
การอบรมเร่ือง   การวางแผนเคร่ืองจกัรกลเชิงป้องกนั  รุ่นที่ 12 

ระหว่างวนัที่  10-11 กรกฎาคม 2564 

ณ   หอ้งประชุม  อาคาร วสท.   
 จดัโดย  คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล   วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถมัภ ์  (วสท.) 

 

หลกัการและเหตผุล 

 หลกัสูตรน้ีเป็นหลกัสูตรท่ีมุ่งเน้นใหค้วามสาํคญัในการบริหารงานทางดา้นการบาํรุงรกัษาเครื่องจกัรอยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุด

รวมไปถึง  การวางกลยุทธใ์นการวางแผน การจดัการ  การออกแบบ และการนําเอาเครือ่งมือและระบบต่างๆ  มาชว่ยเพิ่มประสิทธิภาพ

ในการทาํงานในเชิงรุกเพิ่มมากข้ึน  เช่น   Project Design,  Shadow Programme ฯลฯ  และอกีหลายอยา่งท่ีชว่ยในการสนับสนุนในการ

เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานแบบเชิงรุก   ดงัน้ัน  ในปัจจุบนัน้ีการแข่งขนัทางดา้นธุรกิจไดท้วีความรุนแรงเพิ่มมากข้ึน ซ่ึงทุกคน

จนถึงผูบ้ริหารระดบัสูงไม่สามารถท่ีจะปฏิเสธไดเ้ลย  วา่จะตอ้งมีการวางแผนหรือนโยบายในการลดตน้ทุนการผลิตค่าใชจ้่ายท่ีไม่จาํเป็น   

เพื่อความอยูร่อดในการบริหาร  รวมไปถึงทาํใหส้ินคา้ท่ีผลิตมีตน้ทุนท่ีตํา่กวา่และมีคุณภาพท่ีดีกวา่คู่แข่งขนัใหไ้ด ้

วตัถุประสงค ์ จะไดท้ราบแนวทางในการวางแผนการซ่อมบาํรุงรกัษาเชิงป้องกนัแบบมืออาชีพ 

สามารถนําไปใชใ้นโรงงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุดในเรื่อง การบริหารและการจดัการ 

ใหเ้ขา้ใจถึงการบริหารอยา่งเป็นระบบ 

ไดเ้รียนรูก้ลยุทธแ์ละสามารถนําไปประยุกตใ์ชไ้ดอ้ยา่งเหมาะสม 

คุณสมบติั  ผูบ้ริหารระดบักลาง,  ผูจ้ดัการแผนกซ่อมบาํรุง, ผูจ้ดัการแผนกวศิวกรรม,  วิศวกร,  หวัหน้าแผนกช่างเทคนิคท่ีดูแล

รบัผิดชอบทางดา้นเครื่องจกัร,  PM  และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง  รวมไปถึงผูท่ี้สนใจทัว่ไป 
 

   อ.จุมพล  เกียรติสุวรรณ ์

   ผูจ้ดัการฝ่ายบาํรุงรกัษา (Maintenance Manager)  /IBM  Storage Product Thailand  

 Hitachi Global Storage Technologies (Thailand) 

 มีประสบการณง์านดา้นภาคอุตสาหกรรมมากกวา่ 20 ปี 

 และเป็นวิทยากรใหก้บัองคก์รชั้นนําทัว่ประเทศ 
 

กาํหนดการ 

วนัเสารท่ี์ 10 กรกฎาคม 2564 วนัอาทิตย ์11 กรกฎาคม 2564 

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน 

09.00 – 16.00 น. บรรยายหวัขอ้ 

-ประวติัของการบาํรุงรกัษา 

-10 modules ของงานบาํรุงรกัษาระดบั  World Class 

-วตัถุประสงคข์องการบาํรุงรกัษา 

-โครงสรา้งระบบงานซ่อมบาํรุงเครื่องจกัร 

-กรณีศึกษา (1) 

-ความรบัผิดชอบของการบาํรุงรกัษา 

-เทคนิคในการปรบัปรุงเครื่องจกัรทาํงานอยา่งมีประสิทธิภาพ 

-การคาํนวณดชันีวดัประสิทธิภาพของเครื่องจกัร 

-การออกแบบการวางแผนเครื่องจกัรเชิงป้องกนั 

-กรณีศึกษา (2) 

-การกาํหนดมาตรฐานการวางแผนการบาํรุงรกัษา 

-กรณีศึกษา  (3) 

-การปรบัปรุงการลดตน้ทุน 

-การปรบัปรุงประสิทธิภาพในการทาํงานของเครื่องจกัร 

-การนําระบบ CMMS มาชว่ยในการวางแผนบาํรุงรกัษา 

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน 

09.00 – 16.00 น. บรรยายหวัขอ้ 

-การออกแบบ การวางแผนเครือ่งจกัรใหม่ 

-กรณีศึกษา  (4) 

-การเตรียมขอ้มูล 

-การกาํหนดแผนงานการบาํรุงรกัษา 

-การออกแบบแผนการบาํรุงรกัษาภาพรวมพรอ้มตาราง 

-การออกแบบ Check Sheet 

-การปรบัปรุงอยา่งต่อเน่ืองดา้นการวางแผนการบาํรุงรกัษา 

-เทคนิคในการปรบัปรุงเครื่องจกัรทาํงานอยา่งมีประสิทธิภาพ 

-กรณีศึกษา  (5) 

-Why – Why Analysis 

-Kaizen 

-กลยุทธส์ู่ Zero breakdown 

-การวิเคราะห ์6  M และ SWOT Analysis 

-กรณีศึกษา  (6) 

-ปิดการอบรม 

หมายเหต ุ  พกัรบัประทานอาหารว่างเวลา 10.30 – 10.45  น. และเวลา 14.45 – 15.00  น. 

พกัรบัประทานอาหารกลางวนัเวลา 12.00 – 13.00  น. 



-ใบสมคัร-  

การอบรมเรื่อง   การวางแผนเครือ่งจกัรกลเชิงป้องกัน  รุ่นที่ 12 

ระหวา่งวนัท่ี  ระหว่างวนัที่  10-11กรกฎาคม 2564 

ณ   หอ้งประชุม  อาคาร วสท. 

จดัโดย  คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล  วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ. 
 

หนวยงาน/บริษทั    .................................................................................................................................................................   

เลขที่ ........................ หมูที่ ................................ อาคาร ................................................   ซอย   ..............................................  

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

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

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

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

ผูประสานงานโดย ......................................................................................  โทรศัพท  ............................................................  

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

ขอสำรองรายชื่อเขารวมอบรมดังน้ี    (กรุณาเขียนชื่อ-นามสกุลตัวบรรจง เพื่อความถูกตองของวุฒิบัตร) 

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

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

อัตราค่าลงทะเบียน 

  สมาชิก วสท.       4,500 บาท/ทาน 
  ขาราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ     5,500 บาท/ทาน 
  บุคคลทั่วไป      6,500 บาท/ทาน 

 หมายเหตุ   1. อัตราคาลงทะเบียนรวมภาษีมูลคาเพ่ิม 7%      2. วสท. ไดรับการยกเวนภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% 
               3. ทานท่ีชำระคาลงทะเบียนในอัตราบุคคลท่ัวไป  
 
 

ขอปฏิบัติกรณีการยกเลิก อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ท้ังในและตางประเทศ และไดชำระเงินคาลงทะเบียนกอนลวงหนา ดังนี้ 
   กรณี วสท. เปนผูยกเลิกเน่ืองจากเหตุใดก็ตาม จะคืนเงินใหกับลูกคาเต็มจำนวน 
   กรณีลูกคาไดลงทะเบียน (ชำระเงินแลว) แจงยกเลิกเน่ืองจากเหตุใดก็ตามขอใหถือปฏิบัติดังตอไปน้ี 

 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 
 

การชำระเงิน 

เช็ค        สั่งจายสมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยฯ 
โอนเงิน      เขาบัญชีเงินฝากออมทรัพยของ    สมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยฯ   

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

กรณีโอนเงินเงินเขาบัญชีธนาคาร  กรุณาแฟกซหลักฐานการชำระเงิน  พรอมระบุชื่อผูเขาอบรม ท่ีอยูในการออกใบเสร็จ สงมาท่ีแฟกซ 0-23184-4662 
 

 สนใจเขา้รบัการอบรมหรือตอ้งการขอ้มูลเพิ่มเติมติดต่อ คุณแสงดาว  การะภกัดี 

Tel:(02)184-4600 ถึง 9 ต่อ 523, FAX:(02)184-4662 

E-mail : sangdaw.eit@gmail.com , Website : www.eit.or.th 

PDU 18 หนวย 
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