
 

 

 

 
 

 

การอบรมออนไลน์เรื่อง การเลือกและประยุกต์ใช้หุ่นยนต์ในอุตสาหกรรม รุ่นที่ 3 
วันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 - 16.00 น.  ผ่านระบบ ZOOM 

จัดโดย คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ  วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  
  

 หลักการและเหตุผล 
ในยุคอุตสาหกรรม 4.0 ระบบอัตโนมัติ และ หุ่นยนต์ มีบทบาทในโรงงานอุตสาหกรรมมากขึ้น คณะกรรมการสาขา

วิศวกรรมอุตสาหการ จึงได้จัดอบรมสัมนา เรื่อง การเลือกและประยุกต์ใช้หุ่นยนต์ในอุตสาหกรรม เพ่ือให้ผู้ประกอบการ 
วิศวกร ผู้ใช้ ผู้สนใจ ได้เลือกใช้ได้อย่างเหมาะสม 
 

 วัตถุประสงค์ 
 

1. เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาเข้าใจถึงประวัติ และการเลือกและประยุกต์ใช้หุ่นยนต์ในอุตสาหกรรม 
2. เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาเข้าใจการเลือกและประยุกต์ใช้หุ่นยนต์ในอุตสาหกรรม   
3. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ  ได้ฝึกปฎิบัติเกี่ยวกับการใช้ระบบโปรแกรมเบี้องต้น ฯ 

 

วิทยากร 
 

นายเอกชัย  สุขพ่อค้า  :  ผู้จัดการด้านเทคนิคและวิศวกรรม 
 

ก าหนดการ 
 
วันพฤหัสบดีที ่19 สงิหาคม พ.ศ. 2564  
 

08.30 – 09.00 น.  ลงทะเบียน 
09.00 – 16.00 น.  หัวข้อการบรรยาย  
 

-Introduction to Robotics & history  
-Robot selection 
-Robot Software & PowerPac 
-Robot simulation software (RobotStudio) 
-Robot Applications 
-Robotics market & trends 
-The benefit robot investment 
-Work shop 
 

*หมายเหตุ* 
 

10.30 – 10.45 น. /  14.30 – 14.45 น .พักรับประทานอาหารว่าง 
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
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 ใบสมัครการอบรมสมัมนาออนไลน์เรื่อง   
การเลือกและประยุกต์ใช้หุ่นยนต์ในอุตสาหกรรม รุ่นที่ 3 

วันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 - 16.00 น.  ผ่านระบบ ZOOM 
จัดโดย คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ  วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  

(กรุณาเขียนช่ือ-นามสกุลตัวบรรจง เพ่ือความถูกต้องของวุฒิบัตร)  
ชื่อ – นามสกลุ.............................................................เลขที่สมาชิก วสท....../............... เลขที่สมาชิกสภาวิศวกร   
หน่วยงาน   
เลขที่    หมู่   อาคาร  ซอย   
ถนน  ต าบล/แขวง   อ าเภอ/เขต   
จังหวัด รหัสไปรษณีย ์  มือถือ :    
โทรศัพท์ :   โทรสาร  :    
e-mail  :  
ผู้ประสานงาน :   
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี ............................................................................................ □ ส ำนกังำนใหญ่  □สำขำ………………………………… 

 

  ติดต่อสอบถาม : คุณพรนิชา  รอดชีวะ  โทรศัพท์  0-2184-4600-9 ต่อ 525   
 Fax : 0-2184-4662 e-mail : eit@eit.or.th 

 
ค่าลงทะเบียน ราคา ราคาใหม ่

□ สมาชิก  วสท., นิสิต/นักศึกษา(ปริญญาตรี) 2,500 บาท 1.200 บาท 

□ ข้าราชการ/พนกังานรฐัวิสาหกิจ/บุคคลทั่วไป 3,000 บาท 1.200 บาท 

พเิศษ  ช ำระก่อน 17 สิงหำคม 2564  ลดทนัที 200  1.000 บาท 

การช าระเงิน 
เช็ค    สั่งจ่าย  สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
โอนเงิน บัญชีเงินฝาก  ออมทรัพย์    ชื่อบัญชี  สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

-  ธนาคารไทยพาณิชย์     สาขา สภากาชาดไทย    เลขที่บัญชี  045-2-03026-1 
-  ธนาคารกรุงเทพ          สาขา สุรวงศ์ เลขที่บัญชี  147-4-32388-6 
-  ธนาคารกรุงไทย           สาขา จามจุรีสแควร ์ เลขที่บัญชี  162-0-09914-4 

 
หมายเหตุ 
1. ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  แล้ว  และ วสท. ได้รับการยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%   
2. ราคานี้รวมค่าเอกสาร/อาหารกลางวัน/อาหารว่าง/วุฒิบัตร 
3. ผู้เข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาอบรมจะได้รับวุฒิบัตร 
4. การโอนเงิน  กรุณาน าส่งหลักฐานการช าระเงิน โดยระบุชื่อผูเ้ข้ารับการอบรมและทีอ่ยู่ในการออกใบเสร็จรับเงินกลับมา ตามแฟกซ์หรืออเีมลที่แจ้งไว้  
5. กรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมการอบรมได้ โปรดท าหนังสือแจ้งยกเลิกการอบรมล่วงหน้าก่อนการอบรมโดยมีรายละเอียด การคืนเงินดังต่อไปนี้ 
 5.1 แจ้งยกเลิกก่อนวันจัดอบรม/สัมมนา 30 วัน คืนเงินเต็มจ านวนของค่าลงทะเบียน 
 5.2 แจ้งยกเลิกก่อนวันจัดอบรม/สัมมนา 15 วัน คืนเงิน 80% ของค่าลงทะเบียน 
 5.3 แจ้งยกเลิกก่อนวันจัดอบรม/สัมมนา 7 วัน คืนเงิน 50% ของค่าลงทะเบียน 
 5.4 แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 7 วันก่อนวันจัดอบรม/สัมมนา ไม่คืนค่าลงทะเบียน 
 หมายเหตุ : เว้นแต่มีเหตุจ าเป็นซ่ึงทางวิศวกรรสถานฯ จะพิจารณาเป็นรายๆ ไป และให้ถือผลการพิจารณาเป็นที่สิ้นสุด 
6. กรณี วสท.ยกเลิกการจัดอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงานดูงานทั้งในและต่างประเทศเนื่องจากสาเหตุใดก็ตาม วสท.จะคืนเงินให้ท่านเต็มจ านวน 
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