
PMII Web Application  
  PMII เป็นโปรแกรมการบริหารงานซอ่มบ ำรุงด้วยระบบคอมพิวเตอร์ CMMS  (Computerized Maintenance  
Management System) ในรูปแบบของ Web Application ซึง่เป็นการบริหารจากสว่นกลางโดยแท้จริงผา่นทางการควบคมุบริหารในรูปแบบ 

- ใบสัง่งาน (Work Order Control System) 
- การวางแผนงาน (Preventive Maintenance)  
- การควบคมุและจดัเก็บประวตัิเคร่ืองจกัรอปุกรณ์ (Equipment History)  
- การบริหารระบบงานซอ่มฉกุเฉิน (Corrective Maintenance)  
- ระบบบริหารจดัการการพฒันาและปรับปรุงเคร่ืองจกัร (Improvement Maintenance)  
- การบริหารจดัการระบบสต็อกพสัดอุะไหล ่(Stock Maintenance System)   

  
PMII สู่การบริหารจากส่วนกลาง 

PMII Web Application ถกูยกระดบัจากโปรแกรมที่ใช้เฉพาะในหนว่ยงานซอ่มบ ำรุงไปสูก่ารการบริหารข้อมลูโดยรวม 
ซึง่หมายถงึการ วิเคราะห์จากแหลง่ที่เกิดข้อมลูจริงในสว่นการผลติสว่นบริหารคลงัอะไหลส่ว่นบริหารจดัการ โครงการตา่งๆ 
ตลอดจนการตดัสนิใจในระดบับริหาร       

PMII for Production ได้ออกแบบระบบการแจ้งซอ่มโดยเน้นถงึความรวดเร็วและความถกูต้องในการแจ้งซอ่ม 
ซึง่ผู้แจ้งจะสามารถระบ ุข้อมลูการเสยีจากที่ได้จดัเตรียมไว้จึงท ำให้การแจ้งซอ่มเกิดประสทิธิภาพสงูสดุ การแสดงสถานะของการแจ้ง 
ประกอบกบัมีระบบการตรวจเช็คงานแจ้งซ ำ้ ระบบตรวจสอบก ำหนดวนัเสร็จของฝ่าย ซอ่มบ ำรุง (Job Commitment) เพื่อใช้
ส ำหรับการวางแผนการผลติ  

PMII Job Order รองรับแสดงการแจ้งเตือนมายงัหนว่ยงานซอ่มบ ำรุงแบบอตัโนมตัิ และสามารถแยกงานตามประเภทของการแจ้ง 
งานได้หลายประเภท    

PMII for Inventory ได้ออกแบบระบบตรวจสอบความต้องการอะไหลจ่ากแผนบ ำรุงรักษาอยา่งอตัโนมตัิ รองรับระบบควบคมุจดุ 
สัง่ซือ้ จดุควบคมุอะไหลเ่กินความต้องการ และอะไหลท่ี่ถึงจดุวกิฤตและอะไหลไ่มเ่คลือ่นไหว ตลอดจนประวตัิการเคลือ่นไหวของอะไหล่ ใน
แตล่ะรายการ   
 PMII for Management ถือเป็นเคร่ืองมือหนึง่ส ำหรับผู้บริหารเพื่อใช้ในบริหารเวลาและการใช้เคร่ืองจกัรให้ได้เตม็ประสทิธิภาพ 
โดยใช้ส ำหรับก ำหนดแผนการผลติร่วมกบังานบ ำรุงรักษาที่เหมาะสม ดชันีชีว้ดัจดุคุ้มทนุของเคร่ืองจกัรและการควบคมุ Cots Center 
อยา่งสมบรูณ์แบบ  
 
การบริหารแผนงานบ ำรุงรักษา (Preventive maintenance)  

PMII รองรับการวางแผนโดยอ้างอิงการแบง่แผนงาน โดยยดึถือถงึความส ำคญัของเคร่ืองจกัรและความเสถียรภาพของ แผนงาน 
การวางแผนโดยรวมความถ่ี วนั สปัดาห์ เดือน ปี และ Time Metering เพื่อรองรับช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สดุในการเข้าบ ำรุงรักษา 
ระบบการตรวจสอบเพื่อเปรียบเทียบปริมาณงาน (Master Plan)   

PMII ก ำหนดมาตรฐานการบ ำรุงรักษา (Work Instruction) ตามหลกั ISO เพื่อลดขัน้ตอนความผิดพลาดโดยวางระบบ ส ำหรับ 
การใช้อะไหลล่ว่งหน้า เคร่ืองมือ ก ำลงัคน ควบคมุงบประมาณตอ่การท ำงานจริง    
  PMII ประเมินเวลาที่ต้องการในแตล่ะใบสัง่งาน (Work Order) กบัก ำลงัคนทีม่ีอยูเ่พือ่ปอ้งกนัการจา่ยงานเกิน (Work load)  

PMII วางแผนงานซ้อนแบบอตัโนมตัิในอปุกรณ์ (การใช้แผนงานร่วมในแตล่ะอปุกรณ์)  
*** ซึ่งระบบโดยทั่วไปจะวางแผนได้เฉพาะหน่ึง อุปกรณ์ต่อความถี่เดียวเท่านัน้ จึงให้เกดิปริมาณแผนมากเกนิไป 
กว่าความเป็นจริง ซึ่งน ำไปสู่การไม่สามารถควบคุมแผนงานได้ ***    



 PMII สร้างรายละเอียดการแสดงแผนงานของแตล่ะ 
เคร่ืองจกัร กลุม่เคร่ืองจกัร สายการผลติ แตล่ะสถานท่ี และเพื่อใช้
ส ำหรับการจา่ยงานตามกลุม่งานช่าง (กลุม่เคร่ืองกล กลุม่ 
ไฟฟา้กลุม่สนบัสนนุการผลติ)  
 PMII มีความยดืหยุน่ตอ่การออกแผนงาน และ 
บริหารงานการบ ำรุงรักษาเชิงปอ้งกนัเพื่อให้เกิดประสทิธิภาพ 
สงูสดุในงานแตล่ะประเภท ตลอดจนรองรับระบบ Predictive 
Maintenance   

PMII มีระบบการเตือนการจ่ายงานประจ ำวนั และสามารถท ำการจ่ายงานย้อนหลงั และงานอนาคตโดยให้อยูใ่นใบงานเดยีวกนัได้ 
(Work Order)   

PMII ระบบแสดงผลสถานะงานเสร็จ เลือ่น ยกเลกิ และรอ 
พร้อมการแสดงสมรรถนะการปิดแผนงาน  

PMII มีระบบการตดิตามสถานะด ำเนินงาน 
แผนงานเพื่อประเมินผลการท ำงานจริงและสามารถที่จะ 
วดัผลได้โดยเปรียบเทียบ Breakdown  Maintenance, Corrective 
Maintenance ที่เกิดขึน้ในแตล่ะช่วงเวลา และ 
ยงัสง่ผลตอ่การควบคมุคา่ใช้จา่ย  
              PMII มีการออกแบบหน้าจอเพื่อใช้ควบคมุ การจ่ายงาย ซึง่ผู้ ใช้งานสามารถท ำการเลือ่นแผนใน หน้าจอควบคมุแผนได้ทนัที  
              PMII รองรับการตรวจวดัผลของการบ ำรุงรักษา เมื่อผลการตรวจวดันัน้ๆ ไมเ่ป็นไปตามคา่มาตรฐานท่ีก ำหนด ระบบจะ 
สง่ผลคา่นัน้เพื่อออกใบงานสัง่ซอ่มทนัที เพื่อเป็นการปอ้งกนัเสยีแบบฉกุเฉิน (CBM: Condition Base Maintenance)                  

PMII   มีระบบการวดัผลประสทิธิภาพของระบบงานบ ำรุงรักษา   
  
การบริหารงานซ่อมฉุกเฉิน (Breakdown Maintenance)  
  PMII ได้ออกแบบระบบเพื่อรองรับและควบคมุงานกรณีซอ่มฉกุเฉิน โดยแยกหน้าจอการท ำงานอยา่งชดัเจน ซึง่ในระบบ ได้ท ำ
การเช่ือมโยงข้อมลูไว้แล้วอยา่งแมน่ย ำ ได้แก่  
   การแจ้งซ่อม (Job Requests)   

PMII สามารถสร้างออกการแจ้งซอ่มได้อยา่งไมจ่ ำกดับนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ที่อยูบ่นวงเครือขา่ย ดงันัน้ข้อมลู การแจ้งซอ่ม 
จากทกุแผนกงาน จึงถกูสง่เข้าสูห่นว่ยงานซอ่มบ ำรุงแบบทนัที (Real-Time)  

PMII จะแสดงรายการเคร่ืองจกัร และอปุกรณ์เฉพำะความรับผิดชอบของแตล่ะบคุคลได้  
PMII สามารถเรียกอาการเสยีเฉพำะที่เก่ียวข้องกบัเคร่ืองจกัร

นัน้ๆได้  
PMII สามารถที่จะตรวจสอบสถานะการแจ้งซอ่ม   (Job 

Status) ที่ออกจากทกุหนว่ยงานเพื่อเกิดการประสานข้อมลู 
ระหวา่งแผนกผู้แจ้งงานกบัแผนกซอ่มบ ำรุง โดยการประสานข้อมลู 
ดงักลา่ว ทางแผนกผู้แจ้งซอ่มสามารถที่จะติดตามและทราบข้อมลู 
สถานะของงาน รวมทัง้ข้อมลู ท่ีมคีวามส ำคญัตอ่การวางแผนงาน 
ของแผนกภายใต้การ บริหารล ำดบังานของแผนกซอ่มบ ำรุง เพื่อให้เกิดการประสาน ข้อมลูและเป็นประโยชน์ตอ่องค์กร ได้อยา่งเหมาะสม  
    



  PMII ได้ถกูออกแบบระบบเพือ่สะดวกด้วยการ ตรวจสอบข้อมลูสถานะการแจ้งซอ่มได้รวดเร็ว ด้วยระบบการค้นหา 
พร้อมระบบการกรองข้อมลูตามสถานะ ตามวนัท่ีแจ้ง วนัท่ี ต้องการ ก ำหนดการแล้วเสร็จ ตามแผนกหรือหนว่ยงานเป็นต้น   

PMII จะออกเลขที่การซอ่มแบบอตัโนมตัิ พร้อมบนัทกึรูปภาพการเสยี  
 

  การสั่งและบันทึกการซ่อม (Job Order & History)  
PMII ได้ออกแบบหน้าจอ ส ำาหรับการควบคมุการสัง่ซอ่มจากหนว่ยงานซอ่มบ ำรุง เพื่อควบคมุการจ่ายงาน โดยค ำนงึถึง 

ความส ำคญัของงำน ควำมส ำคญัของเคร่ืองจกัร มาตรฐานการซอ่ม พร้อมข้อมลูที่เก่ียวข้องอยา่งเหมาะสม  
PMII เช่ือมโยงข้อมลูปัญหาจากการซอ่มผา่นมายงัหนว่ยงานแจ้งซอ่ม เพื่อใช้ในการวางแผนและประสานร่วมกนัในการ 

แก้ปัญหาในระหวา่งการซอ่ม ซึง่โปรแกรมได้จดัหวัข้อของการวิเคราะห์สาเหตกุารเสยี จนสรุปการแก้ไข  
PMII เตรียมความพร้อมส ำหรับข้อมลูที่ใช้ในการวิเคราะห์ ซึง่ผู้ใช้งานสามารถดงึข้อมลูตา่งๆ มาประเมินผลได้ทนัที   
PMII ยงัค ำนงึถงึผลที่ได้รับจากการซ่อม เพื่อน ำมาวเิคราะห์ใช้เป็นแนวทางปอ้งกนั ในการวางแผนบ ำรุงรักษาตอ่ไปใน 

อนาคต อาทิ   PMII สามารถแนะน ำชา่งที่มีประวตักิารซอม่ที่ดีทีส่ดขุองการเสยีครัง้นีไ้ด้แบบอตัโนมตัิ  
❖ รายละเอียดการซอ่ม เมื่อเทยีบมาตรฐานใน Work Instruction  
❖ ควบคมุการใช้อะไหล ่การใช้เคร่ืองมือ  
❖ ค ำนวณก ำลงัคน ท่ีเหมาะสมเพื่อเปรียบเทียบปริมาณขณะนัน้  
❖ ค ำนวณเวลารวมหยดุเคร่ือง (Total Downtime) ซึง่สำมำรถ        
ระหวา่งเวลาซอ่มจริง  (Machine Downtime) 
          กบัเวลารอ (Waiting Time) 
          ซึง่น ำไปสูก่ารหาเวลาในการหยดุเคร่ืองรวม  
❖ ค ำนวณคา่ใช้จ่ายทัง้ คา่แรง คา่เคร่ืองมือ คา่อะไหล ่ในแตล่ะ 
ใบ งาน เพื่อน ำไปสูก่ารควบคมุงบประมาณ  

  
ระบบบริหารคลังพัสดุอะไหล่ (Inventory Stock Control)  

  PMII มีระบบการบริหารและจดัการคลงัพสัดอุะไหล ่(Stock Control System) ได้อยา่งถกูต้องและรวดเร็ว โดย รองรับ ระบบ Multi-
Stock และ Multi-Location เพื่อให้การบริหารข้อมลูของผู้ที่ต้องการเป็นไปอยา่งรวดเร็ว ลดเวลาการค้นหาและลดเวลา ในการตรวจสอบ 
ทัง้ทางช่างผู้ปฏิบตัิและผู้ควบคมุพสัดอุะไหล ่รวมทัง้ผู้ที่เก่ียวข้องในข้อมลูนัน้ๆ    
  PMII สามารถรายงานปริมาณการใช้ ประวตัิของพสัดอุะไหล ่ประวตัิการสัง่ซือ้ -รับของ ประวตัิการจ่ายพสัดอุะไหล ่โดย 
เช่ือมฐานข้อมลูไปสูป่ระวตัิผู้จดัจ ำหนา่ย ประวตัิพสัดอุะไหลร่วมทัง้ประวตัิของเคร่ืองจกัร/อปุกรณ์โดยอตัโนมตัิ  

PMII สามารถรายงานจ ำนวนพสัดอุะไหลค่งเหลอื ราคา จดุสัง่ซือ้ จดุควบคมุตา่งๆ (Max-Min Stock) และสามารถควบคมุ 
พสัดอุะไหลด้่วยมลูคา่ควบคมุ  

PMII รายงานยอดรับ-จ่าย เป็นรายงานตามชว่งวนัท่ีเลอืก ท ำให้สามารถออกเอกสารงบประมาณการทัง้ประจ ำวนั -เดือนไตรมาส-ปี 
ได้อยา่งถกูต้องและแมน่ย ำ   
   PMII รองรับการแสดงการส ำรองรายการอะไหลแ่ละราคา ส ำหรับงานบ ำรุงรักษาลว่งหน้า (Predictive Maintenance)  
   

REPORT SYSTEM  
 PMII ได้จดัเตรียมรูปแบบของรายงานในแตล่ะสว่นไว้เพียงพอตอ่ความต้องการในการวเิคราะห์ข้อมลู ด้วยรูปแบบรายงาน 

ที่ทนัสมยั ในทกุสว่นของโครงสร้างโปรแกรมยอ่มท ำให้มัน่ใจได้วา่  
PMII คือโปรแกรมการบริหารงานซอ่มบ ำรุง ท่ีเหมาะสมและ สามารถน ำไปใช้งานได้ทนัที ลดเวลาในการ Implement 

ระบบได้อยา่งมาก ลดปัญหาและอปุสรรค์ของการลงข้อมลู สง่ผลดีทัง้ใน บนัทกึของ Loss ที่เกิดจากเคร่ืองจกัร  วตัถดุิบ พสัดอุะไหล ่



ครอบคลมุถึงการสร้างระบบการประสานและบริหารข้อมลูด้วย 
ข้อเท็จจริง สร้างวฒันธรรมองค์กรท่ีดีไปพร้อมๆ กบัการพฒันา 
ระบบงานของการบริหารงานซอ่มบ ำรุงมุง่สูก่ารซอ่มบ ำรุง โดยรวม 
ซึง่ประสานระบบงานซอ่มบ ำรุงเข้าด้วยกนัโดยการ 
บริหารอตัราสว่นคา่ใช้จา่ยทีเ่หมาะสม ในขณะท่ีให้ผลการ 
บ ำรุงรักษาประสทิธิภาพสงูสดุ  
  
 
 

IMPLEMENT & TRAINING    
  เพื่อให้เกิดประสทิธิผลอยา่งชดัเจนในการใช้โปรแกรม ที่นอกเหนือจากการอบรมแล้ว ทาง บริษัทฯ ได้จดัทีม Implement ไว้
ส ำหรับผู้ใช้งาน โดยได้แบง่ขัน้ตอน มาตรฐานไว้ 9 ขัน้ตอน ซึง่จะเร่ิมจาก ส ำรวจข้อมลูที่ใช้งาน ท ำการ วางพืน้ฐานระบบและเทคนิคตา่ง ๆ 
กบัผู้ใช้งานทกุฝ่าย ขบวนการ ขัน้ตอนการท ำ PM CM BM และอืน่ๆ ตลอดจนน ำข้อมลูที่ได้มำท ำการวเิคราะห์หาแนวทางแก้ไขตอ่ไป 
โดยใช้ระยะเวลาทัง้หมด ประมาณ 2-3 เดือน จากนัน้จนเข้าสูก่ารให้บริการและค ำปรึกษา  
  

SUPPORT & SERVICE  
 PMII ถกูออกแบบระบบเพื่อง่ายตอ่การให้บริการ โดยได้แยกสว่นที่เป็นโปรแกรม (Application) และ ฐานข้อมลู (Data Base) 

ออกจากกนั   ซึง่เป็นระบบมาตรฐานเดียวกนักบัระบบปฏิบตัใิหญ่ๆทัว่โลก โดยสามารถให้บริการผา่นทางระบบ Internet 
ซึง่เป็นเอกสทิธ์ิเฉพาะผู้ใช้ PMII โดยผู้ใช้งานไมต้่องหยดุการใช้งาน  
 
การใช้ PMII ในการบริหารงานซ่อมบ ำรุง  
  PMII เป็นระบบการบริหารจดัการด้านซอ่มบ ำรุงด้วยระบบคอมพวิเตอร์ (CMMS - Computerized Maintenance Management 
System) ที่ออกแบบด้วยกลไกโครงสร้างของโปรแกรมระบบ "การซอ่มบ ำรุงแบบผสมผสาน"(Optimum Maintenance Mix: OEE) และการ 
ให้บริการแบบครบวงจร ท ำให้มัน่ใจได้วา่ PMII คือระบบการบ ำรุงรักษาที่เหมาะสมที่สดุส ำหรับโรงงานอตุสาหกรรม  

PMII คือ ระบบการซอ่มบ ำรุงแบบผสมผสาน ที่เหนือกวา่การวางแผนการซอ่มบ ำรุงรักษาเชิงปอ้งกนั (Preventive Maintenance) 
เพียงอยา่งเดยีว แตท่ัง้นี ้PMII ได้พฒันาระบบการซอ่มบ ำรุงเคร่ืองจกัรที่รวมระบบ Corrective, Improvement Maintenance เข้าด้วยกนั   
ด้วยการบริหารอตัราสว่นคา่ใช่จา่ยที่เหมาะสม การควบคมุระยะเวลาที่เหมาะสมตามสภาพท่ีเป็นจริงตอ่สภาวะเคร่ืองจกัรและการใช้ 
ทรัพยากรที่มีอยูอ่ยา่งเต็มประสทิธิภาพ เพื่อให้การบริหารงานซอ่มบ ำรุงเกิดประสทิธิภาพสงูสดุ  
  
  ประโยชน์โดยรวมของการใช้ PMII  

- โครงสร้างการออกแบบข้อมลูโดยสง่ผลไปถึงการออกแบบรหสัเป็นไปอยา่งมมีาตรฐาน TPM   
- เป็นการสร้างคูม่ือมาตรฐานในการท ำงาน (Work Instruction) เพือ่ลดความผิดพลาดและเพิ่มความช ำนาญในการปฏิบตังิาน  
- การเพิม่ทกัษะเฉพาะทางช่างและช่วยให้พนกังานได้พฒันาและสามารถสร้างระบบการบ ำรุงรักษาของงานซอ่มบ ำรุงได้ด้วยตนเอง 

รวมทัง้การพฒันาบคุลากรเพื่อรองรับเทคโนโลยี  
- เป็นเคร่ืองมือส ำหรับการติดตามสถานะและประเมินประสทิธิภาพของเคร่ืองจกัรด้วย MTTR, MTBF, MWT  
- ระบบควบคมุและก ำหนดคา่ใช้จา่ยที่เกิดขึน้จากกิจกรรมของงานบ ำรุงรักษาอยา่งเตม็ประสทิธิภาพ 

และทราบได้ถึงคา่ใช้จา่ยในสดัสว่น ตา่ง ๆ ของเคร่ืองจกัรได้ในระดบัท่ีต้องการ  
- จ่ายแผนงานบ ำรุงรักษาอตัโนมตั ิซึง่น าไปสูก่ารก ำหนดจ ำนวนและควบคมุคา่ใช้จ่ายทัง้ของ พสัด-ุอะไหล ่

ก ำลงัคนและเคร่ืองมืออยา่ง เหมาะสม (Preventive Maintenance: Work Order Control)   



- ใช้เป็นเคร่ืองมือส ำหรับควบคมุงานด้าน (Corrective Maintenance (Breakdown) กรณีเสยีฉกุเฉินงานซอ่มสร้าง (Project 
Installation)  

- กลยทุธ์การเพิ่มอายแุละประสทิธิภาพโดยรวมเคร่ืองจกัร OEE (Overall Equipment Effectiveness) ด้วยคา่    
A: Availability Performance    สมรรถนะความพร้อมใช้งานของเคร่ืองจกัร  
P: Production Speed Performance สมรรถนะอตัราเร็วการผลติของเคร่ืองจกัร       
Q: Quality Performance สมรรถนะคณุภาพของผลผลติ  

- พยากรณ์อายกุารเดินเคร่ืองจกัรอตัโนมตัิ จนถงึแจ้งเวลาที่เคร่ืองจะเสยีอีกในครัง้ตอ่ไป  
- เป็นตวัชีถ้ึงสาเหตขุองปัญหาที่ท ำให้เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์เกิดความเสยีหาย รวมถึงต้นทนุในการซอ่มแซมสงูสดุ 
- ระบบตรวจสอบความเคลือ่นไหวการใช้พสัด-ุอะไหล ่  รวมทัง้การก ำหนดจ ำนวนท่ีเหมาะส ำหรับแผนงานทัง้หมด 
- ระบบการเตือนเพื่อควบคมุจดุสัง่ซือ้ จดุสงูสดุ และจดุต ำ่สดุของอะไหล ่แบบอตัโนมตัิ  
- ท ำให้งานด้านการบ ำรุงรักษามีความส ำญในการพฒันาเคร่ืองจกัร ในสว่นของการท ำให้งา่ยในการซอ่มบ ำรุงซึง่

น ำไปสูค่วามนา่เช่ือถือของเคร่ืองจกัรสงูขึน้  การวิเคราะห์คา่ใช้จา่ยของเคร่ืองจกัรตามชว่งอายงุานการพฒันาและปรับปรุง PM- 
Plan   

- ชีน้ ำแนวโน้มในการเลอืกวิธีและรูปแบบบ ำรุงรักษาทีเ่หมาะสมส ำหรับแตล่ะเคร่ืองจกัร  
- ช่วยในการบริหารงานซอ่มบ ำรุง การตรวจสอบ การวิเคราะห์ และการใช้ข้อมลูและเทคนิคการซอ่มบ ำรุงเป็นแบบ Real - Time 

เพื่อใช้ ส ำหรับการตดัสนิใจในงานซอ่มบ ำรุง และนีค่ือสว่นหนึง่ของความส ำเร็จ PMII  
 


