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“โครงการอบรมวิชาชีพ วิศวกรระดับกลาง” รุ่นที/ 5
วันเสาร์ ที/ 6 , 13 , 20 , 27 พฤษภาคม และวันเสาร์ ที/ 3 , 10 มิถุนายน 2560
ณ ห้ องทรัพ ย์ มณี ชั?น @ โรงแรม ทาวน์ อิน ทาวน์
เริ/มรับสมัครตั?งแต่ วนั ที/ 1 เมษายน 2560 เป็ นต้ นไป
(ผู้สมัครทีจ/ อง / ผ่านเกณฑ์ คุณสมบัติ และจ่ ายเงินก่ อน จะได้ สิทธิJการเข้ าร่ วมก่ อน)
หลักการและเหตุผล
สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย ได้เล็งเห็นความสําคัญในการพัฒนาวิศวกรงานระบบให้มีคุณภาพ และมี
ความรู ้ดา้ นการออกแบบคํานวณจริ งซึYงจะเน้นด้านการปฏิบตั ิลงมือคํานวณและออกแบบโครงงานจริ ง ผูเ้ ข้าการอบรมสามารถนําความรู ้
ไปถ่ายทอดให้กบั วิศวกรคนอืYนได้
อีกประการหนึYงเป็ นการแลกเปลีYยนประสบการณ์ระหว่างผูเ้ ข้าอบรมกับท่านวิทยากรทีYมี
ประสบการณ์ทาํ งานจริ ง ทําให้มีการต่อยอดองค์ความรู ้ดา้ นระบบปรับอากาศทีYดีและโครงการนี^เป็ นโครงการต่อเนืYองจากโครงการ
“อบรมวิชาชีพวิศวกรระดับต้น” และวิศวกรทีYมีประสบการณ์มากพอสมควรแต่ตอ้ งการลงมือคํานวณและออกแบบระบบปรับอากาศได้
อย่างถูกต้อง เหมาะสมและประหยัดพลังงาน ทางสมาคมฯจึงได้จดั โครงการนี^ข^ ึน เพืYอเป็ นการต่อยอดความรู ้และเพิYมประสบการณ์
ให้แก่วศิ วกรและผูท้ ีYตอ้ งการหาความรู ้เพิYมเติม
วัตถุประสงค์
1.เป็ นการเน้นด้านการลงมือปฏิบตั ิคาํ นวณและออกแบบโครงงานจริ งสําหรับระบบปรับอากาศและแนะนําวิธีการนําภาคทฤษฎีไปใช้
งานในภาคปฏิบตั ิงานจริ ง
2.เป็ นการยกระดับความรู ้และต่อยอดองค์ความรู ้ของวิศวกรและแลกเปลีYยนประสบการณ์การทํางานระหว่างท่านวิทยากรทีYมี
ประสบการณ์ทาํ งานจริ ง กับวิศวกรทีYเข้าอบรม
3. เป็ นการเตรี ยมตัวสําหรับ “ภาคีวศิ วกร” ทีYตอ้ งการสอบเลืYอนระดับ เป็ น “สามัญวิศวกร”
4. เป็ นโครงการต่อเนืYองจากโครงการอบรม “วิชาชีพวิศวกรระดับต้น”
5. สามารถใช้เป็ นหน่วยกิตสําหรับการเพิYมพูนความรู ้ ซึYงสมาคมฯจะออกใบวุฒิบตั รผ่านการอบรมให้ใช้อา้ งอิงกับหน่วยงานอืYนได้
รายชื/ อคณะกรรมการทีป/ รึกษาหลักสู ตร
คุณวิชยั
ลักษณากร
คุณจักรพันธ์
ภวังคะรัตน์
รศ.ดร.วิทยา
ยงเจริ ญ
รศ.ฤชากร
จิรกาลวสาน
ดร.เชิดพันธ์
วิทูราภรณ์
ผศ.ดร.ตุลย์
มณี วฒั นา
คุณบรรพต
จํารู ญโรจน์
คุณสาชล
สตชลาสิ นธุ์
คุณจินตนา
ศิริสนั ธ
คุณชัชวาลย์
คุณคํ^าชู
คุณไชยวัฒน์
ปิ ยัสสพันธุ์

รศ.ดร.ประกอบ
ผศ.ดร.พลกฤต
คุณชัยเอก
คุณครรชิต
คุณประพุธ
คุณพีรศักดิg
คุณสมจินต์
คุณวุธชิรา
คุณจิรวัฒน์
คุณอรรณพ
คุณพิสิฐชัย

สุรวัฒนาวรรณ
กฤชไมตรี
สอนโพธิg
วิเศษสมภาคย์
พงษ์เลาหพันธุ์
บงกชแก้ว
ดิสวัสดิg
แจ้งประจักษ์
วงศ์ขา้ หลวง
กิYงขจี
ปั ญญาพลังกูล ( ประธานหลักสูตร)
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“โครงการอบรมวิชาชีพ วิศวกรระดับกลาง” รุ่นที/ 5
วันเสาร์ ที/ 6 , OP , @Q , @R พฤษภาคม และวันเสาร์ ที/ P , OQ มิถุนายน @STQ ณ ห้ องทรัพ ย์ มณี ชั?น @ โรงแรม ทาวน์ อิน ทาวน์
กําหนดการ
วันเสาร์ ที พฤษภาคม 2560
08.30-08.45 น.
ลงทะเบียน
08.45-ij.ii น.
พิธีเปิ ด
โดย.... คุณจักรพันธ์ ภวังคะรัตน์ นายกสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่ งประเทศไทย
9.00-12.00 น.
12.00- 13.00 น.
. - . น.

- หลักการออกแบบอาคาร ระบบปรับอากาศ สําหรับ Convention Hall
วิทยากร : คุณประพุธ พงษ์ เลาหพันธุ์
- พักรับประทานอาหารกลางวัน
การใช้โ ปรแกรม E20 CARRIER ในการคํานวณหา Cooling Load
คุณสุ ธี วงศ์ ไทย ตัวแทนจาก บริษัท แคเรียร์ (ประเทศไทย) จํากัด

วันเสาร์ ที #$ พฤษภาคม 2560
9.00-12.00 น.
- กรณีศึกษา การออกแบบและคํานวณภาระความเย็น สําหรับ Convention Hall
พร้ อมมอบหมาย โครงงาน (Work Shop ) โรงแรม ให้ ทาํ ส่ ง 1 โครงงาน
วิทยากร : คุณประพุธ พงษ์ เลาหพันธุ์
12.00- 13.00 น.
- พักรับประทานอาหารกลางวัน
. - ". น.
- กรณีศึกษา การออกแบบและคํานวณภาระความเย็น สําหรับ Convention Hall (ต่ อ)
". - "."# น.
- พักเบรก บ่าย
14.45-16.00 น.
- สรุ ปการออกแบบและการคํานวณ
วิทยากร : คุณประพุธ พงษ์ เลาหพันธุ์
วันเสาร์ ที 23 พฤษภาคม 24 3
9.00-12.00 น.
- การเลือกเครื* องชิลเลอร์และเครื* องเป่ าลมเย็น , การออกแบบและเลือกใช้ขนาดท่อนํ0า
วิทยากร... คุณพิสิฐชัย ปัญญาพลังกูล
12.00- 13.00 น.

- พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00-16.00 น.

- กรณี ศึกษา การออกแบบท่อนํ0าและเลือกใช้ขนาดเครื* องสูบนํ0า CHWP,CDWP
และการมอบหมายงานให้ทาํ ส่ง 1 โครงงาน (Workshop)
วิทยากร... คุณครรชิต วิเศษสมภาคย์

". - "."# น.

- พักเบรก บ่าย

วันเสาร์ ที 2< พฤษภาคม 24 3
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9.00-14.30น.
12.00- 13.00 น.
14.30-14."# น.
"."#- . น.

- หลักการออกแบบระบบท่อนํ0าและเลือกใช้เครื* องสูบนํ0า CHWP,CDWP
วิทยากร.... คุณครรชิต วิเศษสมภาคย์
- พักเบรก ทานอาหารกลางวัน
- พักเบรก บ่าย
- การเตรี ยมข้อมูลและทดสอบระบบปรับอากาศ
วิทยากร.... คุณพิสิฐชัย ปัญญาพลังกูล

วันเสาร์ ที/ P มิถุนายน 2560
9.00-12.00 น.
12.00- 13.00 น.
13.00-16.00
". - "."# น.

- หลักการออกแบบการกระจายลม สําหรับศู นย์ ประชุมขนาดใหญ่
วิทยากร.... คุณชัชวาลย์ คุณคํา? ชู
- พักเบรก ทานอาหารกลางวัน
- กรณีศึกษา การออกแบบห้ องเป่ าลมเย็น ขนาดใหญ่ (Built Up System )
วิทยากร.... คุณชัชวาลย์ คุณคํา? ชู
- พักเบรก บ่าย

วันเสาร์ ที/ OQ มิถุนายน 2560
9.00-12.00น.
12.00- 13.00 น.
13.00-14.00น.
14.01 -15.00 น.
15.16-16.15น.
16.16-16.30 น.

- การ ออกแบบและทดสอบระบบ บันไดหนีไฟ (Stair Pressurize System)
วิทยากร.... คุณประพุธ พงษ์ เลาหพันธุ์
- พักเบรก ทานอาหารกลางวัน
- หัวข้อ : เฉลยกรณี ศึกษาการออกแบบระบบท่อนํ0า
วิทยากร.... คุณครรชิต วิเศษสมภาคย์
- หัวข้ อ : เฉลย กรณีศึกษา การออกแบบและคํานวณภาระความเย็น
วิทยากร.... คุณประพุธ พงษ์ เลาหพันธุ์
- หัวข้อ : สรุ ปเนื0อหาการอบรมและซักถามแลกเปลี*ยนประสบการณ์
วิทยากร : คุณ พิสิฐชัย ปัญญาพลังกูล , คุณครรชิต วิเศษสมภาคย์ และทีมวิทยากร ACAT
พิธีปิดและมอบวุฒิบตั ร
โดย.... คุณจักรพันธ์ ภวังคะรัตน์ นายกสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่ งประเทศไทย
---------------------------------------------------------------------------

-กรุ ณานํา Computer (notebook) มาเพื/อใช้ ประกอบการเรียน
เกณฑ์ คุณสมบัตขิ องผู้เข้ าร่ วมอบรมวิศวกรระดับกลาง
1. สอบผ่านการอบรมระดับต้น หรื อ
2. มีประสบการณ์ทาํ งานทางด้านระบบปรับอากาศและ/หรื อทําความเย็นมาอย่างน้อย 3 ปี (เป็ นจดหมายรับรองจากหัวหน้างาน)
. เพิ*มเติมประวัติการทํางาน (ตามแบบฟอร์มที*แนบมาด้วย) ส่งพร้อมกับแบบฟอร์มใบสมัคร
เงื/อนไขการมอบวุฒ ิบัตร r. เข้าเรี ยนครบ si % ของชัวY โมงเรี ยน u. ทดสอบความรู ้และได้คะแนนเกิน vi %
ใบสมัคร“โครงการอบรมวิชาชีพ วิศวกรระดับกลาง” รุ่นที/ 5
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วันเสาร์ ที/ 6 , OP , @Q , @R พฤษภาคม และวันเสาร์ ที/ P , OQ มิถุนายน @STQ
ณ ห้ องทรัพ ย์ มณี ชั?น @ โรงแรม ทาวน์ อิน ทาวน์
เริ/มรับสมัครตั?งแต่ วนั ที/ O เมษายน 2560 เป็ นต้ นไป
(ผู้สมัครทีจ/ อง / ผ่านเกณฑ์ คุณสมบัติ และจ่ ายเงินก่ อน จะได้ สิทธิJการเข้ าร่ วมอบรมก่ อน)
ชื*อ …………………………..……..นามสกุล…………………….…….…………….………เลขสมาชิก…………………….
บริ ษทั ………………………………………………………………เลขประจําตัวผูเ้ สี ยภาษี.......................................................
ที*อยู(่ ในการออกใบเสร็ จ)………………………………………………………………………………………………………..
โทรศัพท์…………………………..….โทรสาร………………..…….… มือถือ.........................................................................
E-mail………………………………..…………………………………………………………………………………………..
เลขทีสมาชิ กสภาวิศวกร(ถ้ ามี).....................................................เลขทีใบอนุญาตสภาวิศวกร(ถ้ ามี)..............................................
(กรุ ณากรอกเลขสมาชิ กสภาวิศวกรให้ ครบถ้ วน เนืองจากจะมีผลต่ อคะแนน CPD ของท่ าน)

อัตราค่ าลงทะเบียน
สมาชิก ACAT / ASHRAE Thailand Chapter
บุคคลทัวY ไป

ชําระเงินภายใน เม.ย. 60
ราคา 10,800บาท
ราคา 12,400บาท

ชําระเงินหลัง 25 เม.ย.60
ราคา 12,400 บาท
ราคา 14,000 บาท

หมายเหตุ
1. อัตราค่าลงทะเบียนข้างต้น รวมค่าภาษีมูลค่าเพิYม x% ,ค่าเอกสารการบรรยาย , ค่าอาหารว่าง , ค่าอาหารกลางวัน เรี ยบร้อยแล้ว
2. สมาคมไม่อยูใ่ นข่ายทีYตอ้ งถูกหักภาษี ณ ทีYจ่าย y%
3. พิเศษสุด! ท่านทีYชาํ ระค่าลงทะเบียนในอัตราบุคคลทัวY ไปท่านสามารถใช้สิทธิgสมัครสมาชิกสมาคมฯ r ปี (มูลค่า {ii บาท)ได้
ฟรี ทนั ที (โดยดาวโหลดใบสมัครสมาชิกสมาคมได้ทีY www.acat.or.th)
4. ติดต่อขอรายละเอียดได้ทีY คุณอรวรรณ , คุณกุลิสรา โทร. iu-318-4119 , 02-318-4123
วิธีการชําระเงิน
เงินสด ณ ทีYทาํ การสมาคมฯ
เช็คสังY จ่าย “สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย”
โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกสิ กรไทย สาขาโลตัส ทาวน์อินทาวน์ บัญชี ออมทรัพย์
ชืYอบัญชี “สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย” เลขทีYบญั ชี 644-2-10754-6
กรณี โอนเงินเข้าบัญชีเรี ยบร้อยแล้ว กรุ ณาแฟ็ กซ์เอกสารการชําระเงินพร้อมระบุรายละเอียดชืYอ-ทีYอยูใ่ นการออกใบเสร็ จทีYถูกต้อง
โดยแนบใบนําฝากมาพร้อมกับใบสมัครทีYหมายเลขแฟ็ กซ์ iu-318-412
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สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่ งประเทศไทย
AIR - CONDITIONING ENGINEERING ASSOCIATION OF THAILAND.
487 อาคาร ว.ส.ท. ซอยรามคําแหง 39(เทพลีลา) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุ งเทพฯ 10310
โทรศัพท์.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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