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โครงการอบรมวิชาชีพ “วิศวกรระดับต้ น” รุ่ นที0 6/3
วันเสาร์ ที0 22 , 29 กันยายน และวันเสาร์ ที0 6 , 13 , 20 , 27 ตุลาคม 2561
ณ ห้ องทรัพ ย์ มณี ชั>น 2 โรงแรม ทาวน์ อิน ทาวน์
(ผู้สมัครทีจ0 องและจ่ ายเงิน 6C คนแรก จะได้ สิทธิEการเข้ าร่ วมอบรมก่ อน)
หลักการและเหตุผล
สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย ได้เล็งเห็นความสําคัญในการพัฒนาวิศวกรงานระบบให้มีคุณภาพ และมี
ความสามารถปฏิบตั ิงานได้จริ งอย่างมีพZืนฐานด้านระบบปรับอากาศที\ดี
สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย จึงได้รวบรวมความรู ้และประสบการณ์จากท่านวิศวกรทัZงหลาย มาทําเป็ น
หลักสูตรอบรมเพื\อเป็ นแหล่งถ่ายทอดความรู ้ และประสบการณ์จากวิศวกรรุ่ นเก่าสู่รุ่นใหม่ตลอดจนเปิ ดกว้างให้บุคคลทัว\ ไปมาศึกษา
หาความรู ้เพิ\มเติมได้
วัตถุประสงค์
1. เพื\อทบทวนความรู ้พZืนฐานสําหรับการทํางานระบบปรับอากาศและ แนะนําวิธีการนําภาคทฤษฎีไปใช้งานในภาคปฏิบตั ิงานจริ ง
2. เป็ นการยกระดับความรู ้ของวิศวกรและรับการถ่ายทอดประสบการณ์การทํางานจากวิทยากรต่างๆที\มีประสบการณ์ทาํ งานจริ ง ทํา
ให้วศิ วกรใหม่สามารถเรี ยนรู ้งานได้เร็ ว
3. ยกกรณี ศึกษาและการแก้ปัญหาจริ งจากประสบการณ์การทํางานของวิทยากรที\มากด้วยประสบการณ์
4. เป็ นการเตรี ยมตัวสําหรับ “ภาคีวศิ วกร” ที\ตอ้ งการสอบเลื\อนระดับ เป็ น “สามัญวิศวกร”
5. เพื\อให้การเรี ยนการสอนมีผลงานออกมาดีจึงจัดให้มีการ “สอบหลังจากอบรม” โดยทางสมาคมฯจะออกวุฒิบตั รให้สาํ หรับผูอ้ บรม
ที\สอบผ่านเกณฑ์ของสมาคม และพิจารณาจากเวลาที\เข้าอบรมต้องไม่ต\าํ กว่า jk% ของระยะเวลาอบรมทัZงหมด
m. กรณี ที\ผเู ้ ข้าอบรมและสอบได้คะแนนสูงสุดอยูใ่ นลําดับ 1 ใน 3 ของผูเ้ ข้าทดสอบ ทางสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศจะให้ สิ ทธิใน
การเข้าอบรมฟรี ในคอร์สที\สมาคมจัดตลอดเป็ นเวลา o ปี

รายชื0 อคณะกรรมการทีป0 รึกษาหลักสู ตร
คุณวิชยั
คุณชัชวาลย์
รศ.ดร.วิทยา
รศ.ฤชากร
ดร.เชิดพันธ์
ผศ.ดร.ตุลย์
คุณบรรพต
คุณสาชล
คุณจินตนา

ลักษณากร
คุณคํZาชู
ยงเจริ ญ
จิรกาลวสาน
วิทูราภรณ์
มณี วฒั นา
จํารู ญโรจน์
สตชลาสิ นธุ์
ศิริสนั ธนะ

คุณไชยวัฒน์
คุณจักรพันธ์
รศ.ดร.ประกอบ
ผศ.ดร.พิชยั
คุณชัยเอก
คุณครรชิต
คุณประพุธ
คุณพีรศักดิp
คุณพิสิฐชัย

ปิ ยัสสพันธุ์
ภวังคะรัตน์
สุรวัฒนาวรรณ
กฤชไมตรี
สอนโพธิp
วิเศษสมภาคย์
พงษ์เลาหพันธุ์
บงกชแก้ว
ปั ญญาพลังกูล ( ประธานหลักสูตร)
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Co-organized by
โครงการอบรมวิชาชีพ “วิศวกรระดับต้ น” รุ่นที0 6/3
วันเสาร์ ที0 LL , LM กันยายน และวันเสาร์ ที0 N , 13 , 20 , LO ตุลาคม LPNQ ณ ห้ องทรัพ ย์ มณี ชั>น L โรงแรม ทาวน์ อิน ทาวน์
วันเสาร์ ที 22 กันยายน 2561
09.00-14.30 น.
หัวข้ อ “ความรู้ พืนฐานและประเภทระบบปรับอากาศ”
วิทยากร... คุณไชยวัฒน์ ปิ ยัสสพันธุ์
14:40-16.10 น.

หัวข้ อ “วิธีการเลือกใช้ ขนาดท่ อทองแดงและอุปกรณ์ ทีเหมาะสมกับ SPLITE TYPE ชนิดต่ างๆและวิธีการ
บํารุ งรักษาซ่ อมบํารุ ง”
วิทยากร... คุณพีรศักดิ7 บงกชแก้ว

วันเสาร์ ที 89 กันยายน 2561
09.00-12.00 น.
หัวข้ อ “วิธีการคํานวณภาระความเย็น” (ภาคทฤษฎี)
วิทยากร... ดร.เชิดพันธ์ วิทูราภรณ์
13.00- 16.00 น.

หัวข้ อ “ภาคปฏิบัติโดยใช้ โปรแกรมคํานวณ”
วิทยากร ...ผศ.ดร.ตุลย์ มณีวัฒนา

วันเสาร์ ที 6 ตุลาคม 2561
09.00-10.00 น.
หัวข้ อ “การใช้ ตารางไซโครเมทริกกับระบบปรับอากาศและงานลักษณะต่ างๆทีต้ องการควบคุมความเย็น”
วิทยากร... รศ.ดร.ประกอบ สุ รวัฒนาวรรณ
13.00-14.00 น.

หัวข้ อ “การเลือกเครื องระบบปรับอากาศแบบ VRF”
วิทยากร... คุณพีรศักดิ7 บงกชแก้ว

14.-16.00 น.

หัวข้ อ “การเลือก Chillers & AHU”
วิทยากร...คุณพิสิฐชัย ปัญญาพลังกูล

วันเสาร์ ที DE ตุลาคม 2561
09.00-12.00 น.

หัวข้ อ “วิธีคํานวณและเลือกใช้ ท่อนําในระบบปิ ดและระบบเปิ ด และทดสอบระบบท่ อนํา”
วิทยากร... คุณพิสิฐชัย ปัญญาพลังกูล

13.00-16.00 น.

หัวข้ อ “การเลือกเครื องสู บนํา”
วิทยากร... คุณครรชิต วิเศษสมภาคย์

วันเสาร์ ที 8F ตุลาคม 2561
09.00-12.00 น.
หัวข้ อ “การเลือกใช้ พดั ลม” (Fans)
วิทยากร... คุณสมเกียรติ จงสถาพรพงศ์
13.00-16.00 น.

หัวข้ อ “วิธีคํานวณและเลือกใช้ งานระบบท่ อลม” (AIR DISTRIBUTION SYSTEM & DUCT DESIGN)
วิทยากร... คุณประพุธ พงษ์ เลาหพันธุ์

วันเสาร์ ที 27 ตุลาคม 2561
09.00-10.15 น.
หัวข้ อ “การเตรียมข้ อมูลสํ าหรับปรับแต่ งระบบ”
วิทยากร... คุณพิสิฐชัย ปัญญาพลังกูล
10.30-12.00 น.

ทบทวนและสรุ ปเนือหาทีเรียนทังหมด
วิทยากร... คุณพิสิฐชัย ปัญญาพลังกูล

13.00-15.00 น.
16.00 น.

ทดสอบวิชาความรู้ ทีอบรม
พิธีปิดและมอบเกียรติบตั ร
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ใบสมัครโครงการอบรมวิชาชีพ “วิศวกรระดับต้ น” รุ่ นที0 6/3
วันเสาร์ ที0 LL , LM กันยายน และวันเสาร์ ที0 N , 13 , 20 , LO ตุลาคม LPNQ
ณ ห้ องทรัพ ย์ มณี ชั>น 2 โรงแรม ทาวน์ อิน ทาวน์
(ผู้สมัครทีจ0 องและจ่ ายเงิน jC คนแรก จะได้ สิทธิEการเข้ 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)
ประสงค์จะออกใบเสร็ จรับเงิน

ในนามบุคคล

อัตราค่ าลงทะเบียน
สมาชิก ACAT / ASHRAE Thailand Chapter
บุคคลทัว\ ไป

ในนามบริ ษทั (กรณี ออกใบเสร็ จในนามบริ ษัทกรุ ณาระบุเลขประจําตัวผู้เสียภาษี
ชําระเงินภายใน kQ ส.ค. NQ

ชําระเงินหลัง ส.ค.

ราคา 8,000 บาท
ราคา 9,000 บาท

ราคา 8,600 บาท
ราคา 9,600 บาท

วิธีการชําระเงิน
เงินสด ณ ที\ทาํ การสมาคมฯ
เช็คสัง\ จ่าย “สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย”
โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกสิ กรไทย สาขาโลตัส ทาวน์อินทาวน์ บัญชี ออมทรัพย์
ชื\อบัญชี “สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย” เลขที\บญั ชี 644-2-10754-6
หมายเหตุ
1. อัตราค่าลงทะเบียนข้างต้น รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ\ม u% ,ค่าเอกสารการบรรยาย , ค่าอาหารว่าง , ค่าอาหารกลางวัน เรี ยบร้อยแล้ว
2. สมาคมไม่อยูใ่ นข่ายที\ตอ้ งถูกหักภาษี ณ ที\จ่าย v%
3. พิเศษสุด! ท่านที\ชาํ ระค่าลงทะเบียนในอัตราบุคคลทัว\ ไปท่านสามารถใช้สิทธิpสมัครสมาชิกสมาคมฯ o ปี (มูลค่า xkk บาท)ได้
ฟรี ทนั ที (โดยดาวโหลดใบสมัครสมาชิกสมาคมได้ที\ www.acat.or.th) หมดเขตสมัครภายในวันที\ yu ตค.mo
4. ติดต่อขอรายละเอียดได้ที\คุณอรวรรณ หรื อคุณกุลิสรา โทร. ky-318-4119 , 02-318-4123
กรณี โอนเงินเข้าบัญชีเรี ยบร้อยแล้ว กรุ ณาแฟ็ กซ์เอกสารการชําระเงินพร้อมระบุรายละเอียดชื\อ-ที\อยูใ่ นการออกใบเสร็ จที\ถูกต้อง
โดยแนบใบนําฝากมาพร้อมกับใบสมัครที\ Email manageracat@gmail.com หรื อโทรสาร ky-318-4120
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แผนที โรงแรม ทาวน์ อิน ทาวน์ ถนนศรีวรา
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