การอบรมและสอบเรือง

ระบบท่อในโรงงานอุตสาหกรรม (Industrial piping system) รุน่ ที 8
ระหว่างวันที
สิงหาคม – 1 กันยายน
ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.
จัดโดย คณะกรรมการสาขาเครืองกล วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ
**********************************************************************************************************************************************************************************

PDU = สอบผ่าน
PDU = สอบไม่ผา่ น

หน่ วย
หน่วย

หลักการและเหตุผล
ความเข้าใจในเรืองระบบท่อในโรงงานอุตสาหกรรมเป็ นเรืองสําคัญมาก เนื องจากระบบท่อเป็ นเส้นทางในการลําเลียง
ขนส่งของไหลและสิงต่างๆ ไปสู่สว่ นต่างๆ ของระบบในโรงงาน ระบบท่อจึงเปรียบได้กบั เส้นเลือดในร่างกายของมนุ ษย์ ถ้าการ
ออกแบบและวางระบบท่อในโรงงานอุตสาหกรรมไม่มีประสิทธิภาพ ซึงรวมไปถึงการบํารุงรักษาระบบท่อทีไม่ได้มาตรฐานและไม่
สมําเสมอ ก็อาจส่งผลกระทบต่อระบบต่างๆ ของกระบวนการผลิตในโรงงาน ทําให้สูญเสียค่าใช้จา่ ยมากขึน และอาจเป็ นสาเหตุ
เบืองต้นของความเสียหายรุนแรงทีอาจเกิดขึนตามมา
โดยทัวไป ระบบท่อทีใช้งานในโรงงานอุตสาหกรรมจะประกอบไปด้วยองค์ประกอบพืนฐานอยู่ 3 ส่วน ได้แก่ เส้นท่อที
เป็ นตัวกลางในการขนถ่ายของไหลและสิงต่างๆ วาล์วทีใช้ควบคุมการทํางานของของไหลให้เป็ นไปตามทีต้องการ และปั มหรือ
คอมเพรสเซอร์ทีใช้ขบั ของไหลให้เคลือนทีไปตามเส้นท่อ
ดังนันจึงมีความจําเป็ นสําหรับผูท้ ีทํางานเกียวข้องกับระบบท่อ
อุตสาหกรรมทีจะต้องเข้าใจองค์ประกอบสําคัญต่างๆ ของระบบท่อเหล่านี เพราะจะทําให้การออกแบบ การประกอบ การใช้งาน
และการบํารุงรักษาระบบท่อเป็ นไปอย่างถูกต้อง ปลอดภัย และประหยัดค่าใช้จา่ ย
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ เล็งเห็นถึงความสําคัญของระบบท่อในโรงงานอุตสาหกรรม จึงจัดหลักสูตรนี เพือให้
วิศวกร ผูอ้ อกแบบ นักวิชาการและผูส้ นใจทัวไป ได้มคี วามเข้าใจในหลักการและวิธีการในเรืองระบบท่อในโรงงานอุตสาหกรรม
เพือให้สามารถนํ าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์
1. เพือสร้างความรูค้ วามเข้าใจในเรืองระบบท่อในโรงงานอุตสาหกรรมให้แก่ผูเ้ ข้าร่วมการอบรม
2. เพือแลกเปลียนประสบการณ์และช่วยให้ผเู ้ ข้าอบรมสามารถนําความรูเ้ รืองระบบท่อไปใช้ในการออกแบบคํานวณระบบท่อใน
โรงงานอุตสาหกรรมได้
3. เพือเผยแพร่และถ่ายโอนองค์ความรูจ้ ากวิทยากรไปสูผ่ เู้ ข้าร่วมการอบรม

วิทยากรโดย
รองศาสตราจารย์ ดร.เสกศักดิ อัสวะวิสิทธิชัย
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กําหนดการ
วันศุกร์ที

สิงหาคม

08.30 – 09.00 น.
09.00 – 16.00 น.

วันเสาร์ที กันยายน
08.30 – 09.00 น.
09.00 – 16.00 น.

16.30 น.

ลงทะเบียน
ความรูพ้ ืนฐานและการคํานวณเกียวกับระบบท่อ
แนวคิดเบืองต้นเกียวกับระบบท่อ
ความหนื ดของของไหล
การสูญเสียความดันในระบบท่อ
กลศาสตร์ของไหล
พฤติกรรมของระบบท่อ
การออกแบบและวางระบบท่อ
วัสดุท่อและการเลือกใช้งาน
การวางผังระบบท่อ
การวางแนวท่อ
รางรับท่อและส่วนหนุ นรับท่อ
การประกอบท่อ

ลงทะเบียน
ความรูพ้ ืนฐานเกียวกับวาล์วและปั ม
หน้าทีของวาล์ว
ส่วนประกอบของวาล์ว
ลักษณะและการใช้งานของวาล์วประเภทต่างๆ
ลักษณะและการใช้งานของปั มประเภทต่างๆ
การตรวจสอบและบํารุงรักษาระบบท่อ
การตรวจสอบวาล์ว
การตรวจสอบและทดสอบระบบท่อ
การตรวจสอบการรัวไหล
การบํารุงรักษาระบบท่อ
ทดสอบการอบรม

ใบสมัคร การอบรมและทดสอบเรือง
ระบบท่อในโรงงานอุตสาหกรรม (Industrial piping system) รุน่ ที
ระหว่างวันที
สิงหาคม – 1 กันยายน
ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.
จัดโดย คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครืองกล วสท.

ทีอยู่ (หน่ วยงาน/บริษัท) ..................................................................................................................................
เลขที ....................หมู่ที........................... อาคาร ............................................. ซอย ....................................
ถนน ....................................... ตําบล/แขวง .......................................... อําเภอ/เขต .........................................
จังหวัด ........................................ รหัสไปรษณีย์...................................... โทรศัพท์ ...........................................
โทรสาร ..............................................................................E-mail : .................................................................
ผูป้ ระสานงานโดย ........................................................... โทรศัพท์ ................................................................
เลขประจําตัวผูเ้ สียภาษี ......................................................  สํานักงานใหญ่  สาขา ..........................
ขอสํารองรายชือเข้าร่วมอบรมดังต่อไปนี (กรุณาเขียนชือ-นามสกุลตัวบรรจง เพือความถูกต้องของวุฒิบตั ร)
) ชือ – นามสกุล .......................................................................... เลขทีสมาชิก วสท. ..............................
) ชือ – นามสกุล .......................................................................... เลขทีสมาชิก วสท. ..............................
อัตราค่าลงทะเบียน
 สมาชิก วสท.
 ข้าราชการ / พนั กงานรัฐวิสาหกิจ
 บุคคลทัวไป
หมายเหตุ

4,800
5,700
6,500

บาท/ท่าน
บาท/ท่าน
บาท/ท่าน

1. อัตราค่าลงทะเบียนรวมภาษี มูลค่าเพิม 7%, อาหารว่าง อาหารกลางวัน และเอกสารประกอบการบรรยาย
2. วสท. ได้รบั การยกเว้นภาษี หกั ณ ทีจ่าย %
3. ท่านทีชําระค่าลงทะเบียนในอัตราบุคคลทัวไป สามารถใช้สิทธิสมัครสมาชิก วสท.
ฟรี ปี (ดาวน์โหลดใบสมัครสมาชิกได้ที www.eit.or.th ) พร้อมยืนในวันอบรมเท่านัน
ข้อปฏิบตั ิกรณีการยกเลิก อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ทังในและต่างประเทศ และได้ชาํ ระเงินค่าลงทะเบียนก่อนล่วงหน้า ดังนี
 กรณี วสท. เป็ นผูย้ กเลิกเนื องจากเหตุใดก็ตาม จะคืนเงินให้กบั ลูกค้าเต็มจํานวน
 กรณีลูกค้าได้ลงทะเบียน (ชําระเงินแล้ว) แจ้งยกเลิกเนื องจากเหตุใดก็ตามขอให้ถือปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี
 แจ้งยกเลิกก่อนวันจัด อบรม สัมมนา ดูงาน 30 วัน คืนเงินให้เต็มจํานวนของค่าลงทะเบียน
 แจ้งยกเลิกก่อนวันจัด อบรม สัมมนา ดูงาน 15 วัน คืนเงินให้ % ของค่าลงทะเบียน
 แจ้งยกเลิกก่อนวันจัด อบรม สัมมนา ดูงาน 7 วัน คืนเงินให้ % ของค่าลงทะเบียน
 แจ้งยกเลิกก่อนวันจัด อบรม สัมมนา ดูงาน วัน หรือภายในวันจัดงาน ไม่คืนค่าลงทะเบียน

การชําระเงิน
เช็ค
โอนเงิน

สังจ่ายสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ
เข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของ สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ
ธนาคารไทยพาณิชย์
สาขาสภากาชาดไทย
เลขที 045-2-03026-1
ธนาคารกรุงเทพ
สาขาสุรวงศ์
เลขที
- -6
ธนาคารกรุงไทย
สาขาจามจุรีสแควส์
เลขที
- -4

กรณีโอนเงินเงินเข้าบัญชีธนาคาร กรุณาส่งหลักฐานการชําระเงิน และทีอยูใ่ นการออกใบเสร็จ มาที -

-4662

