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“โครงการอบรมวชิาชีพวศิวกรระดบักลาง” รุ่นที" # 
วนัเสาร์ ที"  % , '# , () , (*  มถุินายน  และวนัเสาร์ ที" , , '' กรกฎาคม (../  

ณ ห้องทรัพย์มณี ชั2น (  โรงแรม ทาวน์ อนิ ทาวน์ 

หลกัการและเหตุผล  

สมาคมวศิวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย ไดเ้ลง็เห็นความสาํคญัในการพฒันาวศิวกรงานระบบใหมี้คุณภาพ และมี
ความรู้ดา้นการออกแบบคาํนวณจริงซึYงจะเนน้ดา้นการปฏิบติัลงมือคาํนวณและออกแบบโครงงานจริง ผูเ้ขา้การอบรมสามารถนาํความรู้
ไปถ่ายทอดใหก้บัวศิวกรคนอืYนได ้ อีกประการหนึYงเป็นการแลกเปลีYยนประสบการณ์ระหวา่งผูเ้ขา้อบรมกบัท่านวทิยากรทีYมี
ประสบการณ์ทาํงานจริง ทาํใหมี้การต่อยอดองคค์วามรู้ดา้นระบบปรับอากาศทีYดีและโครงการน̂ีเป็นโครงการต่อเนืYองจากโครงการ 
“อบรมวชิาชีพวศิวกรระดบัตน้” และวศิวกรทีYมีประสบการณ์มากพอสมควรแต่ตอ้งการลงมือคาํนวณและออกแบบระบบปรับอากาศได้
อยา่งถูกตอ้ง เหมาะสมและประหยดัพลงังาน ทางสมาคมฯจึงไดจ้ดัโครงการน̂ีข̂ึน เพืYอเป็นการต่อยอดความรู้และเพิYมประสบการณ์
ใหแ้ก่วศิวกรและผูที้Yตอ้งการหาความรู้เพิYมเติม 

วตัถุประสงค์ 
1.เป็นการเนน้ดา้นการลงมือปฏิบติัคาํนวณและออกแบบโครงงานจริงสาํหรับระบบปรับอากาศและแนะนาํวธีิการนาํภาคทฤษฎีไปใช ้
   งานในภาคปฏิบติังานจริง 
2.เป็นการยกระดบัความรู้และต่อยอดองคค์วามรู้ของวศิวกรและแลกเปลีYยนประสบการณ์การทาํงานระหวา่งท่านวทิยากรทีYมี 
   ประสบการณ์ทาํงานจริง กบัวศิวกรทีYเขา้อบรม 
3. เป็นการเตรียมตวัสาํหรับ “ภาคีวศิวกร” ทีYตอ้งการสอบเลืYอนระดบั เป็น “สามญัวศิวกร”  
4. เป็นโครงการต่อเนืYองจากโครงการอบรม “วชิาชีพวศิวกรระดบัตน้” 
5. สามารถใชเ้ป็นหน่วยกิตสาํหรับการเพิYมพนูความรู้ ซึYงสมาคมฯจะออกใบวฒิุบตัรผา่นการอบรมใหใ้ชอ้า้งอิงกบัหน่วยงานอืYนได ้

รายชื"อคณะกรรมการที"ปรึกษาหลกัสูตร 
ศาสตราภิชาน ทว ี  เวชพฤติ   คุณจกัรพนัธ์           ภวงัคะรัตน์   
คุณวชิยั  ลกัษณากร  รศ.ดร.ประกอบ     สุรวฒันาวรรณ  
คุณบุญพงษ ์ กิจวฒันาชยั  ผศ.ดร.พลกฤต กฤชไมตรี 
รศ.ดร.วทิยา ยงเจริญ    คุณชยัเอก สอนโพธิg  
รศ.ฤชากร จิรกาลวสาน  คุณครรชิต          วเิศษสมภาคย ์                                                                                                              
ดร.เชิดพนัธ์ วทูิราภรณ์  คุณประพธุ             พงษเ์ลาหพนัธ์ุ 
ผศ.ดร.ตุลย ์     มณีวฒันา       คุณพีรศกัดิg           บงกชแกว้ 
คุณบรรพต จาํรูญโรจน์  คุณสมจินต ์           ดิสวสัดิg  
คุณสาชล  สตชลาสินธ์ุ  คุณวธุชิรา              แจง้ประจกัษ ์
คุณจินตนา ศิริสนัธ   คุณจิรวฒัน์            วงศข์า้หลวง 
คุณชชัวาลย ์ คุณคํ^าชู   คุณอรรณพ            กิYงขจี 
คุณไชยวฒัน์           ปิยสัสพนัธ์ุ  คุณพิสิฐชยั           ปัญญาพลงักลู ( ประธานหลกัสูตร) 
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“โครงการอบรมวชิาชีพวศิวกรระดบักลาง” รุ่นที" # 

วนัเสาร์ ที"  % , '# , () , (*  มถุินายน  และวนัเสาร์ ที" , , '' กรกฎาคม (../  
ณ ห้องทรัพย์มณี ชั2น (  โรงแรม ทาวน์ อนิ ทาวน์ 

กาํหนดการ 

วนัเสาร์ ที� � มถุินายน ����       
08.30-08.45 น.  ลงทะเบียน 
ij.kl-im.ii น.  พิธีเปิด 
   โดย.... ดร.เชิดพนัธ์   วทูิราภรณ์  นายกสมาคมวศิวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย 
9.00-12.00 น.    - หลกัการออกแบบอาคารสาํนกังานที�ประหยดัพลงังานและคาํนึงถึงสิ�งแวดลอ้ม ( LEED)  

วทิยากร :  คุณประพุธ  พงษ์เลาหพนัธ์   
10.30-10.45 น.  - พกัเบรก เชา้ 
12.00- 13.00 น.  - พกัรับประทานอาหารกลางวนั 
&'.((-&).(( น.  การใชโ้ปรแกรม E20 CARRIER ในการคาํนวณหา Cooling Load 

คุณสุธี วงศ์ไทย  ตวัแทนจาก บริษัท แคเรียร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 

วนัเสาร์ ที� �� มถุินายน ����   
9.00-12.00 น.   - กรณีศึกษา การออกแบบและคาํนวณภาระความเยน็อาคารสาํนกังานที�ประหยดัพลงังาน        

 วทิยากร :  คุณประพุธ     พงษ์เลาหพนัธ์   
10.30-10.45 น.  - พกัเบรก เชา้ 
12.00- 13.00 น.  - พกัรับประทานอาหารกลางวนั 
&'.((-&1.'( น.  - กรณีศึกษา การออกแบบและคาํนวณภาระความเยน็อาคารสาํนกังานที�ประหยดัพลงังาน (ต่อ)        
&1.'(-&1.14 น.  - พกัเบรก บ่าย 
14.45-16.00 น.  - สรุปการออกแบบและการคาํนวณ 
   วทิยากร :  คุณประพุธ     พงษ์เลาหพนัธ์   

วนัเสาร์ ที� �� มถุินายน ����   
 9.00-12.00 น.   - การเลือกเครื�องชิลเลอร์และเครื�องเป่าลมเยน็ ,การออกแบบและเลือกใชข้นาดท่อนํ9 า 

วทิยากร... คุณพสิิฐชัย ปัญญาพลงักูล 

10.30-10.45 น.  - พกัเบรก เชา้ 

12.00- 13.00 น.  - พกัรับประทานอาหารกลางวนั 

13.00-16.00 น.   - กรณีศึกษา การออกแบบท่อนํ9 าและเลือกใชข้นาดเครื�องสูบนํ9 า CHWP,CDWP 
               และการมอบหมายงานใหท้าํส่ง 1 โครงงาน (Workshop) 

วทิยากร... คุณครรชิต  วเิศษสมภาคย์ 

&1.'(-&1.14 น.  - พกัเบรก บ่าย 
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วนัเสาร์ ที� �, มถุินายน ���� 
9.00-14.30น.    - หลกัการออกแบบระบบท่อนํ9 าและเลือกใชเ้ครื�องสูบนํ9 า CHWP,CDWP 
   วทิยากร......คุณครรชิต   วเิศษสมภาคย์ 

&1.'(-&1.14 น.  - พกัเบรก บ่าย 
&1.14-&).(( น.  - การเตรียมขอ้มูลและทดสอบระบบปรับอากาศ 
   วทิยากร......คุณพสิิฐชัย  ปัญญาพลงักูล 

วนัเสาร์ ที� - กรกฎาคม ����  
9.00-12.00 น.    - หลกัการออกแบบการกระจายลมและการออกแบบท่อลมทั9ง CAV & VAV  
   วทิยากร.... คุณสมจนิต์   ดสิวสัดิ0 

10.30-10.45 น.  - พกัเบรก เชา้ 
&'.((-&).((  - การเลือกขนาดท่อลม โดยใช ้ Static Regain Method 
   วทิยากร.... คุณจรีวฒัน์  วงศ์ข้าหลวง 

&1.'(-&1.14 น.  - พกัเบรก บ่าย 

วนัเสาร์ ที� �� กรกฎาคม ����  
9.00-12.00น.    - การเลือกใช ้VAV Box ,กรณีศึกษาการใชง้านและทดสอบในอาคารประหยดัพลงังาน 

วทิยากร....  คุณวุชิรา   แจ้งประจกัษ์ 

10.30-10.45 น.  - พกัเบรก เชา้ 

13.00-14.30น.   -  หวัขอ้ : เฉลยกรณีศึกษาการออกแบบระบบท่อนํ9 า    
วทิยากร.... คุณครรชิต   วเิศษสมภาคย์ 

&1.'(-&1.14 น.  - พกัเบรก บ่าย 
14.45-16.00 น.    - หวัขอ้ : สรุปเนื9อหาการอบรมและซกัถามแลกเปลี�ยนประสบการณ์ 
   วทิยากร  : คุณ พสิิฐชัย ปัญญาพลงักูล , คุณครรชิต  วเิศษสมภาคย์ ทมีวทิยากร ACAT 

16.15 น.   พิธีปิดและมอบวฒิุบตัร 
   โดย.... ดร.เชิดพนัธ์  วทูิราภรณ์  นายกสมาคมวศิวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย 

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

-กรุณานํา Computer (notebook) มาเพื"อใช้ประกอบการเรียน 

เกณฑ์คุณสมบัตขิองผู้เข้าร่วมอบรมวศิวกรระดบักลาง  
1. สอบผา่นการอบรมระดบัตน้ หรือ 
2. มีประสบการณ์ทาํงานทางดา้นระบบปรับอากาศและ/หรือทาํความเยน็มาอยา่งนอ้ย 3 ปี (เป็นจดหมายรับรองจากหวัหนา้งาน) 
'. เพิ�มเติมประวติัการทาํงาน (ตามแบบฟอร์มที�แนบมาดว้ย) ส่งพร้อมกบัแบบฟอร์มใบสมคัร 
เงื"อนไขการมอบวุฒิบัตร z. เขา้เรียนครบ ji % ของชัYวโมงเรียน     |. ทดสอบความรู้และไดค้ะแนนเกิน }i % 
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ใบสมคัรหลกัสูตรการอบรมวชิาชีพ “วศิวกรระดบักลาง” รุ่นที" # 
วนัเสาร์ ที"  % , '# , () , (*  มถุินายน  (../ และวนัเสาร์ ที" , , '' กรกฎาคม (../ 

ณ ห้องทรัพย์มณี ชั2น (  โรงแรม ทาวน์ อนิ ทาวน์ 
 

 
 ชื�อ …………………………..……..นามสกลุ…………………….…….…………….………เลขสมาชิก……………………. 

 บริษทั………………………………………………………………เลขประจาํตวัผูเ้สียภาษี....................................................... 

 ที�อยู(่ในการออกใบเสร็จ)……………………………………………………………………………………………………….. 

 โทรศพัท…์………………………..….โทรสาร………………..…….… มือถือ......................................................................... 

 E-mail………………………………..………………………………………………………………………………………….. 

      เลขที�สมาชิกสภาวิศวกร(ถ้ามี).....................................................เลขที�ใบอนุญาตสภาวิศวกร(ถ้ามี).............................................. 

      (กรุณากรอกเลขสมาชิกสภาวิศวกรให้ครบถ้วน  เนื�องจากจะมีผลต่อคะแนน CPD ของท่าน) 

 

อัตราค่าลงทะเบียน    ชําระเงินภายใน �� พ.ค. �/  ชําระเงินหลัง 15 พ.ค.�� 

� สมาชิก ACAT / ASHRAE Thailand Chapter                 � ราคา 10,800บาท            � ราคา 12,400 บาท 
� บุคคลทัYวไป                                                                   � ราคา 12,400บาท            � ราคา 14,000 บาท 

หมายเหตุ  
1. อตัราค่าลงทะเบียนขา้งตน้ รวมค่าภาษีมูลค่าเพิYม ~% ,ค่าเอกสารการบรรยาย , ค่าอาหารวา่ง , ค่าอาหารกลางวนั  เรียบร้อยแลว้ 
2. สมาคมไม่อยูใ่นข่ายทีYตอ้งถูกหกัภาษี ณ ทีYจ่าย �% 
3. พิเศษสุด!  ท่านทีYชาํระค่าลงทะเบียนในอตัราบุคคลทัYวไปท่านสามารถใชสิ้ทธิg สมคัรสมาชิกสมาคมฯ z ปี(มูลค่า kii บาท)ได้

ฟรีทนัที  (โดยดาวโหลดใบสมคัรสมาชิกสมาคมไดที้Y www.acat.or.th) 
4. ติดต่อขอรายละเอียดไดที้Y คุณอรวรรณ , คุณกลิุสรา โทร. i|-�zj-kzzm , i|-�zj-kz|� 

วธีิการชําระเงนิ  
 � เงินสด ณ ทีYทาํการสมาคมฯ                       
 � เช็คสัYงจ่าย “สมาคมวศิวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย” 
 � โอนเงินเขา้บญัชี ธนาคารกสิกรไทย   สาขาโลตสั ทาวน์อินทาวน์  บญัชี ออมทรัพย ์
  ชืYอบญัชี “สมาคมวศิวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย” เลขทีYบญัชี }kk-|-zi~lk-} 
 

กรณีโอนเงินเขา้บญัชีเรียบร้อยแลว้ กรุณาแฟ็กซ์เอกสารการชาํระเงินพร้อมระบุรายละเอียดชืYอ-ทีYอยูใ่นการออกใบเสร็จทีYถูกตอ้ง 
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