
การอบรมและสอบเร่ือง 
    พดัลม เคร่ืองสูบน า้ และเคร่ืองอดัอากาศ  รุ่นที ่1 

    วนัเสาร์ที ่ 11 กนัยายน  2564  จัดอบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom 
เวลา 9.00 น. – 16.30 น. 

จดัโดย   คณะกรรมการสาขาเคร่ืองกล  วศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ 
หลกัการและเหตุผล 
 เคร่ืองจกัรกล ประเภทพดัลม ประเภทเคร่ืองสูบน ้ำ และประเภทเคร่ืองอดัอำกำศ เป็นเคร่ืองท่ีใชใ้นภำคอุตสำหกรรม
ต่ำงๆ เช่น ในระบบปรับอำกำศ ระบบป้องกนัเพลิงไหม ้ระบบสุขำภิบำล ระบบชลประทำน และระบบจดัส่งของไหลอ่ืนๆ 
เป็นตน้ เคร่ืองจกัรกลประเภทน้ีท่ีมีขนำดใหญ่จะถูกก ำหนดให้อยู่ในสำขำวิศวกรรมควบคุมเคร่ืองกล เพ่ือให้ช่ำงวิศวกร 
ท่ีปรึกษำ และผูส้นใจทัว่ไป ในกำรออกแบบ  
คุณสมบัตผิู้เข้าอบรม ช่ำง วิศวกร  ผูส้นใจ และท่ีปรึกษำ 
วทิยากร   รศ.ดร.วิทยำ ยงเจริญ กรรมกำรสำขำวิศวกรรมเคร่ืองกล วสท. 
หน่วย PDU ส าหรับวศิวกรควบคุม  6 PDU  

ก าหนดการ 
เวลำ 9:00-10.30 น.   

- กำรเลือกใชพ้ดัลมชนิดต่ำงๆ 

- กรำฟสมรรถนะของพดัลม 

- กำรติดตั้งระบบท่อท่ีมีผลต่อพดัลม 

- กำรสูญเสียควำมดนัในระบบท่อลม 

- กำรควบคุมกำรท ำงำน 

- กำรตรวจวดั กำรค ำนวณ และกำรวิเครำะห์

สมรรถนะของพดัลม 

เวลำ 10:30-10:45 น. พกั 

เวลำ 10:45-12:00 น.  

-  กำรเลือกใชเ้คร่ืองสูบน ้ำชนิดต่ำงๆ 

- กรำฟสมรรถนะของเคร่ืองสูบน ้ำ 

- กำรติดตั้งระบบท่อท่ีมีผลต่อเคร่ืองสูบน ้ำ 

- กำรสูญเสียควำมดนัในระบบท่อน ้ำ 

- กำรควบคุมกำรท ำงำน 

- กำรตรวจวดั กำรค ำนวณ และกำรวิเครำะห์

สมรรถนะของเคร่ืองสูบน ้ำ 

เวลำ 12:00-13:00 น. พกัเท่ียง 

 

เวลำ 13:00-14:30 น. 

- ควำมรู้พ้ืนฐำนและสูตรกำรค ำนวณ 

-  กำรเลือกใชเ้คร่ืองอดัลมชนิดต่ำงๆ 

-  ขนำดเคร่ืองอดัอำกำศและสมรรถนะ 

- ระบบลมอดั และกำรสูญเสียควำมดนัในระบบ

ท่อลมอดั 

- กำรควบคุมกำรท ำงำนของเคร่ืองอดัอำกำศ 

- กำรสูญเปล่ำในระบบลมอดัและลมร่ัวไหลใน

ระบบท่อลมอดั 

เวลำ 14:30-14:45 น. พกั 

เวลำ 15:00-16:00 น.  

- กำรตรวจวดั กำรค ำนวณ และกำรวิเครำะห์

สมรรถนะของเคร่ืองอดัอำกำศ 

เวลำ 16:00-16:30 น. สอบ 

 

 

 



 

ใบสมคัร  การอบรมและทดสอบเร่ือง 

                                                                       พดัลม เคร่ืองสูบน า้ และเคร่ืองอดัอากาศ  รุ่นที่ 1 

        วนัเสาร์ที่  11 กนัยายน  2564  จดัอบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom 

  จดัโดย   คณะกรรมกำรสำขำเคร่ืองกล  วิศวกรรมสถำนแห่งประเทศไทยฯ 

ท่ีอยู ่(หน่วยงำน/บริษทั)

 …………………………………………………………………………………………………………….. 

เลขท่ี ...................... หมู่ท่ี ............................... อำคำร  ....................................................  ซอย   .........................................  
ถนน ............................................ ต ำบล/แขวง.................................................. อ ำเภอ/เขต .................................................  
จงัหวดั ............................................  รหสัไปรษณีย.์........................................... โทรศพัท ์...............................................  
โทรสำร ...................................................................................... E-mail : ..........................................................................  

ผูป้ระสำนงำนโดย ....................................................................  โทรศพัท ์  ........................................................................  

เลขประจ ำตวัผูเ้สียภำษี  ................................................................    ส ำนกังำนใหญ่    สำขำ  ...................................  

ขอส ารองรายช่ือเข้าร่วมอบรมดงัต่อไปนี ้   (กรุณาเขียนช่ือ-นามสกลุตัวบรรจง เพ่ือความถูกต้องของวุฒิบัตร) 

1)  ช่ือ – นำมสกลุ   ........................................................................................  เลขท่ีสมำชิก วสท.  ....................................  

2)  ช่ือ – นำมสกลุ   ........................................................................................  เลขท่ีสมำชิก วสท.  ....................................  

อตัราค่าลงทะเบียน         (อตัรำน้ีรวมภำษีมลูค่ำเพ่ิม 7% และ  วสท. ไดรั้บกำรยกเวน้ภำษีหกั ณ ท่ีจ่ำย 3%) 
  สมำชิก วสท.      1,500  บำท/ท่ำน 
  บุคคลทัว่ไป     1,800  บำท/ท่ำน 

 
 
 
 

 
 

ข้อปฏิบัตกิรณีการยกเลกิ อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ทั้งในและต่างประเทศ และได้ช าระเงนิค่าลงทะเบียนก่อนล่วงหน้า ดังนี ้

   กรณี วสท. เป็นผูย้กเลิกเน่ืองจำกเหตุใดกต็ำม จะคืนเงินใหก้บัลกูคำ้เตม็จ ำนวน 

   กรณีลกูคำ้ไดล้งทะเบียน (ช ำระเงินแลว้) แจง้ยกเลิกเน่ืองจำกเหตุใดกต็ำมขอใหถื้อปฏิบติัดงัต่อไปน้ี 

 แจง้ยกเลิกก่อนวนัจดั อบรม สัมมนำ ดูงำน  30 วนั  คืนเงินใหเ้ตม็จ ำนวนของค่ำลงทะเบียน  

 แจง้ยกเลิกก่อนวนัจดั อบรม สัมมนำ ดูงำน  15 วนั  คืนเงินให ้80% ของค่ำลงทะเบียน 

 แจง้ยกเลิกก่อนวนัจดั อบรม สัมมนำ ดูงำน   7 วนั คืนเงินให ้50% ของค่ำลงทะเบียน 

 แจง้ยกเลิกก่อนวนัจดั อบรม สัมมนำ ดูงำน   3 วนั  หรือภำยในวนัจดังำน ไม่คืนค่ำลงทะเบียน 

 

 

**โปรดอาน** สิทธิ์ของสมาชิกสภาวศิวกร 

กรณีทานที่เปนสมาชิกสภาวิศวกร ทานสามารถนําใบเสร็จไปยื่นเพื่อขอรับเงนิสนับสนุนคาใชจายในการลงทะเบยีน 

ได้ไม่เกิน 1,000 บาท/คน/ครั้ง/ป    

**โดยสภาวิศวกรจะสนับสนุน ค่าใชจายในการลงทะเบยีนเขารวมการอบรม/สัมมนาใหกับสมาชิก  1,000 คนแรกเทาน้ัน** 

(สอบถามขอมูลการใชสิทธิ์ไดที่สภาวิศวกร โทรศัพท 1303) 



การช าระเงนิ 

เช็ค        สัง่จ่ำยสมำคมวิศวกรรมสถำนแห่งประเทศไทยฯ 
โอนเงิน      เขำ้บญัชีเงินฝำกออมทรัพยข์อง    สมำคมวิศวกรรมสถำนแห่งประเทศไทยฯ   

ธนำคำรไทยพำณิชย ์ สำขำสภำกำชำดไทย     เลขท่ี 045-2-03026-1  
ธนำคำรกรุงเทพ  สำขำสุรวงศ ์           เลขท่ี 147-4-32388-6 

กรณีโอนเงินเงินเขำ้บญัชีธนำคำร  กรุณำส่งหลกัฐำนกำรช ำระเงิน และท่ีอยูใ่นกำรออกใบเสร็จ มำท่ี 0-2184-4662 

 

สนใจเขำ้รับกำรอบรมหรือตอ้งกำรขอ้มลูเพ่ิมเติมติดต่อ   คุณแสงดาว  การะภักด ี

Tel:(02)184-4600 ถึง 9 ต่อ 523, FAX:(02)184-4662 

E-mail:sangdaw.eit@gmail.com 


