
  

 

 

  
การอบรมเรือ่ง กลยุทธก์ารควบคุมอุปกรณ์คลังอะไหล่และซอ่มบ ารุงรักษา รุ่นที่ 10  

ระหว่างวันที่  2  มิถุนายน  2562 (อาทิตย)์ เวลา 09.00 - 16.00 น.  ณ  ห้องประชุม อาคาร วสท. 
จัดโดย  คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ  วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 
หลักการและเหตผุล 

ปัญหาหลักของแผนกซ่อมบ ารุงเครื่องจักรของโรงงานในปัจจุบันรูปแบบหนึ่งก็คือ การขาดอะไหล่ในการน ามาซ่อมและ
บ ารุงรักษาเครื่องจักร เช่น ในบางกรณีมีอะไหล่ส ารองในส่วนที่ไม่จ าเป็นของเครื่องจักร , การมีจ านวนของอะไหล่ที่ส ารองไว้
มากหรือน้อยเกินไป , การที่ไม่มีอะไหล่ ส าหรับการซ่อมตามที่ต้องการตามก าหนดเวลา , การส ารองอะไหล่ที่ซ  าซ้อน  ฯลฯ  โดย
ปัจจัยหลักที่ส าคัญที่ท าให้สามารถลดปัญหาการขาดแคลนอะไหล่ก็คือ จะต้องมีการจัดเตรียมการส ารองอะไหล่ที่ใช้ในการซ่อม
บ ารุงอย่างมีระบบ 

วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือแนะน ากลยุทธ์การบริหารวัสดุอุปกรณ์และอะไหล่  เพ่ือการซ่อมบ ารุงรักษาท่ีมีประสิทธิภาพ 
2. ยืดอายุการใช้งานของเครื่องจักรและอุปกรณ์ 
3. ลดต้นทุนการเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์และอะไหล่ 

วิทยากร 
อ.จุมพล   เกียรติสุวรรณ ์  ผู้จัดการฝ่ายบ ารุงรักษา  
 IBM  Storage  Product Thailand  
                               Hitachi  Global  Storage  Technologies  ( Thailand ) 

ก าหนดการ 

วันอาทิตย์ที่  2  มิถุนายน  2562 

08.30 - 09.00  น. ลงทะเบียน   

09.00  - 16.30  น. บรรยายหัวข้อ 
- ความสัมพันธ์ของกิจกรรมการเพิ่มผลผลิตกับการบ ารุงรักษาเครื่องจักร 
- การใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในการบริหารการซ่อมบ ารุงและควบคุมอุปกรณ์คลังอะไหล่ 
- ความส าคัญของวัสดุส ารองประเภทอะไหล่เพ่ือการซ่อมบ ารุงยุคใหม่ 
- ระบบการจัดการอะไหล่เพ่ือการซ่อมบ ารุง 
- การบ ารุงรักษาอะไหล่ที่เก็บรักษา 
- การวางแผนการจัดหาตาม Maintenance Plan ปิดซ่อมใหญ่โดย Shut down 
- การวัดประสิทธิภาพการจัดการด้านอะไหล่ 
- ปัญหาและอุปสรรคการบ ารุงรักษาอะไหล่ในองค์กร  
- การค านวณหา วิธีการสั่งซื อ spare part โดยใช ้
- ABC analysis - ROP -  EOQ 

หมายเหต ุ
10.30 – 10.45 น./ 14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
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ใบสมัคร กลยุทธ์การควบคุมอุปกรณ์คลังอะไหล่และซ่อมบ ารุงรักษา รุ่นที่ 10 
ระหว่างวันที่  2  มิถุนายน  2562 (อาทิตย์) เวลา 09.00 - 16.00 น.  ณ  ห้องประชุม อาคาร วสท. 

จัดโดย  คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ  วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
(กรุณาเขียนช่ือ-นามสกุลตัวบรรจง เพ่ือความถูกต้องของวุฒิบัตร) 

ชื่อ – นามสกลุ.............................................................เลขที่สมาชิก วสท....../............... เลขที่สมาชิกสภาวิศวกร   
หน่วยงาน   
เลขที่    หมู่   อาคาร  ซอย   
ถนน  ต าบล/แขวง   อ าเภอ/เขต   
จังหวัด รหัสไปรษณีย ์  มือถือ :    
โทรศัพท์ :   โทรสาร  :    
e-mail  :  
ผู้ประสานงาน :   
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี ..................................................................... □ ส ำนกังำนใหญ่      □ สำขำ…………………………… 

 

  ติดต่อสอบถาม : คุณพรนิชา  รอดชีวะ  โทรศัพท์  0-2184-4600-9 ต่อ 525   
 Fax : 0-2184-4662 e-mail : eit@eit.or.th 

 

 ค่าลงทะเบียน ราคา 

□ สมาชิก  วสท. , นิสติ/นักศึกษา(ปริญญาตรี) 2,500 บาท 

□ ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 2,800 บาท 

□ บุคคลทั่วไป 3,000 บาท 

□ พเิศษ  มำ 5  ท่ำน จ่ำย 4  ท่ำน 11,000 บาท 

การช าระเงิน 
เช็ค    สั่งจ่าย  สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
โอนเงิน บัญชีเงินฝาก  ออมทรัพย์    ชื่อบัญชี  สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

-  ธนาคารไทยพาณิชย์     สาขา สภากาชาดไทย    เลขที่บัญชี  045-2-03026-1 
-  ธนาคารกรุงเทพ          สาขา สุรวงศ์ เลขที่บัญชี  147-4-32388-6 
-  ธนาคารกรุงไทย           สาขา จามจุรีสแควร ์ เลขที่บัญชี  162-0-09914-4 

หมายเหตุ 
1. ราคานี รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  แล้ว  และ วสท. ได้รับการยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%   
2. ราคานี รวมค่าเอกสาร/อาหารกลางวัน/อาหารว่าง/วุฒิบัตร 
3. ผู้เข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาอบรมจะได้รับวุฒิบัตร 
4. ผู้ที่ผ่านการอบรมจะได้รับการบันทึกเป็นผลงานการศึกษาต่อเนื่อง  (PDU)   9  หน่วย 
5. การโอนเงิน  กรุณาน าส่งหลักฐานการช าระเงิน โดยระบุชื่อผู้เขา้รับการอบรมและที่อยู่ในการออกใบเสร็จรับเงินกลับมา ตามแฟกซ์หรืออีเมลที่แจ้งไว้  
6. กรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมการอบรมได้ โปรดท าหนังสือแจ้งยกเลิกการอบรมล่วงหน้าก่อนการอบรมโดยมีรายละเอียด การคืนเงินดังต่อไปน้ี 
 5.1 แจ้งยกเลิกก่อนวันจัดอบรม/สัมมนา 30 วัน คืนเงินเต็มจ านวนของค่าลงทะเบียน 
 5.2 แจ้งยกเลิกก่อนวันจัดอบรม/สัมมนา 15 วัน คืนเงิน 80% ของค่าลงทะเบียน 
 5.3 แจ้งยกเลิกก่อนวันจัดอบรม/สัมมนา 7 วัน คืนเงิน 50% ของค่าลงทะเบียน 
 5.4 แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 7 วันก่อนวันจัดอบรม/สัมมนา ไม่คืนค่าลงทะเบียน 
 หมายเหตุ : เว้นแต่มีเหตุจ าเป็นซ่ึงทางวิศวกรรสถานฯ จะพิจารณาเป็นรายๆ ไป และให้ถือผลการพิจารณาเป็นที่สิ นสุด 
7. กรณี วสท.ยกเลิกการจัดอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงานดูงานทั งในและต่างประเทศเนื่องจากสาเหตุใดก็ตาม วสท.จะคืนเงินให้ท่านเต็มจ านวน 
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