
 
 

การอบรมเร่ือง การบริหารงานซ่อมบำรุงแบบมืออาชีพ รุ่นท่ี 36 
ระหว่างวันท่ี 8-10 มกราคม 2564 

ณ  ห้องประชุม อาคาร วสท. 

จัดโดย  คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล วสท. 
 

ด้วยสภาวะเศรษฐกิจโลกและปัญหาต่าง ๆ ในด้านงานซอ่มบำรุงเครือ่งจักร ทางบริหารระดับสูง จึงให้ความสำคัญตอ่

งานวิศวกรรมซ่อมบำรุงเป็นอย่างมาก เพื่อหาแนวทางในการบริหารเครื่องจักรให้เกดิประสิทธิภาพสูงสุดและสามารถลด

ค่าใช้จา่ยในการซอ่มบำรุงลง พร้อมทั้งประสบความสำเรจ็ตามเป้าหมายทีว่างแผนไวอ้ีกด้วย  

ดังนั้น ในหลักสตูรนี้ จงึไดอ้อกแบบไว้ 12 Module เพื่อเปน็หลักสูตรในการบรหิารและการจัดการด้านวิศวกรรมซ่อม

บำรุง โดยเฉพาะ  

ผู้เข้าอบรม  

ผู้บริหารด้านอาคาร ผู้จดัการฝ่ายวศิวกรรม ผูจ้ัดการแผนก   หัวหนา้แผนก และผู้ที่เกี่ยวขอ้ง  
 

วิทยากรโดย    อ.จุมพล   เกียรติสุวรรณ์ 

  ผู้จัดการฝ่ายบำรุงรักษา (Maintenance Manager) 

            IBM  Storage Product Thailand  

            Hitachi Global Storage Technologies (Thailand)  

กำหนดการ 

8 มกราคม 2564 

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบยีน รับเอกสาร 

Module 1.  Maintenance Organization Structure  

- มีการปรบัเปลี่ยนบคุลากรและโครงสร้างขององค์กรให้เหมาะสมรวมถึงเพิม่ 

   ประสิทธภิาพในการทำงาน โดยนำดัชนีประสิทธิภาพในการทำงานมาวัดผลด้าน 

   การประหยัดค่าใชจ้่ายในการซ่อมบำรุงเครื่องจักร   

     -  วัฎจักรของการบำรงุรักษา  

 -  กรณีศึกษา “ การจดัองคก์รอยา่งมีประสิทธิภาพ ” 

Module 2.  Equipment Database  

- การรวบรวมข้อมูลของเครื่องจักรในโรงงานมาจัดทำเป็น BOM รวมถึงในการ 

 จัดทำ Inventory  spare part ของเครือ่งจักรอีกดว้ย   

- กรณีศึกษา “ การออกแบบฐานข้อมลู ” สำหรบัเครือ่งจักรใหม่ 

Module 3.  CMMS  

- นำ software มาใช้ในการควบคมุระบบการทำงานด้าน maintenance  

- รวบรวมจัดทำรายงานดา้นค่าใช้จ่ายของเครือ่งจักร 

- จัดทำรปูแบบการวางแผน Master P.M.  

- รายงานการวิเคราะห์ปญัหาของเครื่องจกัรและนำไปวัดผล  

-   กรณีศึกษา “ การวิเคราะห์ปญัหาเพื่อลดค่าใชจ้่าย” 

Module 4.  Management Support & Measures of  effectiveness 

 -  มีดัชนีในการวัดประสิทธภิาพของเครื่องจกัรเพือ่นำมาวิเคราะห์และแก้ไขรวมทั้ง 

      วางแผนการปอ้งกันเพื่อไม่เกิดความเสียหายขึน้อีก  

  -  กรณีศึกษา  “การคำนวณหา ประสิทธิภาพเครื่องจักร  และ OEE” 

PDU 27 หน่วย 



9 มกราคม 2564  

Module 5.  Maintenance Task / Procedure 

- วางแผนในการจัดทำขั้นตอนในการปฏิบัตแิละซอ่มบำรุงเครื่องจักรโดยใช้ระบบ  

   ISO 9001 V.2000 เป็นมาตรฐานในการทำงาน และสามารถวัดผลในทางด้านปฏิบตัิได้   

Module 6.   Maintenance planning scheduling  

 -  มีการวางแผนการซ่อมบำรุงรกัษาเครื่องจักร (P.M. : weekly / monthly /yearly) 

    และนำมาวิเคราะห์ในการลดค่าใชจ้่ายในการซ่อมเครื่องจักร 

 -  กรณีศกึษา  “การออกแบบ P.M. อย่างมอือาชพี” 

Module 7.  Work control  

- การควบคุมระบบการทำงานในส่วนของงานซ่อมบำรงุ และการควบคมุค่าใช้จ่าย 

    ตา่ง ๆ ภายในฝ่ายวิศวกรรมซ่อมบำรุง สามารถนำมาวดัผลในแต่ละเดือน  

 เพื่อวางมาตรการ ในการทำงานให้เกิดประสทิธิภาพเพิ่มมากขึ้น  

Module 8.  Personnel skill / Training  

  -  เปน็การฝึกอบรมและพัฒนาบคุลากรดา้นเทคนิคให้มีความรูค้วามสามารถในการ  

      ทำงานเพิม่มากขึ้น ในเชิงนโยบายจัดทำเปน็รูปแบบ Multi-skills เพื่อวดัผลเป็น 

      แบบ Skill –Gap  
 

10 มกราคม 2564 

Module 9.  Shop Store Inventory   

 - การควบคมุพัสดคุงคลงัและอะไหล่อย่างมีประสิทธภิาพในส่วนงานซอ่มบำรุง  

   และสามารถทำใหก้ำลังการผลิตเปน็ไปตามแผนงานทีว่างแผนไว้โดยที่เครือ่งจักร   

   ไม่มี downtime หรือหยุดซ่อมแซมเลย   

 -  กรณีศึกษา  “ การคำนวณหา ROP & EOQ & ABC Analysis ”  

Module 10.  Continuous Improvement 

   - มี tools หลายตัวในการพัฒนาและนำมาแก้ไขเพื่อปรบัปรงุด้านคณุภาพ ,  

        Productivity , ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมเครื่องจักร และดา้นเทคนิค เช่น  

       TPM / TQM / QCC / 5S / ทักษะหัวหน้างาน เปน็ต้น   

   -  กรณีศึกษา “นำแนวความคิด  Kaizen มาเพื่อลดค่าใช้จา่ย” 

    -   กรณศีึกษา “นำแนวความคิด  Kaizen มาเพือ่ลดคา่ใชจ้่าย” 

Module 11.  Proactive Maintenance  

-  คุณภาพในการทำงานด้านการซ่อมบำรุง 

-  แนวความคิด RCM  

-  แนวความคิด Why – Why Analysis  

-   กรณีศึกษา  Why – Why Analysis 

Module 12.  Lean Maintenance  

- ความสมัพันธร์ะว่าง Lean Manufacturing กับ Lean Maintenance  

- เป้าหมายของ Lean Maintenance 

- การนำ Lean maintenance มาปรับปรุงและพัฒนาในระยะยาว   
 

หมายเหตุ      พักรับประทานอาหารวา่ง  เวลา 10.30–10.45 น.  และเวลา 14.30-14.45 น. 

พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา 12.00–13.00 น. 



ใบสมัคร  การอบรมเรื่อง การบริหารงานซ่อมบำรุงแบบมืออาชีพ  รุน่ที่ 36 

ระหว่างวันท่ี 8-10 มกราคม 2564 

ณ  ห้องประชุม  อาคาร วสท. 

จัดโดย คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล วสท. 
 

 

หน่วยงาน/บริษัท    ..........................................................................  

เลขที ่.......... หมู่ที ่........... ซอย ........................... อาคาร .......................  

ถนน ...................... ตำบล/แขวง ..............................อำเภอ/เขต ...............  

จังหวัด ......................................... รหัสไปรษณยี ์.................................   

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

ผู้ประสานงานโดย  .......................................  โทรศพัท ์............................  

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

เลขที่ประจำตัวผู้เสยีภาษี   ................................. สำนักงานใหญ่      สาขา   ........  

ขอสำรองที่นัง่ดังตอ่ไปนี ้  กรุณาเขียนชือ่-นามสกุลด้วยตวับรรจง เพื่อความถกูต้องของวุฒบิัตร 

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

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

อัตราค่าลงทะเบียน 

 สมาชิก วสท.      5,400  บาท/ ท่าน 

 ข้าราชการ, พนักงานรัฐวิสาหกิจ    6,600 บาท/ ท่าน 

 บุคคลท่ัวไป      7,500  บาท/ ท่าน 

หมายเหตุ  1. อัตราค่าลงทะเบียนรวมภาษีมูลค่าเพ่ิม 7%        2. วสท. ได้รับการยกเว้นภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% 

   3. ท่านท่ีชำระค่าลงทะเบียนในอัตราบุคคลท่ัวไป สามารถใช้สิทธ์ิสมัครสมาชิก วสท.  

   ฟรี 1 ปี  (ดาวน์โหลดใบสมัครสมาชิกได้ท่ี  www.eit.or.th )  พร้อมย่ืนในวันอบรมเท่าน้ัน 

  4. ผู้ท่ีผ่านการสัมมนาจะได้รับการบันทึกเป็นผลงานการศึกษาต่อเน่ือง (CPD) 27  หน่วย 

ข้อปฏิบัติกรณีการยกเลิก อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ท้ังในและต่างประเทศ และได้ชำระเงินค่าลงทะเบียนก่อนล่วงหน้า ดังน้ี 

   กรณี วสท. เปน็ผู้ยกเลิกเนื่องจากเหตใุดก็ตาม จะคืนเงินให้กับลกูค้าเตม็จำนวน 

   กรณีลกูค้าได้ลงทะเบียน (ชำระเงนิแลว้) แจ้งยกเลิกเนื่องจากเหตุใดกต็ามขอใหถ้ือปฏิบัติดงัต่อไปนี้ 

 แจ้งยกเลิกก่อนวันจัด อบรม สัมมนา ดูงาน  30 วัน  คืนเงินให้เต็มจำนวนของค่าลงทะเบียน  

 แจ้งยกเลิกก่อนวันจัด อบรม สัมมนา ดูงาน  15 วัน  คืนเงินให้ 80% ของค่าลงทะเบียน 

 แจ้งยกเลิกก่อนวันจัด อบรม สัมมนา ดูงาน   7 วัน คืนเงินให้ 50% ของค่าลงทะเบียน 

 แจ้งยกเลิกก่อนวันจัด อบรม สัมมนา ดูงาน   3 วัน  หรือภายในวันจัดงาน ไม่คืนค่าลงทะเบียน 

การชำระเงิน 

เช็ค       ส่ังจ่ายสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ 

โอนเงิน     เข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของ    สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ   

• ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาสภากาชาดไทย   เลขท่ี 045-2-03026-1  

• ธนาคารกรุงเทพ  สาขาสุรวงศ์         เลขท่ี 147-4-32388-6 

กรณีโอนเงินเงินเข้าบัญชีธนาคาร กรุณาส่งหลักฐานการชำระเงิน พร้อมท่ีอยู่ในการออกใบเสร็จ มาท่ีแฟกซ์ 0-2184-4662 
 

 ติดต่อสอบถามหรือสมคัรไดท่ี้   คุณแสงดาว  การะภกัดี 

โทร 0-2184-4600-9 ต่อ 538   E-mail: 

sangdaw.eit@gmail.com 

http://www.eit.or.th/

	ใบสมัคร  การอบรมเรื่อง การบริหารงานซ่อมบำรุงแบบมืออาชีพ  รุ่นที่ 36
	เลขที่ หมู่ที่ ซอย อาคาร
	ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต
	จังหวัด  รหัสไปรษณีย์

