือ่ งจักร ทางบริหารระดับสูง จึงให้ความสาคัญต่อ
งานวิศวกรรมซ่อมบารุงเป็นอย่างมาก
เพื่อหาแนวทางในการบริหารเครือ่ งจักรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและสามารถลด
ค่าใช้จา่ ยในการซ่อมบารุงลง พร้อมทัง้ ประสบความสาเร็จตามเป้าหมายทีว่ างแผนไว้อีกด้วย
ดังนัน้ ในหลักสูตรนี้ จึงได้ออกแบบไว้ 12 Module เพือ่ เป็นหลักสูตรในการบริหารและการจัดการด้านวิศวกรรมซ่อม
บารุง โดยเฉพาะ

ผู้เข้าอบรม
ผู้บริหารด้านอาคาร ผู้จดั การฝ่ายวิศวกรรม ผูจ้ ัดการแผนก

หัวหน้าแผนก และผูท้ ี่เกี่ยวข้อง

วิทยากรโดย

อ.จุมพล เกียรติสุวรรณ์
ผู้จัดการฝ่ายบารุงรักษา (Maintenance Manager)
IBM Storage Product Thailand
Hitachi Global Storage Technologies (Thailand)
กาหนดการ
วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2562
08.30 – 09.00 น.
Module 1.

Module 2.

Module 3.

Module 4.

ลงทะเบียน รับเอกสาร
Maintenance Organization Structure
- มีการปรับเปลี่ยนบุคลากรและโครงสร้างขององค์กรให้เหมาะสมรวมถึงเพิม่
ประสิทธิภาพในการทางาน โดยนาดัชนีประสิทธิภาพในการทางานมาวัดผลด้าน
การประหยัดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบารุงเครือ่ งจักร
- วัฎจักรของการบารุงรักษา
- กรณีศกึ ษา “ การจัดองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ ”
Equipment Database
- การรวบรวมข้อมูลของเครือ่ งจักรในโรงงานมาจัดทาเป็น BOM รวมถึงในการ
จัดทา Inventory spare part ของเครือ่ งจักรอีกด้วย
- กรณีศึกษา “ การออกแบบฐานข้อมูล ” สาหรับเครือ่ งจักรใหม่
CMMS
- นา software มาใช้ในการควบคุมระบบการทางานด้าน maintenance
- รวบรวมจัดทารายงานด้านค่าใช้จ่ายของเครื่องจักร
- จัดทารูปแบบการวางแผน Master P.M.
- รายงานการวิเคราะห์ปญั หาของเครื่องจักรและนาไปวัดผล
- กรณีศึกษา “ การวิเคราะห์ปญั หาเพื่อลดค่าใช้จ่าย”
Management Support & Measures of effectiveness
- มีดัชนีในการวัดประสิทธิภาพของเครื่องจักรเพือ่ นามาวิเคราะห์และแก้ไขรวมทั้ง
วางแผนการป้องกันเพือ่ ไม่เกิดความเสียหายขึ้นอีก
- กรณีศกึ ษา “การคานวณหา ประสิทธิภาพเครื่องจักร และ OEE”

วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2562
Module 5.

Module 6.

Module 7.

Module 8.

Maintenance Task / Procedure
- วางแผนในการจัดทาขั้นตอนในการปฏิบัตแิ ละซ่อมบารุงเครื่องจักรโดยใช้ระบบ
ISO 9001 V.2000 เป็นมาตรฐานในการทางาน และสามารถวัดผลในทางด้านปฏิบตั ิได้
Maintenance planning scheduling
- มีการวางแผนการซ่อมบารุงรักษาเครือ่ งจักร (P.M. : weekly / monthly /yearly)
และนามาวิเคราะห์ในการลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมเครือ่ งจักร
- กรณีศกึ ษา “การออกแบบ P.M. อย่างมืออาชีพ”
Work control
- การควบคุมระบบการทางานในส่วนของงานซ่อมบารุง และการควบคุมค่าใช้จา่ ย
ต่าง ๆ ภายในฝ่ายวิศวกรรมซ่อมบารุง สามารถนามาวัดผลในแต่ละเดือน
เพื่อวางมาตรการ ในการทางานให้เกิดประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
Personnel skill / Training
- เป็นการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรด้านเทคนิคให้มคี วามรูค้ วามสามารถในการ
ทางานเพิม่ มากขึ้น ในเชิงนโยบายจัดทาเป็นรูปแบบ Multi-skills เพือ่ วัดผลเป็น
แบบ Skill –Gap

วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.2562
Module 9.

Module 10.

Module 11.

Module 12.

หมายเหตุ

Shop Store Inventory
- การควบคุมพัสดุคงคลังและอะไหล่อย่างมีประสิทธิภาพในส่วนงานซ่อมบารุง
และสามารถทาให้กาลังการผลิตเป็นไปตามแผนงานที่วางแผนไว้โดยที่ เครือ่ งจักร
ไม่มี downtime หรือหยุดซ่อมแซมเลย
- กรณีศกึ ษา “ การคานวณหา ROP & EOQ & ABC Analysis ”
Continuous Improvement
- มี tools หลายตัวในการพัฒนาและนามาแก้ไขเพื่อปรับปรุงด้านคุณภาพ ,
Productivity , ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมเครือ่ งจักร และด้านเทคนิค เช่น
TPM / TQM / QCC / 5S / ทักษะหัวหน้างาน เป็นต้น
- กรณีศกึ ษา “นาแนวความคิด Kaizen มาเพื่อลดค่าใช้จา่ ย”
- กรณีศึกษา “นาแนวความคิด Kaizen มาเพือ่ ลดค่าใช้จ่าย”
Proactive Maintenance
- คุณภาพในการทางานด้านการซ่อมบารุง
- แนวความคิด RCM
- แนวความคิด Why – Why Analysis
- กรณีศึกษา Why – Why Analysis
Lean Maintenance
- ความสัมพันธ์ระว่าง Lean Manufacturing กับ Lean Maintenance
- เป้าหมายของ Lean Maintenance
- การนา Lean maintenance มาปรับปรุงและพัฒนาในระยะยาว
พักรับประทานอาหารว่าง เวลา 10.30–10.45 น. และเวลา 14.30-14.45 น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา 12.00–13.00 น.

ใบสมัคร การอบรมเรือ่ ง การบริหารงานซ่อมบารุงแบบมืออาชีพ รุ่นที่ 31
ระหว่างวันที่ 24-26 พฤษภาคม พ.ศ.2562
ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.

จัดโดย คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล วสท.
หน่วยงาน/บริษทั

..........................................................................

เลขที่ .......... หมู่ที่ ........... ซอย ........................... อาคาร .......................
ถนน ...................... ตาบล/แขวง ..............................อาเภอ/เขต ...............
จังหวัด ......................................... รหัสไปรษณีย์ .................................
โทรศัพท์ ....................................... โทรสาร ....................................
ผู้ประสานงานโดย ....................................... โทรศัพท์ ............................
E-mail: .................................................................................
เลขที่ประจาตัวผู้เสียภาษี ................................. สานักงานใหญ่
ขอสารองที่นงั่ ดังต่อไปนี้

 สาขา

........

กรุณาเขียนชือ่ -นามสกุลด้วยตัวบรรจง เพื่อความถูกต้องของวุฒบิ ตั ร

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

อัตราค่าลงทะเบียน



หมายเหตุ

สมาชิก วสท.
5,400 บาท/ ท่าน
ข้าราชการ, พนักงานรัฐวิสาหกิจ
6,600 บาท/ ท่าน
บุคคลทั่วไป
7,500 บาท/ ท่าน
1. อัตราค่าลงทะเบียนรวมภาษีมลู ค่าเพิม่ 7%
2. วสท. ได้รับการยกเว้นภาษีหกั ณ ทีจ่ ่าย 3%
3. ท่านทีช่ าระค่าลงทะเบียนในอัตราบุคคลทั่วไป สามารถใช้สิทธิ์สมัครสมาชิก วสท.
ฟรี 1 ปี (ดาวน์โหลดใบสมัครสมาชิกได้ที่ www.eit.or.th ) พร้อมยื่นในวันอบรมเท่านั้น
4. ผูท้ ี่ผา่ นการสัมมนาจะได้รบั การบันทึกเป็นผลงานการศึกษาต่อเนือ่ ง (CPD) 27 หน่วย
ข้อปฏิบัตกิ รณีการยกเลิก อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ทั้งในและต่างประเทศ และได้ชาระเงินค่าลงทะเบียนก่อนล่วงหน้า ดังนี้
 กรณี วสท. เป็นผู้ยกเลิกเนื่องจากเหตุใดก็ตาม จะคืนเงินให้กับลูกค้าเต็มจานวน
 กรณีลูกค้าได้ลงทะเบียน (ชาระเงินแล้ว) แจ้งยกเลิกเนื่องจากเหตุใ ดก็ตามขอให้ถือปฏิบัติดังต่อไปนี้





แจ้งยกเลิกก่อนวันจัด
แจ้งยกเลิกก่อนวันจัด
แจ้งยกเลิกก่อนวันจัด
แจ้งยกเลิกก่อนวันจัด

อบรม
อบรม
อบรม
อบรม

สัมมนา
สัมมนา
สัมมนา
สัมมนา

ดูงาน 30 วัน
คืนเงินให้เต็มจานวนของค่าลงทะเบียน
ดูงาน 15 วัน
คืนเงินให้ 80% ของค่าลงทะเบียน
ดูงาน 7 วัน
คืนเงินให้ 50% ของค่าลงทะเบียน
ดูงาน 3 วัน หรือภายในวันจัดงาน ไม่คืนค่าลงทะเบียน

การชาระเงิน
เช็ค
โอนเงิน

สั่งจ่ายสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ
เข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของ สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ
 ธนาคารไทยพาณิชย์
สาขาสภากาชาดไทย เลขที่ 045-2-03026-1
 ธนาคารกรุงเทพ
สาขาสุรวงศ์
เลขที่ 147-4-32388-6
กรณีโอนเงินเงินเข้าบัญชีธนาคาร กรุณาส่งหลักฐานการชาระเงิน พร้อมที่อยู่ในการออกใบเสร็จ มาที่แฟกซ์ 0-2184-4662

ติดต่อสอบถามหรือสมัครได้ที่ คุณสุพรรณีย์ แสนภักดี
โทร 0-2184-4600-9 ต่อ 523
E-mail: sangdaw.eit@gmail.com

