
 

 โครงการอบรมเรื่อง  

เทคนิคการบำรุงรักษางานหล่อลื่น ในเครื่องจักรกลหนักและเครื่องจักรงานก่อสร้าง 
Lubrication Technic for Heavy Machineries and Construction Machineries   

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 
เวลา 09.00-16.00 น.อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom 

หลักการและเหตุผล: 
 75% ของความเสียหายที่เกิดขึ้นกับเครื่องจักรกลที่ใช้สารหล่อลื่นนั้น อันเนื่องมาจากสิ่งสกปรกปนเปื้อนในสารหล่อ
ลื่น, การหล่อลื่นที่ผิดวิธี และการเสื่อมสภาพของสารหล่อลื่นก่อนเวลาอันควร โดยอาจเกิดจากความไม่เข้าใจอย่างลึกซึ้งของ
ผู้ควบคุมเครื่องจักรกลและการบำรุงรักษาที่ไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสม ซึ่งจะทำให้เครื่องจักรกลเกิดการหยุดกะทันหัน 
(Breakdown) ได ้
    การเลือกน้ำมันหล่อลื่นและจาระบีให้ถูกต้องเหมาะสมกับเครื่องจักร จึงเป็นสิ่งสำคัญและควรพิจารณาให้เหมาะกับ
การใช้งาน ซึ่งจะส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของระบบหล่อลื่นของเครื่องจักรให้สามารถทำงานได้อย่างเต็มศักยภาพ 
ทั้งยังรักษาอายุของเครื่องจักรได้ยาวนานขึ้นอีกด้วย ซึ่งในหลักสูตรนี้จะช่วยให้ผู้เข้าอบรมได้พัฒนาความรู้ความเข้าใจและ
นำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง เพ่ือนำความรู้ไปประยุกต์ใช้งานจริง ในการลดต้นทุนการบำรุงรักษา เพิ่มพูนการผลิต และนำมา
ซึ่งผลกำไรเพิ่มขึ้น 

วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม: 
  เข้าใจและเห็นถึงความสำคัญและประโยชน์ของการหล่อลื่นเครื่องจักร 
  เพ่ือให้สามารถประยุกตใ์ช้เทคนิคการเลือกใช้น้ำมันหล่อลื่นและจาระบีให้เหมาะสมกับเครื่องจักร  
  เพ่ือให้สามารถวิเคราะห์ผลการทดสอบคุณภาพน้ำมันหล่อลื่นที่ใช้งานแล้ว 
  เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการจัดการดูแลและบำรุงรักษาระบบหล่อลื่นเครื่องจักร 

กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าอบรม: 
- ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุง                                                    - วิศวกรซ่อมบำรุง 
- ผู้ที่สนใจเรื่องโครงการลดต้นทุนการบำรุงรักษา                       - ช่างเทคนิคผู้ดูแลการซ่อมบำรุง   

กำหนดการอบรม 

 
คณะอนุกรรมการวิศวกรรมเคร่ืองจักรหนักและเคร่ืองจักรท่ีใช้ในงานก่อสร้าง 

ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล 
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ ์

 

วันที ่25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566     อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom 
08:30 – 09:00 น. เข้าระบบ Zoom  
09:00 – 12:00 น. 

 
   ความสำคัญของการหล่อลื่น ประเภทและคุณสมบัติของสารหล่อลื่น 
   การเลือกใช้น้ำมนัไฮดรอลิก, น้ำมันเครื่อง น้ำมนัเกียร์และนำ้มันระบบสง่กำลงั 
   การจัดการดูแลและบำรุงรักษาระบบหล่อลื่นเครื่องจักร 

ภาคทฤษฎ ี

12:00 – 13:00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  
13:00 – 16:00 น. 

 
   การวิเคราะห์ผลการทดสอบคุณภาพนำ้มันหล่อลืน่ที่ใชง้านแล้ว 
   ประเภทและคุณสมบัติของจาระบี, การเลือกใช้จาระบีกับเคร่ืองจักรอย่างถูกต้อง
เหมาะสม 
   กรณีศึกษา :การบำรุงรักษาระบบหล่อลืน่ที่มีประสิทธิภาพ 

ภาคทฤษฎี 

16:00 – 16:30 น.    ถาม – ตอบข้อสงสัย และทำแบบทดสอบหลังอบรม  

PDU 12 หน่วย 

 



 วิทยากรโดย 
 
 อ.กรกช ร่มเย็น 
 ผู้จัดการฝ่ายวิศวรรม (Engineering Manager) บริษัท เมโทรลูบริคแคนท์ จำกัด  
ผ่านการอบรมหลักสูตรวิศวกรที่ปรึกษาน้ำมันหล่อลื่นและจาระบีจาก Shell Lubricants 
-  Shell Lube Academy Training and Workshop 
-  Lubricants Workshops: Shell Technical Training Failure Diagnosis  
and Problem solving 
- Hydraulic Tribology Seminar 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
  

สแกน QR Code  
เพื่อสมัครอบรม 

 

 

 



ใบสมัคร-อบรมเรื่อง- 
เทคนิคการบำรุงรักษางานหล่อลื่น ในเครื่องจักรกลหนักและเครื่องจักรงานก่อสร้าง รุ่นที่ 2 
(Lubrication Technic for Heavy Machineries and Construction Machineries)   

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 
เวลา 09.00-16.00 น. อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom 

จัดโดย คณะอนุกรรมการวิศวกรรมเครื่องจักรหนักและเครื่องจักรที่ใช้ในงานก่อสร้าง 
ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ที่อยู่ (หน่วยงาน/บริษัท) .............................................................................................................................................................................  

เลขที่ ........................ หมูท่ี่ ................................ 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   ...........................................................................................  เลขทีส่มาชิก วสท.  ......................................................  

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

  สมาชิก วสท./นศ.ป.ตรี 1,200 บาท/ท่าน 
  ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 1,500 บาท/ท่าน 
  บุคคลทั่วไป 1,500 บาท/ท่าน 

 
ข้อปฏิบัติกรณีการยกเลิก อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ทั้งในและต่างประเทศ และได้ชำระเงนิค่าลงทะเบียนก่อนล่วงหน้า ดังนี้ 

1. กรณี วสท. เป็นผู้ยกเลิกเนื่องจากเหตุใดก็ตาม จะคืนเงินให้กับลูกค้าเต็มจำนวน 
2. กรณีลูกค้าได้ลงทะเบียน (ชำระเงินแล้ว) แจ้งยกเลิกเนื่องจากเหตุใดก็ตามขอให้ถือปฏิบัติดังต่อไปนี ้

-  แจ้งยกเลิกก่อนวันจัด อบรม สัมมนา ดงูาน  30 วนั คืนเงนิให้เต็มจำนวนของค่าลงทะเบยีน  
-  แจ้งยกเลิกก่อนวันจัด อบรม สัมมนา ดงูาน  15 วัน คืนเงนิให้ 80% ของค่าลงทะเบียน 
-  แจ้งยกเลิกก่อนวันจัด อบรม สัมมนา ดงูาน   7 วัน คืนเงนิให้ 50% ของค่าลงทะเบียน 
-  แจ้งยกเลิกก่อนวันจัด อบรม สัมมนา ดงูาน   3 วัน  หรือภายในวันจัดงาน ไม่คืนคา่ลงทะเบยีน 

 

การชำระเงิน 

โอนเงิน    เข้าบัญชีเงนิฝากออมทรัพย์ของ    สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาสภากาชาดไทย   เลขที่ 045-2-03026-1  
 ธนาคารกรุงเทพ  สาขาสุรวงศ์        เลขที่ 147-4-32388-6 

กรณีโอนเงินเงินเข้าบัญชีธนาคาร กรุณาแฟกซ์หลักฐานการชำระเงิน พร้อมระบุชื่อผู้เข้าอบรม ท่ีอยู่ในการออกใบเสร็จ ส่งมาท่ีแฟกซ์ 0-2184-4662 
 

  สนใจเข้ารับการอบรมหรือต้องการข้อมูลเพ่ิมเติมติดต่อ คุณสราญรัตน์  พงษ์ต้น 
Tel:(02)184-4600 ถึง 9 ต่อ 526, FAX:(02)184-4662 E-mail : saranrat@eit.or.th , Website : www.eit.or.th 

PDU 12 หน่วย 
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