
การอบรมเรือ่ง   การวางแผนเครือ่งจกัรกลเชิงป้องกนั  รุน่ที่ 14 

ระหว่างวนัที่  10 – 11 มิถุนายน 2566 อบรมออนไลนผ์่านโปรแกรม Zoom 

เวลา 08.00 -16.30 น. 

 จดัโดย  คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล   วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถมัภ ์  (วสท.) 

หลกัการและเหตผุล 

 หลกัสูตรน้ีมุ่งเน้นใหค้วามส าคญัในการบริหารงานทางดา้นการบ ารุงรกัษาเคร่ืองจกัรอยา่งมีประสิทธิภาพสงูสุดรวมไปถึงการวาง

กลยุทธใ์นการวางแผน การจดัการ การออกแบบ และการน าเอาเคร่ืองมือและระบบต่าง ๆ มาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานในเชิง

รุกเพิ่มมากขึ้ น เช่น Project Design, Shadow Programme ฯลฯ และอีกหลายอยา่งท่ีช่วยในการสนับสนุนในการเพิ่มประสิทธิภาพในการ

บริหารงานแบบเชิงรุก ดงัน้ันในปัจจุบนัท่ีมีการแขง่ขนัสูงขึ้ น จึงจ าเป็นตอ้งมีการวางแผนหรือนโยบายในการลดตน้ทุนการผลิตค่าใชจ้่าย

ท่ีไม่จ าเป็น เพื่อความอยูร่อดในการบริหาร รวมไปถึงท าใหสิ้นคา้ท่ีผลิตมีตน้ทุนท่ีต า่กว่าและมีคุณภาพท่ีดีกว่าคู่แขง่ขนัใหไ้ด ้

วตัถุประสงค ์  จะไดท้ราบแนวทางในการวางแผนการซ่อมบ ารุงรกัษาเชิงป้องกนัแบบมืออาชีพ 

   สามารถน าไปใชใ้นโรงงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุดในเร่ือง การบริหารและการจดัการ 

 ใหเ้ขา้ใจถึงการบริหารอยา่งเป็นระบบ 

 ไดเ้รียนรูก้ลยุทธแ์ละสามารถน าไปประยุกตใ์ชไ้ดอ้ยา่งเหมาะสม 

คุณสมบตั ิ ผูบ้ริหารระดบักลาง,  ผูจ้ดัการแผนกซ่อมบ ารุง, ผูจ้ดัการแผนกวศิวกรรม,  วิศวกร,  หวัหน้าแผนกช่างเทคนิคท่ีดูแล

รบัผิดชอบทางดา้นเคร่ืองจกัร,  PM  และผูท่ี้เกี่ยวขอ้ง  รวมไปถึงผูท่ี้สนใจทัว่ไป 

   อ.จุมพล  เกียรตสุิวรรณ ์

   ผูจ้ดัการฝ่ายบ ารุงรกัษา (Maintenance Manager)  /IBM  Storage Product Thailand  

 Hitachi Global Storage Technologies (Thailand) 

 มีประสบการณ์งานดา้นภาคอุตสาหกรรมมากกวา่ 40 ปี 

 และเป็นวทิยากรใหก้บัองคก์รชั้นน าทัว่ประเทศ 

 

ก าหนดการ  (เปิดลงทะเบียน 08.30 – 09.00 น.)  

วนัเสารท่ี์ 10 มิถุนายน 2566   09.00 – 16.00 น.     บรรยายหวัขอ้  

- ประวัติของการบ ารุงรักษา 
- 10 modules ของงานบ ารุงรักษาระดับ  World Class 
- วัตถุประสงค์ของการบ ารุงรักษา 
- โครงสร้างระบบงานซ่อมบ ารุงเครื่องจักร 
- กรณีศึกษา (1) 
- ความรับผิดชอบของการบ ารุงรักษา 
- เทคนิคในการปรบัปรุงเครื่องจกัรท างานอยา่งมปีระสิทธิภาพ 
- การค านวณดชันีวัดประสทิธิภาพของเคร่ืองจักร 

- การออกแบบการวางแผนเครือ่งจักรเชิงป้องกัน 
- กรณีศึกษา (2) 
- การก าหนดมาตรฐานการวางแผนการบ ารุงรักษา 
- กรณีศึกษา  (3) 
- การปรับปรุงการลดต้นทุน 
- การปรับปรุงประสิทธิภาพในการท างานของเคร่ืองจักร 
- การน าระบบ CMMS มาช่วยในการวางแผนบ ารุงรักษา 

วนัอาทิตย ์11 มิถุนายน 2566   09.00 – 16.00 น. บรรยายหวัขอ้ 

- การออกแบบ การวางแผนเครือ่งจักรใหม่ 
- กรณีศึกษา  (4) 
- การเตรียมข้อมูล 
- การก าหนดแผนงานการบ ารุงรักษา 
- การออกแบบแผนการบ ารุงรักษาภาพรวมพร้อมตาราง 
- การออกแบบ Check Sheet 
- การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องด้านการวางแผนการบ ารุงรักษา 

- เทคนิคในการปรับปรุงเครื่องจักรท างานอยา่งมีประสิทธิภาพ 
- กรณีศึกษา  (5) 
- Why – Why Analysis 
- Kaizen 
- กลยุทธ์สู่ Zero breakdown 
-การวิเคราะห์ 6  M และ SWOT Analysis 
-กรณีศึกษา  (6) 

หมายเหตุ   พักรับประทานอาหารว่างเวลา 10.30 – 10.45  น. และเวลา 14.45 – 15.00  น. 
พักรับประทานอาหารกลางวันเวลา 12.00 – 13.00  น. 



-ใบสมคัร- 

การอบรมเรื่อง   การวางแผนเครื่องจกัรกลเชิงป้องกนั  รุ่นที่ 14 

ระหวา่งวนัท่ี  ระหว่างวนัที่  10 – 11 มิถุนายน 2566 

อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom และ Onsite อาคาร วสท. 
จดัโดย  คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล  วศิวกรรมสถานแหง่ประเทศไทยฯ. 

 

หน่วยงาน/บริษทั    .................................................................................................................................................................   

เลขที่ ........................ หมู่ที่ ................................ อาคาร ................................................   ซอย   ..............................................  

ถนน .......................................................................... ต าบล/แขวง ............................................................................................  

อ าเภอ/เขต ...................................................  จังหวัด ..............................................  รหัสไปรษณีย ์........................................  

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

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

ผู้ประสานงานโดย ......................................................................................  โทรศัพท์  ............................................................  
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี  ..................................................................    ส านักงานใหญ่    สาขา  .....................................  
 

ขอส ำรองรำยชื่อเข้ำร่วมอบรมดังนี้    (กรุณาเขียนชื่อ-นามสกลุตัวบรรจง เพื่อความถูกต้องของวุฒิบัตร) 

1. ชื่อ–นามสกลุ .................................................................................................. เลขที่สมาชิก วสท.  ...................................  

 เบอร์โทร   Email:           เลขที่สมาชิกสภาวิศวกร           . 

2. ชื่อ–นามสกลุ .................................................................................................. เลขที่สมาชิก วสท.  ...................................  

 เบอร์โทร   Email:           เลขที่สมาชิกสภาวิศวกร           . 
  

อตัราคา่ลงทะเบียน              
  สมำชิก วสท.        2,600     บำท   
  ข้ำรำชกำร / พนักงำนรัฐวิสำหกิจ / บุคคลทั่วไป   3,600     บำท  

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

ข้อปฏิบัติกรณีกำรยกเลิก อบรม สัมมนำ ศึกษำดูงำน ทั้งในและต่ำงประเทศ และได้ช ำระเงินค่ำลงทะเบียนก่อนล่วงหน้ำ ดังนี้ 
   กรณี วสท. เป็นผู้ยกเลิกเนื่องจากเหตุใดก็ตาม จะคืนเงินให้กับลูกค้าเต็มจ านวน 
   กรณีลูกค้าได้ลงทะเบียน (ช าระเงินแล้ว) แจ้งยกเลิกเนื่องจากเหตุใดก็ตามขอให้ถือปฏิบัติดังต่อไปน้ี 

 แจ้งยกเลิกก่อนวันจัด อบรม สัมมนา ดูงาน  30 วัน  คืนเงินให้เต็มจ านวนของค่าลงทะเบียน  
 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 

 

กำรช ำระเงิน 
เช็ค       สั่งจ่ายสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ 
โอนเงิน     เข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของ    สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  

ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาสภากาชาดไทย    เลขที่ 045-2-03026-1  
ธนาคารกรุงเทพ   สาขาสุรวงศ์           เลขที่ 147-4-32388-6 

กรณีโอนเงินเงินเข้าบัญชีธนาคาร  กรุณาแฟกซห์ลักฐานการช าระเงิน  พร้อมระบุชื่อผู้เข้าอบรม ท่ีอยู่ในการออกใบเสร็จ  
 

ขอ้มูลเพ่ิมเติมติดต่อ คุณเยาวรกัษ์ บุญสวสัด์ิ Tel: 0 2184 4600 - 9 ต่อ 500 Email : admineit05@eit.or.th 

PDU 12 หน่วย 
 


