PDU: 18 หน่วย

การอบรมเรื่อง มาตรฐานใหมการออกแบบและติดตั้งเครื่องกําเนิดไฟฟา รุนที่ 9
ระหวางวันที่ 23-24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 (พุธ-พฤหัสบดี)
เวลา 9.00 – 16.30 น.
ณ หองประชุมอาคาร วสท.
จัดโดย คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมการปองกันอัคคีภัย
วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ รวมกับ สมาคมเครื่องกําเนิดไฟฟาไทย
หลักการและเหตุผล
เครื่องกําเนิดไฟฟาเปนสวนหนึ่งของระบบอํานวยความสะดวกและระบบปองกันอัคคีภัยของอาคาร การออกแบบ
และติดตั้งเครื่องกําเนิดไฟฟาเพื่อใหเครื่องกําเนิดไฟฟาสามารถจายกระแสไฟฟาสํารองขณะที่กระแสไฟฟาหลักดับหรือขัดของ
ไดตลอดเวลาจึงมีความสําคัญ วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยฯ จึงไดรางมาตรฐานใหม การออกแบบและติดตั้งเครื่องกําเนิด
ไฟฟาขึ้นมาเพื่อใชเปนแนวทางในการออกแบบและติดตั้งฯ
ดวยเหตุดังกลาว วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยฯ จึงจัดการอบรมเรื่อง มาตรฐานใหมการออกแบบและติดตั้ง
เครื่องกําเนิดไฟฟาขึ้น เพื่อใหผูเขาอบรมไดเพิ่มพูนทักษะ ความรู ความเขาใจระบบเครื่องกําเนิดไฟฟามากยิ่งขึ้น
กลุมเปาหมาย
1. วิศวกรผูออกแบบงานระบบไฟฟา,เครื่องกล,สิ่งแวดลอม
2. วิศวกรผูควบคุมงานและติดตั้งระบบฯ
3. วิศวกรผูดูแลบํารุงรักษาอาคารและระบบไฟฟาสํารอง
4. เจาของอาคาร, เจาของโครงการ, วิศวกรฝายขายและผูติดตั้งระบบเครื่องกําเนิดไฟฟา
5. ผูสนใจงานระบบไฟฟาสํารองทั่วไป
คณะวิทยากร
1. นายวิเชียร
บุษยบัณฑูร
2. ผศ.ชลชัย
ธรรมวิวัฒนุกูร
3. นายธวัช
มีชัย
4. ผศ.ดร.สําเริง
ฮินทาไม
5. นายธัมรัต
พรหมเพ็ญรังษี
6. นายสุชาติ
จงควินิต
7. นายพรชัย
บรรจงใหม
รายละเอียดการอบรม
วันที่ 1
08.00 – 09.00 น
ลงทะเบียน
09.00 – 10.30 น.
หองเครื่องกําเนิดไฟฟา ฐานแทนเครื่องและความตองการในการติดตั้ง
หองเครื่องกําเนิดไฟฟา
- ฐานแทนเครื่อง
- ตําแหนงติดตั้ง
วิทยากร ผศ.ชลชัย ธรรมวิวัฒนุกูร
10.30 – 10.45 น.
พักรับประทานอาหารวาง

10.45 -12.15 น.

12.15 – 13.15 น.
13.15 – 14.45 น.

14.45 – 15.00 น.
15.00 – 16.00 น.
16.00 – 16.30 น.
วันที่ 2
08.00 – 09.00 น.
09.00 – 10.30 น.

10.30 – 10.45 น.
10.45 – 12.15 น.

12.15 – 13.15 น.
13.15 – 14.45 น.

14.45 – 15.00 น.
15.00 – 16.00 น.
16.00 – 16.30 น.

การติดตั้งทางเครื่องกล
- ฐานแทนรองรับความสั่นสะเทือน
- ระบบทอไอเสีย
- ระบบระบายอากาศภายในหองเครื่องกําเนิดไฟฟา
- ระบบระบายความรอนดวยน้ําหรือของเหลวระบายความรอน
วิทยากร นายสุชาติ จงควินิต
พักรับประทานอาหาร
การติดตั้งทางเครื่องกล (ตอ)
- ระบบระบายความรอนฯ แบบตางๆ
- ระบบน้ํามันเชื้อเพลิง
วิทยากร นายธวัช มีชัย
พักรับประทานอาหารวาง
การซอมบํารุงรักษาเครื่องยนตกําเนิดไฟฟา
วิทยากร นายพรชัย บรรจงใหม
สรุปการบรรยายและถาม – ตอบปญหาขอสงสัย
ลงทะเบียน
การติดตั้งทางไฟฟา
- รูปแบบการติดตั้งทั่วไปสําหรับระบบแรงต่ํา
- การจัดระดับชั้นของระบบจายไฟฟาสํารอง
- เกณฑทั่วไปประกอบการพิจารณาเบื้องตนในการกําหนดประเภทการจายระบบ
ไฟฟาสํารอง
- การเชื่อมตอทางไฟฟาและการเดินสายไฟฟา
วิทยากร ผศ.ดร.สําเริง ฮินทาไม
พักรับประทานอาหารวาง
การติดตั้งทางไฟฟา (ตอ)
- การปองกันทางไฟฟา
- ระบบสายดิน
- อุปกรณสับเปลี่ยนแหลงจายไฟ
- การขนานแหลงจายไฟเขาระบบ
วิทยากร นายวิเชียร บุษยบัณฑูร
พักรับประทานอาหารกลางวัน
การทดสอบเครื่องยนตกําเนิดไฟฟา
- การทดสอบเพื่อสงมอบงาน
- การทดสอบประจําเดือน
- การทดสอบประจําป
วิทยากร นายพรชัย บรรจงใหม
พักรับประทานอาหารวาง
ระบบปองกันเสียง (Soundproof System)
ภาคผนวก ก, ข และตัวอยางการคํานวณ
วิทยากร นายธัมรัต พรหมเพ็ญรังษี
สรุปการบรรยายและถาม – ตอบปญหาขอสงสัย

PDU: 18 หน่วย

ใบสมัคร

การอบรมเรื่อง มาตรฐานใหมการออกแบบและติดตั้งเครื่องกําเนิดไฟฟา รุนที่ 9
ระหวางวันที่ 23-24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 (พุธ-พฤหัสบดี)

เวลา 9.00 – 16.30 น.
ณ หองประชุมอาคาร วสท.
จัดโดย คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมการปองกันอัคคีภัย
วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ รวมกับ สมาคมเครื่องกําเนิดไฟฟาไทย

ขอสํารองรายชื่อเขารวมอบรมดังตอไปนี้ (กรุณาเขียนชื่อ-นามสกุลตัวบรรจง เพื่อความถูกตองของวุฒิบัตร)
ชื่อ – นามสกุล ................................................................................... เลขที่สมาชิก วสท .......................................
โทรศัพท......................................................... E-mail : .....................................................................
ทีอ่ ยูหนวยงาน/บริษัท ...................................................................................................................................................
เลขที่ ...............................หมูที่ ..........................................อาคาร..................................... ซอย...................................
ถนน...................................ตําบล/แขวง ................................. อําเภอ/เขต................................ จังหวัด.......................
รหัสไปรษณีย .....................โทรศัพท ....................................... โทรสาร.........................................................................
ผูประสานงานโดย .........................................................................................................................................................
เลขประจําตัวผูเสียภาษี ................................................................  สํานักงานใหญ หรือ  สาขา.....................
ประสานงาน และสอบถามขอมูล คุณรุงลาวรรณ สทานภพ
โทรศัพท 0-21844600-9 ตอ 510 โทรสาร 0-23192710-1 E-Mail: runglawan@eit.or.th
คาลงทะเบียน
ประเภทสมาชิก
ชําระภายในวันที่ 18 พ.ค. 61
ชําระหลังวันที่ 18 พ.ค. 61
5,000 บาท / คน
6,000 บาท / คน
 สมาชิก ว.ส.ท.
5,500 บาท / คน
6,500 บาท / คน
 บุคคลทั่วไป
หมายเหตุ : 1. ราคานี้รวม ภาษีมูลคาเพิ่ม 7%, คาเอกสาร, คาอาหาร และเครื่องดื่ม) วสท. ไดรับการยกเวนภาษีหกั ณ ที่จาย 3%
2. ผูเขารับการอบรมไมนอยกวารอยละ 80 ของเวลาอบรมจะไดรับวุฒิบัตร
3. สําหรับผูเขาอบรมที่ชําระคาลงทะเบียนในราคา บุคคลทั่วไป ทานจะไดสิทธิป์ ระโยชนในการเปนสมาชิก วสท. 1 ป (ฟรี) โดยทานตองเตรียม
หลักฐานการสมัครสมาชิก วสท. (สําเนาบัตรประชาชน และสําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกร หรือ สําเนาวุฒกิ ารศึกษา) เพื่อแจงความ
จํานงในการใชสิทธิ์โดยสมบูรณ ภายในวันที่จัดอบรมเทานั้น

การชําระคาลงทะเบียน

 เงินสด ชําระที่ อาคาร วสท. ชั้น 5 (ออกจากลิฟตขวามือ)
 เช็ค
สัง่ จาย สมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ
 โอนเงิน เขาบัญชีเงินฝากออมทรัพยในนาม..
สมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ
 ธนาคารไทยพาณิชย สาขาสภากาชาดไทย
เลขที่ 045-2-03026-1
 ธนาคารกรุงเทพ สาขาสุรวงศ
เลขที่ 147-4-32388-6
 ธนาคารกรุงไทย สาขาจามจุรสี แควส
เลขที่ 162-0-09914-4
หมายเหตุ : กรณีโอนเงินเขาบัญชีธนาคาร กรุณาแฟกซสําเนาสลิปเงินโอน พรอมระบุชื่อผูเขาอบรม ที่อยูในการออกใบเสร็จ สงแฟกซ
มาที่ 0-2319-2710-1, 0-2184-4597-8

