คณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปนจัน่ ไทย
ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง

ระบบไฮดรอลิกพื้นฐานสําหรับรถปนจั่นและเครื่องจักรกลหนัก รุนที่ 3
(Hydraulic Basic System of Crane and Heavy Equipment)
ระหวางวันที่ 8 – 9 พฤษภาคม 2561
หลักการและเหตุผล:
ปั จจุบนั มีการใช้งานเครืองจักรทีใช้ระบบไฮดรอลิกในการขับเคลือนหรือส่งถ่ายกําลัง เช่น รถปั นจันและเครืองจักรกลหนักทีใช้ใน
งานก่อสร้างและงานอืนๆ จํานวนมาก ซึงใช้ระบบไฟฟ้ าเข้ามาควบคุมการทํางานในการส่งนํามันไฮดรอลิก โดยทัวไปมักจะพบว่า
สภาพของชินส่วนและอุปกรณ์ในระบบระบบไฮดรอลิก มีสภาพทีขาดการดูแลอย่างจริงจัง ซึงอาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในการ
ใช้งานของปั นจันและเครืองจักรดังกล่าว จึงจําเป็ นอย่างยิงทีวิศวกรผูต้ รวจสอบและผูท้ ีดูแลจะต้องมีความรูถ้ ึงหลักการทํางาน เทคนิ ค
การตรวจสอบระบบไฮดรอลิกและระบบไฟฟ้ าให้อยุใ่ นสภาพสมบูรณ์และพร้อมใช้งานได้อย่างปลอดภัย รวมทังสามารถวิเคราะห์สาเหตุ
ปั ญหาความผิดปกติทีอาจเกิดขึนในระบบดังกล่าวได้

วัตถุประสงค์ของการฝึ กอบรม:
 เพือให้เข้าใจหลักการทํางานของระบบไฮดรอลิก และระบบไฟฟ้าในรถปั นจันและเครืองจักรกลหนัก
 เป็ นแนวทางในการตรวจสอบและบํารุงรักษาระบบไฮดรอลิก และระบบไฟฟ้ าในรถปั นจันและเครืองจักรกลหนัก

 เป็ นแนวทางในการวิเคราะห์ปัญหาความผิดปกติทีอาจเกิดขึน เพือนําไปเป็ นข้อมูลในการแก้ไขและป้ องกันให้เกิดความปลอดภัย
ในการใช้งานมากยิงขึน

กลุ่มเป้ าหมายผูเ้ ข้าอบรม:

ผูจ้ ดั การฝ่ ายบํารุงรักษา  ผูจ้ ดั การแผนกวิศวกรรม  วิศวกรผูต้ รวจสอบ
 เจ้าหน้าทีความปลอดภัยในการทํางาน (จป.)  ช่างเทคนิ คผูด
้ ูแลการซ่อมบํารุง
 ผูค
้ วบคุมงานตรวจสอบปั นจัน
 ผูท
้ ีทํางานเกียวข้องกับปั นจันชนิ ดติดตังบนรถบรรทุก  ผูส้ นใจทัวไป


กําหนดการ
วันอังคารที พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.
08:30 – 09:00
09:00 – 12:00
12:00 – 13:00
13:00 – 16:00
16:00 – 16:30

ลงทะเบียน

การอ่านสัญลักษณ์ของวงจรระบบไฮดรอลิก

อุปกรณ์ทีสําคัญของระบบไฮดรอลิก
พักรับประทานอาหารกลางวัน

กรณีศึกษาและการวิเคราะห์ปัญหาผิดปกติทีเกิดขึน
-ปั ญหาทีเกิดขึนบ่อย -การชํารุดและความเสียหาย -แนวทางการป้ องกัน
ถาม – ตอบข้อสงสัย

วันพุธที 9 พฤษภาคม 2561 ณ ศูนย์ฝึกระบบไฮดรอลิก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระนคร (พระนครเหนือ)
07:30 – 08:00
08:00 – 09:00
09:00 – 12:00
12:00 – 13:00
13:00 – 14:30
14:45 – 16:30
หมายเหตุ:

ลงทะเบียน ที วสท.
เดินทางสู่ ศูนย์ฝึกอบรม ศูนย์ฝึกระบบไฮดรอลิก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระนคร (พระนครเหนื อ)
 หลักการทํางานของระบบไฮดรอลิก
 วงจรของระบบไฮดรอลิก
 สาธิตการต่อวงจรไฮดรอลิก, และไฟฟ้ า (WORKSHOP)
พักรับประทานอาหารกลางวัน
 ฝึ กปฏิบตั ิต่อวงจร (WORKSHOP)
 ทดสอบภาคปฏิบต
ั ิ
 สรุปและถาม – ตอบข้อสงสัย
เดินทางกลับ วสท.
เวลา 10:30 – 10:45 น. และ 14:30-14:45 น. พักรับประทานอาหารว่าง

คณะวิทยากร:

***วิทยากรอาจเปลียนแปลงได้ตามความเหมาะสม***

 อ.ธนพัฒน์ อินทรเทศ

o บริษัท ซี เอ ที เครน เซอร์วสิ เซส จํากัด.
o อนุ กรรมการ คณะอนุ กรรมการวิศวกรรมยกหิวและปั นจันไทย

 อ.ธีรศักดิ เจริญ

o วิศวกร การไฟฟ้ าส่วนภูมิภาค
o อนุ กรรมการ คณะอนุ กรรมการวิศวกรรมยกหิวและปั นจันไทย

 อ.ชาญชัย หาญภูมิพาณิช วิศวกร/กรรมผูจ้ ดั การ บริษัท เบรวินี (ประเทศไทย) จํากัด
อนุ กรรมการ คณะอนุ กรรมการวิศวกรรมยกหิวและปั นจันไทย
 อ. ณรงค์ศกั ดิ ดวงจันทร์

วิทยากรอบรม ประจํา บริษัท เอเชีย ไฟว์ จํากัด
ดีเวล็อป บริษัท ไฟว์บอนด์ จํากัด

 อ. อนันต์ เต็มเปี ยม

o อาจารย์ประจําวิชาไฮดรอลิกอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์

ภาพประกอบแผ่นพับ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
o วิทยากรบรรยายทีสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี ไทย ญีปุ่ น

-ใบสมัคร- การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
ระบบไฮดรอลิกพื้นฐานสําหรับรถปนจั่นและเครื่องจักรกลหนัก รุนที่ 3
ระหวางวันที่ 8 - 9 พฤษภาคม 2561

เวลา 09.00 –16.00 น. ณ หองประชุม อาคาร วสท.
จัดโดย คณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปนจั่นไทย วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ
ที่อยู (หนวยงาน/บริษัท) ..............................................................................................................................................................................
เลขที่ ............. หมูที่ ................................. อาคาร ....................................................... ซอย ......................................................................
ถนน ................................... ตําบล/แขวง ......................................................อําเภอ/เขต ...............................................................................
จังหวัด..................................... รหัสไปรษณีย ................................................ โทรศัพท ...............................................................................
โทรสาร ................................................................................ E-mail : .........................................................................................................
ผูประสานงานโดย ............................................................... โทรศัพท ........................................................................................................
เลขประจําตัวผูเสียภาษี .........................................................  สํานักงานใหญ  สาขา ......................................................................
ขอสํารองรายชื่อเขารวมอบรมดังตอไปนี้ (กรุณาเขียนชื่อ-นามสกุลตัวบรรจง เพื่อความถูกตองของวุฒิบัตร)
1) ชื่อ – นามสกุล ................................................................................... เลขที่สมาชิก วสท. ....................................................................
2) ชื่อ – นามสกุล .................................................................................. เลขที่สมาชิก วสท. ....................................................................
อัตราคาลงทะเบียน

 สมาชิก วสท.
 ขาราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ
 บุคคลทัว่ ไป

ชําระกอน
วันที่ 30 เมษายน 2561
4,500
5,200
6,000

ชําระหลัง
วันที่ 30 เมษายน 2561
5,000
5,800
6,600

(อัตรานี้รวมภาษีมูลคาเพิ่ม 7%, คาอาหารกลางวัน, อาหารวาง, เอกสารประกอบบรรยาย และ วสท.ไดรบั การยกเวนภาษีหัก ณ ที่จาย 3%)
การชําระเงิน
เช็ค
โอนเงิน

สั่งจายสมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยฯ
เขาบัญชีเงินฝากออมทรัพยของ สมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยฯ
 ธนาคารไทยพาณิชย

สาขาสี่แยกศรีวรา

เลขที่ 140-2-30221-6

 ธนาคารกรุงเทพ

สาขาสุรวงศ

เลขที่ 147-4-32388-6

 ธนาคารกรุงไทย

สาขาจามจุรีสแควส เลขที่ 162-0-09914-4

กรณีโอนเงินเงินเขาบัญชีธนาคาร กรุณาแฟกซหลักฐานการชําระเงิน พรอมระบุชื่อผูเขาอบรมที่อยูในการออกใบเสร็จ สงมาที่แฟกซ 0-2184-4662

สนใจเขารับการอบรมหรือตองการขอมูลเพิ่มเติมติดตอ คุณสุพรรณีย แสนภักดี
Tel : (02)184-4600 ถึง 9 ตอ 538 FAX:(02)184-4662
E-mail : supannee@eit.or.th หรือสมัครออนไลนที่ www.eit.or.th

คณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปนจัน่ ไทย
ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง

ระบบไฮดรอลิกพื้นฐานสําหรับรถปนจั่นและเครื่องจักรกลหนัก รุนที่ 3
(Hydraulic Basic System of Crane and Heavy Equipment)
ระหวางวันที่ 8 – 9 พฤษภาคม 2561
หลักการและเหตุผล:
ปั จจุบนั มีการใช้งานเครืองจักรทีใช้ระบบไฮดรอลิกในการขับเคลือนหรือส่งถ่ายกําลัง เช่น รถปั นจันและเครืองจักรกลหนักทีใช้ใน
งานก่อสร้างและงานอืนๆ จํานวนมาก ซึงใช้ระบบไฟฟ้ าเข้ามาควบคุมการทํางานในการส่งนํามันไฮดรอลิก โดยทัวไปมักจะพบว่า
สภาพของชินส่วนและอุปกรณ์ในระบบระบบไฮดรอลิก มีสภาพทีขาดการดูแลอย่างจริงจัง ซึงอาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในการ
ใช้งานของปั นจันและเครืองจักรดังกล่าว จึงจําเป็ นอย่างยิงทีวิศวกรผูต้ รวจสอบและผูท้ ีดูแลจะต้องมีความรูถ้ ึงหลักการทํางาน เทคนิ ค
การตรวจสอบระบบไฮดรอลิกและระบบไฟฟ้ าให้อยุใ่ นสภาพสมบูรณ์และพร้อมใช้งานได้อย่างปลอดภัย รวมทังสามารถวิเคราะห์สาเหตุ
ปั ญหาความผิดปกติทีอาจเกิดขึนในระบบดังกล่าวได้

วัตถุประสงค์ของการฝึ กอบรม:
 เพือให้เข้าใจหลักการทํางานของระบบไฮดรอลิก และระบบไฟฟ้าในรถปั นจันและเครืองจักรกลหนัก
 เป็ นแนวทางในการตรวจสอบและบํารุงรักษาระบบไฮดรอลิก และระบบไฟฟ้ าในรถปั นจันและเครืองจักรกลหนัก

 เป็ นแนวทางในการวิเคราะห์ปัญหาความผิดปกติทีอาจเกิดขึน เพือนําไปเป็ นข้อมูลในการแก้ไขและป้ องกันให้เกิดความปลอดภัย
ในการใช้งานมากยิงขึน

กลุ่มเป้ าหมายผูเ้ ข้าอบรม:

ผูจ้ ดั การฝ่ ายบํารุงรักษา  ผูจ้ ดั การแผนกวิศวกรรม  วิศวกรผูต้ รวจสอบ
 เจ้าหน้าทีความปลอดภัยในการทํางาน (จป.)  ช่างเทคนิ คผูด
้ ูแลการซ่อมบํารุง
 ผูค
้ วบคุมงานตรวจสอบปั นจัน
 ผูท
้ ีทํางานเกียวข้องกับปั นจันชนิ ดติดตังบนรถบรรทุก  ผูส้ นใจทัวไป


กําหนดการ
วันอังคารที พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.
08:30 – 09:00
09:00 – 12:00
12:00 – 13:00
13:00 – 16:00
16:00 – 16:30

ลงทะเบียน

การอ่านสัญลักษณ์ของวงจรระบบไฮดรอลิก

อุปกรณ์ทีสําคัญของระบบไฮดรอลิก
พักรับประทานอาหารกลางวัน

กรณีศึกษาและการวิเคราะห์ปัญหาผิดปกติทีเกิดขึน
-ปั ญหาทีเกิดขึนบ่อย -การชํารุดและความเสียหาย -แนวทางการป้ องกัน
ถาม – ตอบข้อสงสัย

วันพุธที 9 พฤษภาคม 2561 ณ ศูนย์ฝึกระบบไฮดรอลิก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระนคร (พระนครเหนือ)
07:30 – 08:00
08:00 – 09:00
09:00 – 12:00
12:00 – 13:00
13:00 – 14:30
14:45 – 16:30
หมายเหตุ:

ลงทะเบียน ที วสท.
เดินทางสู่ ศูนย์ฝึกอบรม ศูนย์ฝึกระบบไฮดรอลิก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระนคร (พระนครเหนื อ)
 หลักการทํางานของระบบไฮดรอลิก
 วงจรของระบบไฮดรอลิก
 สาธิตการต่อวงจรไฮดรอลิก, และไฟฟ้ า (WORKSHOP)
พักรับประทานอาหารกลางวัน
 ฝึ กปฏิบตั ิต่อวงจร (WORKSHOP)
 ทดสอบภาคปฏิบต
ั ิ
 สรุปและถาม – ตอบข้อสงสัย
เดินทางกลับ วสท.
เวลา 10:30 – 10:45 น. และ 14:30-14:45 น. พักรับประทานอาหารว่าง

คณะวิทยากร:

***วิทยากรอาจเปลียนแปลงได้ตามความเหมาะสม***

 อ.ธนพัฒน์ อินทรเทศ

o บริษัท ซี เอ ที เครน เซอร์วสิ เซส จํากัด.
o อนุ กรรมการ คณะอนุ กรรมการวิศวกรรมยกหิวและปั นจันไทย

 อ.ธีรศักดิ เจริญ

o วิศวกร การไฟฟ้ าส่วนภูมิภาค
o อนุ กรรมการ คณะอนุ กรรมการวิศวกรรมยกหิวและปั นจันไทย

 อ.ชาญชัย หาญภูมิพาณิช วิศวกร/กรรมผูจ้ ดั การ บริษัท เบรวินี (ประเทศไทย) จํากัด
อนุ กรรมการ คณะอนุ กรรมการวิศวกรรมยกหิวและปั นจันไทย
 อ. ณรงค์ศกั ดิ ดวงจันทร์

วิทยากรอบรม ประจํา บริษัท เอเชีย ไฟว์ จํากัด
ดีเวล็อป บริษัท ไฟว์บอนด์ จํากัด

 อ. อนันต์ เต็มเปี ยม

o อาจารย์ประจําวิชาไฮดรอลิกอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์

ภาพประกอบแผ่นพับ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
o วิทยากรบรรยายทีสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี ไทย ญีปุ่ น

-ใบสมัคร- การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
ระบบไฮดรอลิกพื้นฐานสําหรับรถปนจั่นและเครื่องจักรกลหนัก รุนที่ 3
ระหวางวันที่ 8 - 9 พฤษภาคม 2561

เวลา 09.00 –16.00 น. ณ หองประชุม อาคาร วสท.
จัดโดย คณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปนจั่นไทย วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ
ที่อยู (หนวยงาน/บริษัท) ..............................................................................................................................................................................
เลขที่ ............. หมูที่ ................................. อาคาร ....................................................... ซอย ......................................................................
ถนน ................................... ตําบล/แขวง ......................................................อําเภอ/เขต ...............................................................................
จังหวัด..................................... รหัสไปรษณีย ................................................ โทรศัพท ...............................................................................
โทรสาร ................................................................................ E-mail : .........................................................................................................
ผูประสานงานโดย ............................................................... โทรศัพท ........................................................................................................
เลขประจําตัวผูเสียภาษี .........................................................  สํานักงานใหญ  สาขา ......................................................................
ขอสํารองรายชื่อเขารวมอบรมดังตอไปนี้ (กรุณาเขียนชื่อ-นามสกุลตัวบรรจง เพื่อความถูกตองของวุฒิบัตร)
1) ชื่อ – นามสกุล ................................................................................... เลขที่สมาชิก วสท. ....................................................................
2) ชื่อ – นามสกุล .................................................................................. เลขที่สมาชิก วสท. ....................................................................
อัตราคาลงทะเบียน

 สมาชิก วสท.
 ขาราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ
 บุคคลทัว่ ไป

ชําระกอน
วันที่ 30 เมษายน 2561
4,500
5,200
6,000

ชําระหลัง
วันที่ 30 เมษายน 2561
5,000
5,800
6,600

(อัตรานี้รวมภาษีมูลคาเพิ่ม 7%, คาอาหารกลางวัน, อาหารวาง, เอกสารประกอบบรรยาย และ วสท.ไดรบั การยกเวนภาษีหัก ณ ที่จาย 3%)
การชําระเงิน
เช็ค
โอนเงิน

สั่งจายสมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยฯ
เขาบัญชีเงินฝากออมทรัพยของ สมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยฯ
 ธนาคารไทยพาณิชย

สาขาสี่แยกศรีวรา

เลขที่ 140-2-30221-6

 ธนาคารกรุงเทพ

สาขาสุรวงศ

เลขที่ 147-4-32388-6

 ธนาคารกรุงไทย

สาขาจามจุรีสแควส เลขที่ 162-0-09914-4

กรณีโอนเงินเงินเขาบัญชีธนาคาร กรุณาแฟกซหลักฐานการชําระเงิน พรอมระบุชื่อผูเขาอบรมที่อยูในการออกใบเสร็จ สงมาที่แฟกซ 0-2184-4662

สนใจเขารับการอบรมหรือตองการขอมูลเพิ่มเติมติดตอ คุณสุพรรณีย แสนภักดี
Tel : (02)184-4600 ถึง 9 ตอ 538 FAX:(02)184-4662
E-mail : supannee@eit.or.th หรือสมัครออนไลนที่ www.eit.or.th

คณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปนจัน่ ไทย
ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง

ระบบไฮดรอลิกพื้นฐานสําหรับรถปนจั่นและเครื่องจักรกลหนัก รุนที่ 3
(Hydraulic Basic System of Crane and Heavy Equipment)
ระหวางวันที่ 8 – 9 พฤษภาคม 2561
หลักการและเหตุผล:
ปั จจุบนั มีการใช้งานเครืองจักรทีใช้ระบบไฮดรอลิกในการขับเคลือนหรือส่งถ่ายกําลัง เช่น รถปั นจันและเครืองจักรกลหนักทีใช้ใน
งานก่อสร้างและงานอืนๆ จํานวนมาก ซึงใช้ระบบไฟฟ้ าเข้ามาควบคุมการทํางานในการส่งนํามันไฮดรอลิก โดยทัวไปมักจะพบว่า
สภาพของชินส่วนและอุปกรณ์ในระบบระบบไฮดรอลิก มีสภาพทีขาดการดูแลอย่างจริงจัง ซึงอาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในการ
ใช้งานของปั นจันและเครืองจักรดังกล่าว จึงจําเป็ นอย่างยิงทีวิศวกรผูต้ รวจสอบและผูท้ ีดูแลจะต้องมีความรูถ้ ึงหลักการทํางาน เทคนิ ค
การตรวจสอบระบบไฮดรอลิกและระบบไฟฟ้ าให้อยุใ่ นสภาพสมบูรณ์และพร้อมใช้งานได้อย่างปลอดภัย รวมทังสามารถวิเคราะห์สาเหตุ
ปั ญหาความผิดปกติทีอาจเกิดขึนในระบบดังกล่าวได้

วัตถุประสงค์ของการฝึ กอบรม:
 เพือให้เข้าใจหลักการทํางานของระบบไฮดรอลิก และระบบไฟฟ้าในรถปั นจันและเครืองจักรกลหนัก
 เป็ นแนวทางในการตรวจสอบและบํารุงรักษาระบบไฮดรอลิก และระบบไฟฟ้ าในรถปั นจันและเครืองจักรกลหนัก

 เป็ นแนวทางในการวิเคราะห์ปัญหาความผิดปกติทีอาจเกิดขึน เพือนําไปเป็ นข้อมูลในการแก้ไขและป้ องกันให้เกิดความปลอดภัย
ในการใช้งานมากยิงขึน

กลุ่มเป้ าหมายผูเ้ ข้าอบรม:

ผูจ้ ดั การฝ่ ายบํารุงรักษา  ผูจ้ ดั การแผนกวิศวกรรม  วิศวกรผูต้ รวจสอบ
 เจ้าหน้าทีความปลอดภัยในการทํางาน (จป.)  ช่างเทคนิ คผูด
้ ูแลการซ่อมบํารุง
 ผูค
้ วบคุมงานตรวจสอบปั นจัน
 ผูท
้ ีทํางานเกียวข้องกับปั นจันชนิ ดติดตังบนรถบรรทุก  ผูส้ นใจทัวไป


กําหนดการ
วันอังคารที พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.
08:30 – 09:00
09:00 – 12:00
12:00 – 13:00
13:00 – 16:00
16:00 – 16:30

ลงทะเบียน

การอ่านสัญลักษณ์ของวงจรระบบไฮดรอลิก

อุปกรณ์ทีสําคัญของระบบไฮดรอลิก
พักรับประทานอาหารกลางวัน

กรณีศึกษาและการวิเคราะห์ปัญหาผิดปกติทีเกิดขึน
-ปั ญหาทีเกิดขึนบ่อย -การชํารุดและความเสียหาย -แนวทางการป้ องกัน
ถาม – ตอบข้อสงสัย

วันพุธที 9 พฤษภาคม 2561 ณ ศูนย์ฝึกระบบไฮดรอลิก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระนคร (พระนครเหนือ)
07:30 – 08:00
08:00 – 09:00
09:00 – 12:00
12:00 – 13:00
13:00 – 14:30
14:45 – 16:30
หมายเหตุ:

ลงทะเบียน ที วสท.
เดินทางสู่ ศูนย์ฝึกอบรม ศูนย์ฝึกระบบไฮดรอลิก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระนคร (พระนครเหนื อ)
 หลักการทํางานของระบบไฮดรอลิก
 วงจรของระบบไฮดรอลิก
 สาธิตการต่อวงจรไฮดรอลิก, และไฟฟ้ า (WORKSHOP)
พักรับประทานอาหารกลางวัน
 ฝึ กปฏิบตั ิต่อวงจร (WORKSHOP)
 ทดสอบภาคปฏิบต
ั ิ
 สรุปและถาม – ตอบข้อสงสัย
เดินทางกลับ วสท.
เวลา 10:30 – 10:45 น. และ 14:30-14:45 น. พักรับประทานอาหารว่าง

คณะวิทยากร:

***วิทยากรอาจเปลียนแปลงได้ตามความเหมาะสม***

 อ.ธนพัฒน์ อินทรเทศ

o บริษัท ซี เอ ที เครน เซอร์วสิ เซส จํากัด.
o อนุ กรรมการ คณะอนุ กรรมการวิศวกรรมยกหิวและปั นจันไทย

 อ.ธีรศักดิ เจริญ

o วิศวกร การไฟฟ้ าส่วนภูมิภาค
o อนุ กรรมการ คณะอนุ กรรมการวิศวกรรมยกหิวและปั นจันไทย

 อ.ชาญชัย หาญภูมิพาณิช วิศวกร/กรรมผูจ้ ดั การ บริษัท เบรวินี (ประเทศไทย) จํากัด
อนุ กรรมการ คณะอนุ กรรมการวิศวกรรมยกหิวและปั นจันไทย
 อ. ณรงค์ศกั ดิ ดวงจันทร์

วิทยากรอบรม ประจํา บริษัท เอเชีย ไฟว์ จํากัด
ดีเวล็อป บริษัท ไฟว์บอนด์ จํากัด

 อ. อนันต์ เต็มเปี ยม

o อาจารย์ประจําวิชาไฮดรอลิกอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์

ภาพประกอบแผ่นพับ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
o วิทยากรบรรยายทีสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี ไทย ญีปุ่ น

-ใบสมัคร- การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
ระบบไฮดรอลิกพื้นฐานสําหรับรถปนจั่นและเครื่องจักรกลหนัก รุนที่ 3
ระหวางวันที่ 8 - 9 พฤษภาคม 2561

เวลา 09.00 –16.00 น. ณ หองประชุม อาคาร วสท.
จัดโดย คณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปนจั่นไทย วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ
ที่อยู (หนวยงาน/บริษัท) ..............................................................................................................................................................................
เลขที่ ............. หมูที่ ................................. อาคาร ....................................................... ซอย ......................................................................
ถนน ................................... ตําบล/แขวง ......................................................อําเภอ/เขต ...............................................................................
จังหวัด..................................... รหัสไปรษณีย ................................................ โทรศัพท ...............................................................................
โทรสาร ................................................................................ E-mail : .........................................................................................................
ผูประสานงานโดย ............................................................... โทรศัพท ........................................................................................................
เลขประจําตัวผูเสียภาษี .........................................................  สํานักงานใหญ  สาขา ......................................................................
ขอสํารองรายชื่อเขารวมอบรมดังตอไปนี้ (กรุณาเขียนชื่อ-นามสกุลตัวบรรจง เพื่อความถูกตองของวุฒิบัตร)
1) ชื่อ – นามสกุล ................................................................................... เลขที่สมาชิก วสท. ....................................................................
2) ชื่อ – นามสกุล .................................................................................. เลขที่สมาชิก วสท. ....................................................................
อัตราคาลงทะเบียน

 สมาชิก วสท.
 ขาราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ
 บุคคลทัว่ ไป

ชําระกอน
วันที่ 30 เมษายน 2561
4,500
5,200
6,000

ชําระหลัง
วันที่ 30 เมษายน 2561
5,000
5,800
6,600

(อัตรานี้รวมภาษีมูลคาเพิ่ม 7%, คาอาหารกลางวัน, อาหารวาง, เอกสารประกอบบรรยาย และ วสท.ไดรบั การยกเวนภาษีหัก ณ ที่จาย 3%)
การชําระเงิน
เช็ค
โอนเงิน

สั่งจายสมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยฯ
เขาบัญชีเงินฝากออมทรัพยของ สมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยฯ
 ธนาคารไทยพาณิชย

สาขาสี่แยกศรีวรา

เลขที่ 140-2-30221-6

 ธนาคารกรุงเทพ

สาขาสุรวงศ

เลขที่ 147-4-32388-6

 ธนาคารกรุงไทย

สาขาจามจุรีสแควส เลขที่ 162-0-09914-4

กรณีโอนเงินเงินเขาบัญชีธนาคาร กรุณาแฟกซหลักฐานการชําระเงิน พรอมระบุชื่อผูเขาอบรมที่อยูในการออกใบเสร็จ สงมาที่แฟกซ 0-2184-4662

สนใจเขารับการอบรมหรือตองการขอมูลเพิ่มเติมติดตอ คุณสุพรรณีย แสนภักดี
Tel : (02)184-4600 ถึง 9 ตอ 538 FAX:(02)184-4662
E-mail : supannee@eit.or.th หรือสมัครออนไลนที่ www.eit.or.th

คณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปนจัน่ ไทย
ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง

ระบบไฮดรอลิกพื้นฐานสําหรับรถปนจั่นและเครื่องจักรกลหนัก รุนที่ 3
(Hydraulic Basic System of Crane and Heavy Equipment)
ระหวางวันที่ 8 – 9 พฤษภาคม 2561
หลักการและเหตุผล:
ปั จจุบนั มีการใช้งานเครืองจักรทีใช้ระบบไฮดรอลิกในการขับเคลือนหรือส่งถ่ายกําลัง เช่น รถปั นจันและเครืองจักรกลหนักทีใช้ใน
งานก่อสร้างและงานอืนๆ จํานวนมาก ซึงใช้ระบบไฟฟ้ าเข้ามาควบคุมการทํางานในการส่งนํามันไฮดรอลิก โดยทัวไปมักจะพบว่า
สภาพของชินส่วนและอุปกรณ์ในระบบระบบไฮดรอลิก มีสภาพทีขาดการดูแลอย่างจริงจัง ซึงอาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในการ
ใช้งานของปั นจันและเครืองจักรดังกล่าว จึงจําเป็ นอย่างยิงทีวิศวกรผูต้ รวจสอบและผูท้ ีดูแลจะต้องมีความรูถ้ ึงหลักการทํางาน เทคนิ ค
การตรวจสอบระบบไฮดรอลิกและระบบไฟฟ้ าให้อยุใ่ นสภาพสมบูรณ์และพร้อมใช้งานได้อย่างปลอดภัย รวมทังสามารถวิเคราะห์สาเหตุ
ปั ญหาความผิดปกติทีอาจเกิดขึนในระบบดังกล่าวได้

วัตถุประสงค์ของการฝึ กอบรม:
 เพือให้เข้าใจหลักการทํางานของระบบไฮดรอลิก และระบบไฟฟ้าในรถปั นจันและเครืองจักรกลหนัก
 เป็ นแนวทางในการตรวจสอบและบํารุงรักษาระบบไฮดรอลิก และระบบไฟฟ้ าในรถปั นจันและเครืองจักรกลหนัก

 เป็ นแนวทางในการวิเคราะห์ปัญหาความผิดปกติทีอาจเกิดขึน เพือนําไปเป็ นข้อมูลในการแก้ไขและป้ องกันให้เกิดความปลอดภัย
ในการใช้งานมากยิงขึน

กลุ่มเป้ าหมายผูเ้ ข้าอบรม:

ผูจ้ ดั การฝ่ ายบํารุงรักษา  ผูจ้ ดั การแผนกวิศวกรรม  วิศวกรผูต้ รวจสอบ
 เจ้าหน้าทีความปลอดภัยในการทํางาน (จป.)  ช่างเทคนิ คผูด
้ ูแลการซ่อมบํารุง
 ผูค
้ วบคุมงานตรวจสอบปั นจัน
 ผูท
้ ีทํางานเกียวข้องกับปั นจันชนิ ดติดตังบนรถบรรทุก  ผูส้ นใจทัวไป


กําหนดการ
วันอังคารที พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.
08:30 – 09:00
09:00 – 12:00
12:00 – 13:00
13:00 – 16:00
16:00 – 16:30

ลงทะเบียน

การอ่านสัญลักษณ์ของวงจรระบบไฮดรอลิก

อุปกรณ์ทีสําคัญของระบบไฮดรอลิก
พักรับประทานอาหารกลางวัน

กรณีศึกษาและการวิเคราะห์ปัญหาผิดปกติทีเกิดขึน
-ปั ญหาทีเกิดขึนบ่อย -การชํารุดและความเสียหาย -แนวทางการป้ องกัน
ถาม – ตอบข้อสงสัย

วันพุธที 9 พฤษภาคม 2561 ณ ศูนย์ฝึกระบบไฮดรอลิก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระนคร (พระนครเหนือ)
07:30 – 08:00
08:00 – 09:00
09:00 – 12:00
12:00 – 13:00
13:00 – 14:30
14:45 – 16:30
หมายเหตุ:

ลงทะเบียน ที วสท.
เดินทางสู่ ศูนย์ฝึกอบรม ศูนย์ฝึกระบบไฮดรอลิก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระนคร (พระนครเหนื อ)
 หลักการทํางานของระบบไฮดรอลิก
 วงจรของระบบไฮดรอลิก
 สาธิตการต่อวงจรไฮดรอลิก, และไฟฟ้ า (WORKSHOP)
พักรับประทานอาหารกลางวัน
 ฝึ กปฏิบตั ิต่อวงจร (WORKSHOP)
 ทดสอบภาคปฏิบต
ั ิ
 สรุปและถาม – ตอบข้อสงสัย
เดินทางกลับ วสท.
เวลา 10:30 – 10:45 น. และ 14:30-14:45 น. พักรับประทานอาหารว่าง

คณะวิทยากร:

***วิทยากรอาจเปลียนแปลงได้ตามความเหมาะสม***

 อ.ธนพัฒน์ อินทรเทศ

o บริษัท ซี เอ ที เครน เซอร์วสิ เซส จํากัด.
o อนุ กรรมการ คณะอนุ กรรมการวิศวกรรมยกหิวและปั นจันไทย

 อ.ธีรศักดิ เจริญ

o วิศวกร การไฟฟ้ าส่วนภูมิภาค
o อนุ กรรมการ คณะอนุ กรรมการวิศวกรรมยกหิวและปั นจันไทย

 อ.ชาญชัย หาญภูมิพาณิช วิศวกร/กรรมผูจ้ ดั การ บริษัท เบรวินี (ประเทศไทย) จํากัด
อนุ กรรมการ คณะอนุ กรรมการวิศวกรรมยกหิวและปั นจันไทย
 อ. ณรงค์ศกั ดิ ดวงจันทร์

วิทยากรอบรม ประจํา บริษัท เอเชีย ไฟว์ จํากัด
ดีเวล็อป บริษัท ไฟว์บอนด์ จํากัด

 อ. อนันต์ เต็มเปี ยม

o อาจารย์ประจําวิชาไฮดรอลิกอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์

ภาพประกอบแผ่นพับ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
o วิทยากรบรรยายทีสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี ไทย ญีปุ่ น

-ใบสมัคร- การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
ระบบไฮดรอลิกพื้นฐานสําหรับรถปนจั่นและเครื่องจักรกลหนัก รุนที่ 3
ระหวางวันที่ 8 - 9 พฤษภาคม 2561

เวลา 09.00 –16.00 น. ณ หองประชุม อาคาร วสท.
จัดโดย คณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปนจั่นไทย วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ
ที่อยู (หนวยงาน/บริษัท) ..............................................................................................................................................................................
เลขที่ ............. หมูที่ ................................. อาคาร ....................................................... ซอย ......................................................................
ถนน ................................... ตําบล/แขวง ......................................................อําเภอ/เขต ...............................................................................
จังหวัด..................................... รหัสไปรษณีย ................................................ โทรศัพท ...............................................................................
โทรสาร ................................................................................ E-mail : .........................................................................................................
ผูประสานงานโดย ............................................................... โทรศัพท ........................................................................................................
เลขประจําตัวผูเสียภาษี .........................................................  สํานักงานใหญ  สาขา ......................................................................
ขอสํารองรายชื่อเขารวมอบรมดังตอไปนี้ (กรุณาเขียนชื่อ-นามสกุลตัวบรรจง เพื่อความถูกตองของวุฒิบัตร)
1) ชื่อ – นามสกุล ................................................................................... เลขที่สมาชิก วสท. ....................................................................
2) ชื่อ – นามสกุล .................................................................................. เลขที่สมาชิก วสท. ....................................................................
อัตราคาลงทะเบียน

 สมาชิก วสท.
 ขาราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ
 บุคคลทัว่ ไป

ชําระกอน
วันที่ 30 เมษายน 2561
4,500
5,200
6,000

ชําระหลัง
วันที่ 30 เมษายน 2561
5,000
5,800
6,600

(อัตรานี้รวมภาษีมูลคาเพิ่ม 7%, คาอาหารกลางวัน, อาหารวาง, เอกสารประกอบบรรยาย และ วสท.ไดรบั การยกเวนภาษีหัก ณ ที่จาย 3%)
การชําระเงิน
เช็ค
โอนเงิน

สั่งจายสมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยฯ
เขาบัญชีเงินฝากออมทรัพยของ สมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยฯ
 ธนาคารไทยพาณิชย

สาขาสี่แยกศรีวรา

เลขที่ 140-2-30221-6

 ธนาคารกรุงเทพ

สาขาสุรวงศ

เลขที่ 147-4-32388-6

 ธนาคารกรุงไทย

สาขาจามจุรีสแควส เลขที่ 162-0-09914-4

กรณีโอนเงินเงินเขาบัญชีธนาคาร กรุณาแฟกซหลักฐานการชําระเงิน พรอมระบุชื่อผูเขาอบรมที่อยูในการออกใบเสร็จ สงมาที่แฟกซ 0-2184-4662

สนใจเขารับการอบรมหรือตองการขอมูลเพิ่มเติมติดตอ คุณสุพรรณีย แสนภักดี
Tel : (02)184-4600 ถึง 9 ตอ 538 FAX:(02)184-4662
E-mail : supannee@eit.or.th หรือสมัครออนไลนที่ www.eit.or.th

คณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปนจัน่ ไทย
ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง

ระบบไฮดรอลิกพื้นฐานสําหรับรถปนจั่นและเครื่องจักรกลหนัก รุนที่ 3
(Hydraulic Basic System of Crane and Heavy Equipment)
ระหวางวันที่ 8 – 9 พฤษภาคม 2561
หลักการและเหตุผล:
ปั จจุบนั มีการใช้งานเครืองจักรทีใช้ระบบไฮดรอลิกในการขับเคลือนหรือส่งถ่ายกําลัง เช่น รถปั นจันและเครืองจักรกลหนักทีใช้ใน
งานก่อสร้างและงานอืนๆ จํานวนมาก ซึงใช้ระบบไฟฟ้ าเข้ามาควบคุมการทํางานในการส่งนํามันไฮดรอลิก โดยทัวไปมักจะพบว่า
สภาพของชินส่วนและอุปกรณ์ในระบบระบบไฮดรอลิก มีสภาพทีขาดการดูแลอย่างจริงจัง ซึงอาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในการ
ใช้งานของปั นจันและเครืองจักรดังกล่าว จึงจําเป็ นอย่างยิงทีวิศวกรผูต้ รวจสอบและผูท้ ีดูแลจะต้องมีความรูถ้ ึงหลักการทํางาน เทคนิ ค
การตรวจสอบระบบไฮดรอลิกและระบบไฟฟ้ าให้อยุใ่ นสภาพสมบูรณ์และพร้อมใช้งานได้อย่างปลอดภัย รวมทังสามารถวิเคราะห์สาเหตุ
ปั ญหาความผิดปกติทีอาจเกิดขึนในระบบดังกล่าวได้

วัตถุประสงค์ของการฝึ กอบรม:
 เพือให้เข้าใจหลักการทํางานของระบบไฮดรอลิก และระบบไฟฟ้าในรถปั นจันและเครืองจักรกลหนัก
 เป็ นแนวทางในการตรวจสอบและบํารุงรักษาระบบไฮดรอลิก และระบบไฟฟ้ าในรถปั นจันและเครืองจักรกลหนัก

 เป็ นแนวทางในการวิเคราะห์ปัญหาความผิดปกติทีอาจเกิดขึน เพือนําไปเป็ นข้อมูลในการแก้ไขและป้ องกันให้เกิดความปลอดภัย
ในการใช้งานมากยิงขึน

กลุ่มเป้ าหมายผูเ้ ข้าอบรม:

ผูจ้ ดั การฝ่ ายบํารุงรักษา  ผูจ้ ดั การแผนกวิศวกรรม  วิศวกรผูต้ รวจสอบ
 เจ้าหน้าทีความปลอดภัยในการทํางาน (จป.)  ช่างเทคนิ คผูด
้ ูแลการซ่อมบํารุง
 ผูค
้ วบคุมงานตรวจสอบปั นจัน
 ผูท
้ ีทํางานเกียวข้องกับปั นจันชนิ ดติดตังบนรถบรรทุก  ผูส้ นใจทัวไป


กําหนดการ
วันอังคารที พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.
08:30 – 09:00
09:00 – 12:00
12:00 – 13:00
13:00 – 16:00
16:00 – 16:30

ลงทะเบียน

การอ่านสัญลักษณ์ของวงจรระบบไฮดรอลิก

อุปกรณ์ทีสําคัญของระบบไฮดรอลิก
พักรับประทานอาหารกลางวัน

กรณีศึกษาและการวิเคราะห์ปัญหาผิดปกติทีเกิดขึน
-ปั ญหาทีเกิดขึนบ่อย -การชํารุดและความเสียหาย -แนวทางการป้ องกัน
ถาม – ตอบข้อสงสัย

วันพุธที 9 พฤษภาคม 2561 ณ ศูนย์ฝึกระบบไฮดรอลิก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระนคร (พระนครเหนือ)
07:30 – 08:00
08:00 – 09:00
09:00 – 12:00
12:00 – 13:00
13:00 – 14:30
14:45 – 16:30
หมายเหตุ:

ลงทะเบียน ที วสท.
เดินทางสู่ ศูนย์ฝึกอบรม ศูนย์ฝึกระบบไฮดรอลิก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระนคร (พระนครเหนื อ)
 หลักการทํางานของระบบไฮดรอลิก
 วงจรของระบบไฮดรอลิก
 สาธิตการต่อวงจรไฮดรอลิก, และไฟฟ้ า (WORKSHOP)
พักรับประทานอาหารกลางวัน
 ฝึ กปฏิบตั ิต่อวงจร (WORKSHOP)
 ทดสอบภาคปฏิบต
ั ิ
 สรุปและถาม – ตอบข้อสงสัย
เดินทางกลับ วสท.
เวลา 10:30 – 10:45 น. และ 14:30-14:45 น. พักรับประทานอาหารว่าง

คณะวิทยากร:

***วิทยากรอาจเปลียนแปลงได้ตามความเหมาะสม***

 อ.ธนพัฒน์ อินทรเทศ

o บริษัท ซี เอ ที เครน เซอร์วสิ เซส จํากัด.
o อนุ กรรมการ คณะอนุ กรรมการวิศวกรรมยกหิวและปั นจันไทย

 อ.ธีรศักดิ เจริญ

o วิศวกร การไฟฟ้ าส่วนภูมิภาค
o อนุ กรรมการ คณะอนุ กรรมการวิศวกรรมยกหิวและปั นจันไทย

 อ.ชาญชัย หาญภูมิพาณิช วิศวกร/กรรมผูจ้ ดั การ บริษัท เบรวินี (ประเทศไทย) จํากัด
อนุ กรรมการ คณะอนุ กรรมการวิศวกรรมยกหิวและปั นจันไทย
 อ. ณรงค์ศกั ดิ ดวงจันทร์

วิทยากรอบรม ประจํา บริษัท เอเชีย ไฟว์ จํากัด
ดีเวล็อป บริษัท ไฟว์บอนด์ จํากัด

 อ. อนันต์ เต็มเปี ยม

o อาจารย์ประจําวิชาไฮดรอลิกอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์

ภาพประกอบแผ่นพับ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
o วิทยากรบรรยายทีสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี ไทย ญีปุ่ น

-ใบสมัคร- การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
ระบบไฮดรอลิกพื้นฐานสําหรับรถปนจั่นและเครื่องจักรกลหนัก รุนที่ 3
ระหวางวันที่ 8 - 9 พฤษภาคม 2561

เวลา 09.00 –16.00 น. ณ หองประชุม อาคาร วสท.
จัดโดย คณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปนจั่นไทย วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ
ที่อยู (หนวยงาน/บริษัท) ..............................................................................................................................................................................
เลขที่ ............. หมูที่ ................................. อาคาร ....................................................... ซอย ......................................................................
ถนน ................................... ตําบล/แขวง ......................................................อําเภอ/เขต ...............................................................................
จังหวัด..................................... รหัสไปรษณีย ................................................ โทรศัพท ...............................................................................
โทรสาร ................................................................................ E-mail : .........................................................................................................
ผูประสานงานโดย ............................................................... โทรศัพท ........................................................................................................
เลขประจําตัวผูเสียภาษี .........................................................  สํานักงานใหญ  สาขา ......................................................................
ขอสํารองรายชื่อเขารวมอบรมดังตอไปนี้ (กรุณาเขียนชื่อ-นามสกุลตัวบรรจง เพื่อความถูกตองของวุฒิบัตร)
1) ชื่อ – นามสกุล ................................................................................... เลขที่สมาชิก วสท. ....................................................................
2) ชื่อ – นามสกุล .................................................................................. เลขที่สมาชิก วสท. ....................................................................
อัตราคาลงทะเบียน

 สมาชิก วสท.
 ขาราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ
 บุคคลทัว่ ไป

ชําระกอน
วันที่ 30 เมษายน 2561
4,500
5,200
6,000

ชําระหลัง
วันที่ 30 เมษายน 2561
5,000
5,800
6,600

(อัตรานี้รวมภาษีมูลคาเพิ่ม 7%, คาอาหารกลางวัน, อาหารวาง, เอกสารประกอบบรรยาย และ วสท.ไดรบั การยกเวนภาษีหัก ณ ที่จาย 3%)
การชําระเงิน
เช็ค
โอนเงิน

สั่งจายสมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยฯ
เขาบัญชีเงินฝากออมทรัพยของ สมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยฯ
 ธนาคารไทยพาณิชย

สาขาสี่แยกศรีวรา

เลขที่ 140-2-30221-6

 ธนาคารกรุงเทพ

สาขาสุรวงศ

เลขที่ 147-4-32388-6

 ธนาคารกรุงไทย

สาขาจามจุรีสแควส เลขที่ 162-0-09914-4

กรณีโอนเงินเงินเขาบัญชีธนาคาร กรุณาแฟกซหลักฐานการชําระเงิน พรอมระบุชื่อผูเขาอบรมที่อยูในการออกใบเสร็จ สงมาที่แฟกซ 0-2184-4662

สนใจเขารับการอบรมหรือตองการขอมูลเพิ่มเติมติดตอ คุณสุพรรณีย แสนภักดี
Tel : (02)184-4600 ถึง 9 ตอ 538 FAX:(02)184-4662
E-mail : supannee@eit.or.th หรือสมัครออนไลนที่ www.eit.or.th

คณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปนจัน่ ไทย
ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง

ระบบไฮดรอลิกพื้นฐานสําหรับรถปนจั่นและเครื่องจักรกลหนัก รุนที่ 3
(Hydraulic Basic System of Crane and Heavy Equipment)
ระหวางวันที่ 8 – 9 พฤษภาคม 2561
หลักการและเหตุผล:
ปั จจุบนั มีการใช้งานเครืองจักรทีใช้ระบบไฮดรอลิกในการขับเคลือนหรือส่งถ่ายกําลัง เช่น รถปั นจันและเครืองจักรกลหนักทีใช้ใน
งานก่อสร้างและงานอืนๆ จํานวนมาก ซึงใช้ระบบไฟฟ้ าเข้ามาควบคุมการทํางานในการส่งนํามันไฮดรอลิก โดยทัวไปมักจะพบว่า
สภาพของชินส่วนและอุปกรณ์ในระบบระบบไฮดรอลิก มีสภาพทีขาดการดูแลอย่างจริงจัง ซึงอาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในการ
ใช้งานของปั นจันและเครืองจักรดังกล่าว จึงจําเป็ นอย่างยิงทีวิศวกรผูต้ รวจสอบและผูท้ ีดูแลจะต้องมีความรูถ้ ึงหลักการทํางาน เทคนิ ค
การตรวจสอบระบบไฮดรอลิกและระบบไฟฟ้ าให้อยุใ่ นสภาพสมบูรณ์และพร้อมใช้งานได้อย่างปลอดภัย รวมทังสามารถวิเคราะห์สาเหตุ
ปั ญหาความผิดปกติทีอาจเกิดขึนในระบบดังกล่าวได้

วัตถุประสงค์ของการฝึ กอบรม:
 เพือให้เข้าใจหลักการทํางานของระบบไฮดรอลิก และระบบไฟฟ้าในรถปั นจันและเครืองจักรกลหนัก
 เป็ นแนวทางในการตรวจสอบและบํารุงรักษาระบบไฮดรอลิก และระบบไฟฟ้ าในรถปั นจันและเครืองจักรกลหนัก

 เป็ นแนวทางในการวิเคราะห์ปัญหาความผิดปกติทีอาจเกิดขึน เพือนําไปเป็ นข้อมูลในการแก้ไขและป้ องกันให้เกิดความปลอดภัย
ในการใช้งานมากยิงขึน

กลุ่มเป้ าหมายผูเ้ ข้าอบรม:

ผูจ้ ดั การฝ่ ายบํารุงรักษา  ผูจ้ ดั การแผนกวิศวกรรม  วิศวกรผูต้ รวจสอบ
 เจ้าหน้าทีความปลอดภัยในการทํางาน (จป.)  ช่างเทคนิ คผูด
้ ูแลการซ่อมบํารุง
 ผูค
้ วบคุมงานตรวจสอบปั นจัน
 ผูท
้ ีทํางานเกียวข้องกับปั นจันชนิ ดติดตังบนรถบรรทุก  ผูส้ นใจทัวไป


กําหนดการ
วันอังคารที พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.
08:30 – 09:00
09:00 – 12:00
12:00 – 13:00
13:00 – 16:00
16:00 – 16:30

ลงทะเบียน

การอ่านสัญลักษณ์ของวงจรระบบไฮดรอลิก

อุปกรณ์ทีสําคัญของระบบไฮดรอลิก
พักรับประทานอาหารกลางวัน

กรณีศึกษาและการวิเคราะห์ปัญหาผิดปกติทีเกิดขึน
-ปั ญหาทีเกิดขึนบ่อย -การชํารุดและความเสียหาย -แนวทางการป้ องกัน
ถาม – ตอบข้อสงสัย

วันพุธที 9 พฤษภาคม 2561 ณ ศูนย์ฝึกระบบไฮดรอลิก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระนคร (พระนครเหนือ)
07:30 – 08:00
08:00 – 09:00
09:00 – 12:00
12:00 – 13:00
13:00 – 14:30
14:45 – 16:30
หมายเหตุ:

ลงทะเบียน ที วสท.
เดินทางสู่ ศูนย์ฝึกอบรม ศูนย์ฝึกระบบไฮดรอลิก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระนคร (พระนครเหนื อ)
 หลักการทํางานของระบบไฮดรอลิก
 วงจรของระบบไฮดรอลิก
 สาธิตการต่อวงจรไฮดรอลิก, และไฟฟ้ า (WORKSHOP)
พักรับประทานอาหารกลางวัน
 ฝึ กปฏิบตั ิต่อวงจร (WORKSHOP)
 ทดสอบภาคปฏิบต
ั ิ
 สรุปและถาม – ตอบข้อสงสัย
เดินทางกลับ วสท.
เวลา 10:30 – 10:45 น. และ 14:30-14:45 น. พักรับประทานอาหารว่าง

คณะวิทยากร:

***วิทยากรอาจเปลียนแปลงได้ตามความเหมาะสม***

 อ.ธนพัฒน์ อินทรเทศ

o บริษัท ซี เอ ที เครน เซอร์วสิ เซส จํากัด.
o อนุ กรรมการ คณะอนุ กรรมการวิศวกรรมยกหิวและปั นจันไทย

 อ.ธีรศักดิ เจริญ

o วิศวกร การไฟฟ้ าส่วนภูมิภาค
o อนุ กรรมการ คณะอนุ กรรมการวิศวกรรมยกหิวและปั นจันไทย

 อ.ชาญชัย หาญภูมิพาณิช วิศวกร/กรรมผูจ้ ดั การ บริษัท เบรวินี (ประเทศไทย) จํากัด
อนุ กรรมการ คณะอนุ กรรมการวิศวกรรมยกหิวและปั นจันไทย
 อ. ณรงค์ศกั ดิ ดวงจันทร์

วิทยากรอบรม ประจํา บริษัท เอเชีย ไฟว์ จํากัด
ดีเวล็อป บริษัท ไฟว์บอนด์ จํากัด

 อ. อนันต์ เต็มเปี ยม

o อาจารย์ประจําวิชาไฮดรอลิกอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์

ภาพประกอบแผ่นพับ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
o วิทยากรบรรยายทีสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี ไทย ญีปุ่ น

-ใบสมัคร- การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
ระบบไฮดรอลิกพื้นฐานสําหรับรถปนจั่นและเครื่องจักรกลหนัก รุนที่ 3
ระหวางวันที่ 8 - 9 พฤษภาคม 2561

เวลา 09.00 –16.00 น. ณ หองประชุม อาคาร วสท.
จัดโดย คณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปนจั่นไทย วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ
ที่อยู (หนวยงาน/บริษัท) ..............................................................................................................................................................................
เลขที่ ............. หมูที่ ................................. อาคาร ....................................................... ซอย ......................................................................
ถนน ................................... ตําบล/แขวง ......................................................อําเภอ/เขต ...............................................................................
จังหวัด..................................... รหัสไปรษณีย ................................................ โทรศัพท ...............................................................................
โทรสาร ................................................................................ E-mail : .........................................................................................................
ผูประสานงานโดย ............................................................... โทรศัพท ........................................................................................................
เลขประจําตัวผูเสียภาษี .........................................................  สํานักงานใหญ  สาขา ......................................................................
ขอสํารองรายชื่อเขารวมอบรมดังตอไปนี้ (กรุณาเขียนชื่อ-นามสกุลตัวบรรจง เพื่อความถูกตองของวุฒิบัตร)
1) ชื่อ – นามสกุล ................................................................................... เลขที่สมาชิก วสท. ....................................................................
2) ชื่อ – นามสกุล .................................................................................. เลขที่สมาชิก วสท. ....................................................................
อัตราคาลงทะเบียน

 สมาชิก วสท.
 ขาราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ
 บุคคลทัว่ ไป

ชําระกอน
วันที่ 30 เมษายน 2561
4,500
5,200
6,000

ชําระหลัง
วันที่ 30 เมษายน 2561
5,000
5,800
6,600

(อัตรานี้รวมภาษีมูลคาเพิ่ม 7%, คาอาหารกลางวัน, อาหารวาง, เอกสารประกอบบรรยาย และ วสท.ไดรบั การยกเวนภาษีหัก ณ ที่จาย 3%)
การชําระเงิน
เช็ค
โอนเงิน

สั่งจายสมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยฯ
เขาบัญชีเงินฝากออมทรัพยของ สมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยฯ
 ธนาคารไทยพาณิชย

สาขาสี่แยกศรีวรา

เลขที่ 140-2-30221-6

 ธนาคารกรุงเทพ

สาขาสุรวงศ

เลขที่ 147-4-32388-6

 ธนาคารกรุงไทย

สาขาจามจุรีสแควส เลขที่ 162-0-09914-4

กรณีโอนเงินเงินเขาบัญชีธนาคาร กรุณาแฟกซหลักฐานการชําระเงิน พรอมระบุชื่อผูเขาอบรมที่อยูในการออกใบเสร็จ สงมาที่แฟกซ 0-2184-4662

สนใจเขารับการอบรมหรือตองการขอมูลเพิ่มเติมติดตอ คุณสุพรรณีย แสนภักดี
Tel : (02)184-4600 ถึง 9 ตอ 538 FAX:(02)184-4662
E-mail : supannee@eit.or.th หรือสมัครออนไลนที่ www.eit.or.th

คณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปนจัน่ ไทย
ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง

ระบบไฮดรอลิกพื้นฐานสําหรับรถปนจั่นและเครื่องจักรกลหนัก รุนที่ 3
(Hydraulic Basic System of Crane and Heavy Equipment)
ระหวางวันที่ 8 – 9 พฤษภาคม 2561
หลักการและเหตุผล:
ปั จจุบนั มีการใช้งานเครืองจักรทีใช้ระบบไฮดรอลิกในการขับเคลือนหรือส่งถ่ายกําลัง เช่น รถปั นจันและเครืองจักรกลหนักทีใช้ใน
งานก่อสร้างและงานอืนๆ จํานวนมาก ซึงใช้ระบบไฟฟ้ าเข้ามาควบคุมการทํางานในการส่งนํามันไฮดรอลิก โดยทัวไปมักจะพบว่า
สภาพของชินส่วนและอุปกรณ์ในระบบระบบไฮดรอลิก มีสภาพทีขาดการดูแลอย่างจริงจัง ซึงอาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในการ
ใช้งานของปั นจันและเครืองจักรดังกล่าว จึงจําเป็ นอย่างยิงทีวิศวกรผูต้ รวจสอบและผูท้ ีดูแลจะต้องมีความรูถ้ ึงหลักการทํางาน เทคนิ ค
การตรวจสอบระบบไฮดรอลิกและระบบไฟฟ้ าให้อยุใ่ นสภาพสมบูรณ์และพร้อมใช้งานได้อย่างปลอดภัย รวมทังสามารถวิเคราะห์สาเหตุ
ปั ญหาความผิดปกติทีอาจเกิดขึนในระบบดังกล่าวได้

วัตถุประสงค์ของการฝึ กอบรม:
 เพือให้เข้าใจหลักการทํางานของระบบไฮดรอลิก และระบบไฟฟ้าในรถปั นจันและเครืองจักรกลหนัก
 เป็ นแนวทางในการตรวจสอบและบํารุงรักษาระบบไฮดรอลิก และระบบไฟฟ้ าในรถปั นจันและเครืองจักรกลหนัก

 เป็ นแนวทางในการวิเคราะห์ปัญหาความผิดปกติทีอาจเกิดขึน เพือนําไปเป็ นข้อมูลในการแก้ไขและป้ องกันให้เกิดความปลอดภัย
ในการใช้งานมากยิงขึน

กลุ่มเป้ าหมายผูเ้ ข้าอบรม:

ผูจ้ ดั การฝ่ ายบํารุงรักษา  ผูจ้ ดั การแผนกวิศวกรรม  วิศวกรผูต้ รวจสอบ
 เจ้าหน้าทีความปลอดภัยในการทํางาน (จป.)  ช่างเทคนิ คผูด
้ ูแลการซ่อมบํารุง
 ผูค
้ วบคุมงานตรวจสอบปั นจัน
 ผูท
้ ีทํางานเกียวข้องกับปั นจันชนิ ดติดตังบนรถบรรทุก  ผูส้ นใจทัวไป


กําหนดการ
วันอังคารที พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.
08:30 – 09:00
09:00 – 12:00
12:00 – 13:00
13:00 – 16:00
16:00 – 16:30

ลงทะเบียน

การอ่านสัญลักษณ์ของวงจรระบบไฮดรอลิก

อุปกรณ์ทีสําคัญของระบบไฮดรอลิก
พักรับประทานอาหารกลางวัน

กรณีศึกษาและการวิเคราะห์ปัญหาผิดปกติทีเกิดขึน
-ปั ญหาทีเกิดขึนบ่อย -การชํารุดและความเสียหาย -แนวทางการป้ องกัน
ถาม – ตอบข้อสงสัย

วันพุธที 9 พฤษภาคม 2561 ณ ศูนย์ฝึกระบบไฮดรอลิก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระนคร (พระนครเหนือ)
07:30 – 08:00
08:00 – 09:00
09:00 – 12:00
12:00 – 13:00
13:00 – 14:30
14:45 – 16:30
หมายเหตุ:

ลงทะเบียน ที วสท.
เดินทางสู่ ศูนย์ฝึกอบรม ศูนย์ฝึกระบบไฮดรอลิก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระนคร (พระนครเหนื อ)
 หลักการทํางานของระบบไฮดรอลิก
 วงจรของระบบไฮดรอลิก
 สาธิตการต่อวงจรไฮดรอลิก, และไฟฟ้ า (WORKSHOP)
พักรับประทานอาหารกลางวัน
 ฝึ กปฏิบตั ิต่อวงจร (WORKSHOP)
 ทดสอบภาคปฏิบต
ั ิ
 สรุปและถาม – ตอบข้อสงสัย
เดินทางกลับ วสท.
เวลา 10:30 – 10:45 น. และ 14:30-14:45 น. พักรับประทานอาหารว่าง

คณะวิทยากร:

***วิทยากรอาจเปลียนแปลงได้ตามความเหมาะสม***

 อ.ธนพัฒน์ อินทรเทศ

o บริษัท ซี เอ ที เครน เซอร์วสิ เซส จํากัด.
o อนุ กรรมการ คณะอนุ กรรมการวิศวกรรมยกหิวและปั นจันไทย

 อ.ธีรศักดิ เจริญ

o วิศวกร การไฟฟ้ าส่วนภูมิภาค
o อนุ กรรมการ คณะอนุ กรรมการวิศวกรรมยกหิวและปั นจันไทย

 อ.ชาญชัย หาญภูมิพาณิช วิศวกร/กรรมผูจ้ ดั การ บริษัท เบรวินี (ประเทศไทย) จํากัด
อนุ กรรมการ คณะอนุ กรรมการวิศวกรรมยกหิวและปั นจันไทย
 อ. ณรงค์ศกั ดิ ดวงจันทร์

วิทยากรอบรม ประจํา บริษัท เอเชีย ไฟว์ จํากัด
ดีเวล็อป บริษัท ไฟว์บอนด์ จํากัด

 อ. อนันต์ เต็มเปี ยม

o อาจารย์ประจําวิชาไฮดรอลิกอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์

ภาพประกอบแผ่นพับ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
o วิทยากรบรรยายทีสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี ไทย ญีปุ่ น

-ใบสมัคร- การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
ระบบไฮดรอลิกพื้นฐานสําหรับรถปนจั่นและเครื่องจักรกลหนัก รุนที่ 3
ระหวางวันที่ 8 - 9 พฤษภาคม 2561

เวลา 09.00 –16.00 น. ณ หองประชุม อาคาร วสท.
จัดโดย คณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปนจั่นไทย วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ
ที่อยู (หนวยงาน/บริษัท) ..............................................................................................................................................................................
เลขที่ ............. หมูที่ ................................. อาคาร ....................................................... ซอย ......................................................................
ถนน ................................... ตําบล/แขวง ......................................................อําเภอ/เขต ...............................................................................
จังหวัด..................................... รหัสไปรษณีย ................................................ โทรศัพท ...............................................................................
โทรสาร ................................................................................ E-mail : .........................................................................................................
ผูประสานงานโดย ............................................................... โทรศัพท ........................................................................................................
เลขประจําตัวผูเสียภาษี .........................................................  สํานักงานใหญ  สาขา ......................................................................
ขอสํารองรายชื่อเขารวมอบรมดังตอไปนี้ (กรุณาเขียนชื่อ-นามสกุลตัวบรรจง เพื่อความถูกตองของวุฒิบัตร)
1) ชื่อ – นามสกุล ................................................................................... เลขที่สมาชิก วสท. ....................................................................
2) ชื่อ – นามสกุล .................................................................................. เลขที่สมาชิก วสท. ....................................................................
อัตราคาลงทะเบียน

 สมาชิก วสท.
 ขาราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ
 บุคคลทัว่ ไป

ชําระกอน
วันที่ 30 เมษายน 2561
4,500
5,200
6,000

ชําระหลัง
วันที่ 30 เมษายน 2561
5,000
5,800
6,600

(อัตรานี้รวมภาษีมูลคาเพิ่ม 7%, คาอาหารกลางวัน, อาหารวาง, เอกสารประกอบบรรยาย และ วสท.ไดรบั การยกเวนภาษีหัก ณ ที่จาย 3%)
การชําระเงิน
เช็ค
โอนเงิน

สั่งจายสมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยฯ
เขาบัญชีเงินฝากออมทรัพยของ สมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยฯ
 ธนาคารไทยพาณิชย

สาขาสี่แยกศรีวรา

เลขที่ 140-2-30221-6

 ธนาคารกรุงเทพ

สาขาสุรวงศ

เลขที่ 147-4-32388-6

 ธนาคารกรุงไทย

สาขาจามจุรีสแควส เลขที่ 162-0-09914-4

กรณีโอนเงินเงินเขาบัญชีธนาคาร กรุณาแฟกซหลักฐานการชําระเงิน พรอมระบุชื่อผูเขาอบรมที่อยูในการออกใบเสร็จ สงมาที่แฟกซ 0-2184-4662

สนใจเขารับการอบรมหรือตองการขอมูลเพิ่มเติมติดตอ คุณสุพรรณีย แสนภักดี
Tel : (02)184-4600 ถึง 9 ตอ 538 FAX:(02)184-4662
E-mail : supannee@eit.or.th หรือสมัครออนไลนที่ www.eit.or.th

คณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปนจัน่ ไทย
ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง

ระบบไฮดรอลิกพื้นฐานสําหรับรถปนจั่นและเครื่องจักรกลหนัก รุนที่ 3
(Hydraulic Basic System of Crane and Heavy Equipment)
ระหวางวันที่ 8 – 9 พฤษภาคม 2561
หลักการและเหตุผล:
ปั จจุบนั มีการใช้งานเครืองจักรทีใช้ระบบไฮดรอลิกในการขับเคลือนหรือส่งถ่ายกําลัง เช่น รถปั นจันและเครืองจักรกลหนักทีใช้ใน
งานก่อสร้างและงานอืนๆ จํานวนมาก ซึงใช้ระบบไฟฟ้ าเข้ามาควบคุมการทํางานในการส่งนํามันไฮดรอลิก โดยทัวไปมักจะพบว่า
สภาพของชินส่วนและอุปกรณ์ในระบบระบบไฮดรอลิก มีสภาพทีขาดการดูแลอย่างจริงจัง ซึงอาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในการ
ใช้งานของปั นจันและเครืองจักรดังกล่าว จึงจําเป็ นอย่างยิงทีวิศวกรผูต้ รวจสอบและผูท้ ีดูแลจะต้องมีความรูถ้ ึงหลักการทํางาน เทคนิ ค
การตรวจสอบระบบไฮดรอลิกและระบบไฟฟ้ าให้อยุใ่ นสภาพสมบูรณ์และพร้อมใช้งานได้อย่างปลอดภัย รวมทังสามารถวิเคราะห์สาเหตุ
ปั ญหาความผิดปกติทีอาจเกิดขึนในระบบดังกล่าวได้

วัตถุประสงค์ของการฝึ กอบรม:
 เพือให้เข้าใจหลักการทํางานของระบบไฮดรอลิก และระบบไฟฟ้าในรถปั นจันและเครืองจักรกลหนัก
 เป็ นแนวทางในการตรวจสอบและบํารุงรักษาระบบไฮดรอลิก และระบบไฟฟ้ าในรถปั นจันและเครืองจักรกลหนัก

 เป็ นแนวทางในการวิเคราะห์ปัญหาความผิดปกติทีอาจเกิดขึน เพือนําไปเป็ นข้อมูลในการแก้ไขและป้ องกันให้เกิดความปลอดภัย
ในการใช้งานมากยิงขึน

กลุ่มเป้ าหมายผูเ้ ข้าอบรม:

ผูจ้ ดั การฝ่ ายบํารุงรักษา  ผูจ้ ดั การแผนกวิศวกรรม  วิศวกรผูต้ รวจสอบ
 เจ้าหน้าทีความปลอดภัยในการทํางาน (จป.)  ช่างเทคนิ คผูด
้ ูแลการซ่อมบํารุง
 ผูค
้ วบคุมงานตรวจสอบปั นจัน
 ผูท
้ ีทํางานเกียวข้องกับปั นจันชนิ ดติดตังบนรถบรรทุก  ผูส้ นใจทัวไป


กําหนดการ
วันอังคารที พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.
08:30 – 09:00
09:00 – 12:00
12:00 – 13:00
13:00 – 16:00
16:00 – 16:30

ลงทะเบียน

การอ่านสัญลักษณ์ของวงจรระบบไฮดรอลิก

อุปกรณ์ทีสําคัญของระบบไฮดรอลิก
พักรับประทานอาหารกลางวัน

กรณีศึกษาและการวิเคราะห์ปัญหาผิดปกติทีเกิดขึน
-ปั ญหาทีเกิดขึนบ่อย -การชํารุดและความเสียหาย -แนวทางการป้ องกัน
ถาม – ตอบข้อสงสัย

วันพุธที 9 พฤษภาคม 2561 ณ ศูนย์ฝึกระบบไฮดรอลิก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระนคร (พระนครเหนือ)
07:30 – 08:00
08:00 – 09:00
09:00 – 12:00
12:00 – 13:00
13:00 – 14:30
14:45 – 16:30
หมายเหตุ:

ลงทะเบียน ที วสท.
เดินทางสู่ ศูนย์ฝึกอบรม ศูนย์ฝึกระบบไฮดรอลิก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระนคร (พระนครเหนื อ)
 หลักการทํางานของระบบไฮดรอลิก
 วงจรของระบบไฮดรอลิก
 สาธิตการต่อวงจรไฮดรอลิก, และไฟฟ้ า (WORKSHOP)
พักรับประทานอาหารกลางวัน
 ฝึ กปฏิบตั ิต่อวงจร (WORKSHOP)
 ทดสอบภาคปฏิบต
ั ิ
 สรุปและถาม – ตอบข้อสงสัย
เดินทางกลับ วสท.
เวลา 10:30 – 10:45 น. และ 14:30-14:45 น. พักรับประทานอาหารว่าง

คณะวิทยากร:

***วิทยากรอาจเปลียนแปลงได้ตามความเหมาะสม***

 อ.ธนพัฒน์ อินทรเทศ

o บริษัท ซี เอ ที เครน เซอร์วสิ เซส จํากัด.
o อนุ กรรมการ คณะอนุ กรรมการวิศวกรรมยกหิวและปั นจันไทย

 อ.ธีรศักดิ เจริญ

o วิศวกร การไฟฟ้ าส่วนภูมิภาค
o อนุ กรรมการ คณะอนุ กรรมการวิศวกรรมยกหิวและปั นจันไทย

 อ.ชาญชัย หาญภูมิพาณิช วิศวกร/กรรมผูจ้ ดั การ บริษัท เบรวินี (ประเทศไทย) จํากัด
อนุ กรรมการ คณะอนุ กรรมการวิศวกรรมยกหิวและปั นจันไทย
 อ. ณรงค์ศกั ดิ ดวงจันทร์

วิทยากรอบรม ประจํา บริษัท เอเชีย ไฟว์ จํากัด
ดีเวล็อป บริษัท ไฟว์บอนด์ จํากัด

 อ. อนันต์ เต็มเปี ยม

o อาจารย์ประจําวิชาไฮดรอลิกอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์

ภาพประกอบแผ่นพับ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
o วิทยากรบรรยายทีสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี ไทย ญีปุ่ น

-ใบสมัคร- การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
ระบบไฮดรอลิกพื้นฐานสําหรับรถปนจั่นและเครื่องจักรกลหนัก รุนที่ 3
ระหวางวันที่ 8 - 9 พฤษภาคม 2561

เวลา 09.00 –16.00 น. ณ หองประชุม อาคาร วสท.
จัดโดย คณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปนจั่นไทย วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ
ที่อยู (หนวยงาน/บริษัท) ..............................................................................................................................................................................
เลขที่ ............. หมูที่ ................................. อาคาร ....................................................... ซอย ......................................................................
ถนน ................................... ตําบล/แขวง ......................................................อําเภอ/เขต ...............................................................................
จังหวัด..................................... รหัสไปรษณีย ................................................ โทรศัพท ...............................................................................
โทรสาร ................................................................................ E-mail : .........................................................................................................
ผูประสานงานโดย ............................................................... โทรศัพท ........................................................................................................
เลขประจําตัวผูเสียภาษี .........................................................  สํานักงานใหญ  สาขา ......................................................................
ขอสํารองรายชื่อเขารวมอบรมดังตอไปนี้ (กรุณาเขียนชื่อ-นามสกุลตัวบรรจง เพื่อความถูกตองของวุฒิบัตร)
1) ชื่อ – นามสกุล ................................................................................... เลขที่สมาชิก วสท. ....................................................................
2) ชื่อ – นามสกุล .................................................................................. เลขที่สมาชิก วสท. ....................................................................
อัตราคาลงทะเบียน

 สมาชิก วสท.
 ขาราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ
 บุคคลทัว่ ไป

ชําระกอน
วันที่ 30 เมษายน 2561
4,500
5,200
6,000

ชําระหลัง
วันที่ 30 เมษายน 2561
5,000
5,800
6,600

(อัตรานี้รวมภาษีมูลคาเพิ่ม 7%, คาอาหารกลางวัน, อาหารวาง, เอกสารประกอบบรรยาย และ วสท.ไดรบั การยกเวนภาษีหัก ณ ที่จาย 3%)
การชําระเงิน
เช็ค
โอนเงิน

สั่งจายสมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยฯ
เขาบัญชีเงินฝากออมทรัพยของ สมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยฯ
 ธนาคารไทยพาณิชย

สาขาสี่แยกศรีวรา

เลขที่ 140-2-30221-6

 ธนาคารกรุงเทพ

สาขาสุรวงศ

เลขที่ 147-4-32388-6

 ธนาคารกรุงไทย

สาขาจามจุรีสแควส เลขที่ 162-0-09914-4

กรณีโอนเงินเงินเขาบัญชีธนาคาร กรุณาแฟกซหลักฐานการชําระเงิน พรอมระบุชื่อผูเขาอบรมที่อยูในการออกใบเสร็จ สงมาที่แฟกซ 0-2184-4662

สนใจเขารับการอบรมหรือตองการขอมูลเพิ่มเติมติดตอ คุณสุพรรณีย แสนภักดี
Tel : (02)184-4600 ถึง 9 ตอ 538 FAX:(02)184-4662
E-mail : supannee@eit.or.th หรือสมัครออนไลนที่ www.eit.or.th

คณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปนจัน่ ไทย
ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง

ระบบไฮดรอลิกพื้นฐานสําหรับรถปนจั่นและเครื่องจักรกลหนัก รุนที่ 3
(Hydraulic Basic System of Crane and Heavy Equipment)
ระหวางวันที่ 8 – 9 พฤษภาคม 2561
หลักการและเหตุผล:
ปั จจุบนั มีการใช้งานเครืองจักรทีใช้ระบบไฮดรอลิกในการขับเคลือนหรือส่งถ่ายกําลัง เช่น รถปั นจันและเครืองจักรกลหนักทีใช้ใน
งานก่อสร้างและงานอืนๆ จํานวนมาก ซึงใช้ระบบไฟฟ้ าเข้ามาควบคุมการทํางานในการส่งนํามันไฮดรอลิก โดยทัวไปมักจะพบว่า
สภาพของชินส่วนและอุปกรณ์ในระบบระบบไฮดรอลิก มีสภาพทีขาดการดูแลอย่างจริงจัง ซึงอาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในการ
ใช้งานของปั นจันและเครืองจักรดังกล่าว จึงจําเป็ นอย่างยิงทีวิศวกรผูต้ รวจสอบและผูท้ ีดูแลจะต้องมีความรูถ้ ึงหลักการทํางาน เทคนิ ค
การตรวจสอบระบบไฮดรอลิกและระบบไฟฟ้ าให้อยุใ่ นสภาพสมบูรณ์และพร้อมใช้งานได้อย่างปลอดภัย รวมทังสามารถวิเคราะห์สาเหตุ
ปั ญหาความผิดปกติทีอาจเกิดขึนในระบบดังกล่าวได้

วัตถุประสงค์ของการฝึ กอบรม:
 เพือให้เข้าใจหลักการทํางานของระบบไฮดรอลิก และระบบไฟฟ้าในรถปั นจันและเครืองจักรกลหนัก
 เป็ นแนวทางในการตรวจสอบและบํารุงรักษาระบบไฮดรอลิก และระบบไฟฟ้ าในรถปั นจันและเครืองจักรกลหนัก

 เป็ นแนวทางในการวิเคราะห์ปัญหาความผิดปกติทีอาจเกิดขึน เพือนําไปเป็ นข้อมูลในการแก้ไขและป้ องกันให้เกิดความปลอดภัย
ในการใช้งานมากยิงขึน

กลุ่มเป้ าหมายผูเ้ ข้าอบรม:

ผูจ้ ดั การฝ่ ายบํารุงรักษา  ผูจ้ ดั การแผนกวิศวกรรม  วิศวกรผูต้ รวจสอบ
 เจ้าหน้าทีความปลอดภัยในการทํางาน (จป.)  ช่างเทคนิ คผูด
้ ูแลการซ่อมบํารุง
 ผูค
้ วบคุมงานตรวจสอบปั นจัน
 ผูท
้ ีทํางานเกียวข้องกับปั นจันชนิ ดติดตังบนรถบรรทุก  ผูส้ นใจทัวไป


กําหนดการ
วันอังคารที พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.
08:30 – 09:00
09:00 – 12:00
12:00 – 13:00
13:00 – 16:00
16:00 – 16:30

ลงทะเบียน

การอ่านสัญลักษณ์ของวงจรระบบไฮดรอลิก

อุปกรณ์ทีสําคัญของระบบไฮดรอลิก
พักรับประทานอาหารกลางวัน

กรณีศึกษาและการวิเคราะห์ปัญหาผิดปกติทีเกิดขึน
-ปั ญหาทีเกิดขึนบ่อย -การชํารุดและความเสียหาย -แนวทางการป้ องกัน
ถาม – ตอบข้อสงสัย

วันพุธที 9 พฤษภาคม 2561 ณ ศูนย์ฝึกระบบไฮดรอลิก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระนคร (พระนครเหนือ)
07:30 – 08:00
08:00 – 09:00
09:00 – 12:00
12:00 – 13:00
13:00 – 14:30
14:45 – 16:30
หมายเหตุ:

ลงทะเบียน ที วสท.
เดินทางสู่ ศูนย์ฝึกอบรม ศูนย์ฝึกระบบไฮดรอลิก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระนคร (พระนครเหนื อ)
 หลักการทํางานของระบบไฮดรอลิก
 วงจรของระบบไฮดรอลิก
 สาธิตการต่อวงจรไฮดรอลิก, และไฟฟ้ า (WORKSHOP)
พักรับประทานอาหารกลางวัน
 ฝึ กปฏิบตั ิต่อวงจร (WORKSHOP)
 ทดสอบภาคปฏิบต
ั ิ
 สรุปและถาม – ตอบข้อสงสัย
เดินทางกลับ วสท.
เวลา 10:30 – 10:45 น. และ 14:30-14:45 น. พักรับประทานอาหารว่าง

คณะวิทยากร:

***วิทยากรอาจเปลียนแปลงได้ตามความเหมาะสม***

 อ.ธนพัฒน์ อินทรเทศ

o บริษัท ซี เอ ที เครน เซอร์วสิ เซส จํากัด.
o อนุ กรรมการ คณะอนุ กรรมการวิศวกรรมยกหิวและปั นจันไทย

 อ.ธีรศักดิ เจริญ

o วิศวกร การไฟฟ้ าส่วนภูมิภาค
o อนุ กรรมการ คณะอนุ กรรมการวิศวกรรมยกหิวและปั นจันไทย

 อ.ชาญชัย หาญภูมิพาณิช วิศวกร/กรรมผูจ้ ดั การ บริษัท เบรวินี (ประเทศไทย) จํากัด
อนุ กรรมการ คณะอนุ กรรมการวิศวกรรมยกหิวและปั นจันไทย
 อ. ณรงค์ศกั ดิ ดวงจันทร์

วิทยากรอบรม ประจํา บริษัท เอเชีย ไฟว์ จํากัด
ดีเวล็อป บริษัท ไฟว์บอนด์ จํากัด

 อ. อนันต์ เต็มเปี ยม

o อาจารย์ประจําวิชาไฮดรอลิกอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์

ภาพประกอบแผ่นพับ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
o วิทยากรบรรยายทีสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี ไทย ญีปุ่ น

-ใบสมัคร- การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
ระบบไฮดรอลิกพื้นฐานสําหรับรถปนจั่นและเครื่องจักรกลหนัก รุนที่ 3
ระหวางวันที่ 8 - 9 พฤษภาคม 2561

เวลา 09.00 –16.00 น. ณ หองประชุม อาคาร วสท.
จัดโดย คณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปนจั่นไทย วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ
ที่อยู (หนวยงาน/บริษัท) ..............................................................................................................................................................................
เลขที่ ............. หมูที่ ................................. อาคาร ....................................................... ซอย ......................................................................
ถนน ................................... ตําบล/แขวง ......................................................อําเภอ/เขต ...............................................................................
จังหวัด..................................... รหัสไปรษณีย ................................................ โทรศัพท ...............................................................................
โทรสาร ................................................................................ E-mail : .........................................................................................................
ผูประสานงานโดย ............................................................... โทรศัพท ........................................................................................................
เลขประจําตัวผูเสียภาษี .........................................................  สํานักงานใหญ  สาขา ......................................................................
ขอสํารองรายชื่อเขารวมอบรมดังตอไปนี้ (กรุณาเขียนชื่อ-นามสกุลตัวบรรจง เพื่อความถูกตองของวุฒิบัตร)
1) ชื่อ – นามสกุล ................................................................................... เลขที่สมาชิก วสท. ....................................................................
2) ชื่อ – นามสกุล .................................................................................. เลขที่สมาชิก วสท. ....................................................................
อัตราคาลงทะเบียน

 สมาชิก วสท.
 ขาราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ
 บุคคลทัว่ ไป

ชําระกอน
วันที่ 30 เมษายน 2561
4,500
5,200
6,000

ชําระหลัง
วันที่ 30 เมษายน 2561
5,000
5,800
6,600

(อัตรานี้รวมภาษีมูลคาเพิ่ม 7%, คาอาหารกลางวัน, อาหารวาง, เอกสารประกอบบรรยาย และ วสท.ไดรบั การยกเวนภาษีหัก ณ ที่จาย 3%)
การชําระเงิน
เช็ค
โอนเงิน

สั่งจายสมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยฯ
เขาบัญชีเงินฝากออมทรัพยของ สมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยฯ
 ธนาคารไทยพาณิชย

สาขาสี่แยกศรีวรา

เลขที่ 140-2-30221-6

 ธนาคารกรุงเทพ

สาขาสุรวงศ

เลขที่ 147-4-32388-6

 ธนาคารกรุงไทย

สาขาจามจุรีสแควส เลขที่ 162-0-09914-4

กรณีโอนเงินเงินเขาบัญชีธนาคาร กรุณาแฟกซหลักฐานการชําระเงิน พรอมระบุชื่อผูเขาอบรมที่อยูในการออกใบเสร็จ สงมาที่แฟกซ 0-2184-4662

สนใจเขารับการอบรมหรือตองการขอมูลเพิ่มเติมติดตอ คุณสุพรรณีย แสนภักดี
Tel : (02)184-4600 ถึง 9 ตอ 538 FAX:(02)184-4662
E-mail : supannee@eit.or.th หรือสมัครออนไลนที่ www.eit.or.th

คณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปนจัน่ ไทย
ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง

ระบบไฮดรอลิกพื้นฐานสําหรับรถปนจั่นและเครื่องจักรกลหนัก รุนที่ 3
(Hydraulic Basic System of Crane and Heavy Equipment)
ระหวางวันที่ 8 – 9 พฤษภาคม 2561
หลักการและเหตุผล:
ปั จจุบนั มีการใช้งานเครืองจักรทีใช้ระบบไฮดรอลิกในการขับเคลือนหรือส่งถ่ายกําลัง เช่น รถปั นจันและเครืองจักรกลหนักทีใช้ใน
งานก่อสร้างและงานอืนๆ จํานวนมาก ซึงใช้ระบบไฟฟ้ าเข้ามาควบคุมการทํางานในการส่งนํามันไฮดรอลิก โดยทัวไปมักจะพบว่า
สภาพของชินส่วนและอุปกรณ์ในระบบระบบไฮดรอลิก มีสภาพทีขาดการดูแลอย่างจริงจัง ซึงอาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในการ
ใช้งานของปั นจันและเครืองจักรดังกล่าว จึงจําเป็ นอย่างยิงทีวิศวกรผูต้ รวจสอบและผูท้ ีดูแลจะต้องมีความรูถ้ ึงหลักการทํางาน เทคนิ ค
การตรวจสอบระบบไฮดรอลิกและระบบไฟฟ้ าให้อยุใ่ นสภาพสมบูรณ์และพร้อมใช้งานได้อย่างปลอดภัย รวมทังสามารถวิเคราะห์สาเหตุ
ปั ญหาความผิดปกติทีอาจเกิดขึนในระบบดังกล่าวได้

วัตถุประสงค์ของการฝึ กอบรม:
 เพือให้เข้าใจหลักการทํางานของระบบไฮดรอลิก และระบบไฟฟ้าในรถปั นจันและเครืองจักรกลหนัก
 เป็ นแนวทางในการตรวจสอบและบํารุงรักษาระบบไฮดรอลิก และระบบไฟฟ้ าในรถปั นจันและเครืองจักรกลหนัก

 เป็ นแนวทางในการวิเคราะห์ปัญหาความผิดปกติทีอาจเกิดขึน เพือนําไปเป็ นข้อมูลในการแก้ไขและป้ องกันให้เกิดความปลอดภัย
ในการใช้งานมากยิงขึน

กลุ่มเป้ าหมายผูเ้ ข้าอบรม:

ผูจ้ ดั การฝ่ ายบํารุงรักษา  ผูจ้ ดั การแผนกวิศวกรรม  วิศวกรผูต้ รวจสอบ
 เจ้าหน้าทีความปลอดภัยในการทํางาน (จป.)  ช่างเทคนิ คผูด
้ ูแลการซ่อมบํารุง
 ผูค
้ วบคุมงานตรวจสอบปั นจัน
 ผูท
้ ีทํางานเกียวข้องกับปั นจันชนิ ดติดตังบนรถบรรทุก  ผูส้ นใจทัวไป


กําหนดการ
วันอังคารที พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.
08:30 – 09:00
09:00 – 12:00
12:00 – 13:00
13:00 – 16:00
16:00 – 16:30

ลงทะเบียน

การอ่านสัญลักษณ์ของวงจรระบบไฮดรอลิก

อุปกรณ์ทีสําคัญของระบบไฮดรอลิก
พักรับประทานอาหารกลางวัน

กรณีศึกษาและการวิเคราะห์ปัญหาผิดปกติทีเกิดขึน
-ปั ญหาทีเกิดขึนบ่อย -การชํารุดและความเสียหาย -แนวทางการป้ องกัน
ถาม – ตอบข้อสงสัย

วันพุธที 9 พฤษภาคม 2561 ณ ศูนย์ฝึกระบบไฮดรอลิก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระนคร (พระนครเหนือ)
07:30 – 08:00
08:00 – 09:00
09:00 – 12:00
12:00 – 13:00
13:00 – 14:30
14:45 – 16:30
หมายเหตุ:

ลงทะเบียน ที วสท.
เดินทางสู่ ศูนย์ฝึกอบรม ศูนย์ฝึกระบบไฮดรอลิก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระนคร (พระนครเหนื อ)
 หลักการทํางานของระบบไฮดรอลิก
 วงจรของระบบไฮดรอลิก
 สาธิตการต่อวงจรไฮดรอลิก, และไฟฟ้ า (WORKSHOP)
พักรับประทานอาหารกลางวัน
 ฝึ กปฏิบตั ิต่อวงจร (WORKSHOP)
 ทดสอบภาคปฏิบต
ั ิ
 สรุปและถาม – ตอบข้อสงสัย
เดินทางกลับ วสท.
เวลา 10:30 – 10:45 น. และ 14:30-14:45 น. พักรับประทานอาหารว่าง

คณะวิทยากร:

***วิทยากรอาจเปลียนแปลงได้ตามความเหมาะสม***

 อ.ธนพัฒน์ อินทรเทศ

o บริษัท ซี เอ ที เครน เซอร์วสิ เซส จํากัด.
o อนุ กรรมการ คณะอนุ กรรมการวิศวกรรมยกหิวและปั นจันไทย

 อ.ธีรศักดิ เจริญ

o วิศวกร การไฟฟ้ าส่วนภูมิภาค
o อนุ กรรมการ คณะอนุ กรรมการวิศวกรรมยกหิวและปั นจันไทย

 อ.ชาญชัย หาญภูมิพาณิช วิศวกร/กรรมผูจ้ ดั การ บริษัท เบรวินี (ประเทศไทย) จํากัด
อนุ กรรมการ คณะอนุ กรรมการวิศวกรรมยกหิวและปั นจันไทย
 อ. ณรงค์ศกั ดิ ดวงจันทร์

วิทยากรอบรม ประจํา บริษัท เอเชีย ไฟว์ จํากัด
ดีเวล็อป บริษัท ไฟว์บอนด์ จํากัด

 อ. อนันต์ เต็มเปี ยม

o อาจารย์ประจําวิชาไฮดรอลิกอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์

ภาพประกอบแผ่นพับ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
o วิทยากรบรรยายทีสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี ไทย ญีปุ่ น

-ใบสมัคร- การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
ระบบไฮดรอลิกพื้นฐานสําหรับรถปนจั่นและเครื่องจักรกลหนัก รุนที่ 3
ระหวางวันที่ 8 - 9 พฤษภาคม 2561

เวลา 09.00 –16.00 น. ณ หองประชุม อาคาร วสท.
จัดโดย คณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปนจั่นไทย วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ
ที่อยู (หนวยงาน/บริษัท) ..............................................................................................................................................................................
เลขที่ ............. หมูที่ ................................. อาคาร ....................................................... ซอย ......................................................................
ถนน ................................... ตําบล/แขวง ......................................................อําเภอ/เขต ...............................................................................
จังหวัด..................................... รหัสไปรษณีย ................................................ โทรศัพท ...............................................................................
โทรสาร ................................................................................ E-mail : .........................................................................................................
ผูประสานงานโดย ............................................................... โทรศัพท ........................................................................................................
เลขประจําตัวผูเสียภาษี .........................................................  สํานักงานใหญ  สาขา ......................................................................
ขอสํารองรายชื่อเขารวมอบรมดังตอไปนี้ (กรุณาเขียนชื่อ-นามสกุลตัวบรรจง เพื่อความถูกตองของวุฒิบัตร)
1) ชื่อ – นามสกุล ................................................................................... เลขที่สมาชิก วสท. ....................................................................
2) ชื่อ – นามสกุล .................................................................................. เลขที่สมาชิก วสท. ....................................................................
อัตราคาลงทะเบียน

 สมาชิก วสท.
 ขาราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ
 บุคคลทัว่ ไป

ชําระกอน
วันที่ 30 เมษายน 2561
4,500
5,200
6,000

ชําระหลัง
วันที่ 30 เมษายน 2561
5,000
5,800
6,600

(อัตรานี้รวมภาษีมูลคาเพิ่ม 7%, คาอาหารกลางวัน, อาหารวาง, เอกสารประกอบบรรยาย และ วสท.ไดรบั การยกเวนภาษีหัก ณ ที่จาย 3%)
การชําระเงิน
เช็ค
โอนเงิน

สั่งจายสมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยฯ
เขาบัญชีเงินฝากออมทรัพยของ สมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยฯ
 ธนาคารไทยพาณิชย

สาขาสี่แยกศรีวรา

เลขที่ 140-2-30221-6

 ธนาคารกรุงเทพ

สาขาสุรวงศ

เลขที่ 147-4-32388-6

 ธนาคารกรุงไทย

สาขาจามจุรีสแควส เลขที่ 162-0-09914-4

กรณีโอนเงินเงินเขาบัญชีธนาคาร กรุณาแฟกซหลักฐานการชําระเงิน พรอมระบุชื่อผูเขาอบรมที่อยูในการออกใบเสร็จ สงมาที่แฟกซ 0-2184-4662

สนใจเขารับการอบรมหรือตองการขอมูลเพิ่มเติมติดตอ คุณสุพรรณีย แสนภักดี
Tel : (02)184-4600 ถึง 9 ตอ 538 FAX:(02)184-4662
E-mail : supannee@eit.or.th หรือสมัครออนไลนที่ www.eit.or.th

คณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปนจัน่ ไทย
ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง

ระบบไฮดรอลิกพื้นฐานสําหรับรถปนจั่นและเครื่องจักรกลหนัก รุนที่ 3
(Hydraulic Basic System of Crane and Heavy Equipment)
ระหวางวันที่ 8 – 9 พฤษภาคม 2561
หลักการและเหตุผล:
ปั จจุบนั มีการใช้งานเครืองจักรทีใช้ระบบไฮดรอลิกในการขับเคลือนหรือส่งถ่ายกําลัง เช่น รถปั นจันและเครืองจักรกลหนักทีใช้ใน
งานก่อสร้างและงานอืนๆ จํานวนมาก ซึงใช้ระบบไฟฟ้ าเข้ามาควบคุมการทํางานในการส่งนํามันไฮดรอลิก โดยทัวไปมักจะพบว่า
สภาพของชินส่วนและอุปกรณ์ในระบบระบบไฮดรอลิก มีสภาพทีขาดการดูแลอย่างจริงจัง ซึงอาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในการ
ใช้งานของปั นจันและเครืองจักรดังกล่าว จึงจําเป็ นอย่างยิงทีวิศวกรผูต้ รวจสอบและผูท้ ีดูแลจะต้องมีความรูถ้ ึงหลักการทํางาน เทคนิ ค
การตรวจสอบระบบไฮดรอลิกและระบบไฟฟ้ าให้อยุใ่ นสภาพสมบูรณ์และพร้อมใช้งานได้อย่างปลอดภัย รวมทังสามารถวิเคราะห์สาเหตุ
ปั ญหาความผิดปกติทีอาจเกิดขึนในระบบดังกล่าวได้

วัตถุประสงค์ของการฝึ กอบรม:
 เพือให้เข้าใจหลักการทํางานของระบบไฮดรอลิก และระบบไฟฟ้าในรถปั นจันและเครืองจักรกลหนัก
 เป็ นแนวทางในการตรวจสอบและบํารุงรักษาระบบไฮดรอลิก และระบบไฟฟ้ าในรถปั นจันและเครืองจักรกลหนัก

 เป็ นแนวทางในการวิเคราะห์ปัญหาความผิดปกติทีอาจเกิดขึน เพือนําไปเป็ นข้อมูลในการแก้ไขและป้ องกันให้เกิดความปลอดภัย
ในการใช้งานมากยิงขึน

กลุ่มเป้ าหมายผูเ้ ข้าอบรม:

ผูจ้ ดั การฝ่ ายบํารุงรักษา  ผูจ้ ดั การแผนกวิศวกรรม  วิศวกรผูต้ รวจสอบ
 เจ้าหน้าทีความปลอดภัยในการทํางาน (จป.)  ช่างเทคนิ คผูด
้ ูแลการซ่อมบํารุง
 ผูค
้ วบคุมงานตรวจสอบปั นจัน
 ผูท
้ ีทํางานเกียวข้องกับปั นจันชนิ ดติดตังบนรถบรรทุก  ผูส้ นใจทัวไป


กําหนดการ
วันอังคารที พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.
08:30 – 09:00
09:00 – 12:00
12:00 – 13:00
13:00 – 16:00
16:00 – 16:30

ลงทะเบียน

การอ่านสัญลักษณ์ของวงจรระบบไฮดรอลิก

อุปกรณ์ทีสําคัญของระบบไฮดรอลิก
พักรับประทานอาหารกลางวัน

กรณีศึกษาและการวิเคราะห์ปัญหาผิดปกติทีเกิดขึน
-ปั ญหาทีเกิดขึนบ่อย -การชํารุดและความเสียหาย -แนวทางการป้ องกัน
ถาม – ตอบข้อสงสัย

วันพุธที 9 พฤษภาคม 2561 ณ ศูนย์ฝึกระบบไฮดรอลิก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระนคร (พระนครเหนือ)
07:30 – 08:00
08:00 – 09:00
09:00 – 12:00
12:00 – 13:00
13:00 – 14:30
14:45 – 16:30
หมายเหตุ:

ลงทะเบียน ที วสท.
เดินทางสู่ ศูนย์ฝึกอบรม ศูนย์ฝึกระบบไฮดรอลิก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระนคร (พระนครเหนื อ)
 หลักการทํางานของระบบไฮดรอลิก
 วงจรของระบบไฮดรอลิก
 สาธิตการต่อวงจรไฮดรอลิก, และไฟฟ้ า (WORKSHOP)
พักรับประทานอาหารกลางวัน
 ฝึ กปฏิบตั ิต่อวงจร (WORKSHOP)
 ทดสอบภาคปฏิบต
ั ิ
 สรุปและถาม – ตอบข้อสงสัย
เดินทางกลับ วสท.
เวลา 10:30 – 10:45 น. และ 14:30-14:45 น. พักรับประทานอาหารว่าง

คณะวิทยากร:

***วิทยากรอาจเปลียนแปลงได้ตามความเหมาะสม***

 อ.ธนพัฒน์ อินทรเทศ

o บริษัท ซี เอ ที เครน เซอร์วสิ เซส จํากัด.
o อนุ กรรมการ คณะอนุ กรรมการวิศวกรรมยกหิวและปั นจันไทย

 อ.ธีรศักดิ เจริญ

o วิศวกร การไฟฟ้ าส่วนภูมิภาค
o อนุ กรรมการ คณะอนุ กรรมการวิศวกรรมยกหิวและปั นจันไทย

 อ.ชาญชัย หาญภูมิพาณิช วิศวกร/กรรมผูจ้ ดั การ บริษัท เบรวินี (ประเทศไทย) จํากัด
อนุ กรรมการ คณะอนุ กรรมการวิศวกรรมยกหิวและปั นจันไทย
 อ. ณรงค์ศกั ดิ ดวงจันทร์

วิทยากรอบรม ประจํา บริษัท เอเชีย ไฟว์ จํากัด
ดีเวล็อป บริษัท ไฟว์บอนด์ จํากัด

 อ. อนันต์ เต็มเปี ยม

o อาจารย์ประจําวิชาไฮดรอลิกอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์

ภาพประกอบแผ่นพับ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
o วิทยากรบรรยายทีสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี ไทย ญีปุ่ น

-ใบสมัคร- การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
ระบบไฮดรอลิกพื้นฐานสําหรับรถปนจั่นและเครื่องจักรกลหนัก รุนที่ 3
ระหวางวันที่ 8 - 9 พฤษภาคม 2561

เวลา 09.00 –16.00 น. ณ หองประชุม อาคาร วสท.
จัดโดย คณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปนจั่นไทย วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ
ที่อยู (หนวยงาน/บริษัท) ..............................................................................................................................................................................
เลขที่ ............. หมูที่ ................................. อาคาร ....................................................... ซอย ......................................................................
ถนน ................................... ตําบล/แขวง ......................................................อําเภอ/เขต ...............................................................................
จังหวัด..................................... รหัสไปรษณีย ................................................ โทรศัพท ...............................................................................
โทรสาร ................................................................................ E-mail : .........................................................................................................
ผูประสานงานโดย ............................................................... โทรศัพท ........................................................................................................
เลขประจําตัวผูเสียภาษี .........................................................  สํานักงานใหญ  สาขา ......................................................................
ขอสํารองรายชื่อเขารวมอบรมดังตอไปนี้ (กรุณาเขียนชื่อ-นามสกุลตัวบรรจง เพื่อความถูกตองของวุฒิบัตร)
1) ชื่อ – นามสกุล ................................................................................... เลขที่สมาชิก วสท. ....................................................................
2) ชื่อ – นามสกุล .................................................................................. เลขที่สมาชิก วสท. ....................................................................
อัตราคาลงทะเบียน

 สมาชิก วสท.
 ขาราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ
 บุคคลทัว่ ไป

ชําระกอน
วันที่ 30 เมษายน 2561
4,500
5,200
6,000

ชําระหลัง
วันที่ 30 เมษายน 2561
5,000
5,800
6,600

(อัตรานี้รวมภาษีมูลคาเพิ่ม 7%, คาอาหารกลางวัน, อาหารวาง, เอกสารประกอบบรรยาย และ วสท.ไดรบั การยกเวนภาษีหัก ณ ที่จาย 3%)
การชําระเงิน
เช็ค
โอนเงิน

สั่งจายสมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยฯ
เขาบัญชีเงินฝากออมทรัพยของ สมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยฯ
 ธนาคารไทยพาณิชย

สาขาสี่แยกศรีวรา

เลขที่ 140-2-30221-6

 ธนาคารกรุงเทพ

สาขาสุรวงศ

เลขที่ 147-4-32388-6

 ธนาคารกรุงไทย

สาขาจามจุรีสแควส เลขที่ 162-0-09914-4

กรณีโอนเงินเงินเขาบัญชีธนาคาร กรุณาแฟกซหลักฐานการชําระเงิน พรอมระบุชื่อผูเขาอบรมที่อยูในการออกใบเสร็จ สงมาที่แฟกซ 0-2184-4662

สนใจเขารับการอบรมหรือตองการขอมูลเพิ่มเติมติดตอ คุณสุพรรณีย แสนภักดี
Tel : (02)184-4600 ถึง 9 ตอ 538 FAX:(02)184-4662
E-mail : supannee@eit.or.th หรือสมัครออนไลนที่ www.eit.or.th

คณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปนจัน่ ไทย
ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง

ระบบไฮดรอลิกพื้นฐานสําหรับรถปนจั่นและเครื่องจักรกลหนัก รุนที่ 3
(Hydraulic Basic System of Crane and Heavy Equipment)
ระหวางวันที่ 8 – 9 พฤษภาคม 2561
หลักการและเหตุผล:
ปั จจุบนั มีการใช้งานเครืองจักรทีใช้ระบบไฮดรอลิกในการขับเคลือนหรือส่งถ่ายกําลัง เช่น รถปั นจันและเครืองจักรกลหนักทีใช้ใน
งานก่อสร้างและงานอืนๆ จํานวนมาก ซึงใช้ระบบไฟฟ้ าเข้ามาควบคุมการทํางานในการส่งนํามันไฮดรอลิก โดยทัวไปมักจะพบว่า
สภาพของชินส่วนและอุปกรณ์ในระบบระบบไฮดรอลิก มีสภาพทีขาดการดูแลอย่างจริงจัง ซึงอาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในการ
ใช้งานของปั นจันและเครืองจักรดังกล่าว จึงจําเป็ นอย่างยิงทีวิศวกรผูต้ รวจสอบและผูท้ ีดูแลจะต้องมีความรูถ้ ึงหลักการทํางาน เทคนิ ค
การตรวจสอบระบบไฮดรอลิกและระบบไฟฟ้ าให้อยุใ่ นสภาพสมบูรณ์และพร้อมใช้งานได้อย่างปลอดภัย รวมทังสามารถวิเคราะห์สาเหตุ
ปั ญหาความผิดปกติทีอาจเกิดขึนในระบบดังกล่าวได้

วัตถุประสงค์ของการฝึ กอบรม:
 เพือให้เข้าใจหลักการทํางานของระบบไฮดรอลิก และระบบไฟฟ้าในรถปั นจันและเครืองจักรกลหนัก
 เป็ นแนวทางในการตรวจสอบและบํารุงรักษาระบบไฮดรอลิก และระบบไฟฟ้ าในรถปั นจันและเครืองจักรกลหนัก

 เป็ นแนวทางในการวิเคราะห์ปัญหาความผิดปกติทีอาจเกิดขึน เพือนําไปเป็ นข้อมูลในการแก้ไขและป้ องกันให้เกิดความปลอดภัย
ในการใช้งานมากยิงขึน

กลุ่มเป้ าหมายผูเ้ ข้าอบรม:

ผูจ้ ดั การฝ่ ายบํารุงรักษา  ผูจ้ ดั การแผนกวิศวกรรม  วิศวกรผูต้ รวจสอบ
 เจ้าหน้าทีความปลอดภัยในการทํางาน (จป.)  ช่างเทคนิ คผูด
้ ูแลการซ่อมบํารุง
 ผูค
้ วบคุมงานตรวจสอบปั นจัน
 ผูท
้ ีทํางานเกียวข้องกับปั นจันชนิ ดติดตังบนรถบรรทุก  ผูส้ นใจทัวไป


กําหนดการ
วันอังคารที พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.
08:30 – 09:00
09:00 – 12:00
12:00 – 13:00
13:00 – 16:00
16:00 – 16:30

ลงทะเบียน

การอ่านสัญลักษณ์ของวงจรระบบไฮดรอลิก

อุปกรณ์ทีสําคัญของระบบไฮดรอลิก
พักรับประทานอาหารกลางวัน

กรณีศึกษาและการวิเคราะห์ปัญหาผิดปกติทีเกิดขึน
-ปั ญหาทีเกิดขึนบ่อย -การชํารุดและความเสียหาย -แนวทางการป้ องกัน
ถาม – ตอบข้อสงสัย

วันพุธที 9 พฤษภาคม 2561 ณ ศูนย์ฝึกระบบไฮดรอลิก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระนคร (พระนครเหนือ)
07:30 – 08:00
08:00 – 09:00
09:00 – 12:00
12:00 – 13:00
13:00 – 14:30
14:45 – 16:30
หมายเหตุ:

ลงทะเบียน ที วสท.
เดินทางสู่ ศูนย์ฝึกอบรม ศูนย์ฝึกระบบไฮดรอลิก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระนคร (พระนครเหนื อ)
 หลักการทํางานของระบบไฮดรอลิก
 วงจรของระบบไฮดรอลิก
 สาธิตการต่อวงจรไฮดรอลิก, และไฟฟ้ า (WORKSHOP)
พักรับประทานอาหารกลางวัน
 ฝึ กปฏิบตั ิต่อวงจร (WORKSHOP)
 ทดสอบภาคปฏิบต
ั ิ
 สรุปและถาม – ตอบข้อสงสัย
เดินทางกลับ วสท.
เวลา 10:30 – 10:45 น. และ 14:30-14:45 น. พักรับประทานอาหารว่าง

คณะวิทยากร:

***วิทยากรอาจเปลียนแปลงได้ตามความเหมาะสม***

 อ.ธนพัฒน์ อินทรเทศ

o บริษัท ซี เอ ที เครน เซอร์วสิ เซส จํากัด.
o อนุ กรรมการ คณะอนุ กรรมการวิศวกรรมยกหิวและปั นจันไทย

 อ.ธีรศักดิ เจริญ

o วิศวกร การไฟฟ้ าส่วนภูมิภาค
o อนุ กรรมการ คณะอนุ กรรมการวิศวกรรมยกหิวและปั นจันไทย

 อ.ชาญชัย หาญภูมิพาณิช วิศวกร/กรรมผูจ้ ดั การ บริษัท เบรวินี (ประเทศไทย) จํากัด
อนุ กรรมการ คณะอนุ กรรมการวิศวกรรมยกหิวและปั นจันไทย
 อ. ณรงค์ศกั ดิ ดวงจันทร์

วิทยากรอบรม ประจํา บริษัท เอเชีย ไฟว์ จํากัด
ดีเวล็อป บริษัท ไฟว์บอนด์ จํากัด

 อ. อนันต์ เต็มเปี ยม

o อาจารย์ประจําวิชาไฮดรอลิกอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์

ภาพประกอบแผ่นพับ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
o วิทยากรบรรยายทีสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี ไทย ญีปุ่ น

-ใบสมัคร- การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
ระบบไฮดรอลิกพื้นฐานสําหรับรถปนจั่นและเครื่องจักรกลหนัก รุนที่ 3
ระหวางวันที่ 8 - 9 พฤษภาคม 2561

เวลา 09.00 –16.00 น. ณ หองประชุม อาคาร วสท.
จัดโดย คณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปนจั่นไทย วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ
ที่อยู (หนวยงาน/บริษัท) ..............................................................................................................................................................................
เลขที่ ............. หมูที่ ................................. อาคาร ....................................................... ซอย ......................................................................
ถนน ................................... ตําบล/แขวง ......................................................อําเภอ/เขต ...............................................................................
จังหวัด..................................... รหัสไปรษณีย ................................................ โทรศัพท ...............................................................................
โทรสาร ................................................................................ E-mail : .........................................................................................................
ผูประสานงานโดย ............................................................... โทรศัพท ........................................................................................................
เลขประจําตัวผูเสียภาษี .........................................................  สํานักงานใหญ  สาขา ......................................................................
ขอสํารองรายชื่อเขารวมอบรมดังตอไปนี้ (กรุณาเขียนชื่อ-นามสกุลตัวบรรจง เพื่อความถูกตองของวุฒิบัตร)
1) ชื่อ – นามสกุล ................................................................................... เลขที่สมาชิก วสท. ....................................................................
2) ชื่อ – นามสกุล .................................................................................. เลขที่สมาชิก วสท. ....................................................................
อัตราคาลงทะเบียน

 สมาชิก วสท.
 ขาราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ
 บุคคลทัว่ ไป

ชําระกอน
วันที่ 30 เมษายน 2561
4,500
5,200
6,000

ชําระหลัง
วันที่ 30 เมษายน 2561
5,000
5,800
6,600

(อัตรานี้รวมภาษีมูลคาเพิ่ม 7%, คาอาหารกลางวัน, อาหารวาง, เอกสารประกอบบรรยาย และ วสท.ไดรบั การยกเวนภาษีหัก ณ ที่จาย 3%)
การชําระเงิน
เช็ค
โอนเงิน

สั่งจายสมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยฯ
เขาบัญชีเงินฝากออมทรัพยของ สมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยฯ
 ธนาคารไทยพาณิชย

สาขาสี่แยกศรีวรา

เลขที่ 140-2-30221-6

 ธนาคารกรุงเทพ

สาขาสุรวงศ

เลขที่ 147-4-32388-6

 ธนาคารกรุงไทย

สาขาจามจุรีสแควส เลขที่ 162-0-09914-4

กรณีโอนเงินเงินเขาบัญชีธนาคาร กรุณาแฟกซหลักฐานการชําระเงิน พรอมระบุชื่อผูเขาอบรมที่อยูในการออกใบเสร็จ สงมาที่แฟกซ 0-2184-4662

สนใจเขารับการอบรมหรือตองการขอมูลเพิ่มเติมติดตอ คุณสุพรรณีย แสนภักดี
Tel : (02)184-4600 ถึง 9 ตอ 538 FAX:(02)184-4662
E-mail : supannee@eit.or.th หรือสมัครออนไลนที่ www.eit.or.th

คณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปนจัน่ ไทย
ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง

ระบบไฮดรอลิกพื้นฐานสําหรับรถปนจั่นและเครื่องจักรกลหนัก รุนที่ 3
(Hydraulic Basic System of Crane and Heavy Equipment)
ระหวางวันที่ 8 – 9 พฤษภาคม 2561
หลักการและเหตุผล:
ปั จจุบนั มีการใช้งานเครืองจักรทีใช้ระบบไฮดรอลิกในการขับเคลือนหรือส่งถ่ายกําลัง เช่น รถปั นจันและเครืองจักรกลหนักทีใช้ใน
งานก่อสร้างและงานอืนๆ จํานวนมาก ซึงใช้ระบบไฟฟ้ าเข้ามาควบคุมการทํางานในการส่งนํามันไฮดรอลิก โดยทัวไปมักจะพบว่า
สภาพของชินส่วนและอุปกรณ์ในระบบระบบไฮดรอลิก มีสภาพทีขาดการดูแลอย่างจริงจัง ซึงอาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในการ
ใช้งานของปั นจันและเครืองจักรดังกล่าว จึงจําเป็ นอย่างยิงทีวิศวกรผูต้ รวจสอบและผูท้ ีดูแลจะต้องมีความรูถ้ ึงหลักการทํางาน เทคนิ ค
การตรวจสอบระบบไฮดรอลิกและระบบไฟฟ้ าให้อยุใ่ นสภาพสมบูรณ์และพร้อมใช้งานได้อย่างปลอดภัย รวมทังสามารถวิเคราะห์สาเหตุ
ปั ญหาความผิดปกติทีอาจเกิดขึนในระบบดังกล่าวได้

วัตถุประสงค์ของการฝึ กอบรม:
 เพือให้เข้าใจหลักการทํางานของระบบไฮดรอลิก และระบบไฟฟ้าในรถปั นจันและเครืองจักรกลหนัก
 เป็ นแนวทางในการตรวจสอบและบํารุงรักษาระบบไฮดรอลิก และระบบไฟฟ้ าในรถปั นจันและเครืองจักรกลหนัก

 เป็ นแนวทางในการวิเคราะห์ปัญหาความผิดปกติทีอาจเกิดขึน เพือนําไปเป็ นข้อมูลในการแก้ไขและป้ องกันให้เกิดความปลอดภัย
ในการใช้งานมากยิงขึน

กลุ่มเป้ าหมายผูเ้ ข้าอบรม:

ผูจ้ ดั การฝ่ ายบํารุงรักษา  ผูจ้ ดั การแผนกวิศวกรรม  วิศวกรผูต้ รวจสอบ
 เจ้าหน้าทีความปลอดภัยในการทํางาน (จป.)  ช่างเทคนิ คผูด
้ ูแลการซ่อมบํารุง
 ผูค
้ วบคุมงานตรวจสอบปั นจัน
 ผูท
้ ีทํางานเกียวข้องกับปั นจันชนิ ดติดตังบนรถบรรทุก  ผูส้ นใจทัวไป


กําหนดการ
วันอังคารที พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.
08:30 – 09:00
09:00 – 12:00
12:00 – 13:00
13:00 – 16:00
16:00 – 16:30

ลงทะเบียน

การอ่านสัญลักษณ์ของวงจรระบบไฮดรอลิก

อุปกรณ์ทีสําคัญของระบบไฮดรอลิก
พักรับประทานอาหารกลางวัน

กรณีศึกษาและการวิเคราะห์ปัญหาผิดปกติทีเกิดขึน
-ปั ญหาทีเกิดขึนบ่อย -การชํารุดและความเสียหาย -แนวทางการป้ องกัน
ถาม – ตอบข้อสงสัย

วันพุธที 9 พฤษภาคม 2561 ณ ศูนย์ฝึกระบบไฮดรอลิก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระนคร (พระนครเหนือ)
07:30 – 08:00
08:00 – 09:00
09:00 – 12:00
12:00 – 13:00
13:00 – 14:30
14:45 – 16:30
หมายเหตุ:

ลงทะเบียน ที วสท.
เดินทางสู่ ศูนย์ฝึกอบรม ศูนย์ฝึกระบบไฮดรอลิก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระนคร (พระนครเหนื อ)
 หลักการทํางานของระบบไฮดรอลิก
 วงจรของระบบไฮดรอลิก
 สาธิตการต่อวงจรไฮดรอลิก, และไฟฟ้ า (WORKSHOP)
พักรับประทานอาหารกลางวัน
 ฝึ กปฏิบตั ิต่อวงจร (WORKSHOP)
 ทดสอบภาคปฏิบต
ั ิ
 สรุปและถาม – ตอบข้อสงสัย
เดินทางกลับ วสท.
เวลา 10:30 – 10:45 น. และ 14:30-14:45 น. พักรับประทานอาหารว่าง

คณะวิทยากร:

***วิทยากรอาจเปลียนแปลงได้ตามความเหมาะสม***

 อ.ธนพัฒน์ อินทรเทศ

o บริษัท ซี เอ ที เครน เซอร์วสิ เซส จํากัด.
o อนุ กรรมการ คณะอนุ กรรมการวิศวกรรมยกหิวและปั นจันไทย

 อ.ธีรศักดิ เจริญ

o วิศวกร การไฟฟ้ าส่วนภูมิภาค
o อนุ กรรมการ คณะอนุ กรรมการวิศวกรรมยกหิวและปั นจันไทย

 อ.ชาญชัย หาญภูมิพาณิช วิศวกร/กรรมผูจ้ ดั การ บริษัท เบรวินี (ประเทศไทย) จํากัด
อนุ กรรมการ คณะอนุ กรรมการวิศวกรรมยกหิวและปั นจันไทย
 อ. ณรงค์ศกั ดิ ดวงจันทร์

วิทยากรอบรม ประจํา บริษัท เอเชีย ไฟว์ จํากัด
ดีเวล็อป บริษัท ไฟว์บอนด์ จํากัด

 อ. อนันต์ เต็มเปี ยม

o อาจารย์ประจําวิชาไฮดรอลิกอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์

ภาพประกอบแผ่นพับ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
o วิทยากรบรรยายทีสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี ไทย ญีปุ่ น

-ใบสมัคร- การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
ระบบไฮดรอลิกพื้นฐานสําหรับรถปนจั่นและเครื่องจักรกลหนัก รุนที่ 3
ระหวางวันที่ 8 - 9 พฤษภาคม 2561

เวลา 09.00 –16.00 น. ณ หองประชุม อาคาร วสท.
จัดโดย คณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปนจั่นไทย วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ
ที่อยู (หนวยงาน/บริษัท) ..............................................................................................................................................................................
เลขที่ ............. หมูที่ ................................. อาคาร ....................................................... ซอย ......................................................................
ถนน ................................... ตําบล/แขวง ......................................................อําเภอ/เขต ...............................................................................
จังหวัด..................................... รหัสไปรษณีย ................................................ โทรศัพท ...............................................................................
โทรสาร ................................................................................ E-mail : .........................................................................................................
ผูประสานงานโดย ............................................................... โทรศัพท ........................................................................................................
เลขประจําตัวผูเสียภาษี .........................................................  สํานักงานใหญ  สาขา ......................................................................
ขอสํารองรายชื่อเขารวมอบรมดังตอไปนี้ (กรุณาเขียนชื่อ-นามสกุลตัวบรรจง เพื่อความถูกตองของวุฒิบัตร)
1) ชื่อ – นามสกุล ................................................................................... เลขที่สมาชิก วสท. ....................................................................
2) ชื่อ – นามสกุล .................................................................................. เลขที่สมาชิก วสท. ....................................................................
อัตราคาลงทะเบียน

 สมาชิก วสท.
 ขาราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ
 บุคคลทัว่ ไป

ชําระกอน
วันที่ 30 เมษายน 2561
4,500
5,200
6,000

ชําระหลัง
วันที่ 30 เมษายน 2561
5,000
5,800
6,600

(อัตรานี้รวมภาษีมูลคาเพิ่ม 7%, คาอาหารกลางวัน, อาหารวาง, เอกสารประกอบบรรยาย และ วสท.ไดรบั การยกเวนภาษีหัก ณ ที่จาย 3%)
การชําระเงิน
เช็ค
โอนเงิน

สั่งจายสมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยฯ
เขาบัญชีเงินฝากออมทรัพยของ สมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยฯ
 ธนาคารไทยพาณิชย

สาขาสี่แยกศรีวรา

เลขที่ 140-2-30221-6

 ธนาคารกรุงเทพ

สาขาสุรวงศ

เลขที่ 147-4-32388-6

 ธนาคารกรุงไทย

สาขาจามจุรีสแควส เลขที่ 162-0-09914-4

กรณีโอนเงินเงินเขาบัญชีธนาคาร กรุณาแฟกซหลักฐานการชําระเงิน พรอมระบุชื่อผูเขาอบรมที่อยูในการออกใบเสร็จ สงมาที่แฟกซ 0-2184-4662

สนใจเขารับการอบรมหรือตองการขอมูลเพิ่มเติมติดตอ คุณสุพรรณีย แสนภักดี
Tel : (02)184-4600 ถึง 9 ตอ 538 FAX:(02)184-4662
E-mail : supannee@eit.or.th หรือสมัครออนไลนที่ www.eit.or.th

คณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปนจัน่ ไทย
ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง

ระบบไฮดรอลิกพื้นฐานสําหรับรถปนจั่นและเครื่องจักรกลหนัก รุนที่ 3
(Hydraulic Basic System of Crane and Heavy Equipment)
ระหวางวันที่ 8 – 9 พฤษภาคม 2561
หลักการและเหตุผล:
ปั จจุบนั มีการใช้งานเครืองจักรทีใช้ระบบไฮดรอลิกในการขับเคลือนหรือส่งถ่ายกําลัง เช่น รถปั นจันและเครืองจักรกลหนักทีใช้ใน
งานก่อสร้างและงานอืนๆ จํานวนมาก ซึงใช้ระบบไฟฟ้ าเข้ามาควบคุมการทํางานในการส่งนํามันไฮดรอลิก โดยทัวไปมักจะพบว่า
สภาพของชินส่วนและอุปกรณ์ในระบบระบบไฮดรอลิก มีสภาพทีขาดการดูแลอย่างจริงจัง ซึงอาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในการ
ใช้งานของปั นจันและเครืองจักรดังกล่าว จึงจําเป็ นอย่างยิงทีวิศวกรผูต้ รวจสอบและผูท้ ีดูแลจะต้องมีความรูถ้ ึงหลักการทํางาน เทคนิ ค
การตรวจสอบระบบไฮดรอลิกและระบบไฟฟ้ าให้อยุใ่ นสภาพสมบูรณ์และพร้อมใช้งานได้อย่างปลอดภัย รวมทังสามารถวิเคราะห์สาเหตุ
ปั ญหาความผิดปกติทีอาจเกิดขึนในระบบดังกล่าวได้

วัตถุประสงค์ของการฝึ กอบรม:
 เพือให้เข้าใจหลักการทํางานของระบบไฮดรอลิก และระบบไฟฟ้าในรถปั นจันและเครืองจักรกลหนัก
 เป็ นแนวทางในการตรวจสอบและบํารุงรักษาระบบไฮดรอลิก และระบบไฟฟ้ าในรถปั นจันและเครืองจักรกลหนัก

 เป็ นแนวทางในการวิเคราะห์ปัญหาความผิดปกติทีอาจเกิดขึน เพือนําไปเป็ นข้อมูลในการแก้ไขและป้ องกันให้เกิดความปลอดภัย
ในการใช้งานมากยิงขึน

กลุ่มเป้ าหมายผูเ้ ข้าอบรม:

ผูจ้ ดั การฝ่ ายบํารุงรักษา  ผูจ้ ดั การแผนกวิศวกรรม  วิศวกรผูต้ รวจสอบ
 เจ้าหน้าทีความปลอดภัยในการทํางาน (จป.)  ช่างเทคนิ คผูด
้ ูแลการซ่อมบํารุง
 ผูค
้ วบคุมงานตรวจสอบปั นจัน
 ผูท
้ ีทํางานเกียวข้องกับปั นจันชนิ ดติดตังบนรถบรรทุก  ผูส้ นใจทัวไป


กําหนดการ
วันอังคารที พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.
08:30 – 09:00
09:00 – 12:00
12:00 – 13:00
13:00 – 16:00
16:00 – 16:30

ลงทะเบียน

การอ่านสัญลักษณ์ของวงจรระบบไฮดรอลิก

อุปกรณ์ทีสําคัญของระบบไฮดรอลิก
พักรับประทานอาหารกลางวัน

กรณีศึกษาและการวิเคราะห์ปัญหาผิดปกติทีเกิดขึน
-ปั ญหาทีเกิดขึนบ่อย -การชํารุดและความเสียหาย -แนวทางการป้ องกัน
ถาม – ตอบข้อสงสัย

วันพุธที 9 พฤษภาคม 2561 ณ ศูนย์ฝึกระบบไฮดรอลิก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระนคร (พระนครเหนือ)
07:30 – 08:00
08:00 – 09:00
09:00 – 12:00
12:00 – 13:00
13:00 – 14:30
14:45 – 16:30
หมายเหตุ:

ลงทะเบียน ที วสท.
เดินทางสู่ ศูนย์ฝึกอบรม ศูนย์ฝึกระบบไฮดรอลิก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระนคร (พระนครเหนื อ)
 หลักการทํางานของระบบไฮดรอลิก
 วงจรของระบบไฮดรอลิก
 สาธิตการต่อวงจรไฮดรอลิก, และไฟฟ้ า (WORKSHOP)
พักรับประทานอาหารกลางวัน
 ฝึ กปฏิบตั ิต่อวงจร (WORKSHOP)
 ทดสอบภาคปฏิบต
ั ิ
 สรุปและถาม – ตอบข้อสงสัย
เดินทางกลับ วสท.
เวลา 10:30 – 10:45 น. และ 14:30-14:45 น. พักรับประทานอาหารว่าง

คณะวิทยากร:

***วิทยากรอาจเปลียนแปลงได้ตามความเหมาะสม***

 อ.ธนพัฒน์ อินทรเทศ

o บริษัท ซี เอ ที เครน เซอร์วสิ เซส จํากัด.
o อนุ กรรมการ คณะอนุ กรรมการวิศวกรรมยกหิวและปั นจันไทย

 อ.ธีรศักดิ เจริญ

o วิศวกร การไฟฟ้ าส่วนภูมิภาค
o อนุ กรรมการ คณะอนุ กรรมการวิศวกรรมยกหิวและปั นจันไทย

 อ.ชาญชัย หาญภูมิพาณิช วิศวกร/กรรมผูจ้ ดั การ บริษัท เบรวินี (ประเทศไทย) จํากัด
อนุ กรรมการ คณะอนุ กรรมการวิศวกรรมยกหิวและปั นจันไทย
 อ. ณรงค์ศกั ดิ ดวงจันทร์

วิทยากรอบรม ประจํา บริษัท เอเชีย ไฟว์ จํากัด
ดีเวล็อป บริษัท ไฟว์บอนด์ จํากัด

 อ. อนันต์ เต็มเปี ยม

o อาจารย์ประจําวิชาไฮดรอลิกอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์

ภาพประกอบแผ่นพับ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
o วิทยากรบรรยายทีสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี ไทย ญีปุ่ น

-ใบสมัคร- การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
ระบบไฮดรอลิกพื้นฐานสําหรับรถปนจั่นและเครื่องจักรกลหนัก รุนที่ 3
ระหวางวันที่ 8 - 9 พฤษภาคม 2561

เวลา 09.00 –16.00 น. ณ หองประชุม อาคาร วสท.
จัดโดย คณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปนจั่นไทย วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ
ที่อยู (หนวยงาน/บริษัท) ..............................................................................................................................................................................
เลขที่ ............. หมูที่ ................................. อาคาร ....................................................... ซอย ......................................................................
ถนน ................................... ตําบล/แขวง ......................................................อําเภอ/เขต ...............................................................................
จังหวัด..................................... รหัสไปรษณีย ................................................ โทรศัพท ...............................................................................
โทรสาร ................................................................................ E-mail : .........................................................................................................
ผูประสานงานโดย ............................................................... โทรศัพท ........................................................................................................
เลขประจําตัวผูเสียภาษี .........................................................  สํานักงานใหญ  สาขา ......................................................................
ขอสํารองรายชื่อเขารวมอบรมดังตอไปนี้ (กรุณาเขียนชื่อ-นามสกุลตัวบรรจง เพื่อความถูกตองของวุฒิบัตร)
1) ชื่อ – นามสกุล ................................................................................... เลขที่สมาชิก วสท. ....................................................................
2) ชื่อ – นามสกุล .................................................................................. เลขที่สมาชิก วสท. ....................................................................
อัตราคาลงทะเบียน

 สมาชิก วสท.
 ขาราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ
 บุคคลทัว่ ไป

ชําระกอน
วันที่ 30 เมษายน 2561
4,500
5,200
6,000

ชําระหลัง
วันที่ 30 เมษายน 2561
5,000
5,800
6,600

(อัตรานี้รวมภาษีมูลคาเพิ่ม 7%, คาอาหารกลางวัน, อาหารวาง, เอกสารประกอบบรรยาย และ วสท.ไดรบั การยกเวนภาษีหัก ณ ที่จาย 3%)
การชําระเงิน
เช็ค
โอนเงิน

สั่งจายสมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยฯ
เขาบัญชีเงินฝากออมทรัพยของ สมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยฯ
 ธนาคารไทยพาณิชย

สาขาสี่แยกศรีวรา

เลขที่ 140-2-30221-6

 ธนาคารกรุงเทพ

สาขาสุรวงศ

เลขที่ 147-4-32388-6

 ธนาคารกรุงไทย

สาขาจามจุรีสแควส เลขที่ 162-0-09914-4

กรณีโอนเงินเงินเขาบัญชีธนาคาร กรุณาแฟกซหลักฐานการชําระเงิน พรอมระบุชื่อผูเขาอบรมที่อยูในการออกใบเสร็จ สงมาที่แฟกซ 0-2184-4662

สนใจเขารับการอบรมหรือตองการขอมูลเพิ่มเติมติดตอ คุณสุพรรณีย แสนภักดี
Tel : (02)184-4600 ถึง 9 ตอ 538 FAX:(02)184-4662
E-mail : supannee@eit.or.th หรือสมัครออนไลนที่ www.eit.or.th

คณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปนจัน่ ไทย
ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง

ระบบไฮดรอลิกพื้นฐานสําหรับรถปนจั่นและเครื่องจักรกลหนัก รุนที่ 3
(Hydraulic Basic System of Crane and Heavy Equipment)
ระหวางวันที่ 8 – 9 พฤษภาคม 2561
หลักการและเหตุผล:
ปั จจุบนั มีการใช้งานเครืองจักรทีใช้ระบบไฮดรอลิกในการขับเคลือนหรือส่งถ่ายกําลัง เช่น รถปั นจันและเครืองจักรกลหนักทีใช้ใน
งานก่อสร้างและงานอืนๆ จํานวนมาก ซึงใช้ระบบไฟฟ้ าเข้ามาควบคุมการทํางานในการส่งนํามันไฮดรอลิก โดยทัวไปมักจะพบว่า
สภาพของชินส่วนและอุปกรณ์ในระบบระบบไฮดรอลิก มีสภาพทีขาดการดูแลอย่างจริงจัง ซึงอาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในการ
ใช้งานของปั นจันและเครืองจักรดังกล่าว จึงจําเป็ นอย่างยิงทีวิศวกรผูต้ รวจสอบและผูท้ ีดูแลจะต้องมีความรูถ้ ึงหลักการทํางาน เทคนิ ค
การตรวจสอบระบบไฮดรอลิกและระบบไฟฟ้ าให้อยุใ่ นสภาพสมบูรณ์และพร้อมใช้งานได้อย่างปลอดภัย รวมทังสามารถวิเคราะห์สาเหตุ
ปั ญหาความผิดปกติทีอาจเกิดขึนในระบบดังกล่าวได้

วัตถุประสงค์ของการฝึ กอบรม:
 เพือให้เข้าใจหลักการทํางานของระบบไฮดรอลิก และระบบไฟฟ้าในรถปั นจันและเครืองจักรกลหนัก
 เป็ นแนวทางในการตรวจสอบและบํารุงรักษาระบบไฮดรอลิก และระบบไฟฟ้ าในรถปั นจันและเครืองจักรกลหนัก

 เป็ นแนวทางในการวิเคราะห์ปัญหาความผิดปกติทีอาจเกิดขึน เพือนําไปเป็ นข้อมูลในการแก้ไขและป้ องกันให้เกิดความปลอดภัย
ในการใช้งานมากยิงขึน

กลุ่มเป้ าหมายผูเ้ ข้าอบรม:

ผูจ้ ดั การฝ่ ายบํารุงรักษา  ผูจ้ ดั การแผนกวิศวกรรม  วิศวกรผูต้ รวจสอบ
 เจ้าหน้าทีความปลอดภัยในการทํางาน (จป.)  ช่างเทคนิ คผูด
้ ูแลการซ่อมบํารุง
 ผูค
้ วบคุมงานตรวจสอบปั นจัน
 ผูท
้ ีทํางานเกียวข้องกับปั นจันชนิ ดติดตังบนรถบรรทุก  ผูส้ นใจทัวไป


กําหนดการ
วันอังคารที พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.
08:30 – 09:00
09:00 – 12:00
12:00 – 13:00
13:00 – 16:00
16:00 – 16:30

ลงทะเบียน

การอ่านสัญลักษณ์ของวงจรระบบไฮดรอลิก

อุปกรณ์ทีสําคัญของระบบไฮดรอลิก
พักรับประทานอาหารกลางวัน

กรณีศึกษาและการวิเคราะห์ปัญหาผิดปกติทีเกิดขึน
-ปั ญหาทีเกิดขึนบ่อย -การชํารุดและความเสียหาย -แนวทางการป้ องกัน
ถาม – ตอบข้อสงสัย

วันพุธที 9 พฤษภาคม 2561 ณ ศูนย์ฝึกระบบไฮดรอลิก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระนคร (พระนครเหนือ)
07:30 – 08:00
08:00 – 09:00
09:00 – 12:00
12:00 – 13:00
13:00 – 14:30
14:45 – 16:30
หมายเหตุ:

ลงทะเบียน ที วสท.
เดินทางสู่ ศูนย์ฝึกอบรม ศูนย์ฝึกระบบไฮดรอลิก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระนคร (พระนครเหนื อ)
 หลักการทํางานของระบบไฮดรอลิก
 วงจรของระบบไฮดรอลิก
 สาธิตการต่อวงจรไฮดรอลิก, และไฟฟ้ า (WORKSHOP)
พักรับประทานอาหารกลางวัน
 ฝึ กปฏิบตั ิต่อวงจร (WORKSHOP)
 ทดสอบภาคปฏิบต
ั ิ
 สรุปและถาม – ตอบข้อสงสัย
เดินทางกลับ วสท.
เวลา 10:30 – 10:45 น. และ 14:30-14:45 น. พักรับประทานอาหารว่าง

คณะวิทยากร:

***วิทยากรอาจเปลียนแปลงได้ตามความเหมาะสม***

 อ.ธนพัฒน์ อินทรเทศ

o บริษัท ซี เอ ที เครน เซอร์วสิ เซส จํากัด.
o อนุ กรรมการ คณะอนุ กรรมการวิศวกรรมยกหิวและปั นจันไทย

 อ.ธีรศักดิ เจริญ

o วิศวกร การไฟฟ้ าส่วนภูมิภาค
o อนุ กรรมการ คณะอนุ กรรมการวิศวกรรมยกหิวและปั นจันไทย

 อ.ชาญชัย หาญภูมิพาณิช วิศวกร/กรรมผูจ้ ดั การ บริษัท เบรวินี (ประเทศไทย) จํากัด
อนุ กรรมการ คณะอนุ กรรมการวิศวกรรมยกหิวและปั นจันไทย
 อ. ณรงค์ศกั ดิ ดวงจันทร์

วิทยากรอบรม ประจํา บริษัท เอเชีย ไฟว์ จํากัด
ดีเวล็อป บริษัท ไฟว์บอนด์ จํากัด

 อ. อนันต์ เต็มเปี ยม

o อาจารย์ประจําวิชาไฮดรอลิกอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์

ภาพประกอบแผ่นพับ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
o วิทยากรบรรยายทีสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี ไทย ญีปุ่ น

-ใบสมัคร- การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
ระบบไฮดรอลิกพื้นฐานสําหรับรถปนจั่นและเครื่องจักรกลหนัก รุนที่ 3
ระหวางวันที่ 8 - 9 พฤษภาคม 2561

เวลา 09.00 –16.00 น. ณ หองประชุม อาคาร วสท.
จัดโดย คณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปนจั่นไทย วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ
ที่อยู (หนวยงาน/บริษัท) ..............................................................................................................................................................................
เลขที่ ............. หมูที่ ................................. อาคาร ....................................................... ซอย ......................................................................
ถนน ................................... ตําบล/แขวง ......................................................อําเภอ/เขต ...............................................................................
จังหวัด..................................... รหัสไปรษณีย ................................................ โทรศัพท ...............................................................................
โทรสาร ................................................................................ E-mail : .........................................................................................................
ผูประสานงานโดย ............................................................... โทรศัพท ........................................................................................................
เลขประจําตัวผูเสียภาษี .........................................................  สํานักงานใหญ  สาขา ......................................................................
ขอสํารองรายชื่อเขารวมอบรมดังตอไปนี้ (กรุณาเขียนชื่อ-นามสกุลตัวบรรจง เพื่อความถูกตองของวุฒิบัตร)
1) ชื่อ – นามสกุล ................................................................................... เลขที่สมาชิก วสท. ....................................................................
2) ชื่อ – นามสกุล .................................................................................. เลขที่สมาชิก วสท. ....................................................................
อัตราคาลงทะเบียน

 สมาชิก วสท.
 ขาราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ
 บุคคลทัว่ ไป

ชําระกอน
วันที่ 30 เมษายน 2561
4,500
5,200
6,000

ชําระหลัง
วันที่ 30 เมษายน 2561
5,000
5,800
6,600

(อัตรานี้รวมภาษีมูลคาเพิ่ม 7%, คาอาหารกลางวัน, อาหารวาง, เอกสารประกอบบรรยาย และ วสท.ไดรบั การยกเวนภาษีหัก ณ ที่จาย 3%)
การชําระเงิน
เช็ค
โอนเงิน

สั่งจายสมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยฯ
เขาบัญชีเงินฝากออมทรัพยของ สมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยฯ
 ธนาคารไทยพาณิชย

สาขาสี่แยกศรีวรา

เลขที่ 140-2-30221-6

 ธนาคารกรุงเทพ

สาขาสุรวงศ

เลขที่ 147-4-32388-6

 ธนาคารกรุงไทย

สาขาจามจุรีสแควส เลขที่ 162-0-09914-4

กรณีโอนเงินเงินเขาบัญชีธนาคาร กรุณาแฟกซหลักฐานการชําระเงิน พรอมระบุชื่อผูเขาอบรมที่อยูในการออกใบเสร็จ สงมาที่แฟกซ 0-2184-4662

สนใจเขารับการอบรมหรือตองการขอมูลเพิ่มเติมติดตอ คุณสุพรรณีย แสนภักดี
Tel : (02)184-4600 ถึง 9 ตอ 538 FAX:(02)184-4662
E-mail : supannee@eit.or.th หรือสมัครออนไลนที่ www.eit.or.th

คณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปนจัน่ ไทย
ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง

ระบบไฮดรอลิกพื้นฐานสําหรับรถปนจั่นและเครื่องจักรกลหนัก รุนที่ 3
(Hydraulic Basic System of Crane and Heavy Equipment)
ระหวางวันที่ 8 – 9 พฤษภาคม 2561
หลักการและเหตุผล:
ปั จจุบนั มีการใช้งานเครืองจักรทีใช้ระบบไฮดรอลิกในการขับเคลือนหรือส่งถ่ายกําลัง เช่น รถปั นจันและเครืองจักรกลหนักทีใช้ใน
งานก่อสร้างและงานอืนๆ จํานวนมาก ซึงใช้ระบบไฟฟ้ าเข้ามาควบคุมการทํางานในการส่งนํามันไฮดรอลิก โดยทัวไปมักจะพบว่า
สภาพของชินส่วนและอุปกรณ์ในระบบระบบไฮดรอลิก มีสภาพทีขาดการดูแลอย่างจริงจัง ซึงอาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในการ
ใช้งานของปั นจันและเครืองจักรดังกล่าว จึงจําเป็ นอย่างยิงทีวิศวกรผูต้ รวจสอบและผูท้ ีดูแลจะต้องมีความรูถ้ ึงหลักการทํางาน เทคนิ ค
การตรวจสอบระบบไฮดรอลิกและระบบไฟฟ้ าให้อยุใ่ นสภาพสมบูรณ์และพร้อมใช้งานได้อย่างปลอดภัย รวมทังสามารถวิเคราะห์สาเหตุ
ปั ญหาความผิดปกติทีอาจเกิดขึนในระบบดังกล่าวได้

วัตถุประสงค์ของการฝึ กอบรม:
 เพือให้เข้าใจหลักการทํางานของระบบไฮดรอลิก และระบบไฟฟ้าในรถปั นจันและเครืองจักรกลหนัก
 เป็ นแนวทางในการตรวจสอบและบํารุงรักษาระบบไฮดรอลิก และระบบไฟฟ้ าในรถปั นจันและเครืองจักรกลหนัก

 เป็ นแนวทางในการวิเคราะห์ปัญหาความผิดปกติทีอาจเกิดขึน เพือนําไปเป็ นข้อมูลในการแก้ไขและป้ องกันให้เกิดความปลอดภัย
ในการใช้งานมากยิงขึน

กลุ่มเป้ าหมายผูเ้ ข้าอบรม:

ผูจ้ ดั การฝ่ ายบํารุงรักษา  ผูจ้ ดั การแผนกวิศวกรรม  วิศวกรผูต้ รวจสอบ
 เจ้าหน้าทีความปลอดภัยในการทํางาน (จป.)  ช่างเทคนิ คผูด
้ ูแลการซ่อมบํารุง
 ผูค
้ วบคุมงานตรวจสอบปั นจัน
 ผูท
้ ีทํางานเกียวข้องกับปั นจันชนิ ดติดตังบนรถบรรทุก  ผูส้ นใจทัวไป


กําหนดการ
วันอังคารที พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.
08:30 – 09:00
09:00 – 12:00
12:00 – 13:00
13:00 – 16:00
16:00 – 16:30

ลงทะเบียน

การอ่านสัญลักษณ์ของวงจรระบบไฮดรอลิก

อุปกรณ์ทีสําคัญของระบบไฮดรอลิก
พักรับประทานอาหารกลางวัน

กรณีศึกษาและการวิเคราะห์ปัญหาผิดปกติทีเกิดขึน
-ปั ญหาทีเกิดขึนบ่อย -การชํารุดและความเสียหาย -แนวทางการป้ องกัน
ถาม – ตอบข้อสงสัย

วันพุธที 9 พฤษภาคม 2561 ณ ศูนย์ฝึกระบบไฮดรอลิก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระนคร (พระนครเหนือ)
07:30 – 08:00
08:00 – 09:00
09:00 – 12:00
12:00 – 13:00
13:00 – 14:30
14:45 – 16:30
หมายเหตุ:

ลงทะเบียน ที วสท.
เดินทางสู่ ศูนย์ฝึกอบรม ศูนย์ฝึกระบบไฮดรอลิก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระนคร (พระนครเหนื อ)
 หลักการทํางานของระบบไฮดรอลิก
 วงจรของระบบไฮดรอลิก
 สาธิตการต่อวงจรไฮดรอลิก, และไฟฟ้ า (WORKSHOP)
พักรับประทานอาหารกลางวัน
 ฝึ กปฏิบตั ิต่อวงจร (WORKSHOP)
 ทดสอบภาคปฏิบต
ั ิ
 สรุปและถาม – ตอบข้อสงสัย
เดินทางกลับ วสท.
เวลา 10:30 – 10:45 น. และ 14:30-14:45 น. พักรับประทานอาหารว่าง

คณะวิทยากร:

***วิทยากรอาจเปลียนแปลงได้ตามความเหมาะสม***

 อ.ธนพัฒน์ อินทรเทศ

o บริษัท ซี เอ ที เครน เซอร์วสิ เซส จํากัด.
o อนุ กรรมการ คณะอนุ กรรมการวิศวกรรมยกหิวและปั นจันไทย

 อ.ธีรศักดิ เจริญ

o วิศวกร การไฟฟ้ าส่วนภูมิภาค
o อนุ กรรมการ คณะอนุ กรรมการวิศวกรรมยกหิวและปั นจันไทย

 อ.ชาญชัย หาญภูมิพาณิช วิศวกร/กรรมผูจ้ ดั การ บริษัท เบรวินี (ประเทศไทย) จํากัด
อนุ กรรมการ คณะอนุ กรรมการวิศวกรรมยกหิวและปั นจันไทย
 อ. ณรงค์ศกั ดิ ดวงจันทร์

วิทยากรอบรม ประจํา บริษัท เอเชีย ไฟว์ จํากัด
ดีเวล็อป บริษัท ไฟว์บอนด์ จํากัด

 อ. อนันต์ เต็มเปี ยม

o อาจารย์ประจําวิชาไฮดรอลิกอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์

ภาพประกอบแผ่นพับ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
o วิทยากรบรรยายทีสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี ไทย ญีปุ่ น

-ใบสมัคร- การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
ระบบไฮดรอลิกพื้นฐานสําหรับรถปนจั่นและเครื่องจักรกลหนัก รุนที่ 3
ระหวางวันที่ 8 - 9 พฤษภาคม 2561

เวลา 09.00 –16.00 น. ณ หองประชุม อาคาร วสท.
จัดโดย คณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปนจั่นไทย วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ
ที่อยู (หนวยงาน/บริษัท) ..............................................................................................................................................................................
เลขที่ ............. หมูที่ ................................. อาคาร ....................................................... ซอย ......................................................................
ถนน ................................... ตําบล/แขวง ......................................................อําเภอ/เขต ...............................................................................
จังหวัด..................................... รหัสไปรษณีย ................................................ โทรศัพท ...............................................................................
โทรสาร ................................................................................ E-mail : .........................................................................................................
ผูประสานงานโดย ............................................................... โทรศัพท ........................................................................................................
เลขประจําตัวผูเสียภาษี .........................................................  สํานักงานใหญ  สาขา ......................................................................
ขอสํารองรายชื่อเขารวมอบรมดังตอไปนี้ (กรุณาเขียนชื่อ-นามสกุลตัวบรรจง เพื่อความถูกตองของวุฒิบัตร)
1) ชื่อ – นามสกุล ................................................................................... เลขที่สมาชิก วสท. ....................................................................
2) ชื่อ – นามสกุล .................................................................................. เลขที่สมาชิก วสท. ....................................................................
อัตราคาลงทะเบียน

 สมาชิก วสท.
 ขาราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ
 บุคคลทัว่ ไป

ชําระกอน
วันที่ 30 เมษายน 2561
4,500
5,200
6,000

ชําระหลัง
วันที่ 30 เมษายน 2561
5,000
5,800
6,600

(อัตรานี้รวมภาษีมูลคาเพิ่ม 7%, คาอาหารกลางวัน, อาหารวาง, เอกสารประกอบบรรยาย และ วสท.ไดรบั การยกเวนภาษีหัก ณ ที่จาย 3%)
การชําระเงิน
เช็ค
โอนเงิน

สั่งจายสมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยฯ
เขาบัญชีเงินฝากออมทรัพยของ สมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยฯ
 ธนาคารไทยพาณิชย

สาขาสี่แยกศรีวรา

เลขที่ 140-2-30221-6

 ธนาคารกรุงเทพ

สาขาสุรวงศ

เลขที่ 147-4-32388-6

 ธนาคารกรุงไทย

สาขาจามจุรีสแควส เลขที่ 162-0-09914-4

กรณีโอนเงินเงินเขาบัญชีธนาคาร กรุณาแฟกซหลักฐานการชําระเงิน พรอมระบุชื่อผูเขาอบรมที่อยูในการออกใบเสร็จ สงมาที่แฟกซ 0-2184-4662

สนใจเขารับการอบรมหรือตองการขอมูลเพิ่มเติมติดตอ คุณสุพรรณีย แสนภักดี
Tel : (02)184-4600 ถึง 9 ตอ 538 FAX:(02)184-4662
E-mail : supannee@eit.or.th หรือสมัครออนไลนที่ www.eit.or.th

คณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปนจัน่ ไทย
ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง

ระบบไฮดรอลิกพื้นฐานสําหรับรถปนจั่นและเครื่องจักรกลหนัก รุนที่ 3
(Hydraulic Basic System of Crane and Heavy Equipment)
ระหวางวันที่ 8 – 9 พฤษภาคม 2561
หลักการและเหตุผล:
ปั จจุบนั มีการใช้งานเครืองจักรทีใช้ระบบไฮดรอลิกในการขับเคลือนหรือส่งถ่ายกําลัง เช่น รถปั นจันและเครืองจักรกลหนักทีใช้ใน
งานก่อสร้างและงานอืนๆ จํานวนมาก ซึงใช้ระบบไฟฟ้ าเข้ามาควบคุมการทํางานในการส่งนํามันไฮดรอลิก โดยทัวไปมักจะพบว่า
สภาพของชินส่วนและอุปกรณ์ในระบบระบบไฮดรอลิก มีสภาพทีขาดการดูแลอย่างจริงจัง ซึงอาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในการ
ใช้งานของปั นจันและเครืองจักรดังกล่าว จึงจําเป็ นอย่างยิงทีวิศวกรผูต้ รวจสอบและผูท้ ีดูแลจะต้องมีความรูถ้ ึงหลักการทํางาน เทคนิ ค
การตรวจสอบระบบไฮดรอลิกและระบบไฟฟ้ าให้อยุใ่ นสภาพสมบูรณ์และพร้อมใช้งานได้อย่างปลอดภัย รวมทังสามารถวิเคราะห์สาเหตุ
ปั ญหาความผิดปกติทีอาจเกิดขึนในระบบดังกล่าวได้

วัตถุประสงค์ของการฝึ กอบรม:
 เพือให้เข้าใจหลักการทํางานของระบบไฮดรอลิก และระบบไฟฟ้าในรถปั นจันและเครืองจักรกลหนัก
 เป็ นแนวทางในการตรวจสอบและบํารุงรักษาระบบไฮดรอลิก และระบบไฟฟ้ าในรถปั นจันและเครืองจักรกลหนัก

 เป็ นแนวทางในการวิเคราะห์ปัญหาความผิดปกติทีอาจเกิดขึน เพือนําไปเป็ นข้อมูลในการแก้ไขและป้ องกันให้เกิดความปลอดภัย
ในการใช้งานมากยิงขึน

กลุ่มเป้ าหมายผูเ้ ข้าอบรม:

ผูจ้ ดั การฝ่ ายบํารุงรักษา  ผูจ้ ดั การแผนกวิศวกรรม  วิศวกรผูต้ รวจสอบ
 เจ้าหน้าทีความปลอดภัยในการทํางาน (จป.)  ช่างเทคนิ คผูด
้ ูแลการซ่อมบํารุง
 ผูค
้ วบคุมงานตรวจสอบปั นจัน
 ผูท
้ ีทํางานเกียวข้องกับปั นจันชนิ ดติดตังบนรถบรรทุก  ผูส้ นใจทัวไป


กําหนดการ
วันอังคารที พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.
08:30 – 09:00
09:00 – 12:00
12:00 – 13:00
13:00 – 16:00
16:00 – 16:30

ลงทะเบียน

การอ่านสัญลักษณ์ของวงจรระบบไฮดรอลิก

อุปกรณ์ทีสําคัญของระบบไฮดรอลิก
พักรับประทานอาหารกลางวัน

กรณีศึกษาและการวิเคราะห์ปัญหาผิดปกติทีเกิดขึน
-ปั ญหาทีเกิดขึนบ่อย -การชํารุดและความเสียหาย -แนวทางการป้ องกัน
ถาม – ตอบข้อสงสัย

วันพุธที 9 พฤษภาคม 2561 ณ ศูนย์ฝึกระบบไฮดรอลิก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระนคร (พระนครเหนือ)
07:30 – 08:00
08:00 – 09:00
09:00 – 12:00
12:00 – 13:00
13:00 – 14:30
14:45 – 16:30
หมายเหตุ:

ลงทะเบียน ที วสท.
เดินทางสู่ ศูนย์ฝึกอบรม ศูนย์ฝึกระบบไฮดรอลิก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระนคร (พระนครเหนื อ)
 หลักการทํางานของระบบไฮดรอลิก
 วงจรของระบบไฮดรอลิก
 สาธิตการต่อวงจรไฮดรอลิก, และไฟฟ้ า (WORKSHOP)
พักรับประทานอาหารกลางวัน
 ฝึ กปฏิบตั ิต่อวงจร (WORKSHOP)
 ทดสอบภาคปฏิบต
ั ิ
 สรุปและถาม – ตอบข้อสงสัย
เดินทางกลับ วสท.
เวลา 10:30 – 10:45 น. และ 14:30-14:45 น. พักรับประทานอาหารว่าง

คณะวิทยากร:

***วิทยากรอาจเปลียนแปลงได้ตามความเหมาะสม***

 อ.ธนพัฒน์ อินทรเทศ

o บริษัท ซี เอ ที เครน เซอร์วสิ เซส จํากัด.
o อนุ กรรมการ คณะอนุ กรรมการวิศวกรรมยกหิวและปั นจันไทย

 อ.ธีรศักดิ เจริญ

o วิศวกร การไฟฟ้ าส่วนภูมิภาค
o อนุ กรรมการ คณะอนุ กรรมการวิศวกรรมยกหิวและปั นจันไทย

 อ.ชาญชัย หาญภูมิพาณิช วิศวกร/กรรมผูจ้ ดั การ บริษัท เบรวินี (ประเทศไทย) จํากัด
อนุ กรรมการ คณะอนุ กรรมการวิศวกรรมยกหิวและปั นจันไทย
 อ. ณรงค์ศกั ดิ ดวงจันทร์

วิทยากรอบรม ประจํา บริษัท เอเชีย ไฟว์ จํากัด
ดีเวล็อป บริษัท ไฟว์บอนด์ จํากัด

 อ. อนันต์ เต็มเปี ยม

o อาจารย์ประจําวิชาไฮดรอลิกอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์

ภาพประกอบแผ่นพับ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
o วิทยากรบรรยายทีสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี ไทย ญีปุ่ น

-ใบสมัคร- การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
ระบบไฮดรอลิกพื้นฐานสําหรับรถปนจั่นและเครื่องจักรกลหนัก รุนที่ 3
ระหวางวันที่ 8 - 9 พฤษภาคม 2561

เวลา 09.00 –16.00 น. ณ หองประชุม อาคาร วสท.
จัดโดย คณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปนจั่นไทย วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ
ที่อยู (หนวยงาน/บริษัท) ..............................................................................................................................................................................
เลขที่ ............. หมูที่ ................................. อาคาร ....................................................... ซอย ......................................................................
ถนน ................................... ตําบล/แขวง ......................................................อําเภอ/เขต ...............................................................................
จังหวัด..................................... รหัสไปรษณีย ................................................ โทรศัพท ...............................................................................
โทรสาร ................................................................................ E-mail : .........................................................................................................
ผูประสานงานโดย ............................................................... โทรศัพท ........................................................................................................
เลขประจําตัวผูเสียภาษี .........................................................  สํานักงานใหญ  สาขา ......................................................................
ขอสํารองรายชื่อเขารวมอบรมดังตอไปนี้ (กรุณาเขียนชื่อ-นามสกุลตัวบรรจง เพื่อความถูกตองของวุฒิบัตร)
1) ชื่อ – นามสกุล ................................................................................... เลขที่สมาชิก วสท. ....................................................................
2) ชื่อ – นามสกุล .................................................................................. เลขที่สมาชิก วสท. ....................................................................
อัตราคาลงทะเบียน

 สมาชิก วสท.
 ขาราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ
 บุคคลทัว่ ไป

ชําระกอน
วันที่ 30 เมษายน 2561
4,500
5,200
6,000

ชําระหลัง
วันที่ 30 เมษายน 2561
5,000
5,800
6,600

(อัตรานี้รวมภาษีมูลคาเพิ่ม 7%, คาอาหารกลางวัน, อาหารวาง, เอกสารประกอบบรรยาย และ วสท.ไดรบั การยกเวนภาษีหัก ณ ที่จาย 3%)
การชําระเงิน
เช็ค
โอนเงิน

สั่งจายสมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยฯ
เขาบัญชีเงินฝากออมทรัพยของ สมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยฯ
 ธนาคารไทยพาณิชย

สาขาสี่แยกศรีวรา

เลขที่ 140-2-30221-6

 ธนาคารกรุงเทพ

สาขาสุรวงศ

เลขที่ 147-4-32388-6

 ธนาคารกรุงไทย

สาขาจามจุรีสแควส เลขที่ 162-0-09914-4

กรณีโอนเงินเงินเขาบัญชีธนาคาร กรุณาแฟกซหลักฐานการชําระเงิน พรอมระบุชื่อผูเขาอบรมที่อยูในการออกใบเสร็จ สงมาที่แฟกซ 0-2184-4662

สนใจเขารับการอบรมหรือตองการขอมูลเพิ่มเติมติดตอ คุณสุพรรณีย แสนภักดี
Tel : (02)184-4600 ถึง 9 ตอ 538 FAX:(02)184-4662
E-mail : supannee@eit.or.th หรือสมัครออนไลนที่ www.eit.or.th

คณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปนจัน่ ไทย
ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง

ระบบไฮดรอลิกพื้นฐานสําหรับรถปนจั่นและเครื่องจักรกลหนัก รุนที่ 3
(Hydraulic Basic System of Crane and Heavy Equipment)
ระหวางวันที่ 8 – 9 พฤษภาคม 2561
หลักการและเหตุผล:
ปั จจุบนั มีการใช้งานเครืองจักรทีใช้ระบบไฮดรอลิกในการขับเคลือนหรือส่งถ่ายกําลัง เช่น รถปั นจันและเครืองจักรกลหนักทีใช้ใน
งานก่อสร้างและงานอืนๆ จํานวนมาก ซึงใช้ระบบไฟฟ้ าเข้ามาควบคุมการทํางานในการส่งนํามันไฮดรอลิก โดยทัวไปมักจะพบว่า
สภาพของชินส่วนและอุปกรณ์ในระบบระบบไฮดรอลิก มีสภาพทีขาดการดูแลอย่างจริงจัง ซึงอาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในการ
ใช้งานของปั นจันและเครืองจักรดังกล่าว จึงจําเป็ นอย่างยิงทีวิศวกรผูต้ รวจสอบและผูท้ ีดูแลจะต้องมีความรูถ้ ึงหลักการทํางาน เทคนิ ค
การตรวจสอบระบบไฮดรอลิกและระบบไฟฟ้ าให้อยุใ่ นสภาพสมบูรณ์และพร้อมใช้งานได้อย่างปลอดภัย รวมทังสามารถวิเคราะห์สาเหตุ
ปั ญหาความผิดปกติทีอาจเกิดขึนในระบบดังกล่าวได้

วัตถุประสงค์ของการฝึ กอบรม:
 เพือให้เข้าใจหลักการทํางานของระบบไฮดรอลิก และระบบไฟฟ้าในรถปั นจันและเครืองจักรกลหนัก
 เป็ นแนวทางในการตรวจสอบและบํารุงรักษาระบบไฮดรอลิก และระบบไฟฟ้ าในรถปั นจันและเครืองจักรกลหนัก

 เป็ นแนวทางในการวิเคราะห์ปัญหาความผิดปกติทีอาจเกิดขึน เพือนําไปเป็ นข้อมูลในการแก้ไขและป้ องกันให้เกิดความปลอดภัย
ในการใช้งานมากยิงขึน

กลุ่มเป้ าหมายผูเ้ ข้าอบรม:

ผูจ้ ดั การฝ่ ายบํารุงรักษา  ผูจ้ ดั การแผนกวิศวกรรม  วิศวกรผูต้ รวจสอบ
 เจ้าหน้าทีความปลอดภัยในการทํางาน (จป.)  ช่างเทคนิ คผูด
้ ูแลการซ่อมบํารุง
 ผูค
้ วบคุมงานตรวจสอบปั นจัน
 ผูท
้ ีทํางานเกียวข้องกับปั นจันชนิ ดติดตังบนรถบรรทุก  ผูส้ นใจทัวไป


กําหนดการ
วันอังคารที พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.
08:30 – 09:00
09:00 – 12:00
12:00 – 13:00
13:00 – 16:00
16:00 – 16:30

ลงทะเบียน

การอ่านสัญลักษณ์ของวงจรระบบไฮดรอลิก

อุปกรณ์ทีสําคัญของระบบไฮดรอลิก
พักรับประทานอาหารกลางวัน

กรณีศึกษาและการวิเคราะห์ปัญหาผิดปกติทีเกิดขึน
-ปั ญหาทีเกิดขึนบ่อย -การชํารุดและความเสียหาย -แนวทางการป้ องกัน
ถาม – ตอบข้อสงสัย

วันพุธที 9 พฤษภาคม 2561 ณ ศูนย์ฝึกระบบไฮดรอลิก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระนคร (พระนครเหนือ)
07:30 – 08:00
08:00 – 09:00
09:00 – 12:00
12:00 – 13:00
13:00 – 14:30
14:45 – 16:30
หมายเหตุ:

ลงทะเบียน ที วสท.
เดินทางสู่ ศูนย์ฝึกอบรม ศูนย์ฝึกระบบไฮดรอลิก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระนคร (พระนครเหนื อ)
 หลักการทํางานของระบบไฮดรอลิก
 วงจรของระบบไฮดรอลิก
 สาธิตการต่อวงจรไฮดรอลิก, และไฟฟ้ า (WORKSHOP)
พักรับประทานอาหารกลางวัน
 ฝึ กปฏิบตั ิต่อวงจร (WORKSHOP)
 ทดสอบภาคปฏิบต
ั ิ
 สรุปและถาม – ตอบข้อสงสัย
เดินทางกลับ วสท.
เวลา 10:30 – 10:45 น. และ 14:30-14:45 น. พักรับประทานอาหารว่าง

คณะวิทยากร:

***วิทยากรอาจเปลียนแปลงได้ตามความเหมาะสม***

 อ.ธนพัฒน์ อินทรเทศ

o บริษัท ซี เอ ที เครน เซอร์วสิ เซส จํากัด.
o อนุ กรรมการ คณะอนุ กรรมการวิศวกรรมยกหิวและปั นจันไทย

 อ.ธีรศักดิ เจริญ

o วิศวกร การไฟฟ้ าส่วนภูมิภาค
o อนุ กรรมการ คณะอนุ กรรมการวิศวกรรมยกหิวและปั นจันไทย

 อ.ชาญชัย หาญภูมิพาณิช วิศวกร/กรรมผูจ้ ดั การ บริษัท เบรวินี (ประเทศไทย) จํากัด
อนุ กรรมการ คณะอนุ กรรมการวิศวกรรมยกหิวและปั นจันไทย
 อ. ณรงค์ศกั ดิ ดวงจันทร์

วิทยากรอบรม ประจํา บริษัท เอเชีย ไฟว์ จํากัด
ดีเวล็อป บริษัท ไฟว์บอนด์ จํากัด

 อ. อนันต์ เต็มเปี ยม

o อาจารย์ประจําวิชาไฮดรอลิกอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์

ภาพประกอบแผ่นพับ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
o วิทยากรบรรยายทีสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี ไทย ญีปุ่ น

-ใบสมัคร- การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
ระบบไฮดรอลิกพื้นฐานสําหรับรถปนจั่นและเครื่องจักรกลหนัก รุนที่ 3
ระหวางวันที่ 8 - 9 พฤษภาคม 2561

เวลา 09.00 –16.00 น. ณ หองประชุม อาคาร วสท.
จัดโดย คณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปนจั่นไทย วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ
ที่อยู (หนวยงาน/บริษัท) ..............................................................................................................................................................................
เลขที่ ............. หมูที่ ................................. อาคาร ....................................................... ซอย ......................................................................
ถนน ................................... ตําบล/แขวง ......................................................อําเภอ/เขต ...............................................................................
จังหวัด..................................... รหัสไปรษณีย ................................................ โทรศัพท ...............................................................................
โทรสาร ................................................................................ E-mail : .........................................................................................................
ผูประสานงานโดย ............................................................... โทรศัพท ........................................................................................................
เลขประจําตัวผูเสียภาษี .........................................................  สํานักงานใหญ  สาขา ......................................................................
ขอสํารองรายชื่อเขารวมอบรมดังตอไปนี้ (กรุณาเขียนชื่อ-นามสกุลตัวบรรจง เพื่อความถูกตองของวุฒิบัตร)
1) ชื่อ – นามสกุล ................................................................................... เลขที่สมาชิก วสท. ....................................................................
2) ชื่อ – นามสกุล .................................................................................. เลขที่สมาชิก วสท. ....................................................................
อัตราคาลงทะเบียน

 สมาชิก วสท.
 ขาราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ
 บุคคลทัว่ ไป

ชําระกอน
วันที่ 30 เมษายน 2561
4,500
5,200
6,000

ชําระหลัง
วันที่ 30 เมษายน 2561
5,000
5,800
6,600

(อัตรานี้รวมภาษีมูลคาเพิ่ม 7%, คาอาหารกลางวัน, อาหารวาง, เอกสารประกอบบรรยาย และ วสท.ไดรบั การยกเวนภาษีหัก ณ ที่จาย 3%)
การชําระเงิน
เช็ค
โอนเงิน

สั่งจายสมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยฯ
เขาบัญชีเงินฝากออมทรัพยของ สมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยฯ
 ธนาคารไทยพาณิชย

สาขาสี่แยกศรีวรา

เลขที่ 140-2-30221-6

 ธนาคารกรุงเทพ

สาขาสุรวงศ

เลขที่ 147-4-32388-6

 ธนาคารกรุงไทย

สาขาจามจุรีสแควส เลขที่ 162-0-09914-4

กรณีโอนเงินเงินเขาบัญชีธนาคาร กรุณาแฟกซหลักฐานการชําระเงิน พรอมระบุชื่อผูเขาอบรมที่อยูในการออกใบเสร็จ สงมาที่แฟกซ 0-2184-4662

สนใจเขารับการอบรมหรือตองการขอมูลเพิ่มเติมติดตอ คุณสุพรรณีย แสนภักดี
Tel : (02)184-4600 ถึง 9 ตอ 538 FAX:(02)184-4662
E-mail : supannee@eit.or.th หรือสมัครออนไลนที่ www.eit.or.th

คณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปนจัน่ ไทย
ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง

ระบบไฮดรอลิกพื้นฐานสําหรับรถปนจั่นและเครื่องจักรกลหนัก รุนที่ 3
(Hydraulic Basic System of Crane and Heavy Equipment)
ระหวางวันที่ 8 – 9 พฤษภาคม 2561
หลักการและเหตุผล:
ปั จจุบนั มีการใช้งานเครืองจักรทีใช้ระบบไฮดรอลิกในการขับเคลือนหรือส่งถ่ายกําลัง เช่น รถปั นจันและเครืองจักรกลหนักทีใช้ใน
งานก่อสร้างและงานอืนๆ จํานวนมาก ซึงใช้ระบบไฟฟ้ าเข้ามาควบคุมการทํางานในการส่งนํามันไฮดรอลิก โดยทัวไปมักจะพบว่า
สภาพของชินส่วนและอุปกรณ์ในระบบระบบไฮดรอลิก มีสภาพทีขาดการดูแลอย่างจริงจัง ซึงอาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในการ
ใช้งานของปั นจันและเครืองจักรดังกล่าว จึงจําเป็ นอย่างยิงทีวิศวกรผูต้ รวจสอบและผูท้ ีดูแลจะต้องมีความรูถ้ ึงหลักการทํางาน เทคนิ ค
การตรวจสอบระบบไฮดรอลิกและระบบไฟฟ้ าให้อยุใ่ นสภาพสมบูรณ์และพร้อมใช้งานได้อย่างปลอดภัย รวมทังสามารถวิเคราะห์สาเหตุ
ปั ญหาความผิดปกติทีอาจเกิดขึนในระบบดังกล่าวได้

วัตถุประสงค์ของการฝึ กอบรม:
 เพือให้เข้าใจหลักการทํางานของระบบไฮดรอลิก และระบบไฟฟ้าในรถปั นจันและเครืองจักรกลหนัก
 เป็ นแนวทางในการตรวจสอบและบํารุงรักษาระบบไฮดรอลิก และระบบไฟฟ้ าในรถปั นจันและเครืองจักรกลหนัก

 เป็ นแนวทางในการวิเคราะห์ปัญหาความผิดปกติทีอาจเกิดขึน เพือนําไปเป็ นข้อมูลในการแก้ไขและป้ องกันให้เกิดความปลอดภัย
ในการใช้งานมากยิงขึน

กลุ่มเป้ าหมายผูเ้ ข้าอบรม:

ผูจ้ ดั การฝ่ ายบํารุงรักษา  ผูจ้ ดั การแผนกวิศวกรรม  วิศวกรผูต้ รวจสอบ
 เจ้าหน้าทีความปลอดภัยในการทํางาน (จป.)  ช่างเทคนิ คผูด
้ ูแลการซ่อมบํารุง
 ผูค
้ วบคุมงานตรวจสอบปั นจัน
 ผูท
้ ีทํางานเกียวข้องกับปั นจันชนิ ดติดตังบนรถบรรทุก  ผูส้ นใจทัวไป


กําหนดการ
วันอังคารที พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.
08:30 – 09:00
09:00 – 12:00
12:00 – 13:00
13:00 – 16:00
16:00 – 16:30

ลงทะเบียน

การอ่านสัญลักษณ์ของวงจรระบบไฮดรอลิก

อุปกรณ์ทีสําคัญของระบบไฮดรอลิก
พักรับประทานอาหารกลางวัน

กรณีศึกษาและการวิเคราะห์ปัญหาผิดปกติทีเกิดขึน
-ปั ญหาทีเกิดขึนบ่อย -การชํารุดและความเสียหาย -แนวทางการป้ องกัน
ถาม – ตอบข้อสงสัย

วันพุธที 9 พฤษภาคม 2561 ณ ศูนย์ฝึกระบบไฮดรอลิก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระนคร (พระนครเหนือ)
07:30 – 08:00
08:00 – 09:00
09:00 – 12:00
12:00 – 13:00
13:00 – 14:30
14:45 – 16:30
หมายเหตุ:

ลงทะเบียน ที วสท.
เดินทางสู่ ศูนย์ฝึกอบรม ศูนย์ฝึกระบบไฮดรอลิก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระนคร (พระนครเหนื อ)
 หลักการทํางานของระบบไฮดรอลิก
 วงจรของระบบไฮดรอลิก
 สาธิตการต่อวงจรไฮดรอลิก, และไฟฟ้ า (WORKSHOP)
พักรับประทานอาหารกลางวัน
 ฝึ กปฏิบตั ิต่อวงจร (WORKSHOP)
 ทดสอบภาคปฏิบต
ั ิ
 สรุปและถาม – ตอบข้อสงสัย
เดินทางกลับ วสท.
เวลา 10:30 – 10:45 น. และ 14:30-14:45 น. พักรับประทานอาหารว่าง

คณะวิทยากร:

***วิทยากรอาจเปลียนแปลงได้ตามความเหมาะสม***

 อ.ธนพัฒน์ อินทรเทศ

o บริษัท ซี เอ ที เครน เซอร์วสิ เซส จํากัด.
o อนุ กรรมการ คณะอนุ กรรมการวิศวกรรมยกหิวและปั นจันไทย

 อ.ธีรศักดิ เจริญ

o วิศวกร การไฟฟ้ าส่วนภูมิภาค
o อนุ กรรมการ คณะอนุ กรรมการวิศวกรรมยกหิวและปั นจันไทย

 อ.ชาญชัย หาญภูมิพาณิช วิศวกร/กรรมผูจ้ ดั การ บริษัท เบรวินี (ประเทศไทย) จํากัด
อนุ กรรมการ คณะอนุ กรรมการวิศวกรรมยกหิวและปั นจันไทย
 อ. ณรงค์ศกั ดิ ดวงจันทร์

วิทยากรอบรม ประจํา บริษัท เอเชีย ไฟว์ จํากัด
ดีเวล็อป บริษัท ไฟว์บอนด์ จํากัด

 อ. อนันต์ เต็มเปี ยม

o อาจารย์ประจําวิชาไฮดรอลิกอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์

ภาพประกอบแผ่นพับ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
o วิทยากรบรรยายทีสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี ไทย ญีปุ่ น

-ใบสมัคร- การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
ระบบไฮดรอลิกพื้นฐานสําหรับรถปนจั่นและเครื่องจักรกลหนัก รุนที่ 3
ระหวางวันที่ 8 - 9 พฤษภาคม 2561

เวลา 09.00 –16.00 น. ณ หองประชุม อาคาร วสท.
จัดโดย คณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปนจั่นไทย วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ
ที่อยู (หนวยงาน/บริษัท) ..............................................................................................................................................................................
เลขที่ ............. หมูที่ ................................. อาคาร ....................................................... ซอย ......................................................................
ถนน ................................... ตําบล/แขวง ......................................................อําเภอ/เขต ...............................................................................
จังหวัด..................................... รหัสไปรษณีย ................................................ โทรศัพท ...............................................................................
โทรสาร ................................................................................ E-mail : .........................................................................................................
ผูประสานงานโดย ............................................................... โทรศัพท ........................................................................................................
เลขประจําตัวผูเสียภาษี .........................................................  สํานักงานใหญ  สาขา ......................................................................
ขอสํารองรายชื่อเขารวมอบรมดังตอไปนี้ (กรุณาเขียนชื่อ-นามสกุลตัวบรรจง เพื่อความถูกตองของวุฒิบัตร)
1) ชื่อ – นามสกุล ................................................................................... เลขที่สมาชิก วสท. ....................................................................
2) ชื่อ – นามสกุล .................................................................................. เลขที่สมาชิก วสท. ....................................................................
อัตราคาลงทะเบียน

 สมาชิก วสท.
 ขาราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ
 บุคคลทัว่ ไป

ชําระกอน
วันที่ 30 เมษายน 2561
4,500
5,200
6,000

ชําระหลัง
วันที่ 30 เมษายน 2561
5,000
5,800
6,600

(อัตรานี้รวมภาษีมูลคาเพิ่ม 7%, คาอาหารกลางวัน, อาหารวาง, เอกสารประกอบบรรยาย และ วสท.ไดรบั การยกเวนภาษีหัก ณ ที่จาย 3%)
การชําระเงิน
เช็ค
โอนเงิน

สั่งจายสมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยฯ
เขาบัญชีเงินฝากออมทรัพยของ สมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยฯ
 ธนาคารไทยพาณิชย

สาขาสี่แยกศรีวรา

เลขที่ 140-2-30221-6

 ธนาคารกรุงเทพ

สาขาสุรวงศ

เลขที่ 147-4-32388-6

 ธนาคารกรุงไทย

สาขาจามจุรีสแควส เลขที่ 162-0-09914-4

กรณีโอนเงินเงินเขาบัญชีธนาคาร กรุณาแฟกซหลักฐานการชําระเงิน พรอมระบุชื่อผูเขาอบรมที่อยูในการออกใบเสร็จ สงมาที่แฟกซ 0-2184-4662

สนใจเขารับการอบรมหรือตองการขอมูลเพิ่มเติมติดตอ คุณสุพรรณีย แสนภักดี
Tel : (02)184-4600 ถึง 9 ตอ 538 FAX:(02)184-4662
E-mail : supannee@eit.or.th หรือสมัครออนไลนที่ www.eit.or.th

คณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปนจัน่ ไทย
ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง

ระบบไฮดรอลิกพื้นฐานสําหรับรถปนจั่นและเครื่องจักรกลหนัก รุนที่ 3
(Hydraulic Basic System of Crane and Heavy Equipment)
ระหวางวันที่ 8 – 9 พฤษภาคม 2561
หลักการและเหตุผล:
ปั จจุบนั มีการใช้งานเครืองจักรทีใช้ระบบไฮดรอลิกในการขับเคลือนหรือส่งถ่ายกําลัง เช่น รถปั นจันและเครืองจักรกลหนักทีใช้ใน
งานก่อสร้างและงานอืนๆ จํานวนมาก ซึงใช้ระบบไฟฟ้ าเข้ามาควบคุมการทํางานในการส่งนํามันไฮดรอลิก โดยทัวไปมักจะพบว่า
สภาพของชินส่วนและอุปกรณ์ในระบบระบบไฮดรอลิก มีสภาพทีขาดการดูแลอย่างจริงจัง ซึงอาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในการ
ใช้งานของปั นจันและเครืองจักรดังกล่าว จึงจําเป็ นอย่างยิงทีวิศวกรผูต้ รวจสอบและผูท้ ีดูแลจะต้องมีความรูถ้ ึงหลักการทํางาน เทคนิ ค
การตรวจสอบระบบไฮดรอลิกและระบบไฟฟ้ าให้อยุใ่ นสภาพสมบูรณ์และพร้อมใช้งานได้อย่างปลอดภัย รวมทังสามารถวิเคราะห์สาเหตุ
ปั ญหาความผิดปกติทีอาจเกิดขึนในระบบดังกล่าวได้

วัตถุประสงค์ของการฝึ กอบรม:
 เพือให้เข้าใจหลักการทํางานของระบบไฮดรอลิก และระบบไฟฟ้าในรถปั นจันและเครืองจักรกลหนัก
 เป็ นแนวทางในการตรวจสอบและบํารุงรักษาระบบไฮดรอลิก และระบบไฟฟ้ าในรถปั นจันและเครืองจักรกลหนัก

 เป็ นแนวทางในการวิเคราะห์ปัญหาความผิดปกติทีอาจเกิดขึน เพือนําไปเป็ นข้อมูลในการแก้ไขและป้ องกันให้เกิดความปลอดภัย
ในการใช้งานมากยิงขึน

กลุ่มเป้ าหมายผูเ้ ข้าอบรม:

ผูจ้ ดั การฝ่ ายบํารุงรักษา  ผูจ้ ดั การแผนกวิศวกรรม  วิศวกรผูต้ รวจสอบ
 เจ้าหน้าทีความปลอดภัยในการทํางาน (จป.)  ช่างเทคนิ คผูด
้ ูแลการซ่อมบํารุง
 ผูค
้ วบคุมงานตรวจสอบปั นจัน
 ผูท
้ ีทํางานเกียวข้องกับปั นจันชนิ ดติดตังบนรถบรรทุก  ผูส้ นใจทัวไป


กําหนดการ
วันอังคารที พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.
08:30 – 09:00
09:00 – 12:00
12:00 – 13:00
13:00 – 16:00
16:00 – 16:30

ลงทะเบียน

การอ่านสัญลักษณ์ของวงจรระบบไฮดรอลิก

อุปกรณ์ทีสําคัญของระบบไฮดรอลิก
พักรับประทานอาหารกลางวัน

กรณีศึกษาและการวิเคราะห์ปัญหาผิดปกติทีเกิดขึน
-ปั ญหาทีเกิดขึนบ่อย -การชํารุดและความเสียหาย -แนวทางการป้ องกัน
ถาม – ตอบข้อสงสัย

วันพุธที 9 พฤษภาคม 2561 ณ ศูนย์ฝึกระบบไฮดรอลิก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระนคร (พระนครเหนือ)
07:30 – 08:00
08:00 – 09:00
09:00 – 12:00
12:00 – 13:00
13:00 – 14:30
14:45 – 16:30
หมายเหตุ:

ลงทะเบียน ที วสท.
เดินทางสู่ ศูนย์ฝึกอบรม ศูนย์ฝึกระบบไฮดรอลิก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระนคร (พระนครเหนื อ)
 หลักการทํางานของระบบไฮดรอลิก
 วงจรของระบบไฮดรอลิก
 สาธิตการต่อวงจรไฮดรอลิก, และไฟฟ้ า (WORKSHOP)
พักรับประทานอาหารกลางวัน
 ฝึ กปฏิบตั ิต่อวงจร (WORKSHOP)
 ทดสอบภาคปฏิบต
ั ิ
 สรุปและถาม – ตอบข้อสงสัย
เดินทางกลับ วสท.
เวลา 10:30 – 10:45 น. และ 14:30-14:45 น. พักรับประทานอาหารว่าง

คณะวิทยากร:

***วิทยากรอาจเปลียนแปลงได้ตามความเหมาะสม***

 อ.ธนพัฒน์ อินทรเทศ

o บริษัท ซี เอ ที เครน เซอร์วสิ เซส จํากัด.
o อนุ กรรมการ คณะอนุ กรรมการวิศวกรรมยกหิวและปั นจันไทย

 อ.ธีรศักดิ เจริญ

o วิศวกร การไฟฟ้ าส่วนภูมิภาค
o อนุ กรรมการ คณะอนุ กรรมการวิศวกรรมยกหิวและปั นจันไทย

 อ.ชาญชัย หาญภูมิพาณิช วิศวกร/กรรมผูจ้ ดั การ บริษัท เบรวินี (ประเทศไทย) จํากัด
อนุ กรรมการ คณะอนุ กรรมการวิศวกรรมยกหิวและปั นจันไทย
 อ. ณรงค์ศกั ดิ ดวงจันทร์

วิทยากรอบรม ประจํา บริษัท เอเชีย ไฟว์ จํากัด
ดีเวล็อป บริษัท ไฟว์บอนด์ จํากัด

 อ. อนันต์ เต็มเปี ยม

o อาจารย์ประจําวิชาไฮดรอลิกอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์

ภาพประกอบแผ่นพับ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
o วิทยากรบรรยายทีสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี ไทย ญีปุ่ น

-ใบสมัคร- การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
ระบบไฮดรอลิกพื้นฐานสําหรับรถปนจั่นและเครื่องจักรกลหนัก รุนที่ 3
ระหวางวันที่ 8 - 9 พฤษภาคม 2561

เวลา 09.00 –16.00 น. ณ หองประชุม อาคาร วสท.
จัดโดย คณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปนจั่นไทย วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ
ที่อยู (หนวยงาน/บริษัท) ..............................................................................................................................................................................
เลขที่ ............. หมูที่ ................................. อาคาร ....................................................... ซอย ......................................................................
ถนน ................................... ตําบล/แขวง ......................................................อําเภอ/เขต ...............................................................................
จังหวัด..................................... รหัสไปรษณีย ................................................ โทรศัพท ...............................................................................
โทรสาร ................................................................................ E-mail : .........................................................................................................
ผูประสานงานโดย ............................................................... โทรศัพท ........................................................................................................
เลขประจําตัวผูเสียภาษี .........................................................  สํานักงานใหญ  สาขา ......................................................................
ขอสํารองรายชื่อเขารวมอบรมดังตอไปนี้ (กรุณาเขียนชื่อ-นามสกุลตัวบรรจง เพื่อความถูกตองของวุฒิบัตร)
1) ชื่อ – นามสกุล ................................................................................... เลขที่สมาชิก วสท. ....................................................................
2) ชื่อ – นามสกุล .................................................................................. เลขที่สมาชิก วสท. ....................................................................
อัตราคาลงทะเบียน

 สมาชิก วสท.
 ขาราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ
 บุคคลทัว่ ไป

ชําระกอน
วันที่ 30 เมษายน 2561
4,500
5,200
6,000

ชําระหลัง
วันที่ 30 เมษายน 2561
5,000
5,800
6,600

(อัตรานี้รวมภาษีมูลคาเพิ่ม 7%, คาอาหารกลางวัน, อาหารวาง, เอกสารประกอบบรรยาย และ วสท.ไดรบั การยกเวนภาษีหัก ณ ที่จาย 3%)
การชําระเงิน
เช็ค
โอนเงิน

สั่งจายสมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยฯ
เขาบัญชีเงินฝากออมทรัพยของ สมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยฯ
 ธนาคารไทยพาณิชย

สาขาสี่แยกศรีวรา

เลขที่ 140-2-30221-6

 ธนาคารกรุงเทพ

สาขาสุรวงศ

เลขที่ 147-4-32388-6

 ธนาคารกรุงไทย

สาขาจามจุรีสแควส เลขที่ 162-0-09914-4

กรณีโอนเงินเงินเขาบัญชีธนาคาร กรุณาแฟกซหลักฐานการชําระเงิน พรอมระบุชื่อผูเขาอบรมที่อยูในการออกใบเสร็จ สงมาที่แฟกซ 0-2184-4662

สนใจเขารับการอบรมหรือตองการขอมูลเพิ่มเติมติดตอ คุณสุพรรณีย แสนภักดี
Tel : (02)184-4600 ถึง 9 ตอ 538 FAX:(02)184-4662
E-mail : supannee@eit.or.th หรือสมัครออนไลนที่ www.eit.or.th

คณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปนจัน่ ไทย
ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง

ระบบไฮดรอลิกพื้นฐานสําหรับรถปนจั่นและเครื่องจักรกลหนัก รุนที่ 3
(Hydraulic Basic System of Crane and Heavy Equipment)
ระหวางวันที่ 8 – 9 พฤษภาคม 2561
หลักการและเหตุผล:
ปั จจุบนั มีการใช้งานเครืองจักรทีใช้ระบบไฮดรอลิกในการขับเคลือนหรือส่งถ่ายกําลัง เช่น รถปั นจันและเครืองจักรกลหนักทีใช้ใน
งานก่อสร้างและงานอืนๆ จํานวนมาก ซึงใช้ระบบไฟฟ้ าเข้ามาควบคุมการทํางานในการส่งนํามันไฮดรอลิก โดยทัวไปมักจะพบว่า
สภาพของชินส่วนและอุปกรณ์ในระบบระบบไฮดรอลิก มีสภาพทีขาดการดูแลอย่างจริงจัง ซึงอาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในการ
ใช้งานของปั นจันและเครืองจักรดังกล่าว จึงจําเป็ นอย่างยิงทีวิศวกรผูต้ รวจสอบและผูท้ ีดูแลจะต้องมีความรูถ้ ึงหลักการทํางาน เทคนิ ค
การตรวจสอบระบบไฮดรอลิกและระบบไฟฟ้ าให้อยุใ่ นสภาพสมบูรณ์และพร้อมใช้งานได้อย่างปลอดภัย รวมทังสามารถวิเคราะห์สาเหตุ
ปั ญหาความผิดปกติทีอาจเกิดขึนในระบบดังกล่าวได้

วัตถุประสงค์ของการฝึ กอบรม:
 เพือให้เข้าใจหลักการทํางานของระบบไฮดรอลิก และระบบไฟฟ้าในรถปั นจันและเครืองจักรกลหนัก
 เป็ นแนวทางในการตรวจสอบและบํารุงรักษาระบบไฮดรอลิก และระบบไฟฟ้ าในรถปั นจันและเครืองจักรกลหนัก

 เป็ นแนวทางในการวิเคราะห์ปัญหาความผิดปกติทีอาจเกิดขึน เพือนําไปเป็ นข้อมูลในการแก้ไขและป้ องกันให้เกิดความปลอดภัย
ในการใช้งานมากยิงขึน

กลุ่มเป้ าหมายผูเ้ ข้าอบรม:

ผูจ้ ดั การฝ่ ายบํารุงรักษา  ผูจ้ ดั การแผนกวิศวกรรม  วิศวกรผูต้ รวจสอบ
 เจ้าหน้าทีความปลอดภัยในการทํางาน (จป.)  ช่างเทคนิ คผูด
้ ูแลการซ่อมบํารุง
 ผูค
้ วบคุมงานตรวจสอบปั นจัน
 ผูท
้ ีทํางานเกียวข้องกับปั นจันชนิ ดติดตังบนรถบรรทุก  ผูส้ นใจทัวไป


กําหนดการ
วันอังคารที พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.
08:30 – 09:00
09:00 – 12:00
12:00 – 13:00
13:00 – 16:00
16:00 – 16:30

ลงทะเบียน

การอ่านสัญลักษณ์ของวงจรระบบไฮดรอลิก

อุปกรณ์ทีสําคัญของระบบไฮดรอลิก
พักรับประทานอาหารกลางวัน

กรณีศึกษาและการวิเคราะห์ปัญหาผิดปกติทีเกิดขึน
-ปั ญหาทีเกิดขึนบ่อย -การชํารุดและความเสียหาย -แนวทางการป้ องกัน
ถาม – ตอบข้อสงสัย

วันพุธที 9 พฤษภาคม 2561 ณ ศูนย์ฝึกระบบไฮดรอลิก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระนคร (พระนครเหนือ)
07:30 – 08:00
08:00 – 09:00
09:00 – 12:00
12:00 – 13:00
13:00 – 14:30
14:45 – 16:30
หมายเหตุ:

ลงทะเบียน ที วสท.
เดินทางสู่ ศูนย์ฝึกอบรม ศูนย์ฝึกระบบไฮดรอลิก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระนคร (พระนครเหนื อ)
 หลักการทํางานของระบบไฮดรอลิก
 วงจรของระบบไฮดรอลิก
 สาธิตการต่อวงจรไฮดรอลิก, และไฟฟ้ า (WORKSHOP)
พักรับประทานอาหารกลางวัน
 ฝึ กปฏิบตั ิต่อวงจร (WORKSHOP)
 ทดสอบภาคปฏิบต
ั ิ
 สรุปและถาม – ตอบข้อสงสัย
เดินทางกลับ วสท.
เวลา 10:30 – 10:45 น. และ 14:30-14:45 น. พักรับประทานอาหารว่าง

คณะวิทยากร:

***วิทยากรอาจเปลียนแปลงได้ตามความเหมาะสม***

 อ.ธนพัฒน์ อินทรเทศ

o บริษัท ซี เอ ที เครน เซอร์วสิ เซส จํากัด.
o อนุ กรรมการ คณะอนุ กรรมการวิศวกรรมยกหิวและปั นจันไทย

 อ.ธีรศักดิ เจริญ

o วิศวกร การไฟฟ้ าส่วนภูมิภาค
o อนุ กรรมการ คณะอนุ กรรมการวิศวกรรมยกหิวและปั นจันไทย

 อ.ชาญชัย หาญภูมิพาณิช วิศวกร/กรรมผูจ้ ดั การ บริษัท เบรวินี (ประเทศไทย) จํากัด
อนุ กรรมการ คณะอนุ กรรมการวิศวกรรมยกหิวและปั นจันไทย
 อ. ณรงค์ศกั ดิ ดวงจันทร์

วิทยากรอบรม ประจํา บริษัท เอเชีย ไฟว์ จํากัด
ดีเวล็อป บริษัท ไฟว์บอนด์ จํากัด

 อ. อนันต์ เต็มเปี ยม

o อาจารย์ประจําวิชาไฮดรอลิกอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์

ภาพประกอบแผ่นพับ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
o วิทยากรบรรยายทีสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี ไทย ญีปุ่ น

-ใบสมัคร- การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
ระบบไฮดรอลิกพื้นฐานสําหรับรถปนจั่นและเครื่องจักรกลหนัก รุนที่ 3
ระหวางวันที่ 8 - 9 พฤษภาคม 2561

เวลา 09.00 –16.00 น. ณ หองประชุม อาคาร วสท.
จัดโดย คณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปนจั่นไทย วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ
ที่อยู (หนวยงาน/บริษัท) ..............................................................................................................................................................................
เลขที่ ............. หมูที่ ................................. อาคาร ....................................................... ซอย ......................................................................
ถนน ................................... ตําบล/แขวง ......................................................อําเภอ/เขต ...............................................................................
จังหวัด..................................... รหัสไปรษณีย ................................................ โทรศัพท ...............................................................................
โทรสาร ................................................................................ E-mail : .........................................................................................................
ผูประสานงานโดย ............................................................... โทรศัพท ........................................................................................................
เลขประจําตัวผูเสียภาษี .........................................................  สํานักงานใหญ  สาขา ......................................................................
ขอสํารองรายชื่อเขารวมอบรมดังตอไปนี้ (กรุณาเขียนชื่อ-นามสกุลตัวบรรจง เพื่อความถูกตองของวุฒิบัตร)
1) ชื่อ – นามสกุล ................................................................................... เลขที่สมาชิก วสท. ....................................................................
2) ชื่อ – นามสกุล .................................................................................. เลขที่สมาชิก วสท. ....................................................................
อัตราคาลงทะเบียน

 สมาชิก วสท.
 ขาราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ
 บุคคลทัว่ ไป

ชําระกอน
วันที่ 30 เมษายน 2561
4,500
5,200
6,000

ชําระหลัง
วันที่ 30 เมษายน 2561
5,000
5,800
6,600

(อัตรานี้รวมภาษีมูลคาเพิ่ม 7%, คาอาหารกลางวัน, อาหารวาง, เอกสารประกอบบรรยาย และ วสท.ไดรบั การยกเวนภาษีหัก ณ ที่จาย 3%)
การชําระเงิน
เช็ค
โอนเงิน

สั่งจายสมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยฯ
เขาบัญชีเงินฝากออมทรัพยของ สมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยฯ
 ธนาคารไทยพาณิชย

สาขาสี่แยกศรีวรา

เลขที่ 140-2-30221-6

 ธนาคารกรุงเทพ

สาขาสุรวงศ

เลขที่ 147-4-32388-6

 ธนาคารกรุงไทย

สาขาจามจุรีสแควส เลขที่ 162-0-09914-4

กรณีโอนเงินเงินเขาบัญชีธนาคาร กรุณาแฟกซหลักฐานการชําระเงิน พรอมระบุชื่อผูเขาอบรมที่อยูในการออกใบเสร็จ สงมาที่แฟกซ 0-2184-4662

สนใจเขารับการอบรมหรือตองการขอมูลเพิ่มเติมติดตอ คุณสุพรรณีย แสนภักดี
Tel : (02)184-4600 ถึง 9 ตอ 538 FAX:(02)184-4662
E-mail : supannee@eit.or.th หรือสมัครออนไลนที่ www.eit.or.th

คณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปนจัน่ ไทย
ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง

ระบบไฮดรอลิกพื้นฐานสําหรับรถปนจั่นและเครื่องจักรกลหนัก รุนที่ 3
(Hydraulic Basic System of Crane and Heavy Equipment)
ระหวางวันที่ 8 – 9 พฤษภาคม 2561
หลักการและเหตุผล:
ปั จจุบนั มีการใช้งานเครืองจักรทีใช้ระบบไฮดรอลิกในการขับเคลือนหรือส่งถ่ายกําลัง เช่น รถปั นจันและเครืองจักรกลหนักทีใช้ใน
งานก่อสร้างและงานอืนๆ จํานวนมาก ซึงใช้ระบบไฟฟ้ าเข้ามาควบคุมการทํางานในการส่งนํามันไฮดรอลิก โดยทัวไปมักจะพบว่า
สภาพของชินส่วนและอุปกรณ์ในระบบระบบไฮดรอลิก มีสภาพทีขาดการดูแลอย่างจริงจัง ซึงอาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในการ
ใช้งานของปั นจันและเครืองจักรดังกล่าว จึงจําเป็ นอย่างยิงทีวิศวกรผูต้ รวจสอบและผูท้ ีดูแลจะต้องมีความรูถ้ ึงหลักการทํางาน เทคนิ ค
การตรวจสอบระบบไฮดรอลิกและระบบไฟฟ้ าให้อยุใ่ นสภาพสมบูรณ์และพร้อมใช้งานได้อย่างปลอดภัย รวมทังสามารถวิเคราะห์สาเหตุ
ปั ญหาความผิดปกติทีอาจเกิดขึนในระบบดังกล่าวได้

วัตถุประสงค์ของการฝึ กอบรม:
 เพือให้เข้าใจหลักการทํางานของระบบไฮดรอลิก และระบบไฟฟ้าในรถปั นจันและเครืองจักรกลหนัก
 เป็ นแนวทางในการตรวจสอบและบํารุงรักษาระบบไฮดรอลิก และระบบไฟฟ้ าในรถปั นจันและเครืองจักรกลหนัก

 เป็ นแนวทางในการวิเคราะห์ปัญหาความผิดปกติทีอาจเกิดขึน เพือนําไปเป็ นข้อมูลในการแก้ไขและป้ องกันให้เกิดความปลอดภัย
ในการใช้งานมากยิงขึน

กลุ่มเป้ าหมายผูเ้ ข้าอบรม:

ผูจ้ ดั การฝ่ ายบํารุงรักษา  ผูจ้ ดั การแผนกวิศวกรรม  วิศวกรผูต้ รวจสอบ
 เจ้าหน้าทีความปลอดภัยในการทํางาน (จป.)  ช่างเทคนิ คผูด
้ ูแลการซ่อมบํารุง
 ผูค
้ วบคุมงานตรวจสอบปั นจัน
 ผูท
้ ีทํางานเกียวข้องกับปั นจันชนิ ดติดตังบนรถบรรทุก  ผูส้ นใจทัวไป


กําหนดการ
วันอังคารที พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.
08:30 – 09:00
09:00 – 12:00
12:00 – 13:00
13:00 – 16:00
16:00 – 16:30

ลงทะเบียน

การอ่านสัญลักษณ์ของวงจรระบบไฮดรอลิก

อุปกรณ์ทีสําคัญของระบบไฮดรอลิก
พักรับประทานอาหารกลางวัน

กรณีศึกษาและการวิเคราะห์ปัญหาผิดปกติทีเกิดขึน
-ปั ญหาทีเกิดขึนบ่อย -การชํารุดและความเสียหาย -แนวทางการป้ องกัน
ถาม – ตอบข้อสงสัย

วันพุธที 9 พฤษภาคม 2561 ณ ศูนย์ฝึกระบบไฮดรอลิก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระนคร (พระนครเหนือ)
07:30 – 08:00
08:00 – 09:00
09:00 – 12:00
12:00 – 13:00
13:00 – 14:30
14:45 – 16:30
หมายเหตุ:

ลงทะเบียน ที วสท.
เดินทางสู่ ศูนย์ฝึกอบรม ศูนย์ฝึกระบบไฮดรอลิก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระนคร (พระนครเหนื อ)
 หลักการทํางานของระบบไฮดรอลิก
 วงจรของระบบไฮดรอลิก
 สาธิตการต่อวงจรไฮดรอลิก, และไฟฟ้ า (WORKSHOP)
พักรับประทานอาหารกลางวัน
 ฝึ กปฏิบตั ิต่อวงจร (WORKSHOP)
 ทดสอบภาคปฏิบต
ั ิ
 สรุปและถาม – ตอบข้อสงสัย
เดินทางกลับ วสท.
เวลา 10:30 – 10:45 น. และ 14:30-14:45 น. พักรับประทานอาหารว่าง

คณะวิทยากร:

***วิทยากรอาจเปลียนแปลงได้ตามความเหมาะสม***

 อ.ธนพัฒน์ อินทรเทศ

o บริษัท ซี เอ ที เครน เซอร์วสิ เซส จํากัด.
o อนุ กรรมการ คณะอนุ กรรมการวิศวกรรมยกหิวและปั นจันไทย

 อ.ธีรศักดิ เจริญ

o วิศวกร การไฟฟ้ าส่วนภูมิภาค
o อนุ กรรมการ คณะอนุ กรรมการวิศวกรรมยกหิวและปั นจันไทย

 อ.ชาญชัย หาญภูมิพาณิช วิศวกร/กรรมผูจ้ ดั การ บริษัท เบรวินี (ประเทศไทย) จํากัด
อนุ กรรมการ คณะอนุ กรรมการวิศวกรรมยกหิวและปั นจันไทย
 อ. ณรงค์ศกั ดิ ดวงจันทร์

วิทยากรอบรม ประจํา บริษัท เอเชีย ไฟว์ จํากัด
ดีเวล็อป บริษัท ไฟว์บอนด์ จํากัด

 อ. อนันต์ เต็มเปี ยม

o อาจารย์ประจําวิชาไฮดรอลิกอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์

ภาพประกอบแผ่นพับ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
o วิทยากรบรรยายทีสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี ไทย ญีปุ่ น

-ใบสมัคร- การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
ระบบไฮดรอลิกพื้นฐานสําหรับรถปนจั่นและเครื่องจักรกลหนัก รุนที่ 3
ระหวางวันที่ 8 - 9 พฤษภาคม 2561

เวลา 09.00 –16.00 น. ณ หองประชุม อาคาร วสท.
จัดโดย คณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปนจั่นไทย วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ
ที่อยู (หนวยงาน/บริษัท) ..............................................................................................................................................................................
เลขที่ ............. หมูที่ ................................. อาคาร ....................................................... ซอย ......................................................................
ถนน ................................... ตําบล/แขวง ......................................................อําเภอ/เขต ...............................................................................
จังหวัด..................................... รหัสไปรษณีย ................................................ โทรศัพท ...............................................................................
โทรสาร ................................................................................ E-mail : .........................................................................................................
ผูประสานงานโดย ............................................................... โทรศัพท ........................................................................................................
เลขประจําตัวผูเสียภาษี .........................................................  สํานักงานใหญ  สาขา ......................................................................
ขอสํารองรายชื่อเขารวมอบรมดังตอไปนี้ (กรุณาเขียนชื่อ-นามสกุลตัวบรรจง เพื่อความถูกตองของวุฒิบัตร)
1) ชื่อ – นามสกุล ................................................................................... เลขที่สมาชิก วสท. ....................................................................
2) ชื่อ – นามสกุล .................................................................................. เลขที่สมาชิก วสท. ....................................................................
อัตราคาลงทะเบียน

 สมาชิก วสท.
 ขาราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ
 บุคคลทัว่ ไป

ชําระกอน
วันที่ 30 เมษายน 2561
4,500
5,200
6,000

ชําระหลัง
วันที่ 30 เมษายน 2561
5,000
5,800
6,600

(อัตรานี้รวมภาษีมูลคาเพิ่ม 7%, คาอาหารกลางวัน, อาหารวาง, เอกสารประกอบบรรยาย และ วสท.ไดรบั การยกเวนภาษีหัก ณ ที่จาย 3%)
การชําระเงิน
เช็ค
โอนเงิน

สั่งจายสมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยฯ
เขาบัญชีเงินฝากออมทรัพยของ สมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยฯ
 ธนาคารไทยพาณิชย

สาขาสี่แยกศรีวรา

เลขที่ 140-2-30221-6

 ธนาคารกรุงเทพ

สาขาสุรวงศ

เลขที่ 147-4-32388-6

 ธนาคารกรุงไทย

สาขาจามจุรีสแควส เลขที่ 162-0-09914-4

กรณีโอนเงินเงินเขาบัญชีธนาคาร กรุณาแฟกซหลักฐานการชําระเงิน พรอมระบุชื่อผูเขาอบรมที่อยูในการออกใบเสร็จ สงมาที่แฟกซ 0-2184-4662

สนใจเขารับการอบรมหรือตองการขอมูลเพิ่มเติมติดตอ คุณสุพรรณีย แสนภักดี
Tel : (02)184-4600 ถึง 9 ตอ 538 FAX:(02)184-4662
E-mail : supannee@eit.or.th หรือสมัครออนไลนที่ www.eit.or.th

คณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปนจัน่ ไทย
ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง

ระบบไฮดรอลิกพื้นฐานสําหรับรถปนจั่นและเครื่องจักรกลหนัก รุนที่ 3
(Hydraulic Basic System of Crane and Heavy Equipment)
ระหวางวันที่ 8 – 9 พฤษภาคม 2561
หลักการและเหตุผล:
ปั จจุบนั มีการใช้งานเครืองจักรทีใช้ระบบไฮดรอลิกในการขับเคลือนหรือส่งถ่ายกําลัง เช่น รถปั นจันและเครืองจักรกลหนักทีใช้ใน
งานก่อสร้างและงานอืนๆ จํานวนมาก ซึงใช้ระบบไฟฟ้ าเข้ามาควบคุมการทํางานในการส่งนํามันไฮดรอลิก โดยทัวไปมักจะพบว่า
สภาพของชินส่วนและอุปกรณ์ในระบบระบบไฮดรอลิก มีสภาพทีขาดการดูแลอย่างจริงจัง ซึงอาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในการ
ใช้งานของปั นจันและเครืองจักรดังกล่าว จึงจําเป็ นอย่างยิงทีวิศวกรผูต้ รวจสอบและผูท้ ีดูแลจะต้องมีความรูถ้ ึงหลักการทํางาน เทคนิ ค
การตรวจสอบระบบไฮดรอลิกและระบบไฟฟ้ าให้อยุใ่ นสภาพสมบูรณ์และพร้อมใช้งานได้อย่างปลอดภัย รวมทังสามารถวิเคราะห์สาเหตุ
ปั ญหาความผิดปกติทีอาจเกิดขึนในระบบดังกล่าวได้

วัตถุประสงค์ของการฝึ กอบรม:
 เพือให้เข้าใจหลักการทํางานของระบบไฮดรอลิก และระบบไฟฟ้าในรถปั นจันและเครืองจักรกลหนัก
 เป็ นแนวทางในการตรวจสอบและบํารุงรักษาระบบไฮดรอลิก และระบบไฟฟ้ าในรถปั นจันและเครืองจักรกลหนัก

 เป็ นแนวทางในการวิเคราะห์ปัญหาความผิดปกติทีอาจเกิดขึน เพือนําไปเป็ นข้อมูลในการแก้ไขและป้ องกันให้เกิดความปลอดภัย
ในการใช้งานมากยิงขึน

กลุ่มเป้ าหมายผูเ้ ข้าอบรม:

ผูจ้ ดั การฝ่ ายบํารุงรักษา  ผูจ้ ดั การแผนกวิศวกรรม  วิศวกรผูต้ รวจสอบ
 เจ้าหน้าทีความปลอดภัยในการทํางาน (จป.)  ช่างเทคนิ คผูด
้ ูแลการซ่อมบํารุง
 ผูค
้ วบคุมงานตรวจสอบปั นจัน
 ผูท
้ ีทํางานเกียวข้องกับปั นจันชนิ ดติดตังบนรถบรรทุก  ผูส้ นใจทัวไป


กําหนดการ
วันอังคารที พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.
08:30 – 09:00
09:00 – 12:00
12:00 – 13:00
13:00 – 16:00
16:00 – 16:30

ลงทะเบียน

การอ่านสัญลักษณ์ของวงจรระบบไฮดรอลิก

อุปกรณ์ทีสําคัญของระบบไฮดรอลิก
พักรับประทานอาหารกลางวัน

กรณีศึกษาและการวิเคราะห์ปัญหาผิดปกติทีเกิดขึน
-ปั ญหาทีเกิดขึนบ่อย -การชํารุดและความเสียหาย -แนวทางการป้ องกัน
ถาม – ตอบข้อสงสัย

วันพุธที 9 พฤษภาคม 2561 ณ ศูนย์ฝึกระบบไฮดรอลิก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระนคร (พระนครเหนือ)
07:30 – 08:00
08:00 – 09:00
09:00 – 12:00
12:00 – 13:00
13:00 – 14:30
14:45 – 16:30
หมายเหตุ:

ลงทะเบียน ที วสท.
เดินทางสู่ ศูนย์ฝึกอบรม ศูนย์ฝึกระบบไฮดรอลิก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระนคร (พระนครเหนื อ)
 หลักการทํางานของระบบไฮดรอลิก
 วงจรของระบบไฮดรอลิก
 สาธิตการต่อวงจรไฮดรอลิก, และไฟฟ้ า (WORKSHOP)
พักรับประทานอาหารกลางวัน
 ฝึ กปฏิบตั ิต่อวงจร (WORKSHOP)
 ทดสอบภาคปฏิบต
ั ิ
 สรุปและถาม – ตอบข้อสงสัย
เดินทางกลับ วสท.
เวลา 10:30 – 10:45 น. และ 14:30-14:45 น. พักรับประทานอาหารว่าง

คณะวิทยากร:

***วิทยากรอาจเปลียนแปลงได้ตามความเหมาะสม***

 อ.ธนพัฒน์ อินทรเทศ

o บริษัท ซี เอ ที เครน เซอร์วสิ เซส จํากัด.
o อนุ กรรมการ คณะอนุ กรรมการวิศวกรรมยกหิวและปั นจันไทย

 อ.ธีรศักดิ เจริญ

o วิศวกร การไฟฟ้ าส่วนภูมิภาค
o อนุ กรรมการ คณะอนุ กรรมการวิศวกรรมยกหิวและปั นจันไทย

 อ.ชาญชัย หาญภูมิพาณิช วิศวกร/กรรมผูจ้ ดั การ บริษัท เบรวินี (ประเทศไทย) จํากัด
อนุ กรรมการ คณะอนุ กรรมการวิศวกรรมยกหิวและปั นจันไทย
 อ. ณรงค์ศกั ดิ ดวงจันทร์

วิทยากรอบรม ประจํา บริษัท เอเชีย ไฟว์ จํากัด
ดีเวล็อป บริษัท ไฟว์บอนด์ จํากัด

 อ. อนันต์ เต็มเปี ยม

o อาจารย์ประจําวิชาไฮดรอลิกอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์

ภาพประกอบแผ่นพับ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
o วิทยากรบรรยายทีสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี ไทย ญีปุ่ น

-ใบสมัคร- การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
ระบบไฮดรอลิกพื้นฐานสําหรับรถปนจั่นและเครื่องจักรกลหนัก รุนที่ 3
ระหวางวันที่ 8 - 9 พฤษภาคม 2561

เวลา 09.00 –16.00 น. ณ หองประชุม อาคาร วสท.
จัดโดย คณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปนจั่นไทย วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ
ที่อยู (หนวยงาน/บริษัท) ..............................................................................................................................................................................
เลขที่ ............. หมูที่ ................................. อาคาร ....................................................... ซอย ......................................................................
ถนน ................................... ตําบล/แขวง ......................................................อําเภอ/เขต ...............................................................................
จังหวัด..................................... รหัสไปรษณีย ................................................ โทรศัพท ...............................................................................
โทรสาร ................................................................................ E-mail : .........................................................................................................
ผูประสานงานโดย ............................................................... โทรศัพท ........................................................................................................
เลขประจําตัวผูเสียภาษี .........................................................  สํานักงานใหญ  สาขา ......................................................................
ขอสํารองรายชื่อเขารวมอบรมดังตอไปนี้ (กรุณาเขียนชื่อ-นามสกุลตัวบรรจง เพื่อความถูกตองของวุฒิบัตร)
1) ชื่อ – นามสกุล ................................................................................... เลขที่สมาชิก วสท. ....................................................................
2) ชื่อ – นามสกุล .................................................................................. เลขที่สมาชิก วสท. ....................................................................
อัตราคาลงทะเบียน

 สมาชิก วสท.
 ขาราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ
 บุคคลทัว่ ไป

ชําระกอน
วันที่ 30 เมษายน 2561
4,500
5,200
6,000

ชําระหลัง
วันที่ 30 เมษายน 2561
5,000
5,800
6,600

(อัตรานี้รวมภาษีมูลคาเพิ่ม 7%, คาอาหารกลางวัน, อาหารวาง, เอกสารประกอบบรรยาย และ วสท.ไดรบั การยกเวนภาษีหัก ณ ที่จาย 3%)
การชําระเงิน
เช็ค
โอนเงิน

สั่งจายสมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยฯ
เขาบัญชีเงินฝากออมทรัพยของ สมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยฯ
 ธนาคารไทยพาณิชย

สาขาสี่แยกศรีวรา

เลขที่ 140-2-30221-6

 ธนาคารกรุงเทพ

สาขาสุรวงศ

เลขที่ 147-4-32388-6

 ธนาคารกรุงไทย

สาขาจามจุรีสแควส เลขที่ 162-0-09914-4

กรณีโอนเงินเงินเขาบัญชีธนาคาร กรุณาแฟกซหลักฐานการชําระเงิน พรอมระบุชื่อผูเขาอบรมที่อยูในการออกใบเสร็จ สงมาที่แฟกซ 0-2184-4662

สนใจเขารับการอบรมหรือตองการขอมูลเพิ่มเติมติดตอ คุณสุพรรณีย แสนภักดี
Tel : (02)184-4600 ถึง 9 ตอ 538 FAX:(02)184-4662
E-mail : supannee@eit.or.th หรือสมัครออนไลนที่ www.eit.or.th

คณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปนจัน่ ไทย
ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง

ระบบไฮดรอลิกพื้นฐานสําหรับรถปนจั่นและเครื่องจักรกลหนัก รุนที่ 3
(Hydraulic Basic System of Crane and Heavy Equipment)
ระหวางวันที่ 8 – 9 พฤษภาคม 2561
หลักการและเหตุผล:
ปั จจุบนั มีการใช้งานเครืองจักรทีใช้ระบบไฮดรอลิกในการขับเคลือนหรือส่งถ่ายกําลัง เช่น รถปั นจันและเครืองจักรกลหนักทีใช้ใน
งานก่อสร้างและงานอืนๆ จํานวนมาก ซึงใช้ระบบไฟฟ้ าเข้ามาควบคุมการทํางานในการส่งนํามันไฮดรอลิก โดยทัวไปมักจะพบว่า
สภาพของชินส่วนและอุปกรณ์ในระบบระบบไฮดรอลิก มีสภาพทีขาดการดูแลอย่างจริงจัง ซึงอาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในการ
ใช้งานของปั นจันและเครืองจักรดังกล่าว จึงจําเป็ นอย่างยิงทีวิศวกรผูต้ รวจสอบและผูท้ ีดูแลจะต้องมีความรูถ้ ึงหลักการทํางาน เทคนิ ค
การตรวจสอบระบบไฮดรอลิกและระบบไฟฟ้ าให้อยุใ่ นสภาพสมบูรณ์และพร้อมใช้งานได้อย่างปลอดภัย รวมทังสามารถวิเคราะห์สาเหตุ
ปั ญหาความผิดปกติทีอาจเกิดขึนในระบบดังกล่าวได้

วัตถุประสงค์ของการฝึ กอบรม:
 เพือให้เข้าใจหลักการทํางานของระบบไฮดรอลิก และระบบไฟฟ้าในรถปั นจันและเครืองจักรกลหนัก
 เป็ นแนวทางในการตรวจสอบและบํารุงรักษาระบบไฮดรอลิก และระบบไฟฟ้ าในรถปั นจันและเครืองจักรกลหนัก

 เป็ นแนวทางในการวิเคราะห์ปัญหาความผิดปกติทีอาจเกิดขึน เพือนําไปเป็ นข้อมูลในการแก้ไขและป้ องกันให้เกิดความปลอดภัย
ในการใช้งานมากยิงขึน

กลุ่มเป้ าหมายผูเ้ ข้าอบรม:

ผูจ้ ดั การฝ่ ายบํารุงรักษา  ผูจ้ ดั การแผนกวิศวกรรม  วิศวกรผูต้ รวจสอบ
 เจ้าหน้าทีความปลอดภัยในการทํางาน (จป.)  ช่างเทคนิ คผูด
้ ูแลการซ่อมบํารุง
 ผูค
้ วบคุมงานตรวจสอบปั นจัน
 ผูท
้ ีทํางานเกียวข้องกับปั นจันชนิ ดติดตังบนรถบรรทุก  ผูส้ นใจทัวไป


กําหนดการ
วันอังคารที พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.
08:30 – 09:00
09:00 – 12:00
12:00 – 13:00
13:00 – 16:00
16:00 – 16:30

ลงทะเบียน

การอ่านสัญลักษณ์ของวงจรระบบไฮดรอลิก

อุปกรณ์ทีสําคัญของระบบไฮดรอลิก
พักรับประทานอาหารกลางวัน

กรณีศึกษาและการวิเคราะห์ปัญหาผิดปกติทีเกิดขึน
-ปั ญหาทีเกิดขึนบ่อย -การชํารุดและความเสียหาย -แนวทางการป้ องกัน
ถาม – ตอบข้อสงสัย

วันพุธที 9 พฤษภาคม 2561 ณ ศูนย์ฝึกระบบไฮดรอลิก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระนคร (พระนครเหนือ)
07:30 – 08:00
08:00 – 09:00
09:00 – 12:00
12:00 – 13:00
13:00 – 14:30
14:45 – 16:30
หมายเหตุ:

ลงทะเบียน ที วสท.
เดินทางสู่ ศูนย์ฝึกอบรม ศูนย์ฝึกระบบไฮดรอลิก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระนคร (พระนครเหนื อ)
 หลักการทํางานของระบบไฮดรอลิก
 วงจรของระบบไฮดรอลิก
 สาธิตการต่อวงจรไฮดรอลิก, และไฟฟ้ า (WORKSHOP)
พักรับประทานอาหารกลางวัน
 ฝึ กปฏิบตั ิต่อวงจร (WORKSHOP)
 ทดสอบภาคปฏิบต
ั ิ
 สรุปและถาม – ตอบข้อสงสัย
เดินทางกลับ วสท.
เวลา 10:30 – 10:45 น. และ 14:30-14:45 น. พักรับประทานอาหารว่าง

คณะวิทยากร:

***วิทยากรอาจเปลียนแปลงได้ตามความเหมาะสม***

 อ.ธนพัฒน์ อินทรเทศ

o บริษัท ซี เอ ที เครน เซอร์วสิ เซส จํากัด.
o อนุ กรรมการ คณะอนุ กรรมการวิศวกรรมยกหิวและปั นจันไทย

 อ.ธีรศักดิ เจริญ

o วิศวกร การไฟฟ้ าส่วนภูมิภาค
o อนุ กรรมการ คณะอนุ กรรมการวิศวกรรมยกหิวและปั นจันไทย

 อ.ชาญชัย หาญภูมิพาณิช วิศวกร/กรรมผูจ้ ดั การ บริษัท เบรวินี (ประเทศไทย) จํากัด
อนุ กรรมการ คณะอนุ กรรมการวิศวกรรมยกหิวและปั นจันไทย
 อ. ณรงค์ศกั ดิ ดวงจันทร์

วิทยากรอบรม ประจํา บริษัท เอเชีย ไฟว์ จํากัด
ดีเวล็อป บริษัท ไฟว์บอนด์ จํากัด

 อ. อนันต์ เต็มเปี ยม

o อาจารย์ประจําวิชาไฮดรอลิกอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์

ภาพประกอบแผ่นพับ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
o วิทยากรบรรยายทีสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี ไทย ญีปุ่ น

-ใบสมัคร- การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
ระบบไฮดรอลิกพื้นฐานสําหรับรถปนจั่นและเครื่องจักรกลหนัก รุนที่ 3
ระหวางวันที่ 8 - 9 พฤษภาคม 2561

เวลา 09.00 –16.00 น. ณ หองประชุม อาคาร วสท.
จัดโดย คณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปนจั่นไทย วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ
ที่อยู (หนวยงาน/บริษัท) ..............................................................................................................................................................................
เลขที่ ............. หมูที่ ................................. อาคาร ....................................................... ซอย ......................................................................
ถนน ................................... ตําบล/แขวง ......................................................อําเภอ/เขต ...............................................................................
จังหวัด..................................... รหัสไปรษณีย ................................................ โทรศัพท ...............................................................................
โทรสาร ................................................................................ E-mail : .........................................................................................................
ผูประสานงานโดย ............................................................... โทรศัพท ........................................................................................................
เลขประจําตัวผูเสียภาษี .........................................................  สํานักงานใหญ  สาขา ......................................................................
ขอสํารองรายชื่อเขารวมอบรมดังตอไปนี้ (กรุณาเขียนชื่อ-นามสกุลตัวบรรจง เพื่อความถูกตองของวุฒิบัตร)
1) ชื่อ – นามสกุล ................................................................................... เลขที่สมาชิก วสท. ....................................................................
2) ชื่อ – นามสกุล .................................................................................. เลขที่สมาชิก วสท. ....................................................................
อัตราคาลงทะเบียน

 สมาชิก วสท.
 ขาราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ
 บุคคลทัว่ ไป

ชําระกอน
วันที่ 30 เมษายน 2561
4,500
5,200
6,000

ชําระหลัง
วันที่ 30 เมษายน 2561
5,000
5,800
6,600

(อัตรานี้รวมภาษีมูลคาเพิ่ม 7%, คาอาหารกลางวัน, อาหารวาง, เอกสารประกอบบรรยาย และ วสท.ไดรบั การยกเวนภาษีหัก ณ ที่จาย 3%)
การชําระเงิน
เช็ค
โอนเงิน

สั่งจายสมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยฯ
เขาบัญชีเงินฝากออมทรัพยของ สมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยฯ
 ธนาคารไทยพาณิชย

สาขาสี่แยกศรีวรา

เลขที่ 140-2-30221-6

 ธนาคารกรุงเทพ

สาขาสุรวงศ

เลขที่ 147-4-32388-6

 ธนาคารกรุงไทย

สาขาจามจุรีสแควส เลขที่ 162-0-09914-4

กรณีโอนเงินเงินเขาบัญชีธนาคาร กรุณาแฟกซหลักฐานการชําระเงิน พรอมระบุชื่อผูเขาอบรมที่อยูในการออกใบเสร็จ สงมาที่แฟกซ 0-2184-4662

สนใจเขารับการอบรมหรือตองการขอมูลเพิ่มเติมติดตอ คุณสุพรรณีย แสนภักดี
Tel : (02)184-4600 ถึง 9 ตอ 538 FAX:(02)184-4662
E-mail : supannee@eit.or.th หรือสมัครออนไลนที่ www.eit.or.th

คณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปนจัน่ ไทย
ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง

ระบบไฮดรอลิกพื้นฐานสําหรับรถปนจั่นและเครื่องจักรกลหนัก รุนที่ 3
(Hydraulic Basic System of Crane and Heavy Equipment)
ระหวางวันที่ 8 – 9 พฤษภาคม 2561
หลักการและเหตุผล:
ปั จจุบนั มีการใช้งานเครืองจักรทีใช้ระบบไฮดรอลิกในการขับเคลือนหรือส่งถ่ายกําลัง เช่น รถปั นจันและเครืองจักรกลหนักทีใช้ใน
งานก่อสร้างและงานอืนๆ จํานวนมาก ซึงใช้ระบบไฟฟ้ าเข้ามาควบคุมการทํางานในการส่งนํามันไฮดรอลิก โดยทัวไปมักจะพบว่า
สภาพของชินส่วนและอุปกรณ์ในระบบระบบไฮดรอลิก มีสภาพทีขาดการดูแลอย่างจริงจัง ซึงอาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในการ
ใช้งานของปั นจันและเครืองจักรดังกล่าว จึงจําเป็ นอย่างยิงทีวิศวกรผูต้ รวจสอบและผูท้ ีดูแลจะต้องมีความรูถ้ ึงหลักการทํางาน เทคนิ ค
การตรวจสอบระบบไฮดรอลิกและระบบไฟฟ้ าให้อยุใ่ นสภาพสมบูรณ์และพร้อมใช้งานได้อย่างปลอดภัย รวมทังสามารถวิเคราะห์สาเหตุ
ปั ญหาความผิดปกติทีอาจเกิดขึนในระบบดังกล่าวได้

วัตถุประสงค์ของการฝึ กอบรม:
 เพือให้เข้าใจหลักการทํางานของระบบไฮดรอลิก และระบบไฟฟ้าในรถปั นจันและเครืองจักรกลหนัก
 เป็ นแนวทางในการตรวจสอบและบํารุงรักษาระบบไฮดรอลิก และระบบไฟฟ้ าในรถปั นจันและเครืองจักรกลหนัก

 เป็ นแนวทางในการวิเคราะห์ปัญหาความผิดปกติทีอาจเกิดขึน เพือนําไปเป็ นข้อมูลในการแก้ไขและป้ องกันให้เกิดความปลอดภัย
ในการใช้งานมากยิงขึน

กลุ่มเป้ าหมายผูเ้ ข้าอบรม:

ผูจ้ ดั การฝ่ ายบํารุงรักษา  ผูจ้ ดั การแผนกวิศวกรรม  วิศวกรผูต้ รวจสอบ
 เจ้าหน้าทีความปลอดภัยในการทํางาน (จป.)  ช่างเทคนิ คผูด
้ ูแลการซ่อมบํารุง
 ผูค
้ วบคุมงานตรวจสอบปั นจัน
 ผูท
้ ีทํางานเกียวข้องกับปั นจันชนิ ดติดตังบนรถบรรทุก  ผูส้ นใจทัวไป


กําหนดการ
วันอังคารที พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.
08:30 – 09:00
09:00 – 12:00
12:00 – 13:00
13:00 – 16:00
16:00 – 16:30

ลงทะเบียน

การอ่านสัญลักษณ์ของวงจรระบบไฮดรอลิก

อุปกรณ์ทีสําคัญของระบบไฮดรอลิก
พักรับประทานอาหารกลางวัน

กรณีศึกษาและการวิเคราะห์ปัญหาผิดปกติทีเกิดขึน
-ปั ญหาทีเกิดขึนบ่อย -การชํารุดและความเสียหาย -แนวทางการป้ องกัน
ถาม – ตอบข้อสงสัย

วันพุธที 9 พฤษภาคม 2561 ณ ศูนย์ฝึกระบบไฮดรอลิก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระนคร (พระนครเหนือ)
07:30 – 08:00
08:00 – 09:00
09:00 – 12:00
12:00 – 13:00
13:00 – 14:30
14:45 – 16:30
หมายเหตุ:

ลงทะเบียน ที วสท.
เดินทางสู่ ศูนย์ฝึกอบรม ศูนย์ฝึกระบบไฮดรอลิก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระนคร (พระนครเหนื อ)
 หลักการทํางานของระบบไฮดรอลิก
 วงจรของระบบไฮดรอลิก
 สาธิตการต่อวงจรไฮดรอลิก, และไฟฟ้ า (WORKSHOP)
พักรับประทานอาหารกลางวัน
 ฝึ กปฏิบตั ิต่อวงจร (WORKSHOP)
 ทดสอบภาคปฏิบต
ั ิ
 สรุปและถาม – ตอบข้อสงสัย
เดินทางกลับ วสท.
เวลา 10:30 – 10:45 น. และ 14:30-14:45 น. พักรับประทานอาหารว่าง

คณะวิทยากร:

***วิทยากรอาจเปลียนแปลงได้ตามความเหมาะสม***

 อ.ธนพัฒน์ อินทรเทศ

o บริษัท ซี เอ ที เครน เซอร์วสิ เซส จํากัด.
o อนุ กรรมการ คณะอนุ กรรมการวิศวกรรมยกหิวและปั นจันไทย

 อ.ธีรศักดิ เจริญ

o วิศวกร การไฟฟ้ าส่วนภูมิภาค
o อนุ กรรมการ คณะอนุ กรรมการวิศวกรรมยกหิวและปั นจันไทย

 อ.ชาญชัย หาญภูมิพาณิช วิศวกร/กรรมผูจ้ ดั การ บริษัท เบรวินี (ประเทศไทย) จํากัด
อนุ กรรมการ คณะอนุ กรรมการวิศวกรรมยกหิวและปั นจันไทย
 อ. ณรงค์ศกั ดิ ดวงจันทร์

วิทยากรอบรม ประจํา บริษัท เอเชีย ไฟว์ จํากัด
ดีเวล็อป บริษัท ไฟว์บอนด์ จํากัด

 อ. อนันต์ เต็มเปี ยม

o อาจารย์ประจําวิชาไฮดรอลิกอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์

ภาพประกอบแผ่นพับ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
o วิทยากรบรรยายทีสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี ไทย ญีปุ่ น

-ใบสมัคร- การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
ระบบไฮดรอลิกพื้นฐานสําหรับรถปนจั่นและเครื่องจักรกลหนัก รุนที่ 3
ระหวางวันที่ 8 - 9 พฤษภาคม 2561

เวลา 09.00 –16.00 น. ณ หองประชุม อาคาร วสท.
จัดโดย คณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปนจั่นไทย วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ
ที่อยู (หนวยงาน/บริษัท) ..............................................................................................................................................................................
เลขที่ ............. หมูที่ ................................. อาคาร ....................................................... ซอย ......................................................................
ถนน ................................... ตําบล/แขวง ......................................................อําเภอ/เขต ...............................................................................
จังหวัด..................................... รหัสไปรษณีย ................................................ โทรศัพท ...............................................................................
โทรสาร ................................................................................ E-mail : .........................................................................................................
ผูประสานงานโดย ............................................................... โทรศัพท ........................................................................................................
เลขประจําตัวผูเสียภาษี .........................................................  สํานักงานใหญ  สาขา ......................................................................
ขอสํารองรายชื่อเขารวมอบรมดังตอไปนี้ (กรุณาเขียนชื่อ-นามสกุลตัวบรรจง เพื่อความถูกตองของวุฒิบัตร)
1) ชื่อ – นามสกุล ................................................................................... เลขที่สมาชิก วสท. ....................................................................
2) ชื่อ – นามสกุล .................................................................................. เลขที่สมาชิก วสท. ....................................................................
อัตราคาลงทะเบียน

 สมาชิก วสท.
 ขาราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ
 บุคคลทัว่ ไป

ชําระกอน
วันที่ 30 เมษายน 2561
4,500
5,200
6,000

ชําระหลัง
วันที่ 30 เมษายน 2561
5,000
5,800
6,600

(อัตรานี้รวมภาษีมูลคาเพิ่ม 7%, คาอาหารกลางวัน, อาหารวาง, เอกสารประกอบบรรยาย และ วสท.ไดรบั การยกเวนภาษีหัก ณ ที่จาย 3%)
การชําระเงิน
เช็ค
โอนเงิน

สั่งจายสมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยฯ
เขาบัญชีเงินฝากออมทรัพยของ สมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยฯ
 ธนาคารไทยพาณิชย

สาขาสี่แยกศรีวรา

เลขที่ 140-2-30221-6

 ธนาคารกรุงเทพ

สาขาสุรวงศ

เลขที่ 147-4-32388-6

 ธนาคารกรุงไทย

สาขาจามจุรีสแควส เลขที่ 162-0-09914-4

กรณีโอนเงินเงินเขาบัญชีธนาคาร กรุณาแฟกซหลักฐานการชําระเงิน พรอมระบุชื่อผูเขาอบรมที่อยูในการออกใบเสร็จ สงมาที่แฟกซ 0-2184-4662

สนใจเขารับการอบรมหรือตองการขอมูลเพิ่มเติมติดตอ คุณสุพรรณีย แสนภักดี
Tel : (02)184-4600 ถึง 9 ตอ 538 FAX:(02)184-4662
E-mail : supannee@eit.or.th หรือสมัครออนไลนที่ www.eit.or.th

