
  
 
 

Basic Maintenance  

System 

การบรหิารงานของการทํางานต่างๆ จะมคีวามเหมอืนกนัอยู่ในทุกระบบโดยแล้วแต่จะบรหิารจัดการใน
เร ือ่งใด ถ้าเป็นเร ือ่งของ Maintenance System จะต้องนําระบบ Basic Maintenance System เข้ามาทํางาน
และให้ความรูก้บัพนักงานในฝ่ายซึง่แตกต่างจากการบรหิารงานการซ่อมบาํรงุเมือ่ก่อนโดยจะทําแบบการแก้ไข
และแก้ไขตลอดเวลาเพราะว่าวัฒนธรรมของการทํางานของการ Maintenance จะเป็นแบบ Breakdown 
Maintenance การเสยีแล้วซ่อมแก้ไขมาตลอด  

ดงันัน้การนํา Basic Maintenance System จะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานและเป็นการ
พฒันาองคก์รเพือ่เป็นการทํากําไรให้มากขึ้นอกีดว้ย 

 

วตัถปุระสงค์ในการฝึกอบรม 
1. เพื่อสร้างความรู้ของความสําคญัของการบํารุงรกัษาเครือ่งจักรระบบส่งกําลังที่ถูกวิธีให้กับผู้เข้า

ฝึกอบรมเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพองคก์ร 
2. เพือ่ให้ผู้เข้าฝึกอบรมไดท้ราบและเข้าใจในรูปแบบการบํารุงรกัษาเครือ่งจักรที่ถูกวิธีเพื่อการพัฒนา

ศักยภาพของตัวเอง ให้สามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธผิล และส่งผลให้บรรลุเป้าหมายในการ
บาํรงุรกัษาเครือ่งจกัร 

3. เพือ่ให้ผู้เข้าฝึกอบรมไดฝึ้กและลงมอืทําการบาํรงุรกัษาเครือ่งจกัรทีถู่กวธิเีพือ่การพัฒนาของตัวเอง ให้
สามารถทําการบาํรงุรกัษาเครือ่งจกัร 

4. เพือ่ให้ผู้เข้าฝึกอบรมไดฝึ้กและลงมอืในการเกบ็ข้อมูลและการวางแผน การบาํรงุรกัษาเครือ่งจกัร 
 

หวัขอ้การอบรม 
1. ความหมายและความสําคญัของการการบาํรงุรกัษาเครือ่งจกัรทีถู่กวธิ ี
2. ความปลอดภยักบัการบาํรงุรกัษาเครือ่งจกัร(Maintenance & Safety) 
3. รปูแบบและชนิดของการบาํรงุรกัษาเครือ่งจกัร (Type of Maintenance System) 
4. การบาํรงุรกัษาเครือ่งจกัรแบบเสยีแล้วซ่อมของเครือ่งจกัร (Breakdown Maintenance) 
5. เทคนิคการบาํรงุรกัษาเครือ่งจกัรเชงิป้องกนั (Periodic Maintenance) 
6. เทคนิคการบาํรงุรกัษาเครือ่งจกัรเชงิปรบัปรงุแก้ไข (Corrective Maintenance) 
7. เทคนิคการบาํรงุรกัษาเครือ่งจกัรตามคาบเวลา (Periodic Maintenance) 
8. เทคนิคการเกบ็ข้อมูลและการวางแผนการบาํรงุรกัษาเครือ่งจกัร (Maintenance Plan) 

 
 

ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมสมัมนาเชิงรุก หลกัสตูร 



เทคนิคการฝึกอบรม 
 การบรรยายแบบมสี่วนรว่ม 
 กจิกรรมและWork shop 

 

วิทยากรในการฝึกอบรม อาจารย ์ดร.ณรงค์  อาศสนสุวรรณ์ 
ประวติัการศึกษา 
ปริญญาตรี  B.Ind.Tech  อสบ. สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวิ
โรฒ 
ปริญญาโท MPA รฐัประศาสนศาสตรม์หาบณัฑติ (การจดัการสําหรบัผู้บรหิาร) สถาบนับณัทติพฒันบรหิาร
ศาสตร ์(NIDA) 
ปริญญาเอก DPA รฐัประศาสนศาสตรด์ษุฎบีณัฑติ (การจดัการสําหรบัผู้บรหิาร) มหาวทิยาลยัราชภฏัวไลย
อลงกรณ์ในพระบรมราชูปถมัภ์ 
ประสบการณ์การทาํงาน 

Thai Union Group PCL   Manager 
Thai Union Frozen Products PCL. Manager 
Royal Ceramic Industry PCL.  Manager 
Intel Card Industries CO., LTD  Operation Manager 
FESTO LTD.    Industries Automation Engineering Consultant 
Thai cold rolled steel sheet PCL.  Electrical Maintenance Engineer 

ประสบการณ์ร่วมในงานด้านอตุสาหกรรมประมาณ  25 ปี 
- ดา้นอุตสาหกรรม การผลติ เหลก็แผ่นรดีเยน็, กระเบือ้งปูพื้น, อเิลคทรอนิคส์ 
- ดา้นอุตสาหกรรม การขายและตดิตัง้ระบบไฟฟ้า และระบบลม, ดา้นระบบ Maintenance 
- ดา้นการอนุรกัษ์พลงังานสําหรบัอุตสาหกรรม, ดา้นระบบไฟฟ้าแรงสูงสําหรบัอุตสาหกรรม 
- ศกึษาและดงูานดา้น ระบบ Maintenance และการผลติ เหล็กแผน่รดีเย็น ทีป่ระเทศ ญีปุ่่น 2 เดอืน 
- ศกึษาและดงูานดา้น ระบบ Maintenance และการผลติ กระเบือ้งปูพื้น ทีป่ระเทศ อติาล ี10 วนั 

 
กาํหนดการ วนัท่ี 18 มกราคม 2565 บคุคลทัว่ไป 3,900 + 273 = 4,173 

เวลา 09.00-16.00 น. สมาชิก, โอนเงินก่อน 12 ม.ค.2565 3,500 + 245 = 3,745 

สถานท่ี โรงแรมโนโวเทลสขุมุวทิ ซ.20 
สมคัร 3 คนขึ้นไป ท่านละ 3,200 3,200 + 224 = 3,424 

สมคัร 5 คนขึ้นไป ท่านละ 2,900 2,900 + 203 = 3,103 

หมายเหตุ      - คา่ลงทะเบยีนเข้ารว่มสมัมนาสามารถนําไปลดหย่อนภาษีเงนิไดนิ้ตบิคุคลได ้200% 
                    - ราคารวมเอกสารประกอบการสมัมนา, อาหารกลางวนั, น้ําชา-กาแฟ 

บรษิทั เคเอน็ซี เทรนน่ิง เซ็นเตอร ์จํากดั 
98/83 หมู่ที ่4 ต.บงึยีโ่ถ อ.ธญับรุ ีจ.ปทุมธานี 12130 
โทร. 02-157-9083, 062-315-5283, 081-847-6341  
e-mail : knctrainingcenter@hotmail.com, www.knctrainingcenter.com 
 



 
 

หลกัสูตร  Basic Maintenance System 
กาํหนดการ      วนัองัคารท่ี 18 มกราคม 2565 เวลา 09.00-16.00 น. โรงแรมโนโวเทล สุขุมวทิ ซ.20 

รายการคา่ลงทะเบยีน: 1 ท่าน ราคา + vat 7% ราคาหลงัหกั ณ ทีจ่่าย3% 
บุคคลทั่วไป 3,900 + 273 = 4,173 4,173 – 117 = 4,056 
สมาชกิ, โอนเงนิก่อน 12 ม.ค.2565 3,500 + 245 = 3,745 3,745 - 105 = 3,640 
 สมัคร 3 คนขึน้ไป ท่านละ 3,200 

3,200 + 224 = 3,424 
 3,424 - 96 = 3,328 

สมัคร 5 คนขึน้ไป ท่านละ 2,900 
2,900 + 203 = 3,103 

 3,103 - 87 = 3,016 

รายช่ือผู้เข้าร่วมสมัมนา    
1. ......................................................... ตําแหน่ง...............................มือถือ...................................................  

Name……………………………………….Surname………………………………………Position/Section……………………………..… 

2. ......................................................... ตําแหน่ง...............................มือถือ................................................... 

Name……………………………………….Surname………………………………………Position/Section……………………………..… 

3. ......................................................... ตําแหน่ง...............................มือถือ................................................... 

Name……………………………………….Surname………………………………………Position/Section……………………………..… 

4. ......................................................... ตําแหน่ง...............................มือถือ................................................... 

Name……………………………………….Surname………………………………………Position/Section……………………………..… 

5. ......................................................... ตําแหน่ง...............................มือถือ................................................... 

Name……………………………………….Surname………………………………………Position/Section……………………………..… 

ท่ีอยู่เพ่ือออกใบเสรจ็ :(กรุณากรอกรายละเอยีดให้ชดัเจนเพื่อความถูกต้องในการออกใบเสร็จ)   

(บจก./บมจ./หจก./ส่วนบคุคล) ชื่อ................................................เลขประจาํตวัผูเ้สยีภาษ.ี...................................................... 

 สาํนกังานใหญ่   สาขา...........เลขที.่.................หมู่................อาคาร/หมู่บา้น......................................ชัน้.................... 

ตรอก/ซอย............................ถนน...............................แขวง/ตาํบล...........................อาํเภอ/เขต............................................ 

จงัหวดั......................................รหสัไปรษณีย.์......................โทรศพัท.์..............................โทรสาร......................................... 

ผูป้ระสานงาน.............................................มอืถอื...................................E-mail : ................................................................ 

 ตอ้งการหกัภาษี  ณ  ทีจ่่ายหรอืไม ่  ตอ้งการ  ไม่ตอ้งการ 
กรณีหกัภาษี ณ ทีจ่่าย 3%ในนาม บรษัิท เคเอ็นซ ีเทรนนิง่ เซ็นเตอร ์
 98/83 หมู่ที ่4 ต.บงึยีโ่ถ อ.ธัญบุร ีจ.ปทุมธาน ี12130 
  เลขประจําตัวผูเ้สยีภาษี  :  0135556000220 
 
โอนเงนิเขา้บญัช ี:  บรษัิท เคเอ็นซ ีเทรนนิง่ เซน็เตอร ์ จํากัด   ประเภทบัญช ีออมทรพัย ์
   ธนาคารไทยพาณิชย ์ สาขาเซยีรร์งัสติ    เลขทีบ่ัญช ี 364-236239-5 
                      ธนาคารกสกิรไทย สาขาฟิวเจอรพ์ารค์ รงัสติ 2  เลขทีบ่ัญช ี 022-3-65013-9 
 

ใบลงทะเบียนเขา้ร่วมอบรมสมัมนา .........../............./.......... 

บริษทั เคเอน็ซี เทรนน่ิง เซ็นเตอร ์จาํกดั 
98/83 หมู่ที ่4 ต.บงึยีโ่ถ อ.ธญับรุ ีจ.ปทุมธานี 12130 
โทร. 02-157-9083, 062-315-5283, 081-847-6341 

e-mail :knctrainingcenter@hotmail.com, www.knctrainingcenter.com 


