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สัมมนาวชิาการ ครั'งที) 3/2562 
เรื)อง  " Best and Bad Practice in HVAC installation"  

วนัพฤหัสบดี ที 12 กนัยายน พ.ศ. 2562 
ณ  ห้องสโรชา ชั�น3  โรงแรมสวสิโซเทล เลอคองคอร์ด ถนนรัชดาภิเษก 

 

 

หลักการและเหตุผล 

ปัจจุบนัการติดตัNงงานระบบปรับอากาศของโครงการจาํนวนมากทัNงหน่วยงานภาคเอกชนและภาครัฐ ตอ้งอาศยัความชาํนาญ และ
ประสบการณ์ เพืXอทีXให้งานติดตัNงไดใ้กลเ้คียงกบัทีXผูอ้อกแบบไดอ้อกแบบไว ้หรือหากเจอปัญหาทีXไม่สามารถติดตัNงตามทีXออกแบบไวไ้ด ้
ตอ้งมีการปรับและแกไ้ขเพืXอใหง้านติดตัNงลุล่วงไปได ้จึงเป็นสิXงสาํคญัทีXจะรวบรวมการติดตัNงเพืXอใหผู้ที้XเกีXยวขอ้งกบังานอาคารไดเ้ห็น ปัญหา
และแนวทางแกไ้ขทีXเกิดขึNน 

  

การสัมมนานีN จะช่วยให้ผูเ้ขา้ร่วมสัมมนาจะไดรั้บความเขา้ใจเกีXยวกบัภาพรวมของเนืNอหาในการติดตัNงทีXถูกตอ้งและออกแบบ
อยา่งไรให้เกิดปัญหาในงานติดตัNงนอ้ยทีXสุด ซึX งสิXงทีXนาํมาเป็นตวัอยา่งลว้นเกิดจากความผิดพลาดทีXนาํไปสู่ประสบการณ์ของงานนัNนๆและ
ป้องกนัไม่ใหเ้กิดขึNนอีก 
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กรณีศึกษาทีXรวบรวมไวใ้นงานสัมมนานีN รวมไปถึงแบบอย่างและงานทีXเกิดขอ้ผิดพลาดในอุปกรณ์ใดอุปกรณ์หนึX ง แต่ส่งผลให้

ระบบรวมทาํงานไม่สอดคลอ้งกบัทีXผูอ้อกแบบกาํหนดไว ้โดยรวมถึง พดัลม ท่อลม วาลว์ VAV ท่อนํN า เครืXองสูบนํN า หอระบายความร้อน 
และทีXสาํคญัทีXขาดไม่ไดคื้อระยะ service ของอุปกรณ์แต่ละชุด 

 

วทิยากร 
 

ดร.จิตกร กนกนัยการ 

-ปริญญาโท และเอก สาขาวศิวกรรมเครืXองกล จาก สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหาร 
-วศิวกรรมศาสตร์บณัฑิต สาขาวศิวกรรมเครืXองกล จาก สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ วทิยาเขตธนบุรี 
-ดร.จิตกร เชีXยวชาญดา้นพลงังาน การถ่ายเทความร้อนและของไหล การทาํความเยน็และการปรับอากาศ 
วิศวกรรมงานท่อระบบประกอบอาคารและอุตสาหกรรม และทําการสอนทีXสาขาวิชาเทคโนโลยี
วิศวกรรมเครืXองกล และยานยนตค์ณะวิศวกรรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอม
เกลา้พระนคร วทิยาเขต    ระยอง 

 

 

คุณ ไกรเดช พริ'งเพริศพฤนท์ 
-ประสบการณ์การทํางานด้านวิศวกรรม 28 ปี ในงานด้าน โรงพยาบาล, อุตสาหกรรม, Clean Room, 
โรงแรม, สถานฑูต, Data Centre, Retails, Education, High-Rise Building, Mixed-used, Metro subway, 
airport facilities & Property Management. 
-วศิวกรรมศาสตร์บณัฑิต สาขาวศิวกรรมเครืXองกล จาก สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ วทิยาเขตธนบุรี 
-ปัจจุบนัดาํรงตาํแหน่ง Director of Engineering ทีX MINOR Hotels 
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คุณ ชัยสิทธิ  นิมมาลัยรัตน์ 
-ประสบการณ์การทาํงานดา้นวศิวกรรม 18 ปี ในงานดา้น project planning, design, engineering, project 
management, construction supervision และ construction management สาํหรับอาคารประเภท commercial 
buildings, hotels, residential, institutional, industrial and sports complexes 
-ปริญญาโท Managerial Economic จาก มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรจน ์
-วศิวกรรมศาสตร์บณัฑิต สาขาวศิวกรรมเครืXองกล จากมหาวยิาลยัเกษตรศาสตร์ 
-ปัจจุบนัดาํรงตาํแหน่ง General Manager ทีX EXM Consultant Ltd. 

 

 

คุณ อนันต์ กิตติกุลเมธี 
-ประสบการณ์การทาํงานดา้นวศิวกรรม 28 ปี ในงานดา้น project planning, design, engineering, project 
management, construction supervision และ construction management สาํหรับอาคารประเภท commercial 
buildings, hotels, residential, institutional, industrial and sports complexes 
-วศิวกรรมศาสตร์บณัฑิต สาขาวศิวกรรมเครืXองกล จากมหาวยิาลยัเกษตรศาสตร์ 
-ปัจจุบนัดาํรงตาํแหน่ง M&E Manager ทีX EXM Consultant Ltd. 
 

 
 

คุณ ประพธุ พงษ์เลาหพนัธ์ุ 
-ผูจ้ดัการโครงการ บริษทั มิตร เทคนิคลั คอนซลัแทน้ท ์จาํกดั(MITR) 
-กรรมการวชิาการ สมาคมวศิวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย (ACAT) 
-อดีต กรรมการสาขาเครืXองกล สมาคมวศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ ์(EIT) 
-กรรมการ สถาบนัอาคารเขียวไทย (TGBI) 
-Committee, ASHRAE Thailand Chapter, Member ASHRAE 
-LEED Accredited Professional US Green Building Council 
-วศิวกรออกแบบระบบปรับอากาศ ระบบสุขาภิบาล ระบบดบัเพลิง อาคารศูนยก์ารคา้   

                                                             หา้งสรรพสินคา้ ร้านคา้ ต่างๆ 
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   คุณ ไชยรัตน์  โอภานุมาศ 
    -วศิวกรรมศาสตร์บณัฑิต มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
    -บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัเทคโนโลยมีหานคร 
    -สถาปัตยกรรมศาสตร์มหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
    -ออกแบบระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ระบบป้องกนัอคัคีภยั 

     ระบบสุขาภิบาล ระบบไอนํN า ระบบลมอดั ถงัรับแรงดนั เครืXองแลกเปลี ยนความร้อน และ        
     ควบคุมงานก่อสร้างระบบ MEP ของอาคารโรงงาน และ โรงแรม 
   -ปัจจุบนัดาํรงตาํแหน่ง Engineering Design Manager ทีX บริษทั แอร์โค จาํกดั 

 

 

กําหนดการ  

08.00 – 08.50 น ลงทะเบียน 

08.50 – 09.00 น พิธีเปิด โดย… คุณชยัชาญ   อึxงศรีวงศ ์
                                         นายกสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย 

09.00 – 10.30 น.                 หวัขอ้ “Lesson learn จากการติดตัNง Split System และ VRF” 

10.30 – 10.45 น.                พกัรับประทานอาหารวา่ง 
10.45 – 12.00 น.                 หวัขอ้ “System Effect ของงานติดตัNงพดัลม, ท่อลม, วาลว์, VAV, Thermostat, การcommissioning 

และปัญหาทีXเกิดจาก external static pressure พร้อมการbalance airside และการแกปั้ญหา
ความชืNน” 

12.00 – 13.00 น.                 พกัรับประทานอาหารกลางวนั 

13.00 – 14.30 น.                  หวัขอ้ “จบอยา่งไรใหส้วย direct return และ reverse return พร้อมการติดตัNง valve, pump และ 
Instrument 

14.30 – {|.|} น.                พกัรับประทานอาหารวา่ง 

14.45 – 16.30 น.                 หวัขอ้ “VPF กบั Primary/Secondary ในงานติดตัNง พร้อมตาํแหน่งและการจดัเรียงCooling Tower และ
Service Space สาํหรับอุปกรณ์ต่างๆ”  

16.15 – 16.30 น.                พิธีปิด โดย…คุณอุทยั   โลหชิตรานนท ์
        President ASHRAE Thailand Chapter 
 
 
------------------------------------------------------------ 
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แบบตอบรับสัมมนาวชิาการ ครั'งที) 3/2562 
เรื)อง  " Best and Bad Practice in HVAC installation"  

วนัพฤหัสบดี ที 12 กนัยายน พ.ศ. 2562 
ณ  ห้องสโรชา ชั�น 3   โรงแรมสวสิโซเทล เลอคองคอร์ด ถนนรัชดาภิเษก 

 
ชืXอ    นามสกลุ     หมายเลขสมาชิก    

บริษทั       เลขประจาํตวัผูเ้สียภาษี     

ทีXอยู(่สาํหรับออกใบเสร็จ)            

โทรศพัท ์   โทรสาร     มือถือ     

E-mail              

เลขที�สมาชิกสภาวิศวกร(ถ้ามี).....................................................เลขที�ใบอนุญาตสภาวิศวกร(ถ้ามี)............................................. 
    (กรุณากรอกเลขสมาชิกสภาวิศวกรให้ครบถ้วน  เนื�องจากจะมีผลต่อคะแนน CPD ของท่าน) 

ประสงคจ์ะออกใบเสร็จรับเงิน    ในนามบุคคล      ในนามบริษทั (กรณีออกใบเสร็จในนามบริษัทกรุณาระบุเลขประจําตัวผู้เสียภาษี) 

อัตราค่าลงทะเบียน                      ชําระเงินภายในวันที) 3 ก.ย.62  ชําระเงินหลังวันที) 3 ก.ย.62 
สมาชิกสมาคมฯ/ สมาชิก ASHRAE Thailand Chapter     2,140    บาท    2,568  บาท  

บุคคลทัXวไป                                              2,568    บาท   2,996   บาท 

(ผูส้มคัรทีXจองและจ่ายเงินก่อนการปิดรับสมคัร จะไดสิ้ทธิ� การเขา้ร่วมสมัมนาเป็นลาํดบัแรก) 
หมายเหตุ  

1. อตัราค่าลงทะเบียนขา้งตน้รวมค่าภาษีมูลค่าเพิXม�% ค่าเอกสารการบรรยาย , อาหารวา่ง , อาหารกลางวนัเรียบร้อยแลว้ 
2. สมาคมไม่อยูใ่นข่ายทีXตอ้งถูกหกัภาษี ณ ทีXจ่าย �% 
3. พเิศษสุด! ท่านทีXชาํระค่าลงทะเบียนในอตัราบุคคลทัXวไปท่านสามารถใชสิ้ทธิ� สมคัรสมาชิกสมาคมฯ { ปี (มูลค่า |�� บาท)ไดฟ้รีทนัที   
4. สมาคมเป็นองคก์รแม่ข่ายของสภาวิศวกรมีหน้าทีXในการจดักิจกรรมการพฒันาวิชาชีพวิศวกรรมอย่างต่อเนืXองให้การรับรองกิจกรรม และ

จาํนวนหน่วยพฒันา(PDU) ของกิจกรรมการพฒันาวิชาชีพวิศวกรรมอย่างต่อเนืXองสามารถออกใบรับรองการเขา้ร่วมกิจกรรมการพฒันา
วชิาชีพวศิวกรรมอยา่งต่อเนืXองได ้

5. กรณีทีXสมาชิกลงทะเบียนเขา้ร่วมงาน  และใหบุ้คคลทัXวไปมาแทนในวนังาน ผูที้Xมาแทนจะตอ้งชาํระเงินเพิXมในอตัราบุคคลทัXวไป 
6. ติดต่อขอรายละเอียดไดที้X คุณอรวรรณ  , คุณจุฬารัตน์ โทร. ��-318-4119 , 02-318-4123 

วธีิการชําระเงนิ   
 เงินสด ณ ทีXทาํการสมาคมฯ  

 เช็คสัXงจ่าย “สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย” 

 โอนเงินเขา้บญัชี “สมาคมวศิวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย”  

        ธนาคารกสิกรไทย  สาขา โลตสั ทาวน์อินทาวน์  เลขทีXบญัชี  644 - 2 - 10754 – 6 

 ชาํระดว้ย QR CODE  

กรุณาส่งใบตอบรับฉบบันี� พร้อมสลปิใบโอนเงิน ไปยงั Email : manageracat@gmail.com จงึจะถอืว่าท่านลงทะเบียนโดยสมบูรณ์ 

   QR CODE 


