
 

คณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปนจัน่ไทย 

ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล 

วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ 
      

 

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง 

ระบบไฮดรอลิกพื้นฐานสําหรับรถปนจั่นและเครื่องจักรกลหนัก  รุนท่ี 3 
(Hydraulic Basic System of Crane and Heavy Equipment) 

ระหวางวันที่  7 – 8  สิงหาคม  2561 
หลกัการและเหตผุล: 
     ปัจจุบนัมีการใชง้านเครืองจกัรทีใชร้ะบบไฮดรอลิกในการขบัเคลือนหรือส่งถ่ายกาํลงั เช่น รถปันจนัและเครืองจกัรกลหนักทีใชใ้น

งานก่อสรา้งและงานอนืๆ จาํนวนมาก ซึงใชร้ะบบไฟฟ้าเขา้มาควบคุมการทาํงานในการส่งนํามนัไฮดรอลิก  โดยทวัไปมกัจะพบว่า

สภาพของชนิส่วนและอุปกรณใ์นระบบระบบไฮดรอลิก มีสภาพทีขาดการดูแลอยา่งจริงจงั ซงึอาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภยัในการ

ใชง้านของปันจนัและเครืองจกัรดงักล่าว จึงจาํเป็นอยา่งยงิทีวิศวกรผูต้รวจสอบและผูที้ดูแลจะตอ้งมีความรูถึ้งหลกัการทาํงาน  เทคนิค

การตรวจสอบระบบไฮดรอลิกและระบบไฟฟ้าใหอ้ยุใ่นสภาพสมบูรณ์และพรอ้มใชง้านไดอ้ยา่งปลอดภยั รวมทงัสามารถวิเคราะหส์าเหตุ

ปัญหาความผิดปกติทีอาจเกิดขนึในระบบดงักล่าวได ้

วตัถุประสงคข์องการฝึกอบรม: 
 เพือใหเ้ขา้ใจหลกัการทาํงานของระบบไฮดรอลิก และระบบไฟฟ้าในรถปันจนัและเครืองจกัรกลหนัก 

 เป็นแนวทางในการตรวจสอบและบาํรุงรกัษาระบบไฮดรอลิก และระบบไฟฟ้าในรถปันจนัและเครืองจกัรกลหนัก 

 เป็นแนวทางในการวิเคราะหปั์ญหาความผิดปกติทีอาจเกิดขนึ เพือนําไปเป็นขอ้มูลในการแกไ้ขและป้องกนัใหเ้กดิความปลอดภยั

ในการใชง้านมากยงิขนึ 

กลุ่มเป้าหมายผูเ้ขา้อบรม:  ผูจ้ดัการฝ่ายบาํรุงรกัษา      ผูจ้ดัการแผนกวิศวกรรม     วิศวกรผูต้รวจสอบ     

 เจา้หน้าทีความปลอดภยัในการทาํงาน (จป.)    ช่างเทคนิคผูดู้แลการซ่อมบาํรุง    ผูค้วบคุมงานตรวจสอบปันจนั   

  ผูที้ทาํงานเกยีวขอ้งกบัปันจนัชนิดติดตงับนรถบรรทุก     ผูส้นใจทวัไป 

กาํหนดการ 
วนัองัคารท ี  สิงหาคม 2561   ณ  หอ้งประชุม อาคาร วสท. 
08:30 – 09:00 ลงทะเบียน 

09:00 – 12:00 

 
 การอา่นสญัลกัษณข์องวงจรระบบไฮดรอลิก 

 อุปกรณที์สาํคญัของระบบไฮดรอลิก   

12:00 – 13:00 พกัรบัประทานอาหารกลางวนั 

13:00 – 16:00 

 
 กรณีศึกษาและการวิเคราะหปั์ญหาผิดปกติทีเกิดขนึ 

-ปัญหาทีเกิดขนึบ่อย     -การชาํรุดและความเสียหาย    -แนวทางการป้องกนั 

16:00 – 16:30 ถาม – ตอบขอ้สงสยั 

วนัพุธที  สิงหาคม  2561  ณ   ศูนยฝึ์กระบบไฮดรอลิก มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระนคร (พระนครเหนือ) 
07:30 – 08:00 ลงทะเบียน ที วสท. 

08:00 – 09:00 เดินทางสู่ ศูนยฝึ์กอบรม ศูนยฝึ์กระบบไฮดรอลิก มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระนคร (พระนครเหนือ) 

09:00 – 12:00 

 
 หลกัการทาํงานของระบบไฮดรอลิก     วงจรของระบบไฮดรอลิก 

 สาธิตการต่อวงจรไฮดรอลิก, และไฟฟ้า  (WORKSHOP) 

12:00 – 13:00 พกัรบัประทานอาหารกลางวนั 

13:00 – 14:30  ฝึกปฏิบติัต่อวงจร (WORKSHOP)   ทดสอบภาคปฏบิติั 

   สรุปและถาม – ตอบขอ้สงสยั 

14:45 – 16:30 เดินทางกลบั วสท. 
หมายเหตุ: เวลา 10:30 – 10:45 น. และ 14:30-14:45 น. พกัรบัประทานอาหารว่าง 

 



 
 

  
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

คณะวิทยากร:   ***วทิยากรอาจเปลียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม*** 
 อ.ธนพฒัน์ อินทรเทศ  

 

o บริษัท ซี เอ ที เครน เซอรว์สิเซส จาํกดั. 

o อนุกรรมการ คณะอนุกรรมการวศิวกรรมยกหิวและปันจนัไทย  

 
 

 อ.ธีรศกัดิ เจริญ o วิศวกร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

o อนุกรรมการ คณะอนุกรรมการวศิวกรรมยกหิวและปันจนัไทย  

 
 อ.ชาญชยั  หาญภูมิพาณิช วิศวกร/กรรมผูจ้ดัการ บริษัท เบรวนีิ (ประเทศไทย) จาํกดั  

อนุกรรมการ คณะอนุกรรมการวศิวกรรมยกหิวและปันจนัไทย 

 
 อ. ณรงคศ์กัดิ ดวงจนัทร ์ วิทยากรอบรม ประจาํ บริษัท เอเชีย ไฟว ์จาํกดั 

ดีเวล็อป บริษัท ไฟวบ์อนด ์จาํกดั  

 

 
 อ. อนันต ์เต็มเปียม  o อาจารยป์ระจาํวิชาไฮดรอลิกอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร ์

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

o วิทยากรบรรยายทีสมาคมส่งเสริมเทคโนโลย ีไทย ญปุ่ีน  

 
ภาพประกอบแผ่นพบั 



 
 

  
   

-ใบสมัคร- การอบรมเชงิปฏบิัติการเรื่อง 

 ระบบไฮดรอลกิพ้ืนฐานสําหรับรถปนจั่นและเครื่องจักรกลหนัก  รุนที่ 3 

ระหวางวันที่  7- 8  สงิหาคม  2561  

เวลา 09.00 –16.00 น.  ณ หองประชุม อาคาร วสท. 

จัดโดย คณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปนจั่นไทย  วศิวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ 
 

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

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

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

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

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

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

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

ขอสํารองรายช่ือเขารวมอบรมดังตอไปนี ้ (กรุณาเขียนชื่อ-นามสกุลตัวบรรจง เพื่อความถูกตองของวุฒบิัตร) 

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

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

อัตราคาลงทะเบยีน 

 ชําระกอน    

วันที่ 31 กรกฎาคม  2561 

ชําระหลัง 

วันที่ 31 กรกฎาคม  2561 

 สมาชิก วสท.  4,500 5,000 

 ขาราชการ / พนักงานรฐัวสิาหกจิ  5,200 5,800 

 บุคคลทั่วไป 6,000 6,600 

(อตัรานี้รวมภาษมูีลคาเพิ่ม 7%, คาอาหารกลางวัน, อาหารวาง, เอกสารประกอบบรรยาย และ วสท.ไดรบัการยกเวนภาษหีัก ณ ที่จาย 3%) 

การชําระเงนิ 

เช็ค        สั่งจายสมาคมวศิวกรรมสถานแหงประเทศไทยฯ 

โอนเงนิ  เขาบัญชีเงนิฝากออมทรัพยของ สมาคมวศิวกรรมสถานแหงประเทศไทยฯ   

 ธนาคารไทยพาณชิย  สาขาสี่แยกศรวีรา เลขที่ 140-2-30221-6  

 ธนาคารกรุงเทพ  สาขาสุรวงศ  เลขที่ 147-4-32388-6 

 ธนาคารกรุงไทย   สาขาจามจุรสีแควส เลขที่ 162-0-09914-4 

กรณโีอนเงนิเงนิเขาบัญชีธนาคาร กรุณาแฟกซหลักฐานการชําระเงนิ พรอมระบุชื่อผูเขาอบรมท่ีอยูในการออกใบเสร็จ สงมาที่แฟกซ 0-2184-4662 

 

สนใจเขารับการอบรมหรอืตองการขอมลูเพ่ิมเตมิตดิตอ  คุณสุพรรณยี  แสนภักด ี

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

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


