
  คณะอนุกรรมการวิศวกรรมเครื่องจักรกลหนัก 
และเครื่องจักรที่ใช้ในงานก่อสรา้ง 

ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล 
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

     PDU 6 หน่วย 

 

การอบรมเรื่อง 

ระบบไฮดรอลิกพื้นฐานสำหรับรถปั้นจั่นและเครื่องจักรกลหนัก  รุ่นที่ 7 
(Fundamental Hydraulic System of Cranes and Heavy Machinery) 

วันท่ี  11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 
อบรมออนไลน์ผา่นโปรแกรม ZOOM 

หลักการและเหตุผล: 
     ปัจจุบันมีการใช้งานเครื่องจักรที่ใช้ระบบไฮดรอลิกในการขับเคลื่อนหรือส่งถ่ายกำลัง เช่น รถป้ันจั่นและเครื่องจักรกลหนักท่ีใช้ในงาน
ก่อสร้างและงานอ่ืนๆ จำนวนมาก ซึ่งใช้ระบบไฟฟ้าเข้ามาควบคมุการทำงานในการส่งน้ำมันไฮดรอลิก  โดยทั่วไปมักจะพบว่าสภาพของช้ินส่วน
และอุปกรณ์ในระบบระบบไฮดรอลิก มีสภาพที่ขาดการดูแลอยา่งจรงิจัง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในการใช้งานของปั้นจั่นและ
เครื่องจักรดังกล่าว จึงจำเป็นอย่างยิ่งทีว่ิศวกรผู้ตรวจสอบและผู้ที่ดูแลจะต้องมีความรู้ถึงหลักการทำงาน  เทคนิคการตรวจสอบระบบไฮดรอลิก
และระบบไฟฟ้าให้อยุ่ในสภาพสมบูรณ์และพร้อมใช้งานได้อย่างปลอดภัย รวมทั้งสามารถวิเคราะห์สาเหตุปัญหาความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นใน
ระบบดงักลา่วได ้
วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม: 
• เพื่อให้เข้าใจหลักการทำงานเบื้องต้นของระบบไฮดรอลิก ในรถปั้นจัน่และเครื่องจักรกลหนัก 
• เป็นแนวทางในการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบไฮดรอลิก ในรถปัน้จั่นและเครื่องจักรกลหนัก 

• เป็นแนวทางในการวิเคราะห์ปัญหาความผดิปกติที่อาจเกดิขึ้น เพื่อนำไปเป็นข้อมลูในการแกไ้ขและป้องกันให้เกิดความปลอดภัยในการใช้
งานมากยิ่งข้ึน 

กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าอบรม:              

⚫ ผู้จัดการฝ่ายบำรุง                                        ⚫ ผู้จัดการแผนกวิศวกรรม                     ⚫ วิศวกรผู้ตรวจสอบ     
⚫ เจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยในการทำงาน (จป.)                  ⚫ ช่างเทคนิคผู้ดูแลการซ่อมบำรุง      ⚫ ผู้ควบคุมงานตรวจสอบปั้นจั่น   
⚫  ผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับปั้นจั่นชนิดติดตั้งบนรถบรรทุก       ⚫ ผู้สนใจทั่วไป 

กำหนดการ 
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565  Online ผ่านระบบ ZOOM 

08:30 – 09:00 ลงทะเบียน 
09:00 – 12:00 
 

• รูปสัญลักษณ์พื้นฐานของอุปกรณ์ในวงจรระบบไฮดรอลิก 
• อุปกรณ์หลักสำคญัของระบบไฮดรอลิก   
• วงจรไฮดรอลิคเบื้องต้น 

12:00 – 13:00 พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13:00 – 15:00 
15:00 – 15:30 

• ถาม - ตอบ เกี่ยวกับปัญหาที่พบบอ่ย และอื่นๆเดี่ยวกับระบบไฮดรอลิค 
• กรณีศึกษาและการวิเคราะห์ปญัหาผิดปกติทีเ่กิดขึ้น 

-ปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อย     -การชำรดุและความเสียหาย    -แนวทางการป้องกัน 
15:30 – 16:00 สรุปเนื้อหาสาระทั้งหมด 
 

 

คณะวิทยากร:   ***วิทยากรอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม*** 
อ.ธนพัฒน์  อินทรเทศ  

 
o กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซี เอ ที เครน เซอร์วิสเซส จำกัด. 
o อนุกรรมการฯ ในคณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกห้ิวและปั้นจั่น วสท. 
 

 
 



 

 

  
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

สแกน QR Code 
เพื่อสมัครอบรม  

   
อ.ชาญชัย  หาญภูมิพาณิช วิศวกร/กรรมผู้จัดการ บริษัท อัลฟ่ากอมม่า (ประเทศไทย) จำกดั  

อนุกรรมการฯ ในคณะอนุกรรมการวิศวกรรมเครื่องจักรกลหนัก และ
เครื่องจักรที่ใช้ในงานก่อสร้าง วสท. 

 
ภาพประกอบแผ่นพับ 



 

 

  
   

 
-ใบสมัคร- การอบรมเรื่อง 

 ระบบไฮดรอลิกพื้นฐานสำหรับรถปั้นจั่นและเครื่องจักรกลหนัก  รุ่นที่ 7 
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 –16.00 น. 

อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM 
จัดโดย คณะอนุกรรมการวิศวกรรมเครื่องจักรกลหนัก และเครื่องจักรที่ใช้ในงานก่อสร้าง  

ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล วสท.       
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ที่อยู่ (หน่วยงาน/บริษัท)   ......................................................................................................................................................................................  

เลขท่ี .............. หมู่ที ่.................................. อาคาร  ..........................................................  ซอย   ...........................................................................  

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

จังหวัด .......................................  รหัสไปรษณีย ์.................................................... โทรศัพท ์....................................................................................  

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

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

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี  ............................................................   สำนักงานใหญ่    สาขา .........................................................................  

ขอสำรองรายชื่อเข้าร่วมอบรมดังต่อไปนี้  (กรุณาเขียนชื่อ-นามสกุลตัวบรรจง เพื่อความถูกต้องของวุฒิบัตร) 

1)  ชื่อ – นามสกลุ   ...............................................................................  เลขที่สมาชิก วสท.  .................................................................  

2)  ชื่อ – นามสกลุ   ...............................................................................  เลขที่สมาชิก วสท.  .................................................................  

 

อัตราค่าลงทะเบียน 
(อัตรานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ วสท.ได้รับการยกเว้นภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3%) 

 สมาชิก วสท.  1,200 
 ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ  1,500 
 บุคคลทั่วไป 1,500 

เช็ค        สั่งจ่ายสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ 
โอนเงิน  เข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของ สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ   

• ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาสี่แยกศรีวรา เลขท่ี 140-2-30221-6  
• ธนาคารกรุงเทพ  สาขาสรุวงศ ์  เลขท่ี 147-4-32388-6 

กรณีโอนเงินเงินเข้าบัญชีธนาคาร กรุณาแฟกซ์หลักฐานการชำระเงิน พร้อมระบุชื่อผู้เข้าอบรมท่ีอยู่ในการออกใบเสร็จ ส่งมาที่แฟกซ์ 0-2184-4662 
ข้อปฏิบัติกรณีการยกเลิก อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ทั้งในและต่างประเทศ และได้ชำระเงินค่าลงทะเบียนก่อนล่วงหน้า ดังนี้ 

1. กรณี วสท. เป็นผู้ยกเลิกเนื่องจากเหตุใดก็ตาม จะคืนเงินให้กับลูกค้าเต็มจำนวน 
2. กรณลีูกค้าได้ลงทะเบียน (ชำระเงินแล้ว) แจ้งยกเลิกเนื่องจากเหตุใดก็ตามขอให้ถือปฏิบัตดิังต่อไปนี้ 

-  แจ้งยกเลิกก่อนวันจัด อบรม สมัมนา ดูงาน  30 วัน  คืนเงินให้เต็มจำนวนของค่าลงทะเบียน  
-  แจ้งยกเลิกก่อนวันจัด อบรม สมัมนา ดูงาน  15 วัน  คืนเงินให้ 80% ของค่าลงทะเบียน 
-  แจ้งยกเลิกก่อนวันจัด อบรม สมัมนา ดูงาน   7 วัน คืนเงินให้ 50% ของค่าลงทะเบียน 
-  แจ้งยกเลิกก่อนวันจัด อบรม สมัมนา ดูงาน   3 วัน  หรือภายในวันจัดงาน ไม่คืนค่าลงทะเบียน 
 

 
สนใจเข้ารับการอบรมหรือต้องการข้อมูลเพ่ิมเติมติดต่อ 

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

mailto:saranrat@eit.or.th

