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Co-organized by

โครงการพัฒ นาวิศวกรปรับอากาศชั*นนํา
(Premier A/C Engineer Training Program)

หลักการและเหตุผล
สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่ งประเทศไทย ได้เล็งเห็นความสําคัญในการพัฒนาวิศวกรงานระบบไทยอย่างต่อเนืUอง
เพืUอให้มีคุณภาพและความสามารถในระดับสากล และเพืUอรองรับการเปิ ดกว้างไทยสู่ ระดับอาเซี ยนและระดับนานาชาติ
ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่ งประเทศไทย จึงได้พฒั นาหลักสู ตรวิชาชีพวิศวกรรมปรับ
อากาศให้วิศวกรได้เรี ยนอย่างต่อเนืU องจํานวน 3 หลักสู ตร คื อ หลักสู ตรระดับต้น เรี ยนช่ วงเดื อน ก.พ.-มี.ค. ^_ , ระดับกลาง
เรี ยนช่ วงเดื อน เม.ย.- มิ.ย. ^_ ระดับสู งเรี ยนช่ วงเดื อน ก.ย.- ต.ค. 62 ทัaงนีa ด้วยลักษณะของการวางเนืa อหาหลักสู ตรทีU มีความ
ต่ อ เนืU อ งกัน และการเปิ ดโอกาสให้ วิ ศ วกรได้เข้าอบรมอย่างต่ อ เนืU อ ง จะทํา ให้ก ารเรี ย น การสอน มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและมี
ประสิ ทธิ ผลอันจะส่ งผลดีต่อผูเ้ ข้าอบรม
ดังนัaน เพืU อให้เกิ ดความสัมฤทธิe ผลตามวัตถุประสงค์ของหลักสู ตรและเพืU อประหยัดค่าใช้จ่ายในการเข้าอบรม ทาง
สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย จึงได้จดั โครงการพิเศษเรี ยกว่า Premier AC Engineer Training Program โดย
เปิ ดโอกาสให้บริ ษทั หรื อองค์กรต่ างๆ ทีU สนใจในการพัฒ นาความรู ้ความสามารถของวิศวกรปรับอากาศภายในบริ ษทั หรื อ
องค์กรได้ส่งวิศวกรเข้าสมัครเรี ยนหลักสู ตรครบทัaง 3 โปรแกรมอย่างต่อเนืU องในราคาพิเศษเพียง 27,700 บาทต่ อ 1 ท่ าน จาก
ราคาปกติ 30,800 บาท หรื อคิดเป็ นส่ วนลด 3,100 บาท (10% จากราคาปกติ) ทัaงนีa รายละเอียดวัน เวลาและเนื*อหาที@ทําการสอน
ในแต่ ละหลักสู ตรได้ แนบมาพร้ อมกันนีด* ้ วย
บริ ษทั และองค์กรต่าง ๆ ทีU สนใจสามารถสมัครเพืUอส่ งวิศวกรเข้าร่ วมในโครงการดังกล่าวได้ตa งั แต่ บดั นีa เป็ นต้นไป
ทั*งนี* ทางสมาคม ขอสงวนสิ ทธิFในการเปิ ดรั บสมัครเฉพาะบริษัทหรื อองค์ กรต่ าง ๆ ที@ต้องการสมัครครบทั*ง 3 โปรแกรมเท่ านั*น
สําหรับผูท้ ีUสนใจสมัครเข้าเรี ยนในแต่ละโปรแกรม โดยไม่ครบทัaง 3 โปรแกรม ขอให้โปรดติดตามกําหนดการเปิ ดรับสมัครได้
ทีUเว็บไซต์ของสมาคม (www.acat.or.th) ซึU งจะทําการเปิ ดรับสมัครในแต่ละหลักสู ตรประมาณ 1 เดือนล่วงหน้าก่อนทําการสอน
ในหลักสู ตรนัaน ๆ และจะต้องเสี ยค่าสมัครในอัตราปกติ
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โครงการอบรมวิชาชีพ “วิศวกรระดับต้ น” รุ่ นที@ 8/1
วันเสาร์ ที@ 15 , 22 กุมภาพันธ์ วันเสาร์ ที@ QR , SQ , ST มีนาคม และวันเสาร์ ที@ R เมษายน SUVW
ณ ห้ องทรัพ ย์ มณี ชั*น 2 โรงแรม ทาวน์ อิน ทาวน์
หลักการและเหตุผล
สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย ได้เล็งเห็นความสําคัญในการพัฒนาวิศวกรงานระบบให้มีคุณภาพ และมี
ความสามารถปฏิบตั ิงานได้จริ งอย่างมีพaืนฐานด้านระบบปรับอากาศทีUดี
สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย จึงได้รวบรวมความรู ้และประสบการณ์จากท่านวิศวกรทัaงหลาย มาทําเป็ น
หลักสูตรอบรมเพืUอเป็ นแหล่งถ่ายทอดความรู ้ และประสบการณ์จากวิศวกรรุ่ นเก่าสู่รุ่นใหม่ตลอดจนเปิ ดกว้างให้บุคคลทัวU ไปมาศึกษา
หาความรู ้เพิUมเติมได้
วัตถุประสงค์
1. เพืUอทบทวนความรู ้พaืนฐานสําหรับการทํางานระบบปรับอากาศและ แนะนําวิธีการนําภาคทฤษฎีไปใช้งานในภาคปฏิบตั ิงานจริ ง
2. เป็ นการยกระดับความรู ้ของวิศวกรและรับการถ่ายทอดประสบการณ์การทํางานจากวิทยากรต่างๆทีUมีประสบการณ์ทาํ งานจริ ง
ทําให้วศิ วกรใหม่สามารถเรี ยนรู ้งานได้เร็ ว
3. ยกกรณี ศึกษาและการแก้ปัญหาจริ งจากประสบการณ์การทํางานของวิทยากรทีUมากด้วยประสบการณ์
4. เป็ นการเตรี ยมตัวสําหรับ “ภาคีวศิ วกร” ทีUตอ้ งการสอบเลืUอนระดับ เป็ น “สามัญวิศวกร”
5. เพืUอให้การเรี ยนการสอนมีผลงานออกมาดีจึงจัดให้มีการ “สอบหลังจากอบรม” โดยทางสมาคมฯจะออกวุฒิบตั รให้สาํ หรับผูอ้ บรม
ทีUสอบผ่านเกณฑ์ของสมาคม และพิจารณาจากเวลาทีUเข้าอบรมต้องไม่ตUาํ กว่า op% ของระยะเวลาอบรมทัaงหมด
6. กรณี ทีUผเู ้ ข้าอบรมและสอบได้คะแนนสูงสุดอยูใ่ นลําดับ 1 ใน 3 ของผูเ้ ข้าทดสอบ ทางสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศจะให้สิทธิในการ
เข้าอบรมฟรี ในหลักสูตรอบรมวิชาชีพวิศวกรระดับกลางในรุ่ นถัดไป

รายชื@ อคณะกรรมการทีป@ รึกษาหลักสู ตร
คุณวิชยั
คุณชัชวาลย์
รศ.ดร.วิทยา
รศ.ฤชากร
ดร.เชิดพันธ์
ผศ.ดร.ตุลย์
คุณบรรพต
คุณสาชล
คุณจินตนา

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

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

ปิ ยัสสพันธุ์
ภวังคะรัตน์
สุรวัฒนาวรรณ
กฤชไมตรี
สอนโพธิe
วิเศษสมภาคย์
พงษ์เลาหพันธุ์
บงกชแก้ว
ปั ญญาพลังกูล ( ประธานหลักสูตร)
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Co-organized by
โครงการอบรมวิชาชีพ “วิศวกรระดับต้ น” รุ่นที@ 8/1

วันเสาร์ ที@ 15 , 22 กุมภาพันธ์ วันเสาร์ ที@ QR , SQ , ST มีนาคม และวันเสาร์ ที@ R เมษายน SUVW
ณ ห้ องทรัพ ย์ มณี ชั*น S โรงแรม ทาวน์ อิน ทาวน์

วันเสาร์ ที 15 กุมภาพันธ์ 2563
09.00-16.00 น.
หัวข้ อ “ความรู้ พืนฐานและประเภทระบบปรับอากาศ”
วิทยากร... คุณไชยวัฒน์ ปิ ยัสสพันธุ์
วันเสาร์ ที 2/ กุมภาพันธ์ /012
09.00-12.00 น.
หัวข้ อ “วิธีการคํานวณภาระความเย็น” (ภาคทฤษฎี)
วิทยากร... ดร.เชิดพันธ์ วิทูราภรณ์
13.00- 16.00 น.
วันเสาร์ ที 14 มีนาคม 2563
09.00-12.00 น.
13.00-16.00 น.

หัวข้ อ “ภาคปฏิบัติโดยใช้ โปรแกรมคํานวณ”
วิทยากร ...ผศ.ดร.ตุลย์ มณีวัฒนา
หัวข้ อ “การใช้ ตารางไซโครเมทริกกับระบบปรับอากาศและงานลักษณะต่ างๆทีต้ องการควบคุมความเย็น”
วิทยากร... รศ.ดร.ประกอบ สุ รวัฒนาวรรณ
หัวข้ อ “การเลือก Chillers & AHU”
วิทยากร...คุณพิสิฐชัย ปัญญาพลังกูล

วันเสาร์ ที /G มีนาคม 2563
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 /H มีนาคม /012
09.00-12.00 น.
13.00-16.00 น.
วันเสาร์ ที 4 เมษายน 2563
09.00-10.15 น.

หัวข้ อ “การเลือกใช้ พดั ลม” (Fans)
วิทยากร... คุณสมเกียรติ จงสถาพรพงศ์
หัวข้ อ “วิธีคํานวณและเลือกใช้ งานระบบท่ อลม” (AIR DISTRIBUTION SYSTEM & DUCT DESIGN)
วิทยากร... คุณประพุธ พงษ์ เลาหพันธุ์
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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“โครงการอบรมวิชาชีพ วิศวกรระดับกลาง” รุ่นที@ 8
วันเสาร์ ที@ SU เมษายน และวันเสาร์ ที@ S , l , QV , SW , Wm พฤษภาคม SUVW
ณ ห้ องทรัพ ย์ มณี ชั*น S โรงแรม ทาวน์ อิน ทาวน์
หลักการและเหตุผล
สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย ได้เล็งเห็นความสําคัญในการพัฒนาวิศวกรงานระบบให้มีคุณภาพ และมี
ความรู ้ดา้ นการออกแบบคํานวณจริ งซึUงจะเน้นด้านการปฏิบตั ิลงมือคํานวณและออกแบบโครงงานจริ ง ผูเ้ ข้าการอบรมสามารถนําความรู ้
ไปถ่ายทอดให้กบั วิศวกรคนอืUนได้
อีกประการหนึUงเป็ นการแลกเปลีUยนประสบการณ์ระหว่างผูเ้ ข้าอบรมกับท่านวิทยากรทีUมี
ประสบการณ์ทาํ งานจริ ง ทําให้มีการต่อยอดองค์ความรู ้ดา้ นระบบปรับอากาศทีUดีและโครงการนีaเป็ นโครงการต่อเนืUองจากโครงการ
“อบรมวิชาชีพวิศวกรระดับต้น” และวิศวกรทีUมีประสบการณ์มากพอสมควรแต่ตอ้ งการลงมือคํานวณและออกแบบระบบปรับอากาศได้
อย่างถูกต้อง เหมาะสมและประหยัดพลังงาน ทางสมาคมฯจึงได้จดั โครงการนีaขa ึน เพืUอเป็ นการต่อยอดความรู ้และเพิUมประสบการณ์
ให้แก่วศิ วกรและผูท้ ีUตอ้ งการหาความรู ้เพิUมเติม
วัตถุประสงค์
1.เป็ นการเน้นด้านการลงมือปฏิบตั ิคาํ นวณและออกแบบโครงงานจริ งสําหรับระบบปรับอากาศและแนะนําวิธีการนําภาคทฤษฎีไปใช้
งานในภาคปฏิบตั ิงานจริ ง
2.เป็ นการยกระดับความรู ้และต่อยอดองค์ความรู ้ของวิศวกรและแลกเปลีUยนประสบการณ์การทํางานระหว่างท่านวิทยากรทีUมี
ประสบการณ์ทาํ งานจริ ง กับวิศวกรทีUเข้าอบรม
3. เป็ นการเตรี ยมตัวสําหรับ “ภาคีวศิ วกร” ทีUตอ้ งการสอบเลืUอนระดับ เป็ น “สามัญวิศวกร”
4. เป็ นโครงการต่อเนืUองจากโครงการอบรม “วิชาชีพวิศวกรระดับต้น”
5. สามารถใช้เป็ นหน่วยกิตสําหรับการเพิUมพูนความรู ้ ซึUงสมาคมฯจะออกใบวุฒิบตั รผ่านการอบรมให้ใช้อา้ งอิงกับหน่วยงานอืUนได้
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
คุณคํaาชู
คุณไชยวัฒน์
ปิ ยัสสพันธุ์

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

สุรวัฒนาวรรณ
กฤชไมตรี
สอนโพธิe
วิเศษสมภาคย์
พงษ์เลาหพันธุ์
บงกชแก้ว
ดิสวัสดิe
แจ้งประจักษ์
วงศ์ขา้ หลวง
กิUงขจี
ปั ญญาพลังกูล ( ประธานหลักสูตร)
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Co-organized by

“โครงการอบรมวิชาชีพ วิศวกรระดับกลาง” รุ่นที@ 8
วันเสาร์ ที@ SU เมษายน และวันเสาร์ ที@ S , l , QV , SW , Wm พฤษภาคม SUVW
ณ ห้ องทรัพ ย์ มณี ชั*น S โรงแรม ทาวน์ อิน ทาวน์
วันเสาร์ ที /0 เมษายน 2563
08.30-08.45 น.
ลงทะเบียน
08.45-pr.pp น.
พิธีเปิ ด
โดย.... คุณชัยชาญ อึงq ศรีวงศ์ นายกสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่ งประเทศไทย
9.00-12.00 น.
- หลักการออกแบบอาคารรวม (โรงแรม,สํานักงาน และศูนย์การค้า)
วิทยากร : คุณประพุธ พงษ์ เลาหพันธุ์
12.00- 13.00 น.
- พักรับประทานอาหารกลางวัน
/0.11-/2.11 น.
- การใช้ โปรแกรม E20 CARRIER ในการคํานวณหา Cooling Load
วิทยากร : คุณสุ ธี วงศ์ ไทย ตัวแทนจาก บริษัท แคเรียร์ (ประเทศไทย) จํากัด
วันเสาร์ ที 2 พฤษภาคม 2563
9.00-12.00 น.
- กรณีศึกษา การออกแบบและคํานวณภาระความเย็นอาคารรวมทีประหยัดพลังงาน
วิทยากร : คุณประพุธ พงษ์ เลาหพันธุ์
12.00- 13.00 น.
- พักรับประทานอาหารกลางวัน
/0.11-/3.01 น.
- กรณีศึกษา การออกแบบและคํานวณภาระความเย็น (ต่ อ)
/3.01-/3.34 น.
- พักเบรก บ่าย
14.45-16.00 น.
- สรุปการออกแบบและการคํานวณ
วิทยากร : คุณประพุธ พงษ์ เลาหพันธุ์
วันเสาร์ ที M พฤษภาคม /013
9.00-12.00 น.
- การเลือกเครื องชิลเลอร์ และเครื องเป่ าลมเย็น , การออกแบบและเลือกใช้ ขนาดท่ อนํา
วิทยากร... คุณพิสิฐชัย ปัญญาพลังกูล
12.00- 13.00 น.

- พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00-16.00 น.

- กรณีศึกษา การออกแบบท่ อนําและเลือกใช้ ขนาดเครื องสู บนํา CHWP,CDWP
และการมอบหมายงานให้ ทาํ ส่ ง 1 โครงงาน (Workshop)
วิทยากร... คุณครรชิต วิเศษสมภาคย์
- พักเบรก บ่าย

/3.01-/3.34 น.
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Co-organized by
วันเสาร์ ที G1 พฤษภาคม /063
9.00-14.30 น.
- หลักการออกแบบระบบท่ อนําและเลือกใช้ เครื องสู บนํา CHWP,CDWP
วิทยากร.... คุณครรชิต วิเศษสมภาคย์
12.00- 13.00 น.
- พักเบรก ทานอาหารกลางวัน
/3.01-/3.34 น.
- พักเบรก บ่าย
/3.34-/2.11 น.
- การเตรียมข้ อมูลและทดสอบระบบปรับอากาศ สําหรับ CHILLER PLANT MANAGEMENT SYSTEM
วิทยากร.... คุณพิสิฐชัย ปัญญาพลังกูล

วันเสาร์ ที@ SW พฤษภาคม 2563
9.00-12.00 น.
12.00- 13.00 น.
13.00-16.00 น.
/3.01-/3.34 น.

- หลักการออกแบบการกระจายลมและการออกแบบท่ อลมทัง CAV&VAV
วิทยากร.... คุณสมจินต์ ดิสวัสดิN
- พักเบรก ทานอาหารกลางวัน
- การเลือกขนาดท่ อ โดยใช้ Static Regain Method
วิทยากร.... คุณจีรวัฒน์ วงศ์ ข้าหลวง
- พักเบรก บ่าย

วันเสาร์ ที@ Wm พฤษภาคม 2563
9.00-12.00 น.
10.30-10.45 น.
12.00- 13.00 น.
13.00-14.30 น.
14.30 -14.45 น.
14.45-16.00 น.
16.16-16.30 น.

- การเลือกเครื องเป่ าลมเย็นและระบบกระจายลมแบบ VAV
วิทยากร.... คุณวุธชิรา แจ้ งประจักษ์
– พักเบรก เช้า
- พักเบรก ทานอาหารกลางวัน
- หัวข้ อ : เฉลยกรณีศึกษาการออกแบบระบบท่ อนํา
วิทยากร.... คุณครรชิต วิเศษสมภาคย์
- พักเบรก บ่าย
- หัวข้ อ : สรุปเนือหาการอบรมและซักถามแลกเปลียนประสบการณ์
วิทยากร : คุณ พิสิฐชัย ปัญญาพลังกูล , คุณครรชิต วิเศษสมภาคย์
พิธีปิดและมอบวุฒิบตั ร
โดย.... คุณชัยชาญ อึงq ศรีวงศ์ 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)
0. เพิ<มเติมประวัติการทํางาน (ตามแบบฟอร์มที<แนบมาด้วย) ส่งพร้อมกับแบบฟอร์มใบสมัคร
เงื@อนไขการมอบวุฒ ิบัตร s. เข้าเรี ยนครบ op % ของชัวU โมงเรี ยน _. ทดสอบความรู ้และได้คะแนนเกิน ^p %
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Co-organized by

“โครงการอบรมวิชาชีพ วิศวกรระดับสู ง” รุ่ นที@ 8
วันเสาร์ ที@ SS , Sl สิ งหาคม และ วันเสาร์ ที@ U , 12 , 19 , 26 กันยายน SUVW
ณ ห้ องทรัพ ย์ มณี ชั*น S โรงแรม ทาวน์ อิน ทาวน์

หลักการและเหตุผล
สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย ได้เล็งเห็นความสําคัญในการพัฒนาวิศวกรรมระบบปรับอากาศให้มีคุณภาพ
สูงขึaนและสามารถแข่งขันระดับนานาชาติได้ โดยเฉพาะการเปิ ดกว้างในระดับเอเชียเรืU องการแลกเปลีUยนและเคลืUอนย้ายด้านวิศวกรรม
แขนงต่างๆ การพัฒนาวิศวกรของประเทศไทยให้เรี ยนรู ้ให้ลึกซึaง จึงมีความจําเป็ นอย่างยิงU ดังนัaน ทางสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่ง
ประเทศไทย จึงได้ริเริU มพัฒนาหลักสูตรวิศวกรระดับสูงขึaน เพืUอเป็ นการเสริ มความรู ้และประสบการณ์ต่างๆ จากผูเ้ ชีUยวชาญในแขนง
ต่างๆสู่วศิ วกรรุ่ นใหม่
วัตถุประสงค์
1. เป็ นการเพิUมพูนความรู ้ให้กบั วิศวกรทุกระดับและได้เรี ยนรู ้จากวิศวกรทีUมีผลงานและประสบการณ์ในงานทีUได้เกิดขึaนแล้ว
2. เป็ นการเตรี ยมความพร้อมและความรู ้สาํ หรับการสอบคุณสมบัติตามข้อบังคับสภาวิศวกรด้วยหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู ้
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมเครืU องกล พ.ศ._uus
3. เป็ นศูนย์กลางการแลกเปลีUยนความรู ้และประสบการณ์ระหว่างวิทยากรแต่ละท่านกับผูเ้ รี ยน ทําให้มีการเสริ มสร้างและต่อยอด
องค์ความรู ้ประสบการณ์ให้ลึกซึaงและรู ้ละเอียดมากขึaน
รายชื@ อคณะกรรมการทีป@ รึกษาหลักสู ตร
คุณวิชยั
ลักษณากร
คุณชัชวาลย์
คุณคํaาชู
รศ.ดร.วิทยา
ยงเจริ ญ
รศ.ฤชากร
จิรกาลวสาน
ดร.เชิดพันธ์
วิทูราภรณ์
ผศ.ดร.ตุลย์
มณี วฒั นา
คุณบรรพต
จํารู ญโรจน์
คุณสาชล
สตชลาสิ นธุ์
คุณครรชิต
วิเศษสมภาคย์

คุณไชยวัฒน์
คุณจักรพันธ์
รศ.ดร.ประกอบ
ผศ.ดร.พลกฤต
คุณชัยเอก
คุณจินตนา
คุณประพุธ
คุณพีรศักดิe

ปิ ยัสสพันธุ์
ภวังคะรัตน์
สุรวัฒนาวรรณ
กฤชไมตรี
สอนโพธิe
ศิริสนั ธนะ
พงษ์เลาหพันธุ์
บงกชแก้ว

คุณทรงยศ
คุณสมจินต์

ภารดี
ดิสวัสดิC

คุณอรรณพ

กิ<งขจี

คุณพิสิฐชัย

ปั ญญาพลังกูล ( ประธานหลักสูตร)
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Co-organized by

“โครงการอบรมวิชาชีพ วิศวกรระดับสู ง” รุ่ นที@ 8
วันเสาร์ ที@ SS , Sl สิ งหาคม และ วันเสาร์ ที@ U , 12 , 19 , 26 กันยายน SUVW
ณ ห้ องทรัพ ย์ มณี ชั*น S โรงแรม ทาวน์ อิน ทาวน์

กําหนดการ
วันเสาร์ ที // สิ งหาคม /012
1E.11-/F.11 น.
หัวข้ อ “ Psychrometric Chart Application Processes ”
- Psychrometric Chart Process เพือการควบคุมอุณหภูมิ และความชื น
- การใช้ Psychrometric Chart Process เพือการประหยัดพลังงาน
- Case Study
วิทยากร... คุณอรรณพ กิงขจี
13.00-16.15 น.

หัวข้ อ “Psychrometric Chart Application”
- ความสั มพันธ์ ระหว่ างระบบด้ านลมและด้ านนํา G
- ข้ อพิจารณาสํ าหรับ Outdoor & Indoor Condition
วิทยากร... คุณสมจินต์ ดิสวัสดิN

วันเสาร์ ที /M สิ งหาคม /012
1E.11-/F.11 น.
หัวข้ อ “Psychrometric Chart Application (ต่ อ)”
- กรณีศึกษาสํ าหรับโรงพยาบาล
- Workshop
วิทยากร... คุณสมจินต์ ดิสวัสดิN
13.00-16.15 น.

หัวข้ อ “การประยุกต์ ใช้ Psychrometric Chart”
- ในการควบคุมอุณหภูมแิ ละความชื นในอุตสาหกรรมประเภทต่ างๆ
- กรณีศึกษาการวิเคราะห์ และแก้ ปัญหาความชื น
วิทยากร... คุณทรงยศ ภารดี

16.30-17.30 น.

ทดสอบ (หัวข้อเรื< องของวันเสาร์ที< FF สิ งหาคม 2563)

วันเสาร์ ที 0 กันยายน /012
pr.pp-s_.pp น.
หัวข้ อ “การวิเคราะห์ ความดันในท่ อนํา* โดยใช้ Pressure profile "
พร้ อมยกกรณีศึกษาจริงมาสอน
วิทยากร... คุณสมจินต์ ดิสวัสดิN
13.00-16.15 น.

หัวข้ อ “การเลือกและกําหนดขนาดวาล์ วปรับสมดุลและวาล์ วควบคุม”
- การปรับแต่ งเครื องสู บนําและปรับสมดุลระบบนํา
- การทํา Work Shop
วิทยากร... คุณครรชิต วิเศษสมภาคย์

16.30-17.30 น.

ทดสอบ (หัวข้อเรื< องของวันเสาร์ที< 29 สิ งหาคม 2563)
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วันเสาร์ ที G/ กันยายน /012
1E.11-/F.11 น.
หัวข้ อ “การวิเคราะห์ ปัญหาและการแก้ ไข ในระบบท่ อนําแบบต่ างๆและการควบคุมความเย็น”
วิทยากร... คุณครรชิต วิเศษสมภาคย์
13.00-16.15 น.
หัวข้ อ "การเตรียมระบบท่ อนํา เพือติดตัง อุปกรณ์ ควบคุมความเย็น ความชื นโดยระบบ BAS"
พร้ อมตัวอย่ างงานจริงทีได้ ตดิ ตังมาแล้ ว

วิทยากร... คุณพิสิฐชัย ปัญญาพลังกูล
16.30-17.30 น.

ทดสอบ (หัวข้อเรื< องของวันเสาร์ที< 4 กันยายน F420)

วันเสาร์ ที GM กันยายน /012
หัวข้ อ "ความสัมพันธ์ ด้านอากาศและนํา รวมทังการควบคุมความเย็นความชื นอย่ างเหมาะสม "
1E.11-/F.11 น.
วิทยากร... คุณสมจินต์ ดิสวัสดิN
13.00-16.15 น.
หัวข้ อ "พืนฐานระบบไฟฟ้ า ควบคุมในงานระบบปรับอากาศ"
วิทยากร... รศ.ดร.วิทยา ยงเจริญ
16.30-17.30 น.
ทดสอบ (หัวข้อเรื< องของวันเสาร์ที< 12 กันยายน 2563)
วันเสาร์ ที /1 กันยายน /012
09.00-10.30 น.
หัวข้ อ "ปัญหาและอุปสรรค์ ในงานติดตังและควบคุมด้ วยระบบ BAS"
วิทยากร... คุณครรชิต วิเศษสมภาคย์
11.00-12.00 น.
ทดสอบ (หัวข้อเรื< องของวันเสาร์ ที< 19 กันยายน F420)
13.00-14.30 น.
หัวข้ อ “ระบบท่ อนําและเลือกอุปกรณ์ อย่ างเหมาะสมพร้ อมทังแชร์ ประสบการณ์ ”
วิทยากร... คุณครรชิต วิเศษสมภาคย์
14.45-16.15 น.
หัวข้ อ “สรุปเนือหาทังหมดทีเรียน”
โดยท่านวิทยากร คุณพิสิฐชัย ปั ญญาพลังกูล และ คุณครรชิต วิเศษสมภาคย์ พร้อมแลกเปลี<ยน
ประสบการณ์ระหว่างผูเ้ ข้าอบรม

-------------------------------------------------------------

ปิ ดรับสมัครเมืUอครบจํานวน ^p คน ทัaงนีa เพืUอประสิ ทธิ ภาพของผูเ้ ข้าอบรม
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ใบสมัครเข้ าร่ วมโครงการ “Premier A/C Engineer Training Program”
หมดเขตสมัครและชําระเงินภายในวันที@ Sm มกราคม SUV3
ชืUอ……………………..……..นามสกุล…………………….…….………............เลขสมาชิก……………
บริ ษทั ………………………………………………………เลขประจําตัวผูเ้ สี ยภาษี........................................
ทีUอยู(่ ในการออกใบเสร็ จ)………………………………………………………..............................................
โทรศัพท์………………………..….โทรสาร………………..…….… มือถือ.....................................................
E-mail…………………..……………………………….
เลขทีสมาชิ กสภาวิศวกร(ถ้ ามี).......................................เลขทีใบอนุญาตสภาวิศวกร(ถ้ ามี).................................
(กรุณากรอกเลขสมาชิกสภาวิศวกรให้ ครบถ้ วน เนืองจากจะมีผลต่ อคะแนน CPD ของท่ าน)
ประสงค์จะออกใบเสร็ จรับเงิน  ในนามบุคคล  ในนามบริ ษทั (กรณีออกใบเสร็ จในนามบริ ษัทกรุ ณาระบุเลขประจําตัวผู้เสียภาษี)

อัตราค่ าลงทะเบียน

27,700 บาท (สองหมื@นเจ็ดพันเจ็ดร้ อยบาทถ้ วน)

วิธีการชําระเงิน

QR CODE

เงินสด ณ ทีUทาํ การสมาคมฯ
เช็คสังU จ่าย “สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย”
โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกสิ กรไทย สาขาโลตัส ทาวน์อินทาวน์ บัญชี ออมทรัพย์
ชืUอบัญชี “สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย” เลขทีUบญั ชี ^xx-2-10754-6
ชําระด้วย QR CODE

หมายเหตุ
1.
2.
3.
4.

อัตราค่าลงทะเบียนข้างต้น รวมค่าภาษีมูลค่าเพิUม z% ,ค่าเอกสารการบรรยาย , ค่าอาหารว่าง , ค่าอาหารกลางวัน เรี ยบร้อยแล้ว
สมาคมไม่อยูใ่ นข่ายทีUตอ้ งถูกหักภาษี ณ ทีUจ่าย {%
ติดต่อขอรายละเอียดได้ทีU โทร. p_-318-4119 , 02-318-4123
โปรดดูรายละเอียดวันและเวลาของการเริU มโปรแกรมได้ในเอกสารโบรชัวร์ของแต่ละหลักสูตรทีUแนบมาให้

กรณี โอนเงินเข้าบัญชีเรี ยบร้อยแล้ว กรุ ณาส่งเอกสารการชําระเงินพร้อมระบุรายละเอียดชืUอ-ทีUอยูใ่ นการออกใบเสร็ จทีUถูกต้องโดยแนบ
ใบนําฝากมาพร้อมกับใบสมัครทีU Email:manageracat@gmail.com
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