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A18MP125S (201-0611-16-100-9-224-2520-0238004) 

ท าไม ? ต้องมีการตรวจประเมิน 

การตรวจประเมินประสิทธิภาพระบบบ ารุงรักษา เป็นสิ่งจ าเป็น
อย่างยิ่ง ท่ีผู้บริหาร ระดับจัดการ ผู้จัดการฝ่าย วิศวกร หัวหน้า ใช้
ประเมิน ความส าเร็จ ของระบบ และติดตาม วิเคราะห์ผล เพื่อหาจุดเด่น 
จุดด้อย ท่ีจะใช้ก าหนดนโยบาย การบริหารระบบบ ารุงรักษา วางแผน 
ปรับปรุง แก้ไข ให้บรรลุ ตามเป้าหมายขององค์กร บริษัท หรือใช้เป็น 
สถิติ ข้อมูล ส าหรับ ก าหนดนโยบายการบริหาร เป้าหมาย การด าเนินการ
ขององค์กร บริษัทต่อไป 

การสัมมนาครั้งน้ี มุ่งเน้นภาคปฏิบัติ และประสบการณ์ จาก
การท างาน การตรวจประเมินในโรงงาน ท าให้ผู้สัมมนา มีความรู้ ความ
เข้าใจ สามารถ ตรวจประเมินระบบภายใน และรายงานท่ีน าไปใช้งานได้  
 
สิ่งที่ได้รับจากการอบรมและสัมมนา 
1. การก าหนดนโยบาย และถ่ายทอดสู่การวางแผนปฏิบัติ 
2. ระบบบ ารุงรักษาท่ีสอดคล้อง กับองค์กร บริษัท ทักษะความสามารถ

ของบุคลากร 
3. การรายงานผลลัพธ์ จุดเด่น จุดด้อย ท่ีจะน าไปก าหนดเป็นนโยบาย

บริหาร สู่การปฏิบัต ิ
 
คุณสมบัติผู้เข้าอบรมและสัมมนา 
ผู้จัดการฝ่าย / วิศวกร หัวหน้า-พนักงานควบคุม-เดินเครื่องจักร และซ่อม
บ ารุง 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

หัวข้อการอบรมและสัมมนา 
  วันแรก  
1. เทคนิค และวิธีการตรวจประเมิน 
2. ก าหนดการตรวจประเมิน และรายชื่อ ต าแหน่งผู้รับการตรวจประเมิน
 2 . 1 . หั ว ข้ อ ก า ร ต ร ว จ ป ร ะ เ มิ น  Leadership and 
Empowerment การตั้งประเด็นค าถาม ข้อแนะน า การตรวจประเมิน และ
การลงดูหน้างานจริง 

1. Plant Yearly Policy 
1.1Empowerment Matrix 

2. Maintenance Vision and Strategy 
3. Performance Measures KPI 
4. Organization Structure 
5. Human Resources  
6. Knowledge Base 

3. การเปิดการตรวจประเมิน Kick Off 
4. ภาคปฏิบัติ 
 
วันที่สอง  
5. ภาคปฏิบัติ 

5.1 หัวข้อการตรวจประเมิน Systems and Processes 
การตั้งประเด็น ค าถาม ข้อแนะน า การตรวจประเมิน และการลง 
ดูหน้างานจริง 

1.Asset Maintenance  and Strategy 
2.Maintenance System 
  2.1 Proactive Maintenance 
  2.2 Preventive Maintenance 
  2.3 Predictive Maintenance 
  2.4 Insurance Maintenance 
3. Planning and Scheduling  
4. Materials Management     
5. Contractor Management  
6. Reliability Engineering  
7. Safety and Environment 

6. การปิดการตรวจประเมิน Close Meeting 
7. การจัดท ารายงานผลการตรวจประเมิน 
 
 
 

วิทยากร 
 

คุณวินัย เวชวิทยาขลัง 
วิทยากร ที่ปรึกษา วางระบบบ ารุงรักษา TPM และ PM  

บริษัทชั้นน าหลายแห่ง 
ประสบการณ์ท างานบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง)จ ากัด 

   


