สถาบันวิศวพัฒน
วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ
ชื่อหลักสูตร:
Course:

พื้นฐานกลศาสตรวิศวกรรมเครื่องกล และการออกแบบเครื่องจักร ๑

รุนที่ ๑

Basic Engineering Mechanics and Machine Design 1

Class 1

หนวยพัฒนาวิชาชีพจากสภาวิศวกร (PDU) = 45 หนวย
หลักการและเหตุผล:
เมื่อนักศึกษาวิศวกรรมศาสตรจบใหม, วิศวกรที่เรียนจบและทํางานมานานไดหลงลืมในวิชาเกีย่ วกับกลศาสตรวิศวกรรม ซึ่งถือ
เปนหัวใจสําคัญของวิชาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรทั่วโลก และการออกแบบเครื่องจักรที่เคยเรียนในสมัยมหาวิทยาลัย โดยอาจจะไมรู
วาจะหาความรูสวนนี้จากทีใ่ ด อยากจะทบทวนความรูที่เคยไดเรียนมาในวิชานี้ หรืออยากจะเตรียมเพื่อสอบเลื่อนระดับเปนสามัญวิศวกร
บุคคลทั่วไปที่สนใจในงานดานวิศวกรรมเครื่องกล ไมวาจะเปนชางเทคนิค หรือ นักศึกษาอาชีวะ ที่อยากจะเรียนรูพื้นฐานงาน
กลศาสตรวิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบเครื่องจักร หรือเพือ่ เตรียมสอบเปนภาคีพิเศษ แตยังขาดทฤษฎีพื้นฐานที่จําเปนเพื่อนําไป
ตอยอดจากประสบการณที่ตนเองสั่งสมมานานหลายป
หลักสูตรนี้จึงเกิดขึ้นเพื่อสอนทฤษฎีพื้นฐานที่จําเปนในงานวิศวกรรมเครื่องกล
สําหรับผูที่สนใจตองการจะทบทวนความรูก็ดี
หรือ ตองการจะเรียนรูใหมก็ดี เพื่อสามารถนําไปใชงานไดจริง
วัตถุประสงคของการฝกอบรม:
o เพื่อสามารถเขาใจพื้นฐานทฤษฎีเกี่ยวกับแรง, ความเคน, ความเครียดตาง ๆได
o เพื่อสามารถคํานวณ และแกสมการทางดานวิศวกรรมได
o เพื่อสามารถใชวิศวกรรมยอนกลับได
o เพื่อสามารถออกแบบเครื่องจักร และอุปกรณรบั แรงตาง ๆ ในงานวิศวกรรมเครื่องกลได
o เพื่อสามารถนําความรูเพื่อไปสอบเลื่อนระดับเปนสามัญวิศวกร หรือ ภาคีพิเศษได
กลุมเปาหมายผูเขาอบรม:
วิศวกรที่เกี่ยวของ
ชางเทคนิค นายชาง ปวช. ปวส., ผูที่มีความสนใจทั่วไป
กําหนดการ
ระหวางวันที่ 19-20, 25-27 พฤษภาคม 2561
ณ หองประชุม อาคาร
เวลา 09:00 – 16:00 น.
วสท.
วันที่ 19 พฤษภาคม 2561
09:00 – 12:00 o คณิตศาสตรพื้นฐานสําหรับวิชากลศาสตรวิศวกรรมและออกแบบเครื่องจักร
o พื้นฐานภาพรวมของ แรง, ความเคน, ความเครียดในงานวิศวกรรม
o สมดุล 2 มิติ และ 3 มิติ
12:00 – 13:00
พักรับประทานอาหารกลางวัน
13:00 – 16:00 o แรงที่เกิดขึ้นที่จุด Support แบบตาง ๆ
o Frame and Machine
o Structural Analysis
วันที่ 20 พฤษภาคม 2561
09:00 – 12:00 o Mass and Area Moment of Inertia
12:00 – 13:00
พักรับประทานอาหารกลางวัน
13:00 – 16:00 o Shear and Bending Moment Diagram (ภาคตัดคาน)

09:00 – 12:00

12:00 – 13:00
13:00 – 16:00

09:00 – 12:00
12:00 – 13:00
13:00 – 16:00

09:00 – 12:00
12:00 – 13:00
13:00 – 16:00
หมายเหตุ:
ภาพประกอบ

วันที่ 25 พฤษภาคม 2561
o คุณสมบัติเชิงกลของวัสดุ , ความเคน และ ความเครียด
o Axial Load (Normal Stress)
o Shear Force and Shear Stress (แรงเฉือน และ ความเครียดเฉือน)
o Bearing Stress
พักรับประทานอาหารกลางวัน
o Torsion (การบิด) ที่เกิดขึ้นกับเพลา และโครงสราง
o การดัด (Bending) และ Deflection (การแอนตัว) ที่กระทํากับ Beam
o Buckling Stress
วันที่ 26 พฤษภาคม 2561
o Combine Stress (ชิ้นสวนที่รับความเครียดมากกวา 1)
o ภาชนะผนังบาง (pressure vessel)
พักรับประทานอาหารกลางวัน
o Welding (การคํานวณในงานเชื่อม)
o Bolt and Nut (การคํานวณ โบลต และ นัท)
วันที่ 27 พฤษภาคม 2561
o ตัวอยางการคํานวณแบบตาง ๆ ในงานวิศวกรรมเครื่องกล
พักรับประทานอาหารกลางวัน
o ตัวอยางการคํานวณแบบตาง ๆ ในงานวิศวกรรมเครื่องกล (ตอ)
กําหนดพักรับประทานอาหารวาง เวลา 10:30 – 10:45 น. และ 14:30-14:45 น.

คณะวิทยากร :
o ผศ.ธึรศักดิ์ ศรีมิตรรุงโรจน

o สามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมเครื่องกล (สก.4026)
o วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล (มจพ.)
o ผูชวยศาสตราจารย ภาควิชาวิศวกรรมขนถายวัสดุและโลจิ
สติกส (MHLE) คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
o หัวหนากลุมวิจัยและพัฒนางานวิศวกรรมขนถายวัสดุ
และโลจิสติกส (R&D - MHLELC) มจพ.
o นักวิจัยประจําศูนยวิจัยการเผากากของเสีย (ศ.ว.ก.) มจพ.
o คณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปนจั่นไทย ในคณะกรรมการ
สาขาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระ
บรมราชูปถัมภ (วสท.)

o อ.ธราธิป อัมพะลพ

o
o
o
o

กรรมการผูจัดการ บจก.เครนโปรเฟสชั่นนอล
วศ.บ. เครื่องกล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (บางเขน)
วิทยากร หลักสูตรออกแบบปนจั่น รุนที่ 1 และ 2
อ.พิเศษรับเชิญ ภาควิชาวิศวกรรมขนถายวัสดุและโลจิ
สติกส คณะวิศกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยพระจอมเกลา
พระนครเหนือ (มจพ.)

o วิทยากรหลักสูตร Mechanic of Lifting และ เทคนิคอกแบบอุปกรณ
ชวยยกขั้นพืน้ ฐาน วสท.

o อ.ธีระพงค มีเงิน

o วศ.บ วิศวกรรมเกษตร(กว.เครื่องกล) สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
o วิศวกรเครื่องกล ดูแลงานดานการออกแบบ ผลิต และ
ติดตั้งเครน รวมถึงงานอบรมดานความปลอดภัยในการใช
งานเครน ใหกับ บริษัท ไทแทนเครน และ บริษัท โททัน
เมคคานิค
o วิทยากรอบรมดานปนจั่น ใหกับศูนยอบรม เทรนเนอรอิน
ไทย และ วิศวกรเครื่องกล ดานตรวจสอบปนจัน (ปจ.1)

o อ.กฤตภพ วิรัติ

o วศบ. เครื่องกล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
o วิศวกรเครื่องกล/วิทยากรปนจั่น บริษัท สยามคิโต จํากัด
o วิทยาการหลักสูตร เทคนิคการตรวจสอบและการซอม
บํารุงเชิงปองกันรอกโซชนิดมือสาวและรอกโซชนิดกานโยก
วสท.
o เชี่ยวชาญ รอกโซ , รอกโซชนิดกานโยก , เทคนิคการ
บังคับและเคลื่อนยายดวย Overhead Crane & การเลือกใช
อุปกรณชวยยก

หมายเหตุ:

***วิทยากรและกําหนดการอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม โดยไมตองแจงลวงหนา***
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ใบสมัครหลักสูตรการอบรมเรื่อง
“พื้นฐานกลศาสตรวิศวกรรมเครื่องกล และการออกแบบเครื่องจักร ๑”
Basic Engineering Mechanics and Machine Design 1
ระหวางวันที่ 19 – 20, 25-27 พฤษภาคม 2561 (5 วัน)
เวลา 09.00 –16.00 น. ณ หองประชุม อาคาร วสท.
จัดโดย สถาบันวิศวพัฒน วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ
ที่อยู (หนวยงาน/บริษัท) ................................................................................................................................................................................
เลขที่ ............. หมูที่ ................................. อาคาร ....................................................... ซอย ......................................................................
ถนน ................................... ตําบล/แขวง ......................................................อําเภอ/เขต ...............................................................................
จังหวัด..................................... รหัสไปรษณีย ................................................ โทรศัพท ...............................................................................
โทรสาร ................................................................................ E-mail : .........................................................................................................
ผูประสานงานโดย ............................................................... โทรศัพท ........................................................................................................
เลขประจําตัวผูเสียภาษี .........................................................  สํานักงานใหญ  สาขา ......................................................................
ขอสํารองรายชื่อเขารวมอบรมดังตอไปนี้ (กรุณาเขียนชื่อ-นามสกุลตัวบรรจง เพื่อความถูกตองของวุฒิบัตร)
1) ชื่อ – นามสกุล ................................................................................... เลขที่สมาชิก วสท. ....................................................................
2) ชื่อ – นามสกุล .................................................................................. เลขที่สมาชิก วสท. ....................................................................
อัตราคาลงทะเบียน

 สมาชิก วสท. / นศ.ป.ตรี
 ขาราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ / บุคคลทั่วไป

ชําระกอน
วันที่ 10 พฤษภาคม 2561
12,500 บาท/ทาน
13,500 บาท/ทาน

ชําระหลัง
วันที่ 10 พฤษภาคม 2561
14,000 บาท/ทาน
15,000 บาท/ทาน

(อัตรานี้รวมภาษีมูลคาเพิม่ 7%, คาอาหารกลางวัน, อาหารวาง, เอกสารประกอบบรรยาย และ วสท.ไดรับการยกเวนภาษีหัก ณ ที่จาย 3%)

การชําระเงิน
เช็ค
โอนเงิน

สั่งจายสมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยฯ
เขาบัญชีเงินฝากออมทรัพยของ สมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยฯ
 ธนาคารไทยพาณิชย

สาขาสี่แยกศรีวรา

เลขที่ 140-2-30221-6

 ธนาคารกรุงเทพ

สาขาสุรวงศ

เลขที่ 147-4-32388-6

 ธนาคารกรุงไทย

สาขาจามจุรสี แควส เลขที่ 162-0-09914-4

หมายเหตุ: กรณีโอนเงินเงินเขาบัญชีธนาคาร กรุณาแฟกซหลักฐานการชําระเงิน พรอมระบุชื่อผูเขาอบรมที่อยูในการออกใบเสร็จ
สงมาที่แฟกซ 0-2184-4662
สนใจเขารับการอบรมหรือตองการขอมูลเพิ่มเติมติดตอ คุณสุพรรณีย แสนภักดี
Tel : (02)184-4600 ถึง 9 ตอ 538 FAX:(02)184-4662
E-mail : supannee@eit.or.th หรือสมัครออนไลนที่ www.eit.or.th

