
 

 

การอบรมเร่ือง  การวดัวเิคราะห์และแก้ปัญหาการส่ันของเคร่ืองจักรกล  เพ่ือการบ ารุงรักษาและประสิทธิภาพ 

ระหว่างวนัที ่ 1-2 สิงหาคม  2562  (เล่ือนมาจากวนัที่ 19-20  กรกฎาคม 2562) 

ณ หอ้งประชุม  อาคาร วสท. 

จดัโดย  คณะกรรมการสาขาวศิวกรรมเคร่ืองกล  วศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ ์(วสท.) 
 

หลกัการและเหตุผล 

 ในการผลิตเคร่ืองจกัรกลหมุน เช่น พดัลม เคร่ืองสูบน ้า และคอมเพรสเซอร์เป็นตน้จะมีมวลท่ีไม่สมดุลรอบจุดหมุน  

เน่ืองมาจากความไม่สม ่าเสมอของวสัดุท่ีใชท้ า ความไม่สมมาตรของช้ินงาน การสึกหรอของอุปกรณ์ หรือการต่อช้ินงานเยื้อง

ศูนยก์นั จึงท าใหเ้กิดการสัน่สะเทือนข้ึนเม่ือใชง้าน การสั่นสะเทือนท่ีเคร่ืองจกัรจะส่งต่อไปท่ีโครงสร้างท าใหอุ้ปกรณ์อ่ืนๆ  

ท่ีตั้งอยูบ่นโครงสร้างสัน่ตามไปดว้ยและยงัเกิดเสียงดงัรบกวนแก่ผูท้  างานดว้ย การสัน่สะเทือนของเคร่ืองจกัรจะรุนแรงข้ึนเม่ือ

ความเร็วรอบของเคร่ืองจกัรหรือความถ่ีของแรงท่ีกระท าไปตรงกบัความถ่ีธรรมชาติของเคร่ืองจกัรหรือโครงสร้างโดยการสัน่

สามารถขยายเพ่ิมข้ึนถึง 10 เท่าตวัเป็นเหตุใหข้องเคร่ืองจกัรหรือโครงสร้างนั้น แตกหกัเสียหายได ้การตรวจวดั วิเคราะห์ และ

แกไ้ขปัญหาการสัน่สะเทือน รวมถึงการมีทกัษะในการใชเ้คร่ืองมือวดัการสัน่สะเทือน และการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนจริงใน

ภาคอุตสาหกรรม จึงมีความส าคญั 

 คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล  วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ เห็นวา่หลกัสูตรน้ีเป็นประโยชน ์ ต่อ

วิศวกร  ผูใ้ชง้าน  ตลอดจนผูส้นใจทัว่ไป  เพ่ือใหมี้ความรู้พ้ืนฐานระบบสัน่สะเทือน  ตรวจวดัและวิเคราะห์การสัน่สะเทือน 

ตลอดจนน าไปประยกุตใ์ชเ้พ่ือลดปัญหาท่ีเกิดจากการสัน่สะเทือน 

 

วทิยากรโดย รศ. ดร.วิทยา ยงเจริญ อาจารยภ์าควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

  นายสุพจน ์ตุงคเศรวงศ ์ ผูอ้  านวยการฝ่ายเทคนิคและมาตรวิทยา 

     บริษทั เมเชอร์โทรนิกซ์ จ ากดั           

  นายสารกิจ จูมวนัทา วิศวกรฝ่ายเคร่ืองมือวดัวิเคราะห์การสัน่ 

     บริษทั เมเชอร์โทรนิกซ์ จ ากดั 

 

 

 

 

         

ก าหนดการ 



วนัพฤหัสบดทีี่ 1 สิงหาคม  2562  

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน  

09.00 – 12.00 น. บรรยายหวัขอ้ 

 - นิยามของการสัน่ 

- ประโยชนแ์ละโทษของการสัน่ 

- องคป์ระกอบส าคญัของเคร่ืองจกัรต่อการสัน่ 

- ชนิดและแบบของการสัน่ 

- หลกัการท างานของหวัวดัการสัน่ (Accelerometer) และวิธีเลือกใชใ้หเ้หมาะกบังาน 

วิทยากรโดย นายสุพจน ์ตุงคเศรวงศ ์

12.00 – 13.00 น. พกัรับประทานอาหารกลางวนั 

13.00 – 16.30 น. บรรยายหวัขอ้ 

- เคร่ืองมือวัดวิเคราะห์การสัน่ของเคร่ืองจกัรกล 

- หลกัการติดตั้งหวัวดัการสัน่และวิธีการวดั 

- การก าหนดค่าการวดัวิเคราะห์ใหก้บัเคร่ืองวดัวิเคราะห์ 

- การอ่านค่าปัญหาการสัน่ 

 วิทยากรโดย นายสารกิจ จูมวนัทา 
 

วนัศุกร์ที่ 2 สิงหาคม  2562   

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน  

09.00 – 12.00 น. บรรยายหวัขอ้ 

- หลกัการวิเคราะห์ปัญหาของเคร่ืองจกัรกลแบบต่าง ๆ 

- การเลือกอุปกรณ์แกปั้ญหาการสัน่ 

- ตวัอยา่งวิธีแกปั้ญหาการสัน่ 

วิทยากรโดย รศ.ดร.วิทยา ยงเจริญ 

12.00 – 13.00 น. พกัรับประทานอาหารกลางวนั 

13.00 – 16.30 น. บรรยายหวัขอ้ 

- ปฎิบติัการวดัการสัน่ของชุดทดลอง (1-2) 

- ปฎิบติัการวิเคราะห์ปัญหาการสัน่ของชุดทดลอง (3-4) 

- ปฎิบติัการแกปั้ญหาการสัน่ของชุดทดลอง (5-6) 

วิทยากรโดย รศ.ดร.วิทยา ยงเจริญ   

     คุณสุพจน ์ตุงคเศรวงศ ์  

     คุณสารกิจ จูมวนัทา  



ใบสมคัรการอบรมเร่ือง 
การวดัวเิคราะห์และแก้ปัญหาการส่ันของเคร่ืองจักรกล  เพ่ือการบ ารุงรักษาและประสิทธิภาพ 

ระหว่างวนัที ่ 1-2 สิงหาคม  2562  (เล่ือนมาจากวนัที่ 19-20  กรกฎาคม 2562) 

ณ ห้องประชุม    อาคาร   วสท. 

จัดโดย  คณะกรรมการสาขาวศิวกรรมเคร่ืองกล  วิศวกรรสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) 

 

หน่วยงาน/บริษทั   ........................................................................................................................................................  

เลขท่ี ........................................  อาคาร.............................ซอย................................ถนน........................................... 

ต าบล/แขวง..........................................................................อ  าเภอ/เขต....................................................................... 

จงัหวดั.......................................................รหสั...................................โทรศพัท ์........................................................ 

โทรสาร...............................................................................E-mail: ........................................................................... 
ผูป้ระสานงาน  .....................................................................................โทรศพัท ์..................................................... 

เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี  ..........................................................    ส านกังานใหญ่    สาขา  ..............................  
 
ขอส ารองท่ีนัง่รายช่ือ   (กรุณาเขียนช่ือ-นามสกลุตวับรรจง เพ่ือความถูกตอ้งของวฒิุบตัร) 

ช่ือ-นามสกุล    1)   ...................................................................................  เลขท่ีสมาชิก วสท. ...................................... 

 2)   ...................................................................................  เลขท่ีสมาชิก วสท.   ......................................  

 3)   ................................................................................... เลขท่ีสมาชิก วสท.   .......................................  
 
 

ค่าลงทะเบียน 
   สมาชิก วสท.      4,300  บาท/ท่าน 
   ขา้ราชการ /พนกังานรัฐวสิาหกิจ   5,200  บาท/ท่าน 
   บุคคลทัว่ไป     6,000  บาท/ท่าน 
หมายเหตุ   
1. อตัราค่าลงทะเบียนรวมภาษีมูลคา่เพ่ิม 7%       
2. วสท. ไดรั้บการยกเวน้ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
3. ท่านท่ีช าระค่าลงทะเบียนในอตัราบุคคลทัว่ไป สามารถใชสิ้ทธ์ิสมคัรสมาชิก วสท.  
 ฟรี 1 ปี  (ดาวน์โหลดใบสมคัรสมาชิกไดท่ี้  www.eit.or.th )  พร้อมยืน่ในวนัอบรมเท่านั้น 
4.    ผูท่ี้ผา่นการสมัมนาจะไดรั้บการบนัทึกเป็นผลงานการศึกษาต่อเน่ือง (CPD)    18  หน่วย 
 

ข้อปฏิบัตกิรณีการยกเลกิ อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ทั้งในและต่างประเทศ และได้ช าระเงนิค่าลงทะเบียนก่อนล่วงหน้า ดงันี ้

   กรณี วสท. เป็นผูย้กเลิกเน่ืองจากเหตใุดก็ตาม จะคืนเงินใหก้บัลูกคา้เตม็จ านวน 



   กรณีลูกคา้ไดล้งทะเบียน (ช าระเงินแลว้) แจง้ยกเลิกเน่ืองจากเหตุใดก็ตามขอใหถื้อปฏิบติัดงัต่อไปน้ี 
 แจง้ยกเลิกก่อนวนัจดั อบรม สมัมนา ดูงาน  30 วนั  คืนเงินใหเ้ตม็จ านวนของค่าลงทะเบียน  

 แจง้ยกเลิกก่อนวนัจดั อบรม สมัมนา ดูงาน  15 วนั  คืนเงินให ้80% ของค่าลงทะเบียน 

 แจง้ยกเลิกก่อนวนัจดั อบรม สมัมนา ดูงาน   7 วนั คืนเงินให ้50% ของค่าลงทะเบียน 

 แจง้ยกเลิกก่อนวนัจดั อบรม สมัมนา ดูงาน   3 วนั  หรือภายในวนัจดังาน ไม่คืนค่าลงทะเบียน 
 

การช าระเงิน 
เงินสด  ณ  อาคาร วสท. / หนา้โตะ๊ลงทะเบียน  
เช็ค       สั่งจ่ายสมาคมวศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ 
โอนเงิน     เขา้บญัชีเงินฝากออมทรัพยข์อง    สมาคมวศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ   

 ธนาคารไทยพาณิชย ์สาขาสภากาชาดไทย    เลขท่ี  045-2-03026-1  
 ธนาคารกรุงเทพ สาขาสุรวงศ ์           เลขท่ี  147-4-32388-6 

หมายเหตุ :     กรณีโอนเงิน  กรุณา  fax  หลกัฐานการช าระเงินมาท่ี  โทรสาร 0-2319-2710-11 

ระบุช่ือโครงการฯ   ช่ือผูเ้ขา้ร่วม และท่ีอยูใ่นการจดัส่งใบเสร็จ 

 

ตดิต่อสอบถามและสมคัรได้ที่   คุณแสงดาว  การะภักดี 

โทร 0-2184-4600-9  ต่อ 523 

E-mail: sangdaw.eit@gmail.com 

 

 
 

 


