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โครงการอบรมวชิาชีพ “วศิวกรระดบัต้น” รุ่นที ่9/2 

วนัเสาร์ ที ่ 21, 28  สิงหาคม 2564 และวนัเสาร์ ที ่4, 11, 18, 25 กันยายน 2564 
ณ ห้องศรีวรา บี ช้ัน 2  โรงแรม ทาวน์ อิน ทาวน์ 

(ผู้สมคัรท่ีจองและจ่ายเงนิ 80 คนแรก จะได้สิทธ์ิการเข้าร่วมอบรมก่อน) 

หลักการและเหตุผล  

 สมาคมวศิวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย ไดเ้ลง็เห็นความสาํคญัในการพฒันาวศิวกรงานระบบใหมี้คุณภาพ และมี
ความสามารถปฏิบติังานไดจ้ริงอยา่งมีพื้นฐานดา้นระบบปรับอากาศท่ีดี 

 สมาคมวศิวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย จึงไดร้วบรวมความรู้และประสบการณ์จากท่านวศิวกรทั้งหลาย มาทาํเป็น
หลกัสูตรอบรมเพ่ือเป็นแหล่งถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์จากวศิวกรรุ่นเก่าสู่รุ่นใหม่ตลอดจนเปิดกวา้งใหบุ้คคลทัว่ไปมาศึกษาหา
ความรู้เพิ่มเติมได ้

วตัถุประสงค์ 
1. เพื่อทบทวนความรู้พ้ืนฐานสาํหรับการทาํงานระบบปรับอากาศและ แนะนาํวธีิการนาํภาคทฤษฎีไปใชง้านในภาคปฏิบติังานจริง 
2. เป็นการยกระดบัความรู้ของวศิวกรและรับการถ่ายทอดประสบการณ์การทาํงานจากวทิยากรต่างๆท่ีมีประสบการณ์ทาํงานจริง  

ทาํใหว้ศิวกรใหม่สามารถเรียนรู้งานไดเ้ร็ว 
3. ยกกรณีศึกษาและการแกปั้ญหาจริงจากประสบการณ์การทาํงานของวทิยากรท่ีมากดว้ยประสบการณ์ 
4. เป็นการเตรียมตวัสาํหรับ “ภาคีวศิวกร” ท่ีตอ้งการสอบเล่ือนระดบั เป็น  “สามญัวศิวกร”  
5. เพื่อใหก้ารเรียนการสอนมีผลงานออกมาดีจึงจดัใหมี้การ “สอบหลงัจากอบรม” โดยทางสมาคมฯจะออกวฒิุบตัรใหส้าํหรับผูอ้บรม

ท่ีสอบผา่นเกณฑข์องสมาคม และพิจารณาจากเวลาท่ีเขา้อบรมตอ้งไม่ตํ่ากวา่ 80% ของระยะเวลาอบรมทั้งหมด 
6.   กรณีท่ีผูเ้ขา้อบรมและสอบไดค้ะแนนสูงสุดอยูใ่นลาํดบั 1 ใน 3 ของผูเ้ขา้ทดสอบ ทางสมาคมวศิวกรรมปรับอากาศจะใหสิ้ทธิในการ

เขา้อบรมฟรีในหลกัสูตรอบรมวชิาชีพวศิวกรระดบักลางในรุ่นถดัไป 

รายช่ือคณะกรรมการท่ีปรึกษาหลักสูตร                                   
คุณวชิยั  ลกัษณากร  คุณไชยวฒัน์       ปิยสัสพนัธ์ุ 
คุณชชัวาลย ์ คุณคํ้าชู   คุณจกัรพนัธ์ ภวงัคะรัตน์ 
รศ.ดร.วทิยา ยงเจริญ   รศ.ดร.ประกอบ     สุรวฒันาวรรณ 
รศ.ฤชากร จิรกาลวสาน  ผศ.ดร.พลกฤต กฤชไมตรี 
ดร.เชิดพนัธ์ วทูิราภรณ์  คุณชยัเอก สอนโพธ์ิ 
ผศ.ดร.ตุลย ์     มณีวฒันา       คุณครรชิต          วเิศษสมภาคย ์                                                                                                       
คุณบรรพต จาํรูญโรจน์  คุณประพุธ             พงษเ์ลาหพนัธ์ุ 
คุณสาชล  สตชลาสินธ์ุ  คุณพีรศกัด์ิ          บงกชแกว้ 
คุณจินตนา ศิริสันธนะ  คุณพิสิฐชยั           ปัญญาพลงักลู ( ประธานหลกัสูตร) 
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โครงการอบรมวชิาชีพ “วศิวกรระดับต้น”  รุ่นที่ 9/2 

วนัเสาร์ ที ่ 21, 28  สิงหาคม 2564 และวนัเสาร์ ที ่4, 11, 18, 25 กันยายน 2564 
ณ ห้องศรีวรา บี ช้ัน 2  โรงแรม ทาวน์ อิน ทาวน์ 

วนัเสาร์ ท่ี 21 สิงหาคม  2564    

09.00 – 09.09 น                         เปิดการอบรม  
                                                  โดย… คุณอรุณ เอ่ียมสุรีย์ นายกสมาคมวศิวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย 

09.10-14.30 น.  หวัขอ้ “ความรู้พื้นฐานและประเภทระบบปรับอากาศ”       
   วทิยากร... คุณไชยวฒัน์    ปิยสัสพนัธ์ุ 

14.45-16.30 น                           หวัขอ้ “หลกัการออกแบบระบบปรับอากาศระบบ VRF”  
   วทิยากร …. คุณพฒันะ  เมฆขํา 

   หวัขอ้ “ระบบการทาํงานของเคร่ืองปรับอากาศแบบ VRF ,การติดตั้ง ,การทดสอบระบบ 
               พร้อมกรณี ศึกษา ท่ีทดสอบจริงในโครงการต่างๆ” 
   วทิยากร …ทีม วทิยากร จาก บริษัท สยามไดกิน้เซลส์ จํากัด  

วนัเสาร์ ท่ี 28 สิงหาคม  2564 

09.00-12.00 น. หวัขอ้ “วธีิการคาํนวณภาระความเยน็” (ภาคทฤษฎี)       
 วทิยากร... ดร.เชิดพนัธ์   วทูิราภรณ์ 

13.00- 16.00 น.  หวัขอ้ “ภาคปฏิบติัโดยใชโ้ปรแกรมคาํนวณ”     
    วทิยากร ...ผศ.ดร.ตุลย์   มณีวัฒนา 

วนัเสาร์ ท่ี 4  กันยายน 2564 

09.00-12.00 น.  หวัขอ้ “การใชต้ารางไซโครเมทริกกบัระบบปรับอากาศและงานลกัษณะต่างๆท่ีตอ้งการควบคุมความเยน็” 
   วทิยากร... รศ.ดร.ประกอบ   สุรวฒันาวรรณ 

13.00-16.00 น.  หวัขอ้ “การเลือก Chillers & AHU” 
   วทิยากร... คุณพสิิฐชัย   ปัญญาพลังกูล 

วนัเสาร์ ท่ี 11 กันยายน  2564 

09.00-12.00 น.  หวัขอ้ “วธีิคาํนวณและเลือกใชท้่อนํ้ าในระบบปิดและระบบเปิด และทดสอบระบบท่อนํ้า” 
   วทิยากร...คุณพสิิฐชัย  ปัญญาพลังกูล 

13.00-16.00 น.  หวัขอ้ “การเลือกเคร่ืองสูบนํ้า” 
   วทิยากร... คุณครรชิต   วเิศษสมภาคย์ 
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วนัเสาร์ ท่ี 18 กันยายน 2564    

09.00-12.00 น.  หวัขอ้ “การเลือกใชพ้ดัลม” (Fans) 
วทิยากร... คุณสมเกียรติ    จงสถาพรพงศ์     

13.00-16.00 น.  หวัขอ้ “วธีิคาํนวณและเลือกใชง้านระบบท่อลม” (AIR DISTRIBUTION SYSTEM & DUCT DESIGN) 
   วทิยากร... คุณประพธุ   พงษ์เลาหพนัธ์ุ 

วนัเสาร์ ท่ี 25  กันยายน 2564   

09.00-10.15 น.  หวัขอ้ “การเตรียมขอ้มูลสาํหรับปรับแต่งระบบ” 
   วทิยากร... คุณพสิิฐชัย   ปัญญาพลังกูล 

10.30-12.00 น.  ทบทวนและสรุปเน้ือหาท่ีเรียนทั้งหมด 
   วทิยากร... คุณพสิิฐชัย   ปัญญาพลังกูล 

13.00-15.00 น.  ทดสอบวชิาความรู้ท่ีอบรม 

16.15 -16.30 น.                  กล่าวปิดการอบรมและมอบเกียรติบตัร 
                                                  โดย… คุณอรุณ เอ่ียมสุรีย์ นายกสมาคมวศิวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย 
 

----------------------------------------------------------------- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 สมาคมวศิวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย      
 AIR - CONDITIONING  ENGINEERING  ASSOCIATION OF THAILAND. 
 487  อาคาร ว.ส.ท. ซอยรามคาํแหง 39 (เทพลีลา) แขวงพลบัพลา เขตวงัทองหลาง กรุงเทพฯ 10310          
โทรศพัท.์02-318-4119, 02-318-4123 โทรสาร. 02-318-4120  E-Mail :info@acat.or.th http://www.acat.or.th 

                                                                        Co-organized by 

 
 

 4

ใบสมัครโครงการอบรมวชิาชีพ “วศิวกรระดับต้น” รุ่นที ่9/2 
วนัเสาร์ ที ่ 21, 28  สิงหาคม 2564 และวนัเสาร์ ที ่4, 11, 18, 25 กันยายน 2564 

ณ ห้องศรีวรา บี ช้ัน 2  โรงแรม ทาวน์ อิน ทาวน์ 
(ผู้สมคัรท่ีจองและจ่ายเงนิ 80 คนแรก จะได้สิทธ์ิการเข้าร่วมอบรมก่อน) 

 ช่ือ …………………………..……..นามสกลุ…………………….…….…………….………เลขสมาชิก……………………. 

 บริษทั………………………………………………………………เลขประจาํตวัผูเ้สียภาษี....................................................... 

 ท่ีอยู่(ในการออกใบเสร็จ)……………………………………………………………………………………………………….. 

      มือถือ..................................................ID Line:………………………………E-mail…………………….…………………….. 

      เลขท่ีสมาชิกสภาวิศวกร(ถ้าม)ี.....................................................เลขท่ีใบอนุญาตสภาวิศวกร(ถ้าม)ี.............................................. 
      (กรุณากรอกเลขสมาชิกสภาวิศวกรให้ครบถ้วน  เน่ืองจากจะมผีลต่อคะแนน CPD ของท่าน) 

ประสงคจ์ะออกใบเสร็จรับเงิน    ในนามบุคคล   ในนามบริษทั (กรณีออกใบเสร็จในนามบริษทักรุณาระบเุลขประจาํตัวผู้ เสียภาษ)ี 
อัตราค่าลงทะเบียน                         ชําระเงินภายใน 15 ก.ค. 64              ชําระเงินหลงั 15 ก.ค. 64 
 สมาชิก ACAT / ASHRAE Thailand Chapter      ราคา 8,000 บาท   ราคา  8,600  บาท 
 บุคคลทัว่ไป                                                       ราคา 9,000 บาท   ราคา  9,600  บาท 

วธีิการชําระเงนิ  
  เงินสด ณ ท่ีทาํการสมาคมฯ                        
  เชค็สั่งจ่าย “สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย” 
  โอนเงินเขา้บญัชี ธนาคารกสิกรไทย   สาขาโลตสั ทาวน์อินทาวน์  บญัชี ออมทรัพย ์
   ช่ือบญัชี “สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย” เลขท่ีบญัชี 644-2-10754-6 
        ชาํระดว้ย QR CODE  

หมายเหตุ  
1. อตัราค่าลงทะเบียนขา้งตน้ รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ,ค่าเอกสารการบรรยาย , ค่าอาหารวา่ง , ค่าอาหารกลางวนั  เรียบร้อยแลว้ 
2. สมาคมไม่อยูใ่นข่ายท่ีตอ้งถูกหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย 3% 
3. พิเศษสุด!  ท่านท่ีชาํระค่าลงทะเบียนในอตัราบุคคลทัว่ไปท่านสามารถใชสิ้ทธ์ิสมคัรสมาชิกสมาคมฯ 1 ปี(มูลค่า 400 บาท)ได้

ฟรีทนัที (โดยดาวโหลดใบสมคัรสมาชิกสมาคมไดท่ี้ www.acat.or.th) หมดเขตสมคัรภายในวนัท่ี 31 มคี.64 
4. สมาคมเป็นองคก์รแม่ข่าย ของสภาวิศวกร มีหนา้ท่ีในการจดักิจกรรมการพฒันาวิชาชีพวิศวกรรมอย่างต่อเน่ือง ใหก้ารรับรอง

กิจกรรม และจาํนวนหน่วยพฒันา(PDU) ของกิจกรรมการพฒันาวิชาชีพวิศวกรรมอย่างต่อเน่ือง สามารถออกใบรับรองการเขา้
ร่วมกิจกรรมการพฒันาวิชาชีพวิศวกรรมอย่างต่อเน่ืองได ้จํานวน 72 หน่วย 

5. ติดต่อขอรายละเอียดไดท่ี้คุณอรวรรณ , คุณจุฬารัตน์ ,คุณณิชาภา โทร. 02-318-4119 , 02-318-4123 

กรณีโอนเงินเขา้บญัชีเรียบร้อยแลว้ กรุณาส่งเอกสารการชาํระเงินพร้อมระบุรายละเอียดช่ือ-ท่ีอยูใ่นการออกใบเสร็จท่ีถูกตอ้ง 
โดยแนบใบนาํฝากมาพร้อมกบัใบสมคัรท่ี Email manageracat@gmail.com    

   QR CODE 
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แผนที ่โรงแรม ทาวน์ อนิ ทาวน์  ถนนศรีวรา 

 


