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สั มมนาวิชาการ ครั'งที) 1/,--9
เรื)อง “การจําลองการใช้ พลังงานในอาคารด้ วยโปรแกรม eQuest เพือ) การประหยัดพลังงานและยืน) ประเมินอาคารเขียว”
วันศุกร์ ที) 4 มีนาคม ,--9
ณ ห้ องสโรชา ชั'น C โรงแรม สวิสโซเทล เลอคองคอร์ ด ถนนรัชดาภิเษก

หลักการและเหตุผล ...
ในการออกแบบระบบปรับอากาศนัMน จะต้องการทําคํานวณ Cooling Load ด้วย Program เสมอ และถ้าอาคารหลังนัMน มีความ
ต้องการยืนX ขอประเมินอาคารเขียว ในเกณฑ์ของ LEED หรื อ TREES ก็จาํ เป็ นจะต้องส่ง รายงานผลการจําลองการใช้พลังงาน หรื อ Energy
Simulation ควบคู่กบั การยืนX เอกสารด้วย แต่ Energy Simulation Program ทีXทาง LEED ยอมรับ และ ฟรี นัMนมีไม่มาก เช่น DOE2, Energy
Plus, eQuest ซึXงล้วนแต่เป็ นโปรแกรมทีXมีความซับซ้อน ใช้เวลาในการวาดรู ปและกรอกข้อมูลมาก ทําให้วศิ วกรในประเทศไทยไม่นิยมใช้
เมืXอถึงคราวทีXตอ้ งส่งรายงาน Energy Simulation จึงจําเป็ นต้องว่าจ้าง วิศวกรต่างประเทศ เป็ นราคาหลายแสนบาท ต่อการคํานวณหนึXงอาคาร
ดังนัMน เพืXอเป็ นการพัฒนาวิศวกรให้มีศกั ยภาพมากขึMนสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศฯ จึงจัดสัมมนาเรืX อง “การจําลองการใช้ พลังงาน
ในอาคารด้ วยโปรแกรมeQuestเพือ) การประหยัดพลังงานและยืน) ประเมินอาคารเขียว” เพืXอเผยแพร่ วธิ ีการคํานวณให้แก่สมาชิก ให้เข้าใจ
หลักการทํางานของโปรแกรมและไปศึกษาต่อเพิXมเติมเองได้ นอกจากนีMการรับทราบการใช้งานของโปรแกรมยังเป็ นประโยชน์ต่อ ผูค้ วบคุม
งาน และ ผูร้ ับเหมา ในการทีXจะ Commissioning การใช้พลังงานให้เป็ นไปตามทีXส่งเอกสาร เป็ นประโยชน์ต่อ ผูจ้ าํ หน่ายผลิตภัณฑ์ในการทีX
จะนําเสนอ ผลิตภัณฑ์ทีXประหยัดพลังงาน และ สามารถกรอกในโปรแกรมเพืXอยืนX ขอคะแนนได้

วิทยากร
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์.ดร.ชนิกานต์ ยิมM ประยูร
อาจารย์ภาควิชานวัตกรรมอาคารคณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กรรมการ สถาบันอาคารเขียวไทย (Thai Green Building Institute)
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lm.30 – l9.00 น.
09.00 - 09.15 น.

ลงทะเบียน
พิธีเปิ ด
โดย... ดร.เชิดพันธ์ วิทูราภรณ์ นายกสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย

09.15 - 10.30 น.

-ลักษณะของ Energy Simulation Program เพืXอการยืนX ประเมินอาคารเขียว

10.30 – 10.45 น.

พักรับประทานอาหารว่าง ชา-กาแฟ

10.45 - 12.00 น.

-การเริX มต้นใช้งานในส่วนการสร้างกรอบอาคาร และ งานสถาปั ตยกรรมทีXเกีXยวกับงานระบบ

12.00 - 13.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 - 14.15 น.

- การกรอกข้อมูลระบบประกอบอาคาร เพืXอการคํานวณ ภาระการทําความเย็น Cooling Load Calculation

q4.15– q4.30 น.

พักรับประทานอาหารว่าง ชา-กาแฟ

14.30 – 15.45 น.

-การจําลองการใช้พลังงานในอาคาร Energy Simulation
- สรุ ปผลการใช้งานและผลกระทบต่อการออกแบบและเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ต่างๆ
- ถาม-ตอบ

q5.45 – 16.00 น.

พิธีปิด
โดย..คุณเผชิญ แสงบุษราคัม President ASHRAE Thailand Chapter
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วันศุกร์ ที) 4 มีนาคม ,--9
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ชืXอ

นามสกุล

บริ ษทั

หมายเลขสมาชิก
เลขประจําตัวผูเ้ สี ยภาษี

ทีXอยู(่ สําหรับออกใบเสร็จ)
โทรศัพท์

โทรสาร

มือถือ

E-mail
เลขที สมาชิ กสภาวิศวกร(ถ้ ามี).....................................................เลขที ใบอนุญาตสภาวิศวกร(ถ้ ามี).............................................
(กรุ ณากรอกเลขสมาชิ กสภาวิศวกรให้ ครบถ้ วน เนืองจากจะมีผลต่ อคะแนน CPD ของท่ าน)
ประสงค์จะออกใบเสร็จรับเงิน
อัตราค่ าลงทะเบียน

ในนามบุคคล

ในนามบริ ษทั (กรณี ออกใบเสร็ จในนามบริ ษัทกรุ ณาระบุเลขประจําตัวผู้เสี ยภาษี)

ชําระเงินภายในวันที) 26 กพ. -N
สมาชิกสมาคมฯ/ สมาชิก ASHRAE Thailand Chapter 2,000บาท
บุคคลทัวX ไป
2,400บาท

ชําระเงินหลังวันที) 26 กพ. -N
2,400 บาท
2,800 บาท

(ผูส้ มัครทีXจองและจ่ายเงินก่อนการปิ ดรับสมัคร จะได้สิทธิuการเข้าร่ วมสัมมนาเป็ นลําดับแรก)
หมายเหตุ
1. อัตราค่าลงทะเบียนข้างต้นรวมค่าภาษีมลู ค่าเพิXมv% ค่าเอกสารการบรรยาย , อาหารว่าง , อาหารกลางวันเรี ยบร้อยแล้ว
2. สมาคมไม่อยูใ่ นข่ายทีXตอ้ งถูกหักภาษี ณ ทีXจ่าย x%
3. พิเศษสุ ด! ท่านทีXชาํ ระค่าลงทะเบียนในอัตราบุคคลทัวX ไปท่านสามารถใช้สิทธิuสมัครสมาชิกสมาคมฯ q ปี (มูลค่า yll บาท)ได้ฟรี ทนั ที ดาวน์
โหลดใบสมัครได้ทีXwww.acat.or.thส่ งใบสมัคร /สําเนาบัตรประชาชน / รู ปถ่าย ไปทีX E-mail:memberacat@gmail.com สามารถใช้สิทธิuได้
ภายในวันทีXจดั กิจกรรมเท่านัMน! ไม่สามารถใช้สิทธิuย้อนหลังได้
4. สมาคมเป็ นองค์กรแม่ข่ายของสภาวิศวกรมีหน้าทีXในการจัดกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมอย่างต่อเนืX องให้การรับรองกิจกรรม และ
จํานวนหน่ วยพัฒนา(PDU) ของกิ จกรรมการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมอย่างต่อเนืX องสามารถออกใบรับรองการเข้าร่ วมกิจกรรมการพัฒนา
วิชาชีพวิศวกรรมอย่างต่อเนืXองได้
5. กรณี ทีXสมาชิกลงทะเบียนเข้าร่ วมงาน และให้บุคคลทัวX ไปมาแทนในวันงาน ผูท้ ีXมาแทนจะต้องชําระเงินเพิXมในอัตราบุคคลทัวX ไป
6. ติดต่อขอรายละเอียดได้ทีX คุณอรวรรณ , คุณกุลิสรา โทร. l}-xqm-yqq~ , l}-xqm-yq}x

วิธีการชําระเงิน
เงินสด ณ ทีXทาํ การสมาคมฯ
เช็คสัXงจ่าย “สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย”
โอนเงินเข้าบัญชี “สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย” ธนาคารกสิ กรไทย สาขา โลตัส ทาวน์อินทาวน์ เลขทีXบญั ชี •yy - } - qlv‚y – •
กรุ ณาส่ งแฟ็ กซ์ ใบตอบรั บฉบับนี พร้ อมสลิปใบโอนเงิน ไปยังหมายเลขโทรสาร %&-()*-+)&%จึงจะถือว่ าท่ านลงทะเบียนโดยสมบูรณ์

