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“โครงการอบรมวชิาชีพวศิวกรระดบักลาง” รุ่นที ่9 
วนัเสาร์ ที ่ 26 มิถุนายน 2564 และวนัเสาร์ ที ่ 3 , 10, 17, 24, 31  กรกฎาคม 2564 

ณ  ห้องทรัพย์มณี ช้ัน 2 โรงแรม ทาวน์ อิน ทาวน์ 
 (ผู้สมัครทีจ่อง / ผ่านเกณฑ์คุณสมบัต ิและจ่ายเงินก่อน จะได้สิทธ์ิการเข้าร่วมก่อน ปิดรับสมคัรที ่80 คน) 

หลักการและเหตุผล  
สมาคมวศิวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย ไดเ้ลง็เห็นความสาํคญัในการพฒันาวศิวกรงานระบบใหมี้คุณภาพ และมีความรู้

ดา้นการออกแบบคาํนวณจริงซ่ึงจะเนน้ดา้นการปฏิบติัลงมือคาํนวณและออกแบบโครงงานจริง ผูเ้ขา้การอบรมสามารถนาํความรู้ไป
ถ่ายทอดใหก้บัวศิวกรคนอ่ืนได ้ อีกประการหน่ึงเป็นการแลกเปล่ียนประสบการณ์ระหวา่งผูเ้ขา้อบรมกบัท่านวิทยากรท่ีมีประสบการณ์
ทาํงานจริง ทาํใหมี้การต่อยอดองคค์วามรู้ดา้นระบบปรับอากาศท่ีดีและโครงการน้ีเป็นโครงการต่อเน่ืองจากโครงการ “อบรมวชิาชีพ
วศิวกรระดบัตน้” และวศิวกรท่ีมีประสบการณ์มากพอสมควรแต่ตอ้งการลงมือคาํนวณและออกแบบระบบปรับอากาศไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
เหมาะสมและประหยดัพลงังาน ทางสมาคมฯจึงไดจ้ดัโครงการน้ีข้ึน เพื่อเป็นการต่อยอดความรู้และเพิ่มประสบการณ์ใหแ้ก่วศิวกรและผู ้
ท่ีตอ้งการหาความรู้เพิ่มเติม 

วตัถุประสงค์ 
1.  เป็นการเนน้ดา้นการลงมือปฏิบติัคาํนวณและออกแบบโครงงานจริงสาํหรับระบบปรับอากาศและแนะนาํวธีิการนาํภาคทฤษฎีไปใช ้
    งานในภาคปฏิบติังานจริง 
2. เป็นการยกระดบัความรู้และต่อยอดองคค์วามรู้ของวศิวกรและแลกเปล่ียนประสบการณ์การทาํงานระหวา่งท่านวิทยากรท่ีมี 
    ประสบการณ์ทาํงานจริง กบัวศิวกรท่ีเขา้อบรม 
3. เป็นการเตรียมตวัสาํหรับ “ภาคีวศิวกร” ท่ีตอ้งการสอบเล่ือนระดบั เป็น “สามญัวศิวกร”  
4. เป็นโครงการต่อเน่ืองจากโครงการอบรม “วิชาชีพวศิวกรระดบัตน้” 
5. สามารถใชเ้ป็นหน่วยกิตสาํหรับการเพิ่มพนูความรู้ ซ่ึงสมาคมฯจะออกใบวฒิุบตัรผา่นการอบรมใหใ้ชอ้า้งอิงกบัหน่วยงานอ่ืนได ้

รายช่ือคณะกรรมการทีป่รึกษาหลักสูตร 
คุณวชิยั  ลกัษณากร  รศ.ดร.ประกอบ     สุรวฒันาวรรณ  
คุณจกัรพนัธ์           ภวงัคะรัตน์  ผศ.ดร.พลกฤต กฤชไมตรี 
รศ.ดร.วทิยา ยงเจริญ                  คุณชยัเอก สอนโพธ์ิ 
รศ.ฤชากร จิรกาลวสาน  คุณครรชิต          วเิศษสมภาคย ์                                                                                                       
ดร.เชิดพนัธ์ วทูิราภรณ์  คุณประพุธ             พงษเ์ลาหพนัธ์ุ 
ผศ.ดร.ตุลย ์     มณีวฒันา       คุณพีรศกัด์ิ          บงกชแกว้ 
คุณบรรพต จาํรูญโรจน์  คุณสมจินต ์            ดิสวสัด์ิ 
คุณสาชล  สตชลาสินธ์ุ  คุณวธุชิรา               แจง้ประจกัษ ์
คุณจินตนา ศิริสันธ   คุณจิรวฒัน์             วงศข์า้หลวง 
คุณชชัวาลย ์ คุณคํ้าชู   คุณอรรณพ             ก่ิงขจี 
คุณไชยวฒัน์           ปิยสัสพนัธ์ุ  คุณพิสิฐชยั             ปัญญาพลงักลู ( ประธานหลกัสูตร) 
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“โครงการอบรมวชิาชีพวศิวกรระดบักลาง” รุ่นที ่9 
วนัเสาร์ ที ่ 26 มิถุนายน 2564  และวนัเสาร์ ที ่3, 10, 17, 24, 31 กรกฎาคม  2564 

ณ ห้องทรัพย์มณ ีช้ัน 2  โรงแรม ทาวน์ อิน ทาวน์ 
 

วนัเสาร์ ที ่26 มถุินายน  2564    

08.30-08.45 น.  ลงทะเบียน 
08.45-09.00 น.  พิธีเปิด 
   โดย.... คุณ อรุณ เอ่ียมสุรีย์  นายกสมาคมวศิวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย 
9.00-12.00 น.    -  หลกัการออกแบบอาคารรวม (โ รงแรม,สาํนกังาน และศูนยก์ารคา้) 

   วทิยากร :  คุณประพุธ  พงษ์เลาหพนัธ์ุ   
12.00- 13.00 น.  -  พกัรับประทานอาหารกลางวนั 
13.00-16.00 น.  -  การใชโ้ปรแกรม E20 CARRIER ในการคาํนวณหา Cooling Load 

   วทิยากร : คุณสุธี วงศ์ไทย  ตวัแทนจาก บริษัท แคเรียร์ (ประเทศไทย) จํากัด 

วนัเสาร์ ที ่3 กรกฎาคม 2564              

9.00-12.00 น.                 - กรณีศึกษา การออกแบบและคาํนวณภาระความเย็นอาคารรวมท่ีประหยดัพลงังาน        
  วทิยากร :  คุณประพุธ     พงษ์เลาหพนัธ์ุ   

12.00- 13.00 น.  - พกัรับประทานอาหารกลางวนั 
13.00-14.30 น.  - กรณีศึกษา การออกแบบและคาํนวณภาระความเย็น   (ต่อ) 
14.30-14.45 น.  - พกัเบรก บ่าย 
14.45-16.00 น.  - สรุปการออกแบบและการคาํนวณ 
     วทิยากร :  คุณประพุธ     พงษ์เลาหพนัธ์ุ   

วนัเสาร์ ที ่ 10 กรกฎาคม  2564         

 9.00-12.00 น.   - การเลือกเคร่ืองชิลเลอร์และเคร่ืองเป่าลมเย็น , การออกแบบและเลือกใชข้นาดท่อนํ้า 
  วทิยากร... คุณพสิิฐชัย ปัญญาพลงักูล 

12.00- 13.00 น.  - พกัรับประทานอาหารกลางวนั 
13.00-16.00 น.   - กรณีศึกษา การออกแบบท่อนํ้าและเลือกใชข้นาดเคร่ืองสูบนํ้า CHWP,CDWP 
                  และการมอบหมายงานใหท้าํส่ง 1 โครงงาน (Workshop) 

  วทิยากร... คุณครรชิต  วเิศษสมภาคย์ 
14.30-14.45 น.  - พกัเบรก บ่าย 
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วนัเสาร์ ที ่ 17 กรกฎาคม  2564         

9.00-14.30 น.    - หลกัการออกแบบระบบท่อนํ้าและเลือกใชเ้คร่ืองสูบนํ้า CHWP,CDWP 
      วทิยากร.... คุณครรชิต   วเิศษสมภาคย์ 
12.00- 13.00 น.  - พกัเบรก ทานอาหารกลางวนั 
14.30-14.45 น.  - พกัเบรก บ่าย 
14.45-16.00 น.  - การเตรียมขอ้มูลและทดสอบระบบปรับอากาศ สาํหรับ CHILLER PLANT MANAGEMENT SYSTEM 
     วทิยากร.... คุณพสิิฐชัย  ปัญญาพลงักูล 

วนัเสาร์ ที ่ 24 กรกฎาคม 2564         

9.00-12.00 น.    - หลกัการออกแบบการกระจายลมและการออกแบบท่อลมทั้ง CAV&VAV  
     วทิยากร.... คุณสมจนิต์  ดสิวสัดิ์ 
12.00- 13.00 น.  - พกัเบรก ทานอาหารกลางวนั 
13.00-16.00 น.  - การเลือกขนาดท่อ โดยใช ้Static Regain Method 
     วทิยากร.... คุณจรีวฒัน์  วงศ์ข้าหลวง 
14.30-14.45 น.  - พกัเบรก บ่าย 

วนัเสาร์ ที ่ 31 กรกฎาคม 2564         

9.00-12.00 น.    - การเลือกเคร่ืองเป่าลมเย็นและระบบกระจายลมแบบ VAV 
  วทิยากร....  คุณวธุชิรา   แจ้งประจกัษ์ 

10.30-10.45 น.                     – พกัเบรก เชา้ 
12.00- 13.00 น.  - พกัเบรก ทานอาหารกลางวนั 
13.00-14.30 น.   - หวัขอ้ : เฉลยกรณีศึกษาการออกแบบระบบท่อนํ้า    

  วทิยากร.... คุณครรชิต  วเิศษสมภาคย์ 
14.30 -14.45 น.  - พกัเบรก บ่าย 
14.45-16.00 น.    - หวัขอ้ : สรุปเน้ือหาการอบรมและซักถามแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 
      วทิยากร  : คุณ พสิิฐชัย ปัญญาพลงักูล , คุณครรชิต  วเิศษสมภาคย์  

16.16-16.30 น.  พิธีปิดและมอบวฒิุบตัร 
   โดย.... คุณอรุณ  เอ่ียมสุรีย์  นายกสมาคมวศิวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย 

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

-กรุณานํา Computer  (notebook) มาเพื่อใช้ประกอบการเรียน 
เกณฑ์คุณสมบัตขิองผู้เข้าร่วมอบรมวศิวกรระดบักลาง  
1. สอบผ่านการอบรมระดบัตน้ หรือ 
2. มีประสบการณ์ทาํงานทางดา้นระบบปรับอากาศและ/หรือทาํความเย็นมาอย่างนอ้ย 3 ปี (เป็นจดหมายรับรองจากหวัหนา้งาน) 
3. เพ่ิมเติมประวติัการทาํงาน (ตามแบบฟอร์มท่ีแนบมาดว้ย) ส่งพร้อมกบัแบบฟอร์มใบสมคัร 

เง่ือนไขการมอบวุฒิบัตร 1. เขา้เรียนครบ 80 % ของชัว่โมงเรียน    2. ทดสอบความรู้และไดค้ะแนนเกิน 60 % 
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 “โครงการอบรมวชิาชีพวศิวกรระดบักลาง” รุ่นที ่9 

วนัเสาร์ ที ่ 26 มิถุนายน 2564 และวนัเสาร์ ที ่3, 10, 17 ,24, 31 กรกฎาคม 2564 
ณ ห้องทรัพย์มณ ีช้ัน 2  โรงแรม ทาวน์ อิน ทาวน์ 

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

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

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

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

      เลขท่ีสมาชิกสภาวิศวกร(ถ้าม)ี.....................................................เลขท่ีใบอนุญาตสภาวิศวกร(ถ้าม)ี.............................................. 
      (กรุณากรอกเลขสมาชิกสภาวิศวกรให้ครบถ้วน  เน่ืองจากจะมผีลต่อคะแนน CPD ของท่าน) 
ประสงคจ์ะออกใบเสร็จรับเงิน    ในนามบุคคล      ในนามบริษทั (กรณีออกใบเสร็จในนามบริษทักรุณาระบเุลขประจาํตัวผู้ เสียภาษี) 

อัตราค่าลงทะเบียน   ชําระเงินภายใน 18 มิย. 64          ชําระเงินหลงั 18 มิย. 64 
 สมาชิก ACAT / ASHRAE Thailand Chapter         ราคา 10,800บาท             ราคา 12,400 บาท 
 บุคคลทัว่ไป                                                              ราคา 12,400บาท             ราคา 14,000 บาท 

(ผู้สมคัรทีจ่อง / ผ่านเกณฑ์คุณสมบัต ิและจ่ายเงนิก่อน จะได้สิทธ์ิการเข้าร่วมก่อน ปิดรับสมคัรที ่80 คน!!!) 

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) ส่งเอกสารใบสมคัร/รูปถ่าย/สาํเนาบตัรประชาชน/    
สลิปโอนเงิน ไปท่ี Email:memberacat@gmail.com หมดเขตสมคัรภายในวนัท่ี 25 มิย. 2564 

4. สมาคมเป็นองคก์รแม่ข่าย ของสภาวิศวกร มีหนา้ท่ีในการจดักิจกรรมการพฒันาวิชาชีพวิศวกรรมอย่างต่อเน่ือง ใหก้ารรับรอง
กิจกรรม และจาํนวนหน่วยพฒันา(PDU) ของกิจกรรมการพฒันาวิชาชีพวิศวกรรมอย่างต่อเน่ือง สามารถออกใบรับรองการเขา้
ร่วมกิจกรรมการพฒันาวิชาชีพวิศวกรรมอย่างต่อเน่ืองได ้จาํนวน 72 หน่วย 

5. ติดต่อขอรายละเอียดไดท่ี้ คุณอรวรรณ , คุณจุฬารัตน์ ,คุณณิชาภา โทร. 02-318-4119 , 02-318-4123 

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

กรณีโอนเงินเขา้บญัชีเรียบร้อยแลว้ กรุณาส่งเอกสารใบสมคัร/หลกัฐานการชาํระเงิน พร้อมระบุรายละเอียดช่ือ-ท่ีอยูใ่นการออกใบเสร็จ

ท่ีถูกตอ้ง ไปท่ี Email:manageracat@gmail.com  

   QR CODE 



 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 
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ประวตัิการทํางาน 
 
ช่ือ.................................................................. สกลุ......................................................อาย.ุ......................ปี 

บริษทั................................................................................................ ตาํแหน่ง............................................ 

ท่ีอยู.่.............................................................................................................................................................. 

โทรศพัท.์.................................................... โทรสาร...................................... มือถือ.................................... 

Email……………………………………………………………………………………………………... 

ประวตัิการศึกษา 

1...................................................................................................................................................................... 

2...................................................................................................................................................................... 

3...................................................................................................................................................................... 

4...................................................................................................................................................................... 

ประสบการณ์การทํางาน (ระบุปี) 

1......................................................................................................................................................................... 

2.......................................................................................................................................................................... 

3........................................................................................................................................................................... 

4......................................................................................................................................................................... 

5......................................................................................................................................................................... 

 

                                                                                                           ลงช่ือ....................................................ผูส้มคัร 

                                                                                                            (.........................................................) ตวับรรจง 

                                                                                                          วนัท่ี......................................................... 
 


