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โครงการอบรมวิชาชี พ วิศวกร (พิเศษ) รุ่ นที. 2
เรื. อง
“การคํานวณและออกแบบระบบระบายอากาศตามมาตรฐาน ASHRAE 62.1”
วันเสาร์ ที. 19 และ 26 มกราคม 2562
ณ ห้ องทรัพ ย์ มณี ชัD น E โรงแรม ทาวน์ อิน ทาวน์
เริ.มรับสมัครตัDงแต่ วนั ที. 6 ธันวาคม 2561 เป็ นต้ นไป
(ผู้สมัครทีจ. องและจ่ ายเงินก่ อน จะได้ สิทธิLการเข้ าร่ วมอบรมเป็ นลําดับแรก)
ปิ ดรับสมัครเมืLอครบจํานวน OP คน ทัQงนีQ เพืLอประสิ ทธิ ภาพของผูเ้ ข้าอบรม
หลักการและเหตุผล
การจัดให้มีการระบายอากาศทีLถูกต้อง เพืLอให้มีคุณภาพอากาศภายในอาคาร (IAQ) ทีLดี เป็ นเรืL องทีLมีความสําคัญเป็ นอย่างยิงL ต่อ
สุขภาพอนามัยของผูอ้ ยูอ่ าศัย การคํานวณและออกแบบระบบระบายอากาศทีLถูกต้องมักจะถูกละเลยและไม่เห็นความสําคัญ เนืLองจาก
ผลกระทบทีLมีต่อสุขภาพมักจะไม่ค่อยเห็นได้ในทันที และชัดเจน นอกจากนัQนแล้วกฎหมายและมาตรฐานต่างๆในประเทศก็มกั จะถูกทํา
ขึQนอย่างไม่ค่อยสมบูรณ์ ทําให้การนําไปปฏิบตั ิให้ถูกต้อง เป็ นเรืL องซึLงทําได้ยาก
การอบรมนีQจดั ขึQนเพืLอให้ผเู ้ ข้ารับการอบรมเข้าใจถึงเหตุผลทีLแท้จริ ง ทีLตอ้ งจัดให้มีการระบายอากาศ และสามารถคํานวณ
ออกแบบระบบระบายอากาศทีLดี ได้อย่างถูกต้อง ตามมาตรฐาน ASHRAE 62.1 (ฉบับล่าสุด 2016) และจัดให้มีการทําแบบฝึ กหัด
การบ้าน และสอบ เพืLอให้ผเู ้ ข้ารับการอบรมได้มีโอกาสเรี ยนรู ้อย่างจริ งจังและได้ประโยชน์อย่างเต็มทีLจากการอบรม

วัตถุประสงค์
1. เพืLอให้ผเู ้ ข้ารับการอบรม สามารถคํานวณ และออกแบบระบบระบายอากาศ ได้อย่างถูกต้องตาม มาตรฐาน ASHRAE 62.1
(ฉบับล่าสุด 2016)
2. เป็ นการเตรี ยมความพร้อมและความรู ้สาํ หรับการสอบคุณสมบัติตามข้อบังคับสภาวิศวกรด้วยหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู ้
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมเครืL องกล พ.ศ.jkkl
3. เป็ นศูนย์กลางการแลกเปลีLยนความรู ้และประสบการณ์ระหว่างวิทยากรแต่ละท่านกับผูเ้ รี ยน ทําให้มีการเสริ มสร้างและต่อยอด
องค์ความรู ้ประสบการณ์ให้ลึกซึQงและรู ้ละเอียดมากขึQน

วิทยากร
ผศ.ดร.ตุลย์ มณีวฒ
ั นา
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กําหนดการ
วันเสาร์ ที. 19 มกราคม 2562
Pm.PP-lj.PP น. - การคํานวณและออกแบบระบบระบายอากาศตามมาตรฐาน ASHRAE 62.1
- ฝึ กหัดการการคํานวณ/ออกแบบ
13.00-16.00 น. - การคํานวณและออกแบบระบบระบายอากาศตามมาตรฐาน ASHRAE 62.1 (ต่อ)
- ฝึ กหัดการการคํานวณ/ออกแบบ
- อธิบาย Project การบ้านทีLจะมอบหมายให้ไปทํามาส่งในสัปดาห์ถดั ไป
วันเสาร์ ที. 26 มกราคม 2562
Pm.PP-lj.PP น. - เฉลย Project การบ้าน
- การคํานวณและออกแบบระบบระบายอากาศตามมาตรฐาน ASHRAE 62.1 (ต่อ)
- ฝึ กหัดการการคํานวณ/ออกแบบ
13.00-16.00 น. - การคํานวณและออกแบบระบบระบายอากาศตามมาตรฐาน ASHRAE 62.1 (ต่อ)
- ฝึ กหัดการการคํานวณและออกแบบ
- ทบทวน และสรุ ป
lO.qP-lr.qP น. - สอบ (แบบปรนัย)
-----------------------------------------------------

เงื.อนไขการมอบวุฒ ิบัตร
l. เข้าเรี ยนครบ 80 % ของชัวL โมงเรี ยน
j. ทดสอบความรู ้และได้คะแนนเกิน OP %

หมายเหตุ
1. อัตราค่าลงทะเบียน รวมค่าภาษีมูลค่าเพิLมr% ค่าเอกสารการบรรยาย , อาหารว่าง , อาหารกลางวัน เรี ยบร้อยแล้ว
สมาคมไม่อยูใ่ นข่ายทีLตอ้ งถูกหักภาษี ณ ทีLจ่าย q%
2. พิเศษสุ ด! ท่านทีLชาํ ระค่าลงทะเบียนในอัตราบุคคลทัวL ไปท่านสามารถใช้สิทธิuสมัครสมาชิกสมาคมฯ l ปี (มูลค่า vPP บาท)ได้
ฟรี ทนั ที ดาวน์โหลดใบสมัครได้ทีL www.acat.or.th หมดเขตสมัครภายในวันทีL 28 ธันวาคม 2561
3. สมาคมเป็ นองค์กรแม่ข่าย ของสภาวิศวกร มีหน้าทีLในการจัดกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมอย่างต่อเนืLอง ให้การรับรอง
กิจกรรม และจํานวนหน่วยพัฒนา(PDU) ของกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมอย่างต่อเนืLอง สามารถออกใบรับรองการเข้า
ร่ วมกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมอย่างต่อเนืLองได้
4. กรณี ทีLสมาชิกลงทะเบียนเข้าร่ วมงาน และให้บุคคลทัวL ไปมาแทนในวันงาน ผูท้ ีLมาแทนจะต้องชําระเงินเพิLมในอัตราบุคคล
ทัวL ไป
5. ติดต่อขอรายละเอียดได้ทีL คุณอรวรรณ , คุณกุลิสรา โทร. Pj-318-4119 , 02-318-4124

กรุณานํา Computer (notebook) มาเพื.อใช้ ประกอบการเรีย น ทางสมาคมจะเตรีย มปลักW ไฟไว้ ให้
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ใบสมัคร
โครงการอบรมวิชาชีพ วิศวกรวิศวกร (พิเศษ) รุ่นที. 2
เรื. อง
“การคํานวณและออกแบบระบบระบายอากาศตามมาตรฐาน ASHRAE 62.1”
เริ.มรับสมัครตัDงแต่ วนั ที. 6 ธันวาคม EYZ1 เป็ นต้ นไป
(ผู้สมัครทีจ. องและจ่ ายเงินก่ อนการปิ ดรับสมัคร จะได้ สิทธิLการเข้ าร่ วมอบรมเป็ นลําดับแรก)
ปิ ดรับสมัครเมืLอครบจํานวน OP คน ทัQงนีQ เพืLอประสิ ทธิภาพของผูเ้ ข้าอบรม
ชือ …………………………..……..นามสกุล…………………….…….…………….………เลขสมาชิก…………………….
บริ ษทั ………………………………………………………………เลขประจําตัวผูเ้ สี ยภาษี.......................................................
ทีอยู(่ 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

 ในนามบริ ษทั (กรณี ออกใบเสร็ จในนามบริ ษัทกรุ ณาระบุเลขประจําตัวผู้เสียภาษี

ชําระเงินภายใน 28 ธ.ค.61

ชําระเงินหลัง 28 ธ.ค.61

 สมาชิก ACAT /
ASHRAE Thailand Chapter

ราคา 4,280 บาท

ราคา 5,350 บาท

 บุคคลทัวL ไป

ราคา 5,350 บาท

ราคา 6,420 บาท

(อัตราค่าลงทะเบียนข้างต้น รวมค่าภาษีมูลค่าเพิLม r% ,ค่าเอกสารการบรรยาย , ค่าอาหารว่าง , ค่าอาหารกลางวัน เรี ยบร้อยแล้ว
สมาคมไม่อยูใ่ นข่ายทีLตอ้ งถูกหักภาษี ณ ทีLจ่าย q% ผูส้ มัครทีจองและจ่ายเงินก่อนจะได้สิทธิ>การเข้าร่ วมอบรมเป็ นลําดับแรก)
วิธีการชําระเงิน
เงินสด ณ ทีLทาํ การสมาคมฯ
เช็คสังL จ่าย “สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย”
โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกสิ กรไทย สาขาโลตัส ทาวน์อินทาวน์ บัญชี ออมทรัพย์
ชืLอบัญชี “สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย” เลขทีLบญั ชี 644-2-10754-6
กรณี โอนเงินเข้าบัญชีเรี ยบร้อยแล้ว กรุ ณาแฟ็ กซ์เอกสารการชําระเงินพร้อมระบุรายละเอียดชืLอ-ทีLอยูใ่ นการออกใบเสร็ จทีLถูกต้อง
โดยแนบใบนําฝากมาพร้อมกับใบสมัครทีLหมายเลขแฟ็ กซ์ Pj-318-4120 หรื อ Email:manageracat@gmail.com
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