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P-18SU054P (2960311011001-210-2510-0258010)

การใชโปรแกรมสําเร็จบริหารระบบวัสดุอะไหล
สําหรับงานซอมและบํารุงรักษา รุนที่ 14
วันที่จัด วันพุธที่ 8 สิงหาคม 2561
เวลา
09.00 - 16.30 น. (ลงทะเบียนเวลา 08.00 น.) รับจํานวน 20 ทาน
สถานที่ ณ หองสัมมนา สมาคมสงเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุน) ซอยพัฒนาการ 18

สมาชิก
3,300 + VAT 7% 231 = 3,531 บาท
(สมาชิก ส.ส.ท., นักศึกษาปริญญาตรี, หนวยงานราชการ, รัฐวิสาหกิจ)
บุคคลทั่วไป 3,800 + VAT 7% 266 = 4,066 บาท

ปจจุบันการจัดทําระบบฐานขอมูลรายการบํารุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณ
การผลิ ต ให มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพใช ง านง า ยสะดวกรวดเร็ ว ก็ คื อ การนํ า โปรแกรม
คอมพิวเตอรมาประยุกตใชงานจัดการระบบฐานขอมูลที่มี ประสิทธิภาพโปรแกรม
หนึ่งที่มีผูใชมากในปจจุบันคือ Microsoft Access เนื่องจากการใชงานที่ดูเขาใจงาย
สามารถสรางฐานขอมูลปรับแตงคาการทํางานตางๆไดอยางงายและรวดเร็วเพื่อให
ไดผลลัพธตามที่ตอ งการจึงเหมาะที่จะนํามาประยุกตใชงานอยางมากแคเพียงเปนผู
มีพื้นฐานการใชงานคอมพิวเตอรก็สามารถนํามาใชงานได
โปรแกรมการบริหารระบบวัสดุอะไหลเปนโปรแกรมเฉพาะงานสามารถ
นําไปประยุกตใชในการวางแผนจัดการวัสดุอะไหลซอมบํารุงและสินคาวัสดุคงคลัง
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานไดอีกดวย
สําหรับการอบรมครั้งนี้จะกลาวถึงการจัดทําระบบโครงสรางการจัดการ
วัสดุ อะไหล เริ่ม ตั้งแตก ารจัดทํ าข อ มูล วัสดุอะไหล สินคาผูขายคลั งวัส ดุสินคา การ
รับเขาจายออกการรายงานสถานะและรายงานระดับเตือนภัย
สิ่งที่คุณจะไดรับ
1. โปรแกรม SPMM Maintenance (Spare Parts Maintenance Management)
ทานละ 1 ชุด ไมจํากัด User
2. ความรู ความเขาใจการบริหารระบบวัสดุอะไหล
คุณสมบัติผูเขาอบรมและสัมมนา
เหมาะสําหรับผูที่ตองการนําโปรแกรมสําเร็จไปใชงานจัดการวัสดุ อะไหล

1.โครงสรางระบบบริหารวัสดุอะไหลซอมบํารุง
ขั้นตอนการจัดทําระบบ
1.1 การแบงประเภท และกลุม วัสดุ อะไหล
1.2 การกําหนดทะเบียน และชื่อ วัสดุ อะไหล
1.3 การกําหนดสตอกวัสดุอะไหล
1.4 การกําหนดเลขที่คลังเก็บ และตําแหนงที่เก็บ
1.5 การรับ จาย วัสดุอะไหล
1.6 การตรวจนับ

หมายเหตุ ผูเขาอบรมควรมีพื้นฐานทางดานคอมพิวเตอร
คาใชจายในการฝกอบรมสามารถหักลดหยอนภาษีได 200%

2.การจัดทําขอมูล
2.1 วัสดุอะไหล. กําหนดประเภทความสําคัญ A, B, C
2.2 การกําหนด จุดสั่งซื้อ (OP) จํานวนสั่งซื้อที่ประหยัด (EOQ)
2.3 จํานวนคงคลังต่ําสุด MIN จํานวนคงคลังสูงสุด MAX
2.4 กลุมประเภท วัสดุ
2.5 แหลงผูขาย ลําดับเลือกซื้อ

ผูเขารับการอบรมทุกทาน
รับโปรแกรม SPMM ฟรี
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3.การจัดทํารายการคลังอะไหล
ปฏิบัติการ การใชโปรแกรมคอมพิวเตอร 1 ทาน ตอ 1 เครื่อง
3.1 การบันทึกขอมูล และรายการคลัง วัสดุอะไหล
3.2 การรับวัสดุอะไหลเขาคลัง และประวัตกิ ารตรวจรับ
3.3 การเบิกจายวัสดุอะไหล และประวัติการจาย
4.การรายงานสถานะ วัสดุอะไหล
4.1 รายงานวัสดุคลังอะไหล
4.2 รายงานการใชวัสดุอะไหล ตามทะเบียนวัสดุ
4.3 รายงานการใชวัสดุอะไหล ตามเครื่องจักร อุปกรณ
4.4 รายงานการใชวัสดุอะไหล สําคัญ ประเภท A
4.5 รายงาน และกราฟ แสดง จํานวนการรับวัสดุอะไหลเขา การจาย
จํานวนคงเหลือ
4.6 รายงาน และกราฟ แสดง มูลคาจํานวนเงินการรับวัสดุอะไหลเขา
การจาย จํานวนคงเหลือ
4.7 รายงานประสิ ท ธิ ภ าพก ารห มุ น เวี ย น ก ารใช วั ส ดุ อ ะ ไหล
(TURN OVER)
5.การรายงานระดับเตือนภัย
5.1 รายการวัสดุ อะไหล ไมเคลื่อนไหว
5.2 จํานวนวัสดุ อะไหล ต่ํากวาพิกัด MIN
5.3 จํานวนวัสดุ อะไหล ถึงระ ดับ MIN และจุดสั่งซื้อ
5.4 จํานวนวัสดุ อะไหล ถึงจุด สั่งซื้อ OP
5.5 จํานวนวัสดุ อะไหล สูงกวาพิกัด MAX

คาใชจายในการฝกอบรมสามารถหักลดหยอนภาษีได 200%

วิทยากร
คุณวินัย เวชวิทยาขลัง
อดีตผูจัดการบํารุงรักษาและวางแผน
บริษัท ปูนซิเมนตไทยจํากัด (มหาชน) โรงงานทาหลวง
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