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SVM001: มาตรฐาน ISO 55001: พืน้ฐานของการบรหิารจดัสนิทรพัย ์
                 (Fundamental Asset Management) 

  

หลกัการและเหตผุล : 

         หลักสตูรนี้จะแนะน าหลักการพืน้ฐานของการบรหิารจัดการทรัพยส์นิซึง่ถอืว่าเป็นพืน้ฐานของการด าเนนิการทาง

ธรุกจิ โดยเนื้อหาจะกลา่วถงึการบ ารุงและการดแูลรักษาทรัพยส์นิใหม้ปีระสทิธภิาพ  ซึง่พจิารณาตัง้แตเ่ป้าประสงค์
ยทุธศาสตรก์ารไดม้าซึง่ทรัพยส์นิ การใชง้าน การบ ารุงรักษา จนถงึการปรับปรุงใหท้รัพยส์นิมปีระสทิธภิาพสงูสดุ เกดิการ

บรหิารจดัการทีเ่หมาะสม คุม้ค่าตอ่การด าเนนิการทางธรุกจิ 
 

 
 

วตัถปุระสงค:์ 

• เขา้ใจมาตรฐานการดาเนนิการจัดการสนิทรัพยอ์งคก์รบนมาตรฐานPAS 55 หรอื ISO 55000 

• การกาหนดกลยุทธิร์่วมกันเพือ่นาไปสูเ่ป้าหมายของTotal Productive Maintenance  

• เพือ่รวบรวมสนิทรัพยก์ลางจากReactive ไปสูT่otal Productive Maintenance 
 

หลกัสูตรนีเ้หมาะส าหรบั: 

• ทกุกลุม่งานทีเ่กีย่วขอ้งประโยชนท์ีไ่ดร้ับ 
 

ประโยชนท์ีไ่ดร้บั: 

• เขา้ใจเกณฑม์าตรฐาน PAS55 และ ISO55001 

• เขา้ใจถงึทศิทางและระดับความสาคัญของสนิทรัพย ์

• เขา้ใจถงึสนิทรัพยท์ีส่าคัญต่อองคก์รนาไปสูก่ารปฏบัิตใิหส้อดคลอ้งตอ่เกณฑม์าตรฐานและทศิทางองคก์ร 

• เขา้ใจถงึวงจรชวีติในการดาเนนิการวเิคราะหร์ะดับสนิทรัพยแ์ละความเขา้ใจเกีย่วกับการสรา้งระบบบรหิาร
สนิทรัพยท์ีป่ระสทิธภิาพจนถงึขัน้ตอนการปรับปรุงอยา่งต่อเนื่อง 
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เนือ้หาหลกัสูตร: 
1. ความเขา้ใจมาตรฐาน PAS55 และ ISO 55001  

การน าแนวคดิของมาตรฐานมาด าเนนิการวัดผลด าเนนิการเพือ่ใหท้ราบถงึความเป็นสากลของการจัดการ
สนิทรัพย ์ 

 

2. แนวคดิเกีย่วกบัการจดัการสนิทรพัยแ์ละกลยุทธ ์
การศกึษาวเิคราะหค์วามตอ้งการองคก์รสูก่ารระบเุกณฑเ์พือ่ระบตัุวชีวั้ดในการดาเนนิการเป็นผลในการน าไปใช ้

วางแผนโดยภายในประกอบดว้ย นโยบาย, กลยุทธ,์ Risk, Capital Value, Efficiency, Quality และ Compliance 
 

3. การใชก้ารจดัการสนิทรพัยเ์กณฑว์ดัระดบัความสาคญัการวเิคราะหค์วามเสีย่งและการควบคมุ 

เป็นการก าหนดความเป็นเจา้ของแต่ละหน่วยงานก าหนดผูจั้ดการสนิทรัพยแ์ละก าหนดผูร้ับผดิชอบกับผูท้ีจ่ัดการ
ใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายทีร่ะบุ 

การวเิคราะหร์ะดับความส าคัญของสนิทรัพยเ์พือ่น าไปสูร่ะดับการควบคมุทีเ่หมาะสมตามทรัพยากรทีม่อียูแ่ละ
เป็นสิง่ทีน่ าไปวเิคราะหล์ าดับการปรับปรุงกอ่นหลังกอ่นทีอ่งคก์รจะด าเนนิการทกุอย่างไปสูค่วามพรอ้มTotal Productive 

Maintenance 

ความเขา้ใจกระบวนการสนิทรัพยตั์ง้แต่การไดม้าจากการวางแผน> การคัดเลอืกผูข้ายและสญัญา> การ
จัดซือ้> และการจัดท าคลังสนิทรัพย ์

 
4. การจดัการวงจรชวีติทรพัยากร 

ใหผู้เ้รยีนท าความเขา้ใจเกีย่วกับกระบวนการAsset และด าเนนิการตามวงจรชวีติประกอบดว้ยการวางแผน> การ
ด าเนนิการPortfolio > การดคูวามเป็นไปได>้ การอนุมัตดิ าเนนิการ> การออกแบบหรอืการอนุมัตสิ ิง่ทีด่ าเนนิการเป็น

ขอ้เสนอ> การออกแบบสรา้งระบบ> การด าเนนิการสรา้งและการทดสอบ> การบ ารุงรักษาอยา่งต่อเนื่อง> การเลกิใช ้

งาน 
 

5. การส ารวจประสทิธภิาพของสนิทรพัยแ์ละการปรบัปรงุ 
การปรับปรุงและการทบทวนสนิทรัพยอ์ยา่งต่อเนื่องโดยแบง่เป็นระดับตัง้แตร่ะดับ Reactive ไปถงึระดับ Total 

Productive Maintenance 

 
วทิยากร: อาจารยข์จร  สนิอภริมยส์ราญ 

 

• วทิยากรประจ าสถาบันพัฒนาบุคลากรแหง่อนาคต 

• Microsoft Certified Technology Specialist 

• Microsoft Certified System Engineer: Security 

• Microsoft Certified System Administration: Messaging 

• Microsoft Certified Professional 

• Microsoft Certified Trainer 

• Microsoft Certified IT Professional 

• Microsoft Certified Database Administration 

• ITIL Foundation V2 & V3, Comtia Security+ 

 

จ านวนช ัว่โมงในการฝึกอบรม: 3 วัน (18 ชั่วโมง) 
 

ก าหนดการอบรม: ตามตารางปฏทินิอบรมประจ าปี https://www.career4future.com/trainingprogram 

 

ชว่งเวลาฝึกอบรม: 9.00 - 16.00 น. 
 

คา่ลงทะเบยีนอบรม:  
 

ราคาปกต ิ ราคาออนไลน์ 

9,000 บาท 8,000 บาท 

 
** ราคารวมภาษีมลูคา่เพิม่แลว้ 

** สถาบันฯ เป็นหน่วยงานราชการ จงึไมอ่ยูใ่นเกณฑท์ีต่อ้งถูกหักภาษี ณ ทีจ่่าย 
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สถานทีฝึ่กอบรม:  
สถาบันพัฒนาบคุลากรแหง่อนาคต  

เลขที ่73/1 อาคารส านักงานพัฒนาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ(NSTDA) ชัน้ 6 
ถนนพระรามที ่6 แขวงทุง่พญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพฯ 10400  

 

หมายเหต:ุ ในชว่งสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรัส COVID 19 เพือ่ลดการท ากจิกรรมทีม่กีารรวมตัวกัน  

ทีอ่าจจะเกดิความเสีย่งต่อการตดิเชือ้ได ้สถาบันฯ จะมกีารปรับรูปแบบการอบรมเป็น "อบรมออนไลน์" 
 

รปูแบบการเรยีนออนไลน ์

1. โดยใชว้ธิกีารสอนแบบฟังบรรยาย และ ด ูPresentation ผ่านโปรแกรม Zoom (https://zoom.us/join) 
    เพือ่ประสทิธภิาพในการเรยีน ควรใช ้Internet ทีม่คีวามเสถยีร (ไมแ่นะน าใหใ้ช ้Internet ผา่นมอืถอื) 

2. ลงโปรแกรม Anydesk หรอื Teamviewer ทีเ่ครือ่งคอมพวิเตอรข์องทา่น  
    (ส าหรับหลักสตูรฝีกปฏบัิตทิีผู่เ้ขา้อบรมจะตอ้งใชว้ธิกีาร Remote เพือ่มาใชเ้ครือ่งคอมพวิเตอรข์องสถาบันฯ 

    หรอื กรณีทีว่ทิยากรตอ้ง Remote ไปทีเ่ครือ่งผูอ้บรม และ Share File ทีใ่ชใ้นการอบรม) 
3. ส าหรับหลักสตูรฝึกปฏบัิต ิขอแนะน าผูเ้ขา้อบรมเตรยีมหนา้จอ 2 หนา้จอ เพือ่แยกการใชง้าน  

    คอื หนา้จอส าหรับ Zoom พรอ้มหนา้จอส าหรับปฏบัิตหิรอื remote  ซึง่อาจจะเป็นหนา้จอคอมพวิเตอรทั์ง้ 2 เครือ่ง  

    หรอื หนา้จอเครือ่งคอมฯ เพือ่ใชใ้นการ remote  และ หนา้จอโทรศัพทม์อืถอื/แทปเล็ท เพือ่ใชกั้บ zoom 
4. จัดตัง้ไลนก์ลุม่เพือ่ใชใ้นการสือ่สารร่วมกันระหว่างวทิยากร ผูเ้ขา้อบรม และเจา้หนา้ทีข่องสถาบันฯ 

5. สง่ไฟลเ์อกสารใหก้อ่นการอบรม  
6. จัดสง่วุฒบัิตรภายหลังจบการอบรม       

 

วธิกีารการส ารองทีน่ ัง่: 
          ตดิต่อส ารองทีน่ั่งล่วงหนา้ ในวัน-เวลาราชการ 

          โทรศัพท:์ 0 2644 8150 ต่อ 81886, 81887 
          โทรสาร: 0 2644 8110 

          Website: www.career4future.com 

          E-mail:  
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