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หนังสือ งานเครื่องยนตเล็ก นี้ไดรวบรวมใบงานที่มีเนื้อหาครอบคลุมขั้นตอนปฏิบัติงานซอมบำรุง 

รักษาและบริการเคร่ืองยนตเล็กเบนซิน 2 จังหวะ เคร่ืองยนตเล็กเบนซิน 4 จังหวะ และเคร่ืองยนต 

เล็กดีเซลไวท้ังหมด ไดแก ระบบสตารต ระบบระบายความรอน  ระบบจุดระเบิด ระบบน้ำมันเช้ือเพลิง 

ระบบควบคุมความเร็ว และการตรวจสภาพช้ินสวนตางๆ ของเคร่ืองยนต ประกอบดวยจุดประสงค 

ขั้นตอน และผลสรุปจากการปฏิบัติงาน เหมาะสำหรับใชในการเรียนการสอนนักศึกษาระดับ ปวช. 

สาขาชางยนต และใชอางอิงในการปฏิบัติงานสำหรับชางยนต และผูสนใจทั่วไปที่ตองการใชงาน 

เครื่องยนตเล็กใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ประสานพงษ หาเรือนชีพ

ภาณุวัฒน จงวัฒนาพรชัย

ปัจจุบันดำรงตำแหนงอาจารย 3 ระดับ 8 ประจำแผนกวิชาชางยนต 
วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา เปนอาจารยผูสอนวิชาไฟฟารถยนต และวิชาไฟฟายานยนต
จบการศึกษาคณะครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอรและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
เขารับการฝกอบรมเร่ืองระบบเทคโนโลยีช้ันสูงของรถยนต NISSAN ท่ี บริษัท สยามนิสสัน จำกัด
เขารับการฝกอบรมเรื่องระบบไฟฟาตัวถังรถยนตและถุงลมนิรภัยของรถยนต TOYOTA 
ที่ บริษัท โตโยตา มอเตอร ประเทศไทย จำกัด

ปัจจุบันเปนฝายอบรม บริษัท สยามเด็นโซ แมนูเฟคเจอร่ิง จำกัด
อดีตเปนอาจารยแผนกวิชาชางยนต วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา สอนวิชางานเคร่ืองยนตเล็ก 
วิชาไฟฟารถยนต วิชาอิเล็กทรอนิกสรถยนต วิชา ISO 9000 วิชางานทดลองเคร่ืองกล 
และวิชาไฟฟายานยนต
เขารับการฝกอบรมเร่ืองเทคโนโลยีใหมของรถยนต TOYOTA 
(เคร่ืองยนตดีเซล EFI ระบบคอมมอลเรล) ณ วิทยาลัยเทคนิค
นครราชสีมา

ภาณุวัฒน จงวัฒนาพรชัย

เขารับการฝกอบรมเร่ืองอิเล็กทรอนิกสยานยนตช้ันสูงของรถยนต TOYOTA ท่ี บริษัท โตโยตา มอเตอร ประเทศไทย จำกัด
เขารับการฝกอบรมเรื่องเทคโนโลยีใหมของรถยนต TOYOTA (เครื่องยนตดีเซล EFI ระบบคอมมอนเรล) 
ที่วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา
เขารับการฝกอบรมเรื่องการใช TECH2 และ TIS 2000 ในการตรวจสอบรถยนตเชฟโรเลต ที่ 
บริษัท เชฟโรเลต (ประเทศไทย) จำกัด
เขารับการฝกอบรมเรื่องการออกแบบซอฟตแวรสมองกลฝังตัว ที่สถาบันพัฒนาครูอาชีวศึกษา
เขารับการฝกอบรมเรื่องเทคโนโลยีรถยนตไฮบริด ที่วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา
เขารับการฝกอบรมผูตรวจสอบและทดสอบรถยนตติดตั้งแกส NGV/CNG ที่กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน
อบรมชางซอมสีรถยนต ระดับ 1 (สีโซลิด) ศูนยฝกอบรม บริษัท โตโยตา (ประเทศไทย)
อบรมชางซอมสีรถยนต ระดับ 2 (สีเมทาลิก) ณ ศูนยฝกอบรม บริษัท โตโยตา (ประเทศไทย) จำกัด
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