
 
 

โครงการอบรมหลักสูตร  
การทบทวนความรู้สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล (Mini Mechanical Courses) รุ่นที่ 3 (อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom) 

จัดโดย  คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์  (วสท.) 
หน่วยพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่องจากสภาวิศวกร (PDU)  

อบรมและสอบผ่าน  12  หน่วย/รายวิชา  อบรมและสอบไม่ผ่าน 6 หน่วย/รายวิชา 
หลักการและเหตุผล 

ตามที่สภาวิศวกรได้ก าหนดหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมเครื่องกล โดยให้
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรระดับวุฒิวิศวกร ระดับสามัญวิศวกร ระดับภาคีวิศวกร และ ระดับภาคีพิเศษ ตามความสามารถ 
ประสบการณ์และความรู้ในงานควบคุมสาขาวิศวกรรมเครื่องกล 8 สาขา คือ เครื่องจักรกล เครื่องก าเนิดไอน  า ภาชนะรับแรงดัน หม้ออัด
อากาศหรือหม้ออัดก๊าซ เครื่องปรับอากาศ ระบบของไหลในท่อรับแรงดันหรือสุญญากาศ การจัดการพลังงาน และระบบดับเพลิงและ
ป้องกันอัคคีภัย มีผลให้วิศวกรที่ประกอบวิชาชีพทุกระดับจะต้องทบทวนความรู้ใหพ้ร้อมอยู่เสมอ  

คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เล็งเห็นถึงความส าคัญในการ
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมที่วิศวกรจะต้องมีความรู้ การประกอบวิชาชีพตามมาตรฐานทางวิศวกรรม การท างานให้เป็นไปตามกฎหมายที่
บังคับใช้ รวมถึงเพื่อน าความรู้และประสบการณ์ไปใช้ในการสอบเลื่อนขั นตามที่สภาวิศวกรก าหนด จึงจัดให้มีโครงการอบรมหลักสูตร  
การทบทวนความรู้สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล (Mini Mechanical Courses) รุ่นที่ 2 ผู้อบรมสามารถเลือกหมวดวิชาที่จะอบรมตาม
สาขาที่ถนัดและสนใจได้มากกว่าหนึ่งวิชา ตามตามวันและเวลาของหมวดวิชานั น โดยการอบรมแบ่งเป็น 6 หมวดวิชา ตามโปรแกรม
ดังต่อไปนี  

 หมวด รหัสและวิชาอบรม วันอบรม ชั่วโมงการ
อบรม 

สอบข้อเขียน 

วิชาที ่1 หมวดที ่1 เครื่องจักรกล  
ME-MC01 ปั่นจั่น (Crane) (นายวุฒนัินทน์ ปัทมวิสุทธิ์) 
ME-MC02 ลิฟต์และบันไดเลื่อน นายบุญพงษ์ กิจวัฒนาชัย 

30 เม.ย. 66** 
09:00-12:00 น. 
13:00-16:00 น. 

 
3 
3 

  
5 ข้อ 
5 ข้อ 

วิชาที ่2 หมวดที ่2-1 เครื่องก้าเนิดไอน ้าและภาชนะรับแรงดัน  
ME-BR เครื่องก้าเนิดไอน ้า ผศ.ธวัชชยั นาคพิพัฒน์ 

21 พ.ค. 66** 
09:00-16:00 น. 

 
6 

 
10 ข้อ 

วิชาที ่3 หมวดที ่2-2 เครื่องก้าเนิดไอน ้าและภาชนะรับแรงดัน  
ME-FN เตาอุตสาหกรรม รศ.ดร.จารุวตัร เจรญิสุข 
ME-PV ภาชนะรับแรงดัน นายสมยศ ใจมูล 

28 มิ.ย. 66** 
09:00-12:00 น. 
13:00-16:00 น. 

 
3 
3 

 
5 ข้อ 
5 ข้อ 

วิชาที ่4 หมวดที ่3-1 ระบบปรับอากาศและเครือ่งเย็น  
ME-AC01 ระบบปรบัอากาศและระบายอากาศ นายสมจินต ์ดิสวัสดิ ์

30 ก.ค. 66** 
09:00-16:00 น. 

 
6 

 
10 ข้อ 

วิชาที ่5 หมวดที ่3-2 ระบบปรับอากาศและเครือ่งเย็น  
ME-RE01 ระบบเครื่องเย็น ดร.เชดิพันธ์ วิทูราภรณ ์

27. ส.ค. 66** 
09:00-16:00 น. 

 
6 

 
10 ข้อ 

วิชาที ่6 หมวดที ่4-1  ระบบของไหลในท่อรับแรงดัน หรือสุญญากาศ  
ME-PP01 ท่อน ้าและการตดิตั ง รศ.ดร.จิตติน แตงเทีย่ง 

24 ก.ย. 66** 
09:00-16:00 น. 

 
6 
 

 
10 ข้อ 

วิชาที ่7 หมวดที ่4-2  ระบบของไหลในท่อรับแรงดัน หรือสุญญากาศ  
ME-PP02 เครื่องสูบน ้า พัดลม และระบบอัดอากาศ  
รศ.ดร.วิทยา ยงเจรญิ 

29 ต.ค. 66** 
09:00-16:00 น. 

 
6 

 
10 ข้อ 

วิชาที ่8 หมวดที ่5 ระบบดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย  
ME-FP เครื่องสูบน ้าดับเพลงิ การดับเพลิงด้วยสาร 
         สะอาดและโฟม นายวันชัย   บัณฑิตกฤษดา 

12 พ.ย. 66** 
09:00-16:00 น. 

 
6 

 
10 ข้อ 

วิชาที ่9 หมวดที ่6 การจัดการพลังงาน  
ME-EN01 มาตรฐานหลักเกณฑ์ และวธิีการในการออกแบบอาคาร 
             เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน รศ.ดร.ประกอบ สุรวัฒนาวรรณ 
ME-EN02 การจดัการด้านพลังงาน อาจารยม์านิตย์ กู้ธนพัฒน์ 

17 ธ.ค. 66** 
09:00-12:00 น. 
13:00-16:00 น. 

 
3 
3 

 
5 ข้อ 

 
5 ข้อ 

กลุ่มเป้าหมาย 
หลักสูตรดังกล่าวจัดท าขึ นส าหรบักลุ่มเป้าหมายที่เป็น วิศวกร ผู้ควบคุมการก่อสร้าง ชา่งเทคนคิ ผู้ควบคุมอาคาร และผู้ที่มีความ
ช านาญและประสบการณ์เฉพาะด้านวิศวกรรม   
วิทยากร / คณะวิทยากรจากสาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล วสท.  

รวม PDU 108 หน่วย  
(PDU 12 หน่วย/หลักสตูร) 



 

 
-ใบสมัคร- 

การอบรมเรื่อง  การทบทวนความรู้สาขาวิศวกรรมเครื่องกล (Mini Mechanical Courses) รุ่นที่ 3 
ประจ าปี 2566 อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม zoom 

จัดโดย คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล วสท. 
หน่วยงาน/บริษทั    ..............................................................................................................................................................................  
เลขที่ ........................ หมู่ที่ .........................ซอย ............................................................... อาคาร ........................................................  
ถนน ................................................... ต าบล/แขวง ..................................................................... อ าเภอ/เขต......................................  
จังหวัด ..............................................................................................  รหัสไปรษณีย ์.............................................................................   
โทรศัพท ์.......................................................................................... โทรสาร  .......................................................................................  
ผู้ประสานงานโดย.................... .......................................................................... ...โทรศัพท์ .................................................................  
E-mail:  …………………………………………………………………..……………………………………………………… 
เลขที่ประจ าตัวผู้เสียภาษี   ................................................................................ ส านักงานใหญ่      สาขา   ............................  

ขอสมัครเข้าร่วมอบรม 

วิชาที่   หมวดที ่      วันที่              . 

ขอส ารองรายชื่อเข้าร่วมอบรมดังต่อไปนี้     (กรุณาเขียนชื่อ-นามสกลุตัวบรรจง เพ่ือความถูกต้องของวุฒิบัตร) 

1. ชื่อ – นามสกลุ........................................................................................................... เลขที่สมาชิก วสท.  ....................................  
             เบอร์โทร    Email            เลขที่สมาชิก สภาวิศวกร.         . 
2. ชื่อ – นามสกลุ........................................................................................................... เลขที่สมาชิก วสท.  ....................................  
             เบอร์โทร    Email            เลขที่สมาชิก สภาวิศวกร.         . 
3. ชื่อ – นามสกลุ........................................................................................................... เลขที่สมาชิก วสท.  ....................................  
             เบอร์โทร    Email            เลขที่สมาชิก สภาวิศวกร.         . 

ค่าลงทะเบียน  (อัตรานี้รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม 7%  และวสท. ได้รับการยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%) 

    สมัคร   9 วิชา  สมาชกิ วสท.  12,000   บาท  บุคคลทั่วไป 20,000  บาท  

    สมาชิก วสท.      1,500 บาท/ท่าน 

    ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ / บุคคลทั่วไป  2,500 บาท/ท่าน 

การช าระเงิน 

เช็ค       สั่งจ่ายสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ  

โอนเงิน     เข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของ    สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ   

 ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสภากาชาดไทย    เลขท่ี  045-2-03026-1  

 ธนาคารกรุงเทพ สาขาสุรวงศ์            เลขท่ี  147-4-32388-6 
กรณีโอนเงิน กรุณาส่งหลักฐานการช าระเงินทาง Google Form ที่สมัคร Email: admineit05@eit.or.th  
ระบุช่ือโครงการฯ ช่ือผู้เข้าร่วม และที่อยู่ในการออกใบเสร็จ และทีอ่ยูจ่ัดส่งใบเสร็จ 
สอบถามเพ่ิมเติม เยาวรักษ์ บุญสวัสดิ์ โทร 0 2184 4600-9 ต่อ 500 Email: admineit05@eit.or.th 


