
 

คณะอนุกรรมการวิศวกรรมเครื่องจักรกลหนัก 
และเครื่องจักรที่ใช้ในงานก่อสรา้ง 

ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล 
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์       

 

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง 

ระบบไฮดรอลิกพื้นฐานส าหรับรถปั้นจั่นและเครื่องจักรกลหนัก  รุ่นที่ 5 
(Hydraulic Basic System of Crane and Heavy Equipment) 

ระหว่างวันที่  18 – 19 สิงหาคม พ.ศ. 2563 
หลกัการและเหตผุล: 

     ปัจจุบนัมีการใชง้านเคร่ืองจกัรท่ีใชร้ะบบไฮดรอลิกในการขบัเคล่ือนหรือส่งถ่ายก าลงั เช่น รถป้ันจัน่และเคร่ืองจกัรกลหนักท่ีใชใ้น

งานก่อสรา้งและงานอื่นๆ จ านวนมาก ซ่ึงใชร้ะบบไฟฟ้าเขา้มาควบคุมการท างานในการส่งน ้ามนัไฮดรอลิก  โดยทัว่ไปมกัจะพบว่า

สภาพของช้ินส่วนและอุปกรณใ์นระบบระบบไฮดรอลิก มีสภาพท่ีขาดการดูแลอยา่งจริงจงั ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภยัในการ

ใชง้านของป้ันจัน่และเคร่ืองจกัรดงักล่าว จึงจ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีวิศวกรผูต้รวจสอบและผูท่ี้ดูแลจะตอ้งมีความรูถึ้งหลกัการท างาน  เทคนิค

การตรวจสอบระบบไฮดรอลิกและระบบไฟฟ้าใหอ้ยุใ่นสภาพสมบูรณแ์ละพรอ้มใชง้านไดอ้ยา่งปลอดภยั รวมทั้งสามารถวิเคราะหส์าเหตุ

ปัญหาความผิดปกติท่ีอาจเกิดขึ้ นในระบบดงักล่าวได ้

วตัถุประสงคข์องการฝึกอบรม: 

 เพื่อใหเ้ขา้ใจหลกัการท างานของระบบไฮดรอลิก และระบบไฟฟ้าในรถป้ันจัน่และเคร่ืองจกัรกลหนัก 

 เป็นแนวทางในการตรวจสอบและบ ารุงรกัษาระบบไฮดรอลิก และระบบไฟฟ้าในรถป้ันจัน่และเคร่ืองจกัรกลหนัก 

 เป็นแนวทางในการวิเคราะหปั์ญหาความผิดปกติท่ีอาจเกิดขึ้ น เพื่อน าไปเป็นขอ้มลูในการแกไ้ขและป้องกนัใหเ้กิดความปลอดภยั
ในการใชง้านมากยิง่ขึ้ น 

กลุ่มเป้าหมายผูเ้ขา้อบรม:  ผูจ้ดัการฝ่ายบ ารุงรกัษา      ผูจ้ดัการแผนกวิศวกรรม     วิศวกรผูต้รวจสอบ     

 เจา้หน้าท่ีความปลอดภยัในการท างาน (จป.)    ช่างเทคนิคผูดู้แลการซ่อมบ ารุง    ผูค้วบคุมงานตรวจสอบป้ันจัน่   

  ผูท่ี้ท างานเกี่ยวขอ้งกบัป้ันจัน่ชนิดติดตั้งบนรถบรรทุก     ผูส้นใจทัว่ไป 

ก าหนดการ 

วนัองัคารที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2563  ณ  หอ้งประชุม อาคาร วสท. 

08:30 – 09:00 ลงทะเบียน 

09:00 – 12:00 

 

 การอา่นสญัลกัษณข์องวงจรระบบไฮดรอลิก 

 อุปกรณท่ี์ส าคญัของระบบไฮดรอลิก   

12:00 – 13:00 พกัรบัประทานอาหารกลางวนั 

13:00 – 16:00 

 

 กรณีศึกษาและการวิเคราะหปั์ญหาผิดปกติท่ีเกิดขึ้ น 

-ปัญหาท่ีเกิดขึ้ นบ่อย     -การช ารุดและความเสียหาย    -แนวทางการป้องกนั 

16:00 – 16:30 ถาม – ตอบขอ้สงสยั 

วนัพุธที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2563   

ณ   ศูนยฝึ์กระบบไฮดรอลิก มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระนคร (พระนครเหนือ) 

07:30 – 08:00 ลงทะเบียน ท่ี วสท. 

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

09:00 – 12:00 

 

 หลกัการท างานของระบบไฮดรอลิก     วงจรของระบบไฮดรอลิก 

 สาธิตการต่อวงจรไฮดรอลิก, และไฟฟ้า  (WORKSHOP) 

12:00 – 13:00 พกัรบัประทานอาหารกลางวนั 

13:00 – 14:30  ฝึกปฏบิติัต่อวงจร (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:   ***วิทยากรอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม*** 

 อ.ธนพฒัน์ อินทรเทศ  

 

o บริษัท ซี เอ ที เครน เซอรว์สิเซส จ ากดั. 

o อนุกรรมการ คณะอนุกรรมการวศิวกรรมยกหิ้ วและป้ันจัน่ไทย  

 

 

 อ.ธีรศกัด์ิ เจริญ o วศิวกร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

o อนุกรรมการ คณะอนุกรรมการวศิวกรรมยกหิ้ วและป้ันจัน่ไทย  

 

 อ.ชาญชยั  หาญภูมิพาณิช วศิวกร/กรรมผูจ้ดัการ บริษัท เบรวน่ีิ (ประเทศไทย) จ ากดั  

อนุกรรมการ คณะอนุกรรมการวศิวกรรมยกหิ้ วและป้ันจัน่ไทย 

 

 อ. ณรงคศ์กัด์ิ ดวงจนัทร ์ วทิยากรอบรม ประจ า บริษัท เอเชีย ไฟว ์จ ากดั 

ดีเวล็อป บริษัท ไฟวบ์อนด ์จ ากดั  

 

 

 อ. อนันต ์เต็มเป่ียม  o อาจารยป์ระจ าวชิาไฮดรอลิกอุตสาหกรรม คณะวศิวกรรมศาสตร ์

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

o วทิยากรบรรยายท่ีสมาคมส่งเสริมเทคโนโลย ีไทย ญ่ีปุ่น  

 

ภาพประกอบแผ่นพบั 



 

 

  
   

 

 

-ใบสมัคร- การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง 

 ระบบไฮดรอลิกพื้นฐานส าหรับรถปั้นจั่นและเครื่องจักรกลหนัก  รุ่นที่ 5 

ระหว่างวันท่ี  18 – 19 สิงหาคม  พ.ศ. 2563   เวลา 09.00 –16.00 น. 

จัดโดย      คณะอนุกรรมการวิศวกรรมเครื่องจักรกลหนัก และเครื่องจักรท่ีใชใ้นงานก่อสรา้ง  วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ 
 

ที่อยู่ (หน่วยงาน/บริษทั)   ..............................................................................  

เลขที ่...... หมูท่ี ่............... อาคาร  ........................  ซอย   ...............................  

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

จังหวดั .................  รหัสไปรษณีย ์...................... โทรศพัท ์....................................  

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

ผู้ประสานงานโดย .............................  โทรศัพท์   ..............................................  

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษ ี .........................   ส านักงานใหญ ่   สาขา .............................  

ขอส ำรองรำยชื่อเข้ำร่วมอบรมดังต่อไปนี้       (กรุณาเขียนช่ือ-นามสกุลตัวบรรจง เพ่ือความถูกต้องของวุฒิบัตร) 

1)  ชือ่ – นามสกุล   ...............................  เลขทีส่มาชกิ วสท.  ..........................  

2)  ชือ่ – นามสกุล   ...............................  เลขทีส่มาชกิ วสท.  ..........................  
 

อัตรำค่ำลงทะเบียน 
(อัตรานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, ค่าอาหารกลางวัน,

อาหารว่าง, เอกสารประกอบบรรยาย  
และ วสท.ได้รับการยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%) 

ช ำระกอ่น    
วันที ่10 สิงหำคม พ.ศ.2563 

ช ำระหลัง 
วันที ่10 สิงหำคม พ.ศ.2563 

 สมาชิก วสท.  4,500 5,000 
 ข้าราชการ / พนกังานรัฐวิสาหกิจ  5,500 6,000 
 บุคคลทัว่ไป 6,500 7,000 

ฟรีสมาชิก วสท. 1 ปี  ส ำหรับผู้เข้ำร่วมอบรมที่ช ำระค่ำลงทะเบียนในอัตรำบุคคลทั่วไป   
ดำวน์โหลดใบสมัครสมำชิกได้ที่  www.eit.or.th   พร้อมแนบเอกสำรประกอบกอบ และยื่นใบสมคัรในวันอบรมเท่ำนั้น 

 

การช าระเงนิ 

เช็ค        สั่งจ่ายสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ 

โอนเงนิ  เข้าบัญชเีงินฝากออมทรัพย์ของ สมาคมวิศวกรรมสถานแหง่ประเทศไทยฯ   

 ธนาคารไทยพาณิชย ์ สาขาสี่แยกศรีวรา เลขท่ี 140-2-30221-6  

 ธนาคารกรุงเทพ  สาขาสุรวงศ ์ เลขท่ี 147-4-32388-6 

กรณีโอนเงินเงินเข้าบัญชีธนาคาร กรุณาแฟกซ์หลักฐานการช าระเงิน พรอ้มระบุชื่อผู้เข้าอบรมท่ีอยู่ในการออกใบเสร็จ ส่งมาที่แฟกซ์ 0-2184-4662 
 

สนใจเข้ารับการอบรมหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมตดิต่อ 

คุณสุพรรณยี์  แสนภักดี Tel : (02)184-4600 ถงึ 9 ต่อ 538  E-mail : supannee@eit.or.th 

หรือ คุณสราญรัตน์ พงษ์ตน้ Tel : (02)184-4600 ถงึ 9 ต่อ 526  E-mail: saranrat@eit.or.th 

FAX:(02)184-4662  หรอืสมคัรออนไลน์ที่ www.eit.or.th 

http://www.eit.or.th/
mailto:supannee@eit.or.th
http://www.eit.or.th/

