
 

 

 

 

สถาบันวศิวพัฒน 

วศิวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ  

ชื่อหลักสูตร: 
พื้นฐานกลศาสตรวศิวกรรมเคร่ืองกล และการออกแบบเครื่องจักร ๑ 

รุนที่ ๑ 

Course: Basic Engineering Mechanics and Machine Design 1 Class 1 

หนวยพัฒนาวชิาชีพจากสภาวศิวกร (PDU)  =  45 หนวย 

หลักการและเหตุผล: 

เม่ือนักศกึษาวศิวกรรมศาสตรจบใหม, วศิวกรท่ีเรยีนจบและทํางานมานานไดหลงลมืในวชิาเกีย่วกับกลศาสตรวิศวกรรม ซึ่งถือ

เปนหัวใจสําคัญของวชิาในหลักสูตรวศิวกรรมศาสตรท่ัวโลก และการออกแบบเครื่องจักรท่ีเคยเรยีนในสมัยมหาวทิยาลัย โดยอาจจะไมรู

วาจะหาความรูสวนน้ีจากทีใ่ด อยากจะทบทวนความรูที่เคยไดเรยีนมาในวชิานี้  หรอือยากจะเตรยีมเพื่อสอบเลื่อนระดับเปนสามัญวศิวกร 

บุคคลทั่วไปท่ีสนใจในงานดานวศิวกรรมเครื่องกล ไมวาจะเปนชางเทคนิค หรอื นักศกึษาอาชวีะ ที่อยากจะเรยีนรูพื้นฐานงาน

กลศาสตรวศิวกรรมเครื่องกลและการออกแบบเครื่องจักร หรอืเพือ่เตรยีมสอบเปนภาคพีเิศษ แตยังขาดทฤษฎพีื้นฐานที่จําเปนเพื่อนําไป

ตอยอดจากประสบการณที่ตนเองส่ังสมมานานหลายป 

หลักสูตรน้ีจงึเกดิขึ้นเพื่อสอนทฤษฎพีื้นฐานท่ีจําเปนในงานวศิวกรรมเครื่องกล สําหรบัผูท่ีสนใจตองการจะทบทวนความรูก็ด ี

หรอื ตองการจะเรยีนรูใหมก็ด ีเพื่อสามารถนําไปใชงานไดจรงิ 

วัตถุประสงคของการฝกอบรม: 

o เพ่ือสามารถเขาใจพื้นฐานทฤษฎีเกี่ยวกับแรง, ความเคน, ความเครยีดตาง ๆได 

o เพ่ือสามารถคํานวณ และแกสมการทางดานวศิวกรรมได 

o เพ่ือสามารถใชวศิวกรรมยอนกลับได 

o เพ่ือสามารถออกแบบเครื่องจักร และอุปกรณรบัแรงตาง ๆ ในงานวศิวกรรมเครื่องกลได 

o เพ่ือสามารถนําความรูเพื่อไปสอบเลื่อนระดับเปนสามัญวศิวกร หรอื ภาคพีเิศษได 

กลุมเปาหมายผูเขาอบรม: วศิวกรท่ีเกี่ยวของ  

    ชางเทคนคิ นายชาง ปวช. ปวส., ผูท่ีมคีวามสนใจท่ัวไป 

กําหนดการ ระหวางวันที่ 19-20, 25-27 พฤษภาคม 2561 

เวลา 09:00 – 16:00 น.  

ณ หองประชุม  อาคาร 

วสท. 

วันที่ 19 พฤษภาคม  2561 

09:00 – 12:00 o คณติศาสตรพ้ืนฐานสําหรบัวิชากลศาสตรวศิวกรรมและออกแบบเครื่องจักร 

o พื้นฐานภาพรวมของ แรง, ความเคน, ความเครยีดในงานวศิวกรรม 

o สมดุล 2 มิต ิและ 3 มติ ิ

 

12:00 – 13:00 พักรับประทานอาหารกลางวัน  

13:00 – 16:00 o แรงท่ีเกิดขึ้นที่จุด Support แบบตาง ๆ 

o Frame and Machine 

o Structural Analysis 

 

วันที่ 20 พฤษภาคม  2561 

09:00 – 12:00 o Mass and Area Moment of Inertia  

12:00 – 13:00 พักรับประทานอาหารกลางวัน  

13:00 – 16:00 o Shear and Bending Moment Diagram (ภาคตัดคาน) 

 

 



 
 

   
  

วันที่ 25  พฤษภาคม  2561 

09:00 – 12:00 o คุณสมบัตเิชงิกลของวัสดุ , ความเคน และ ความเครยีด 

o Axial Load (Normal Stress) 

o Shear Force and Shear Stress (แรงเฉือน และ ความเครยีดเฉอืน) 

o Bearing Stress 

 

12:00 – 13:00 พักรับประทานอาหารกลางวัน  

13:00 – 16:00 o Torsion (การบิด) ท่ีเกดิขึ้นกับเพลา และโครงสราง 

o การดัด (Bending) และ Deflection (การแอนตัว) ท่ีกระทํากับ Beam 

o Buckling Stress  

 

วันที่ 26 พฤษภาคม  2561 

09:00 – 12:00 o Combine Stress (ช้ินสวนท่ีรับความเครยีดมากกวา 1) 

o ภาชนะผนังบาง (pressure vessel)  

 

12:00 – 13:00 พักรับประทานอาหารกลางวัน  

13:00 – 16:00 o Welding (การคํานวณในงานเชื่อม) 

o Bolt and Nut (การคํานวณ โบลต และ นัท) 

 

วันที่  27 พฤษภาคม  2561 

09:00 – 12:00 o ตัวอยางการคํานวณแบบตาง ๆ ในงานวศิวกรรมเครื่องกล  

12:00 – 13:00 พักรับประทานอาหารกลางวัน  

13:00 – 16:00 o ตัวอยางการคํานวณแบบตาง ๆ ในงานวศิวกรรมเครื่องกล (ตอ)  

หมายเหตุ: กําหนดพักรับประทานอาหารวาง เวลา 10:30 – 10:45 น. และ 14:30-14:45 น. 

 

ภาพประกอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

   
  

คณะวทิยากร : 

o ผศ.ธรึศักดิ์ ศรมีติรรุงโรจน 

 

 

 

 

o สามัญวิศวกร สาขาวศิวกรรมเครื่องกล (สก.4026) 

o วศ.ม. วศิวกรรมเครื่องกล (มจพ.) 

o ผูชวยศาสตราจารย ภาควชิาวศิวกรรมขนถายวัสดุและโลจิ

สตกิส (MHLE) คณะวศิวกรรมศาสตร มหาวทิยาลัย

เทคโนโลยพีระจอมเกลาพระนครเหนือ  

o หัวหนากลุมวจิัยและพัฒนางานวศิวกรรมขนถายวัสดุ

และโลจสิตกิส (R&D - MHLELC) มจพ. 

o นักวจิัยประจําศูนยวจิัยการเผากากของเสยี (ศ.ว.ก.) มจพ. 

o คณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปนจั่นไทย ในคณะกรรมการ

สาขาวศิวกรรมเครื่องกล วศิวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระ

บรมราชูปถัมภ (วสท.) 

 

 

 

o อ.ธราธิป อัมพะลพ o กรรมการผูจัดการ บจก.เครนโปรเฟสชั่นนอล  

o วศ.บ. เครื่องกล มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร (บางเขน)  

o วทิยากร หลักสูตรออกแบบปนจั่น รุนท่ี 1 และ 2 

o อ.พิเศษรับเชิญ ภาควชิาวศิวกรรมขนถายวัสดุและโลจิ

สตกิส คณะวศิกรรมศาสตร มหาวทิยาลัยพระจอมเกลา

พระนครเหนือ (มจพ.) 

o วทิยากรหลักสูตร Mechanic of Lifting และ เทคนิคอกแบบอปุกรณ

ชวยยกขัน้พื้นฐาน วสท. 

 

o อ.ธีระพงค มีเงนิ o วศ.บ วศิวกรรมเกษตร(กว.เครื่องกล) สถาบันเทคโนโลยี

พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

o วศิวกรเครื่องกล ดูแลงานดานการออกแบบ ผลิต และ

ตดิตัง้เครน รวมถึงงานอบรมดานความปลอดภัยในการใช

งานเครน ใหกับ บรษัิท ไทแทนเครน และ บรษัิท โททัน 

เมคคานคิ 

o วทิยากรอบรมดานปนจั่น ใหกับศูนยอบรม เทรนเนอรอนิ

ไทย และ วศิวกรเครื่องกล ดานตรวจสอบปนจัน (ปจ.1) 

 

o อ.กฤตภพ วริัติ o วศบ. เครื่องกล มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวิโรฒ 

o วศิวกรเครื่องกล/วทิยากรปนจั่น บรษิัท สยามคโิต จํากัด 

o วทิยาการหลักสูตร เทคนิคการตรวจสอบและการซอม

บํารุงเชงิปองกันรอกโซชนดิมอืสาวและรอกโซชนดิกานโยก 

วสท. 

o เช่ียวชาญ รอกโซ , รอกโซชนดิกานโยก , เทคนคิการ

บังคับและเคล่ือนยายดวย Overhead Crane & การเลอืกใช 

อุปกรณชวยยก 

 

***วิทยากรและกําหนดการอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม โดยไมตองแจงลวงหนา*** 

หมายเหตุ: Basic Engineering Mechanics and Machine Design #1 



 
 

   
  

ใบสมัครหลักสูตรการอบรมเรื่อง 

 “พื้นฐานกลศาสตรวิศวกรรมเคร่ืองกล และการออกแบบเคร่ืองจักร ๑” 

Basic Engineering Mechanics and Machine Design 1 

ระหวางวนัที่ 19 – 20, 25-27 พฤษภาคม  2561 (5 วัน) 

เวลา 09.00 –16.00 น.  ณ หองประชุม อาคาร วสท. 

จัดโดย สถาบันวศิวพัฒน วศิวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ 

ท่ีอยู (หนวยงาน/บรษิัท) ................................................................................................................................................................................   

เลขที่ ............. หมูที่ ................................. อาคาร  ....................................................... ซอย   ......................................................................  

ถนน ................................... ตําบล/แขวง ......................................................อําเภอ/เขต ...............................................................................  

จังหวัด .....................................  รหัสไปรษณยี ................................................ โทรศัพท ...............................................................................  

โทรสาร ................................................................................ E-mail : .........................................................................................................  

ผูประสานงานโดย ............................................................... โทรศัพท   ........................................................................................................  

เลขประจําตัวผูเสยีภาษ ี .........................................................   สํานักงานใหญ    สาขา ......................................................................  

ขอสํารองรายช่ือเขารวมอบรมดังตอไปนี ้(กรุณาเขียนชื่อ-นามสกุลตัวบรรจง เพ่ือความถูกตองของวุฒิบัตร) 

1)  ช่ือ – นามสกุล   ...................................................................................  เลขที่สมาชกิ วสท.  ....................................................................  

2)  ชื่อ – นามสกุล   ..................................................................................  เลขที่สมาชกิ วสท.  ....................................................................  

อัตราคาลงทะเบยีน 

 ชําระกอน 

วันที่ 10 พฤษภาคม  2561 

ชําระหลัง 

วันที ่10 พฤษภาคม  2561 

 สมาชิก วสท. / นศ.ป.ตร ี 12,500 บาท/ทาน 14,000 บาท/ทาน 

 ขาราชการ / พนักงานรฐัวสิาหกจิ / บุคคลทั่วไป 13,500 บาท/ทาน 15,000 บาท/ทาน 

(อัตรานี้รวมภาษมีูลคาเพิม่ 7%, คาอาหารกลางวนั, อาหารวาง, เอกสารประกอบบรรยาย และ วสท.ไดรับการยกเวนภาษหีัก ณ ที่จาย 3%) 

การชําระเงนิ 

เช็ค        สั่งจายสมาคมวศิวกรรมสถานแหงประเทศไทยฯ 

โอนเงนิ  เขาบัญชีเงนิฝากออมทรัพยของ สมาคมวศิวกรรมสถานแหงประเทศไทยฯ   

 ธนาคารไทยพาณชิย  สาขาสี่แยกศรวีรา เลขที่ 140-2-30221-6  

 ธนาคารกรุงเทพ  สาขาสุรวงศ  เลขที่ 147-4-32388-6 

 ธนาคารกรุงไทย   สาขาจามจุรสีแควส เลขที่ 162-0-09914-4 

หมายเหตุ: กรณโีอนเงนิเงนิเขาบัญชธีนาคาร กรุณาแฟกซหลักฐานการชําระเงนิ พรอมระบุชื่อผูเขาอบรมที่อยูในการออกใบเสร็จ  

สงมาท่ีแฟกซ 0-2184-4662 

 

สนใจเขารับการอบรมหรอืตองการขอมลูเพ่ิมเตมิตดิตอ  คุณสุพรรณยี  แสนภักด ี

Tel : (02)184-4600 ถึง 9 ตอ 538     FAX:(02)184-4662 

E-mail : supannee@eit.or.th  หรอืสมัครออนไลนที่ www.eit.or.th  


