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“โครงการอบรมวชิาชีพวศิวกรระดบัสูง” รุ่นที ่9 
วนัเสาร์ ที ่9 , 16 , 23 , 30 ตุลาคม  และ วนัเสาร์ ที ่ 6 , 13, 20  พฤศจิกายน  2564 

เรียนผ่านออนไลน์ Zoom 
 (ผู้สมัครทีจ่อง / ผ่านเกณฑ์คุณสมบัต ิและจ่ายเงนิก่อนการปิดรับสมัคร จะได้สิทธ์ิการเข้าร่วมอบรมเป็นลําดบัแรก) 

ปิดรับสมคัรเม่ือครบจาํนวน 60 คน ทั้งน้ี เพ่ือประสิทธิภาพของผูเ้ขา้อบรม 

หลักการและเหตุผล  

สมาคมวศิวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย ไดเ้ลง็เห็นความสาํคญัในการพฒันาวิศวกรรมระบบปรับอากาศใหมี้คุณภาพ
สูงข้ึนและสามารถแข่งขนัระดบันานาชาติได ้ โดยเฉพาะการเปิดกวา้งในระดบัเอเชียเร่ืองการแลกเปล่ียนและเคล่ือนยา้ยดา้นวศิวกรรม
แขนงต่างๆ การพฒันาวศิวกรของประเทศไทยใหเ้รียนรู้ใหลึ้กซ้ึง จึงมีความจาํเป็นอยา่งยิง่ ดงันั้น ทางสมาคมวศิวกรรมปรับอากาศแห่ง
ประเทศไทย จึงไดริ้เร่ิมพฒันาหลกัสูตรวิศวกรระดบัสูงข้ึน เพื่อเป็นการเสริมความรู้และประสบการณ์ต่างๆ จากผูเ้ช่ียวชาญในแขนง
ต่างๆสู่วิศวกรรุ่นใหม่ 

วตัถุประสงค์ 
1. เป็นการเพิม่พนูความรู้ใหก้บัวศิวกรทุกระดบัและไดเ้รียนรู้จากวศิวกรท่ีมีผลงานและประสบการณ์ในงานท่ีไดเ้กิดข้ึนแลว้ 
2. เป็นการเตรียมความพร้อมและความรู้สาํหรับการสอบคุณสมบติัตามขอ้บงัคบัสภาวิศวกรดว้ยหลกัเกณฑแ์ละคุณสมบติัของผู ้

ประกอบวชิาชีพวศิวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล พ.ศ.2551 
3. เป็นศูนยก์ลางการแลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์ระหวา่งวิทยากรแต่ละท่านกบัผูเ้รียน ทาํใหมี้การเสริมสร้างและต่อยอด

องคค์วามรู้ประสบการณ์ใหลึ้กซ้ึงและรู้ละเอียดมากข้ึน 

รายช่ือคณะกรรมการทีป่รึกษาหลกัสูตร  
คุณวชิยั  ลกัษณากร  คุณไชยวฒัน ์      ปิยสัสพนัธ์ุ 
คุณชชัวาลย ์ คุณคํ้าชู   คุณจกัรพนัธ ์ ภวงัคะรัตน ์
รศ.ดร.วทิยา ยงเจริญ   รศ.ดร.ประกอบ     สุรวฒันาวรรณ 
รศ.ฤชากร จิรกาลวสาน  ผศ.ดร.พลกฤต กฤชไมตรี 
ดร.เชิดพนัธ์ วทูิราภรณ์  คุณชยัเอก สอนโพธ์ิ 
ผศ.ดร.ตุลย ์     มณีวฒันา                     คุณจินตนา ศิริสนัธนะ 
คุณบรรพต จาํรูญโรจน ์  คุณประพธุ             พงษเ์ลาหพนัธ์ุ 
คุณสาชล  สตชลาสินธ์ุ  คุณพีรศกัด์ิ          บงกชแกว้ 
คุณครรชิต          วเิศษสมภาคย ์                       คุณทรงยศ             ภารดี                                                                                   
คุณอรรณพ            ก่ิงขจี   คุณสมจินต ์           ดิสวสัด์ิ    
คุณพิสิฐชยั          ปัญญาพลงักลู ( ประธานหลกัสูตร) 
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“โครงการอบรมวชิาชีพวศิวกรระดบัสูง” รุ่นที ่9 
วนัเสาร์ ที ่9 , 16 , 23 , 30  ตุลาคม  และ วนัเสาร์ ที ่ 6 , 13, 20  พฤศจิกายน  2564 

ณ ห้องทรัพย์มณ ีช้ัน 2  โรงแรม ทาวน์ อิน ทาวน์ 

กําหนดการ 

วนัเสาร์ ที ่9 ตุลาคม 2564     
09.00 –09.09 น.                 กล่าวเปิด การอบรม  
                                              โดย… คุณอรุณ  เอ่ียมสุรีย ์นายกสมาคมวศิวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย 

09.10-12.00 น.  หวัขอ้ “Psychrometric Chart Application Processes” 
   -  Psychrometric Chart Process  เพือ่การควบคุมอุณหภูมิ และความช้ืน 
   -  การใช ้Psychrometric Chart Process เพือ่การประหยดัพลงังาน 
   -  Case Study 
   วทิยากร... คุณอรรณพ  ก่ิงขจี 

13.00-16.15 น.  หวัขอ้ “Psychrometric Chart Application” 
   -  ความสมัพนัธ์ระหวา่งระบบดา้นลมและดา้นนํ้า 1 
   -   ขอ้พิจารณาสาํหรับ Outdoor & Indoor Condition 
   วทิยากร... คุณสมจินต ์  ดิสวสัด์ิ 

วนัเสาร์ ที ่16 ตุลาคม 2564 
09.00-12.00 น.  หวัขอ้ “Psychrometric Chart Application” (ต่อ) 
   - กรณีศึกษาสาํหรับโรงพยาบาล 
   - Workshop 
   วทิยากร... คุณสมจินต ์  ดิสวสัด์ิ 

13.00-16.15 น.  หวัขอ้ “การประยกุตใ์ช ้Psychrometric Chart” 
   - ในการควบคุมอณุหภูมิและความช้ืนในอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ 
   - กรณีศึกษาการวเิคราะหแ์ละแกปั้ญหาความช้ืน 
   วทิยากร... คุณทรงยศ   ภารดี 
16.30-17.30 น.  ทดสอบ (หัวข้อเร่ืองของวนัเสาร์ที ่9 ตุลาคม  2564) 

วนัเสาร์ ที ่23 ตุลาคม 2564 
 09.00-12.00 น.                -Workshop กรณีศึกษาจาก โครงการท่ีสร้างจริง 2 โครงการ 
                 วิทยากร... คุณทรงยศ   ภารดี 

13.00- 16.00 น.                หวัขอ้ “การวเิคราะห์ ความดนัในท่อนํ้าโดยใช ้ Pressure profile " 
พร้อมยกกรณีศึกษาจริงมาสอน 
วทิยากร... คุณสมจินต ์  ดิสวสัด์ิ 

16.30-17.30 น.  ทดสอบ (หัวข้อเร่ืองของวนัเสาร์ที ่16  ตุลาคม  2564) 
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วนัเสาร์ ที ่30 ตุลาคม 2564 
09.00-12.00 น.  หวัขอ้ “การเลือกและกาํหนดขนาดวาลว์ปรับสมดุลและวาลว์ควบคุม” 
   - การปรับแต่งเคร่ืองสูบนํ้ าและปรับสมดุลระบบนํ้า 
   - การทาํ Work Shop 
   วทิยากร... คุณครรชิต    วเิศษสมภาคย ์

13.00-16.15 น.                      หวัขอ้ “การวเิคราะห์ ปัญหาและการแกไ้ข ในระบบท่อนํ้าแบบต่างๆและการควบคุมความเยน็” 
   วทิยากร... คุณครรชิต    วเิศษสมภาคย ์
16.30- 17.30 น.                      ทดสอบ (หัวข้อทีเ่รียน วนัเสาร์ที ่23 ตุลาคม 2564) 

วนัเสาร์ที ่6 พฤศจกิายน 2564 
09.00-12.00 น.                หวัขอ้ "การเตรียมระบบท่อนํ้า เพือ่ติดตั้ง อุปกรณ์ ควบคุมความเยน็ ความช้ืนโดยระบบ BAS" 
                 พร้อมตวัอยา่งงานจริงท่ีไดติ้ดตั้งมาแลว้ 
   วทิยากร... คุณพสิิฐชยั    ปัญญาพลงักลู 

13.00-16.00 น.  หวัขอ้ "ความสมัพนัธด์า้นอากาศและนํ้ า รวมทั้งการควบคุมความเยน็ความช้ืนอยา่งเหมาะสม" 
   วทิยากร... คุณสมจินต ์  ดิสวสัด์ิ 
16.15- 17.45 น.                      ทดสอบ (หัวข้อทีเ่รียน วนัเสาร์ที ่30 ตุลาคม 2564) 

วนัเสาร์ที ่13 พฤศจกิายน 2564 
9.00 -14.15 น.  หวัขอ้ "พ้ืนฐานระบบไฟฟ้า  ควบคุมในงานระบบปรับอากาศ" 
   วทิยากร... รศ.ดร.วทิยา   ยงเจริญ 

14.30-16.00 น.  หวัขอ้ "ปัญหาและอุปสรรคใ์นงานติดตั้งและควบคุมดว้ยระบบ BAS" 
                                                วทิยากร... คุณครรชิต    วเิศษสมภาคย ์  
16.30-17.30 น.  ทดสอบ (หัวข้อเร่ืองของวนัเสาร์ ที ่6 พฤศจกิายน 2564)  

วนัเสาร์ที ่20 พฤศจกิายน 2564 
9.00 -10.45 น.                เฉลย ขอ้สอบและ Workshop (คุณครรชิต วเิศษสมภาคย)์ 
11.00-12.00 น.  ทดสอบ (หวัขอ้ท่ีเรียนของ ดร.วทิยา เก่ียวกบัความรู้ไฟฟ้าควบคุมในระบบปรับอากาศ) 
13.00 -16.00 น.  หวัขอ้ “สรุปเน้ือหาทั้งหมดท่ีเรียน”  
                                               วทิยากร…คุณพิสิฐชยั  ปัญญาพลงักูล   
16.15-16.30 น                        ประกาสผลสอบ /กล่าวปิดการอบรม /มอบประกาศนียบตัร             
                                               โดย…คุณอรุณ  เอ่ียมสุรีย ์ นายกสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย 

------------------------------------------------------------- 
ปิดรับสมคัรเม่ือครบจาํนวน 60 คน ทั้งน้ี เพ่ือประสิทธิภาพของผูเ้ขา้อบรม 
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เง่ือนไขการมอบวุฒบัิตร  
1. เขา้เรียนครบ 80 % ของชัว่โมงเรียน     
2. ทดสอบความรู้และไดค้ะแนนเกิน 60 % 

เกณฑ์คุณสมบัตขิองผู้เข้าร่วมอบรมวศิวกรระดบัสูง  
1. สอบผา่นการอบรมระดบักลาง หรือ 
2. มีประสบการณ์ทาํงานทางดา้นระบบปรับอากาศและ/หรือทาํความเยน็มาอยา่งนอ้ย 5 ปี (เป็นจดหมายรับรองจากหวัหนา้งาน) 
3. เพิม่เติมประวติัการทาํงาน (ตามแบบฟอร์มท่ีแนบมาดว้ย) ส่งพร้อมกบัแบบฟอร์มใบสมคัร 

หมายเหตุ  
1. อตัราคา่ลงทะเบียน รวมค่าภาษีมูลค่าเพิม่7%   ค่าเอกสารการบรรยาย เรียบร้อยแลว้ 

                สมาคมไม่อยูใ่นข่ายท่ีตอ้งถูกหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย 3% 
2. พเิศษสุด! ท่านท่ีชาํระค่าลงทะเบียนในอตัราบุคคลทัว่ไปท่านสามารถใชสิ้ทธ์ิสมคัรสมาชิกสมาคมฯ 1 ปี (มูลคา่ 400 บาท)ได้

ฟรีทนัที  ดาวนโ์หลดใบสมคัรไดท่ี้ www.acat.or.th หมดเขตสมคัรภายในวนัที ่2 ตุลาคม 2564 
3. สมาคมเป็นองคก์รแม่ข่าย ของสภาวศิวกร มีหนา้ท่ีในการจดักิจกรรมการพฒันาวชิาชีพวศิวกรรมอยา่งต่อเน่ือง ใหก้ารรับรอง

กิจกรรม และจาํนวนหน่วยพฒันา(PDU) ของกิจกรรมการพฒันาวิชาชีพวศิวกรรมอยา่งต่อเน่ือง สามารถออกใบรับรองการเขา้
ร่วมกิจกรรมการพฒันาวชิาชีพวศิวกรรมอยา่งต่อเน่ืองได ้จาํนวน 84 หน่วย 

4. กรณีท่ีสมาชิกลงทะเบียนเขา้ร่วมงาน  และใหบุ้คคลทัว่ไปมาแทนในวนังาน ผูท่ี้มาแทนจะตอ้งชาํระเงินเพิ่มในอตัราบุคคล
ทัว่ไป 

5. ติดต่อขอรายละเอียดไดท่ี้ คุณอรวรรณ , คุณจุฬารัตน์ , คุณณิชาภา โทร. 02-318-4119 , 02-318-4123 
6. สมาคมฯเป็นองคก์รแม่ขา่ยของสภาวศิวกร มีหนา้ท่ีในการจดักิจกรรมโครงการพฒันาวชิาชีพวิศวกรรมอยา่งต่อเน่ือง ใหก้าร

รับรองกิจกรรมและจาํนวนหน่วยพฒันา(PDU) ของกิจกรรมการพฒันาวชิาชีพวศิวกรรมอยา่งต่อเน่ืองสามารถออก
ประกาศนียบตัรรับรองการเขา้ร่วมกิจกรรมการพฒันาวชิาชีพวิศวกรรมอยา่งต่อเน่ืองได ้

 

กรุณานํา Computer  (notebook) มาเพื่อใช้ประกอบการเรียน 
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ใบสมัคร “โครงการอบรมวชิาชีพวศิวกรระดบัสูง” รุ่นที ่9 
วนัเสาร์ ที ่9 , 16 , 23 , 30  ตุลาคม 2564  และ วนัเสาร์ ที ่ 6 , 13  พฤศจิกายน  2564 

เรียนผ่านออนไลน์ Zoom 
(ผู้สมัครทีจ่อง / ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติ และจ่ายเงนิก่อนการปิดรับสมัคร จะได้สิทธ์ิการเข้าร่วมอบรมเป็นลําดบัแรก) 

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

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

 ท่ีอยู(่ในการออกใบเสร็จ)……………………………………………………………………………………………………….. 

       ท่ีอยูใ่นการจดัส่งเอกสาร ปณ.………………………………………………………………………………………………… 

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

      เลขท่ีสมาชิกสภาวิศวกร(ถา้มี).....................................................เลขท่ีใบอนุญาตสภาวิศวกร(ถา้มี).............................................. 
      (กรุณากรอกเลขสมาชิกสภาวิศวกรให้ครบถ้วน  เน่ืองจากจะมีผลต่อคะแนน CPD ของท่าน) 

ประสงคจ์ะออกใบเสร็จรับเงิน    ในนามบุคคล      ในนามบริษทั (กรณีออกใบเสร็จในนามบริษทักรุณาระบเุลขประจาํตัวผู้เสียภาษี) 

อัตราค่าลงทะเบียน                      ชําระเงนิภายใน 25 ก.ย.64       ชําระเงนิหลงั 25 ก.ย.64 

 สมาชิก ACAT /  ASHRAE Thailand Chapter                     ราคา 14,000 บาท            ราคา 16,000 บาท 

 บุคคลทัว่ไป                                                                       ราคา 16,000 บาท            ราคา 18,000 บาท 

(ผูส้มคัรท่ีจองและจ่ายเงินก่อนการปิดรับสมคัร จะไดสิ้ทธ์ิการเขา้ร่วมอบรมเป็นลาํดบัแรก) 

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

กรณีโอนเงินเขา้บญัชีเรียบร้อยแลว้ กรุณาส่งเอกสารการชาํระเงินพร้อมระบุรายละเอียดช่ือ-ท่ีอยูใ่นการออกใบเสร็จท่ีถูกตอ้ง 

โดยแนบใบนาํฝากมาพร้อมกบัใบสมคัรไปท่ี 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 
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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......................................................... 
 


