PDU 6 หนวย/วัน
โครงการอบรมหลักสูตร
การทบทวนความรูสาขาวิศวกรรมเครื่องกล (Mini Mechanical Courses) รุนที่ 1 (เฉพาะปพ.ศ. 2564)
อบรมออนไลนผานโปรแกรม Zoom
จัดโดย วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ (วสท.)
หนวยพัฒนาวิชาชีพตอเนื่องจากสภาวิศวกร (PDU)
อบรมและสอบผาน 6 หนวย/รายวิชา อบรมและสอบไมผาน 4.5 หนวย/รายวิชา
หลักการและเหตุผล
ตามที่สภาวิศวกรไดกำหนดหลักเกณฑและคุณสมบัติของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมเครื่องกล โดยใหใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพวิศวกรระดับวุฒิวิศวกร ระดับสามัญวิศวกร ระดับภาคีวิศวกร และ ระดับภาคีพิเศษ ตามความสามารถ ประสบการณและ
ความรูในงานควบคุมสาขาวิศวกรรมเครื่องกล 8 สาขา คือ เครื่องจักรกล เครื่องกำเนิดไอน้ำ ภาชนะรับแรงดัน หมออัดอากาศหรือหมออัด
กาซ เครื่องปรับอากาศ ระบบของไหลในทอรับแรงดันหรือสุญญากาศ การจัดการพลังงาน และระบบดับเพลิงและปองกันอัคคีภัย มีผลให
วิศวกรที่ประกอบวิชาชีพทุกระดับจะตองทบทวนความรูใหพรอมอยูเสมอ
คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ เล็งเห็นถึงความสำคัญในการประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมที่วิศวกรจะตองมีความรู การประกอบวิชาชีพตามมาตรฐานทางวิศวกรรม การทำงานใหเปนไปตามกฎหมายที่บังคับใช
รวมถึงเพื่อนำความรูและประสบการณไปใชในการสอบเลื่อนขั้นตามที่สภาวิศวกรกำหนด จึงจัดใหมีโครงการอบรมหลักสูตร
การทบทวนความรูสาขาวิศวกรรมเครื่องกล (Mini Mechanical Courses) รุนที่ 1 ผูอบรมสามารถเลือกหมวดวิชาที่จะอบรมตาม
สาขาที่ถนัดและสนใจไดมากกวาหนึ่งวิชา ตามตามวันและเวลาของหมวดวิชานั้น โดยการอบรมแบงเปน 6 หมวดวิชา ตามโปรแกรม
ดังตอไปนี้
หมวด รหัสและวิชาอบรม
วิชาที่ 1

วันอบรม

ชั่วโมงการ
อบรม

สอบขอเขียน

3
3

5 ขอ
5 ขอ

6

10 ขอ

3
3

5 ขอ
5 ขอ

6

10 ขอ

หมวดที่ 1 เครื่องจักรกล
ME-MC01 ปนจั่น (Crane)
ME-MC02 ลิฟตและบันไดเลื่อน
หมวดที่ 2-1 เครื่องกำเนิดไอน้ำและภาชนะรับแรงดัน
ME-BR เครื่องกำเนิดไอน้ำ

27 พ.ย. 2564
09:00-12:00 น.
13:00-16:00 น.
14 ธ.ค 2564
09:00-16:00 น.

หมวดที่ 2-2 เครื่องกำเนิดไอน้ำและภาชนะรับแรงดัน
ME-FN เตาอุตสาหกรรม
ME-PV ภาชนะรับแรงดัน
หมวดที่ 3-1 ระบบปรับอากาศและเครือ่ งเย็น
ME-AC01 ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ

15 ธ.ค 2564
09:00-12:00 น.
13:00-16:00 น.
20 พ.ย. 2564
09:00-16:00 น.

วิชาที่ 5

หมวดที่ 3-2 ระบบปรับอากาศและเครือ่ งเย็น
ME-RE01 ระบบเครื่องเย็น

18 ธ.ค. 2564
09:00-16:00 น.

6

10 ขอ

วิชาที่ 6

หมวดที่ 4-1 ระบบของไหลในทอรับแรงดัน หรือสุญญากาศ
ME-PP01 ทอน้ำและการติดตัง้

19 ธ.ค. 2564
09:00-16:00 น.

6

10 ขอ

วิชาที่ 7

หมวดที่ 4-2 ระบบของไหลในทอรับแรงดัน หรือสุญญากาศ
ME-PP02 เครื่องสูบน้ำ พัดลม และระบบอัดอากาศ

20 ธ.ค. 2564
09:00-16:00 น.

6

10 ขอ

วิชาที่ 8

หมวดที่ 5 ระบบดับเพลิงและปองกันอัคคีภัย
ME-FP เครื่องสูบน้ำดับเพลิง การดับเพลิงดวยสาร
สะอาดและโฟม
หมวดที่ 6 การจัดการพลังงาน
ME-EN01 มาตรฐานหลักเกณฑ และวิธีการในการ
ออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษพลังงาน
ME-EN02 การจัดการดานพลังงาน

25 ธ.ค. 2564
09:00-16:00 น.

6

10 ขอ

วิชาที่ 2
วิชาที่ 3
วิชาที่ 4

วิชาที่ 9

4 ธ.ค. 2564
09:00-12:00 น.
13:00-16:00 น.

3
3

5 ขอ
5 ขอ

กลุมเปาหมาย
หลักสูตรดังกลาวจัดทำขึ้นสำหรับกลุมเปาหมายที่เปน วิศวกร ผูควบคุมการกอสราง ชางเทคนิค ผูควบคุมอาคาร และผูที่มีความ

ชำนาญและประสบการณเฉพาะดานวิศวกรรม

วิทยากร
คณะวิทยากรจากสาขาวิศวกรรมเครื่องกล วสท.

โครงการอบรม
การทบทวนความรูส าขาวิศวกรรมเครื่องกล (Mini Mechanical Courses)
อบรมออนไลนผานโปรแกรม Zoom
จัดโดย วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ (วสท.)
(กรุณากรอกชื่อ-นามสกุล ใหชัดเจน และตามขอเท็จจริง)
ชื่อ-นามสกุล .................................................................................................................. เลขที่สมาชิก วสท.
หนวยงาน/บริษทั
ตำแหนงหนาที่ .................. .............................................................. ...................................... ..........................................................................
เลขที่ .............................. อาคาร ................................................ ซอย ......................... ถนน ................................................................
ตำบล/แขวง ..................................................................................... อำเภอ/เขต ............................................................................................
จังหวัด ........................................................................ รหัส ................................ โทรศัพท ..........................................................................
โทรสาร ....................................................................... E-mail: ......................................................................................................................
ผูประสานงานโดย .............................................................................. โทรศัพท ..............................................................................................
เลขประจำตัวผูเสียภาษี ..................................................................................  สำนักงานใหญ  สาขา ................................................
หมวด รหัสและวิชาอบรม
 วิชาที่ 1

วันอบรม

ชั่วโมงการ
อบรม

สอบขอเขียน

3
3

5 ขอ
5 ขอ

6

10 ขอ

3
3

5 ขอ
5 ขอ

6

10 ขอ

หมวดที่ 1 เครื่องจักรกล
ME-MC01 ปนจั่น (Crane)
ME-MC02 ลิฟตและบันไดเลื่อน
หมวดที่ 2-1 เครื่องกำเนิดไอน้ำและภาชนะรับแรงดัน
ME-BR เครื่องกำเนิดไอน้ำ

27 พ.ย. 2564
09:00-12:00 น.
13:00-16:00 น.
14 ธ.ค 2564
09:00-16:00 น.

หมวดที่ 2-2 เครื่องกำเนิดไอน้ำและภาชนะรับแรงดัน
ME-FN เตาอุตสาหกรรม
ME-PV ภาชนะรับแรงดัน
หมวดที่ 3-1 ระบบปรับอากาศและเครือ่ งเย็น
ME-AC01 ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ

15 ธ.ค 2564
09:00-12:00 น.
13:00-16:00 น.
20 พ.ย. 2564
09:00-16:00 น.

 วิชาที่ 5

หมวดที่ 3-2 ระบบปรับอากาศและเครือ่ งเย็น
ME-RE01 ระบบเครื่องเย็น

18 ธ.ค. 2564
09:00-16:00 น.

6

10 ขอ

 วิชาที่ 6

หมวดที่ 4-1 ระบบของไหลในทอรับแรงดัน หรือสุญญากาศ
ME-PP01 ทอน้ำและการติดตัง้

19 ธ.ค. 2564
09:00-16:00 น.

6

10 ขอ

 วิชาที่ 7

หมวดที่ 4-2 ระบบของไหลในทอรับแรงดัน หรือสุญญากาศ
ME-PP02 เครื่องสูบน้ำ พัดลม และระบบอัดอากาศ

20 ธ.ค. 2564
09:00-16:00 น.

6

10 ขอ

 วิชาที่ 8

หมวดที่ 5 ระบบดับเพลิงและปองกันอัคคีภัย
ME-FP เครื่องสูบน้ำดับเพลิง การดับเพลิงดวยสาร
สะอาดและโฟม
หมวดที่ 6 การจัดการพลังงาน
ME-EN01 มาตรฐานหลักเกณฑ และวิธีการในการ
ออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษพลังงาน
ME-EN02 การจัดการดานพลังงาน

25 ธ.ค. 2564
09:00-16:00 น.

6

10 ขอ

4 ธ.ค. 2564
09:00-12:00 น.
13:00-16:00 น.

3
3

 วิชาที่ 2
 วิชาที่ 3
 วิชาที่ 4

 วิชาที่ 9

5 ขอ
5 ขอ

คาลงทะเบียนการอบรม สำหรับ 6 ชั่วโมง
(ราคานี้รวม ภาษีมูลคาเพิ่ม 7%, วสท.ไดรับการยกเวนภาษีหัก ณ ที่จาย 3%)
อัตราคาลงทะเบียน ออนไลน /รายวิชา
 สมาชิก วสท. / นักศึกษาปริญญาตรี
 บุคคลทั่วไป
 สมัครอบรม 9 วิชาราคาเดียว

อัตราคาลงทะเบียน/รายวิชา
1,500 บาท
1,800 บาท
12,000 บาท

สามารถ Scan QR Code ใบสมัครไดทนี่ ี่

การชำระเงิน
โอนเงิน เขาบัญชีเงินฝากออมทรัพยของ สมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยฯ
ธนาคารไทยพาณิชย
สาขาสภากาชาดไทย
เลขที่ 045-2-03026-1
ธนาคารกรุงเทพ
สาขาสุรวงศ
เลขที่ 147-4-32388-6
ธนาคารกรุงไทย
สาขาจามจุรสี แควส
เลขที่ 162-0-09914-4

สมัครเขาอบรมหรือสอบถามขอมูลติดตอ คุณแสงดาว การะภักดี
Tel:(02) 184-4600 ถึง 9 ตอ 523, FAX: (02)184-4662
E-mail: admineit05@eit.or.th /www.eit.or.th

