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โครงการอบรมวชิาชีพวศิวกร (พเิศษ) 
เรื-อง 

การคํานวนและออกแบบระบบระบายอากาศตามมาตรฐาน ASHRAE 62.1 
วนัเสาร์ ที- 20 และ 27 มกราคม 2561 

ณ ห้องทรัพย์มณ ีชัBน C  โรงแรม ทาวน์ อิน ทาวน์ 
เริ-มรับสมัครตัBงแต่วนัที- D ธันวาคม CFGH เป็นต้นไป 

(ผู้สมัครที-จอง / ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติ และจ่ายเงินก่อนการปิดรับสมัคร จะได้สิทธิQการเข้าร่วมอบรมเป็นลําดับแรก) 
ปิดรับสมคัรเมืLอครบจาํนวน OP คน ทัQงนีQ  เพืLอประสิทธิภาพของผูเ้ขา้อบรม 

หลักการและเหตุผล 

  การจดัใหมี้การระบายอากาศทีLถูกตอ้ง เพืLอใหมี้คุณภาพอากาศภายในอาคาร (IAQ) ทีLดี เป็นเรืLองทีLมีความสาํคญัเป็นอยา่งยิLงต่อ
สุขภาพอนามยัของผูอ้ยูอ่าศยั การคาํนวณและออกแบบระบบระบายอากาศทีLถูกตอ้งมกัจะถูกละเลยและไม่เห็นความสาํคญั เนืLองจาก
ผลกระทบทีLมีต่อสุขภาพมกัจะไม่ค่อยเห็นไดใ้นทนัที และชดัเจน นอกจากนัQนแลว้กฎหมายและมาตรฐานต่างๆในประเทศก็มกัจะถูกทาํ
ขึQนอยา่งไม่ค่อยสมบูรณ์ ทาํใหก้ารนาํไปปฏิบติัใหถู้กตอ้ง เป็นเรืLองซึLงทาํไดย้าก 
  การอบรมนีQจดัขึQนเพืLอใหผู้เ้ขา้รับการอบรมเขา้ใจถึงเหตุผลทีLแทจ้ริง ทีLตอ้งจดัใหมี้การระบายอากาศ และสามารถคาํนวณ
ออกแบบระบบระบายอากาศทีLดี ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ตามมาตรฐาน ASHRAE 62.1 และจดัใหมี้การทาํแบบฝึกหดั การบา้น และสอบ 
เพืLอใหผู้เ้ขา้รับการอบรมไดมี้โอกาศเรียนรู้อยา่งจริงจงัและไดป้ระโยชน์อยา่งเตม็ทีLจากการอบรม 

 

วตัถุประสงค์ 
1. เพืLอใหผู้เ้ขา้รับการอบรมสามารถคาํนวณและออกแบบระบบระบายอากาศไดอ้ยา่งถูกตอ้งตามมาตรฐาน ASHRAE 62.1 
2. เป็นการเตรียมความพร้อมและความรู้สาํหรับการสอบคุณสมบติัตามขอ้บงัคบัสภาวศิวกรดว้ยหลกัเกณฑแ์ละคุณสมบติัของผู ้

ประกอบวชิาชีพวศิวกรรมควบคุม สาขาวศิวกรรมเครืLองกล พ.ศ.ijjk 
3. เป็นศูนยก์ลางการแลกเปลีLยนความรู้และประสบการณ์ระหวา่งวทิยากรแต่ละท่านกบัผูเ้รียน ทาํใหมี้การเสริมสร้างและต่อยอด

องคค์วามรู้ประสบการณ์ใหลึ้กซึQ งและรู้ละเอียดมากขึQน 
 

วทิยากร 
ผศ.ดร.ตุลย์ มณีวฒันา 
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กําหนดการ 

วนัเสาร์ ที- 20 มกราคม 2561 

Pl.PP-ki.PP น. - การคาํนวนและออกแบบระบบระบายอากาศตามมาตรฐาน ASHRAE 62.1 
- ฝึกหดัการการคาํนวน/ออกแบบ  

13.00-16.00 น. - การคาํนวนและออกแบบระบบระบายอากาศตามมาตรฐาน ASHRAE 62.1 (ต่อ) 
- ฝึกหดัการการคาํนวน/ออกแบบ 
- อธิบาย Project การบา้นทีLจะมอบหมายใหไ้ปทาํมาส่งในสปัดาห์ถดัไป    

วนัเสาร์ ที- 27 มกราคม 2561 

Pl.PP-ki.PP น. - เฉลย Project การบา้น 

- การคาํนวนและออกแบบระบบระบายอากาศตามมาตรฐาน ASHRAE 62.1 (ต่อ) 
- ฝึกหดัการการคาํนวน/ออกแบบ    

13.00-16.00 น. - การคาํนวนและออกแบบระบบระบายอากาศตามมาตรฐาน ASHRAE 62.1 (ต่อ) 
- ฝึกหดัการการคาํนวนและออกแบบ 
- ทบทวน และสรุป    

kO.qP-kr.qP น. - สอบ (แบบปรนยั) 

 

เงื-อนไขการมอบวุฒิบัตร  

k. เขา้เรียนครบ sP % ของชัLวโมงเรียน     
i. ทดสอบความรู้และไดค้ะแนนเกิน OP % 

หมายเหตุ  

1. อตัราค่าลงทะเบียน รวมค่าภาษีมูลค่าเพิLมr%   ค่าเอกสารการบรรยาย , อาหารวา่ง , อาหารกลางวนั เรียบร้อยแลว้ 
                สมาคมไม่อยูใ่นข่ายทีLตอ้งถูกหกัภาษี ณ ทีLจ่าย q% 

2. พเิศษสุด! ท่านทีLชาํระค่าลงทะเบียนในอตัราบุคคลทัLวไปท่านสามารถใชสิ้ทธิv สมคัรสมาชิกสมาคมฯ k ปี (มูลค่า wPP บาท)ได้
ฟรีทนัที  ดาวน์โหลดใบสมคัรไดที้L www.acat.or.th หมดเขตสมคัรภายในวนัทีL 22 ธนัวาคม 2560 

3. สมาคมเป็นองคก์รแม่ข่าย ของสภาวศิวกร มีหนา้ทีLในการจดักิจกรรมการพฒันาวชิาชีพวศิวกรรมอยา่งต่อเนืLอง ใหก้ารรับรอง
กิจกรรม และจาํนวนหน่วยพฒันา(PDU) ของกิจกรรมการพฒันาวชิาชีพวศิวกรรมอยา่งต่อเนืLอง สามารถออกใบรับรองการเขา้
ร่วมกิจกรรมการพฒันาวชิาชีพวศิวกรรมอยา่งต่อเนืLองได ้ 

4. กรณีทีLสมาชิกลงทะเบียนเขา้ร่วมงาน  และใหบุ้คคลทัLวไปมาแทนในวนังาน ผูที้Lมาแทนจะตอ้งชาํระเงินเพิLมในอตัราบุคคล
ทัLวไป 

5. ติดต่อขอรายละเอียดไดที้L คุณอรวรรณ , คุณกลิุสรา โทร. Pi-318-4119 , 02-318-4124 
 

กรุณานํา Computer  (notebook) มาเพื-อใช้ประกอบการเรียน 
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ใบสมคัร 
โครงการอบรมวชิาชีพวศิวกรวศิวกร (พเิศษ) 

เรื-อง 
การคํานวนและออกแบบระบบระบายอากาศตามมาตรฐาน ASHRAE 62.1 

เริ-มรับสมคัรตัBงแต่วนัที- D ธันวาคม CFGH เป็นต้นไป 
(ผู้สมคัรที-จอง / ผ่านเกณฑ์คุณสมบัต ิและจ่ายเงนิก่อนการปิดรับสมคัร จะได้สิทธิQการเข้าร่วมอบรมเป็นลําดบัแรก) 

ปิดรับสมคัรเมืLอครบจาํนวน OP คน ทัQงนีQ  เพืLอประสิทธิภาพของผูเ้ขา้อบรม 
 

 ชื	อ …………………………..……..นามสกลุ…………………….…….…………….………เลขสมาชิก……………………. 

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

 ที	อยู่(ในการออกใบเสร็จ)……………………………………………………………………………………………………….. 

 โ ทรศพัท…์………………………..….โ ทรสาร………………..…….… มือถือ......................................................................... 

 E-mail………………………………..………………………………………………………………………………………….. 

      เลขที�สมาชิกสภาวิศวกร(ถ้าม)ี.....................................................เลขที�ใบอนุญาตสภาวิศวกร(ถ้าม)ี.............................................. 

      (กรุณากรอกเลขสมาชิกสภาวิศวกรให้ครบถ้วน  เนื�องจากจะมผีลต่อคะแนน CPD ของท่าน) 

ประสงคจ์ะออกใบเสร็จรับเงิน   � ในนามบุคคล     � ในนามบริษทั (กรณีออกใบเสร็จในนามบริษัทกรุณาระบุเลขประจาํตัวผู้เสียภาษี

  

อัตราค่าลงทะเบียน         ชําระเงินภายใน 22 ธ.ค.60               ชําระเงินหลงั 22 ธ.ค.60 

� สมาชิก ACAT /                                          � ราคา 4,000 บาท                   � ราคา 5,0PP บาท 
       ASHRAE Thailand Chapter 

� บุคคลทัLวไป                                             � ราคา 6,000 บาท    � ราคา 7,000 บาท 

(ผูส้มคัรทีLจองและจ่ายเงินก่อนการปิดรับสมคัร จะไดสิ้ทธิv การเขา้ร่วมอบรมเป็นลาํดบัแรก) 

วธีิการชําระเงนิ  
 � เงินสด ณ ทีLทาํการสมาคมฯ                       

 � เช็คสัLงจ่าย “สมาคมวศิวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย” 

 � โอนเงินเขา้บญัชี ธนาคารกสิกรไทย   สาขาโลตสั ทาวน์อินทาวน์  บญัชี ออมทรัพย ์

    ชืLอบญัชี “สมาคมวศิวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย” เลขทีLบญัชี 644-2-10754-6 

กรณีโอนเงินเขา้บญัชีเรียบร้อยแลว้ กรุณาแฟ็กซ์เอกสารการชาํระเงินพร้อมระบุรายละเอียดชืLอ-ทีLอยูใ่นการออกใบเสร็จทีLถูกตอ้ง 

โดยแนบใบนาํฝากมาพร้อมกบัใบสมคัรทีLหมายเลขแฟ็กซ์ Pi-318-4120 หรือ Email:manageracat@gmail.com 


