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“โครงการอบรมวชิาชีพวศิวกรระดบัสูง” รุ่นที/ 0 
วนัเสาร์ที/ 2 , 45 , 06 , 07 กนัยายน  และ 9 , 44 ตุลาคม  0;;7 

ณ ห้องทรัพย์ไพลนิ ชั>น 0  โรงแรม ทาวน์ อนิ ทาวน์ 

หลกัการและเหตุผล  

สมาคมวศิวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย ไดเ้ลง็เห็นความสาํคญัในการพฒันาวศิวกรรมระบบปรับอากาศใหมี้คุณภาพ
สูงขึXนและสามารถแข่งขนัระดบันานาชาติได ้ โดยเฉพาะการเปิดกวา้งในระดบัเอเชียเรื]องการแลกเปลี]ยนและเคลื]อนยา้ยดา้นวศิวกรรม
แขนงต่างๆ การพฒันาวศิวกรของประเทศไทยใหเ้รียนรู้ใหลึ้กซึX ง จึงมีความจาํเป็นอยา่งยิ]ง ดงันัXน ทางสมาคมวศิวกรรมปรับอากาศแห่ง
ประเทศไทย จึงไดริ้เริ]มพฒันาหลกัสูตรวศิวกรระดบัสูงขึXน เพื]อเป็นการเสริมความรู้และประสบการณ์ต่างๆ จากผูเ้ชี]ยวชาญในแขนง
ต่างๆสู่วศิวกรรุ่นใหม่ 

วตัถุประสงค์ 
1. เป็นการเพิ]มพนูความรู้ใหก้บัวศิวกรทุกระดบัและไดเ้รียนรู้จากวศิวกรที]มีผลงานและประสบการณ์ในงานที]ไดเ้กิดขึXนแลว้ 
2. เป็นการเตรียมความพร้อมและความรู้สาํหรับการสอบคุณสมบติัตามขอ้บงัคบัสภาวศิวกรดว้ยหลกัเกณฑแ์ละคุณสมบติัของผู ้

ประกอบวชิาชีพวศิวกรรมควบคุม สาขาวศิวกรรมเครื]องกล พ.ศ.bccd 
3. เป็นศูนยก์ลางการแลกเปลี]ยนความรู้และประสบการณ์ระหวา่งวทิยากรแต่ละท่านกบัผูเ้รียน ทาํใหมี้การเสริมสร้างและต่อยอด

องคค์วามรู้ประสบการณ์ใหลึ้กซึX งและรู้ละเอียดมากขึXน 

รายชื/อคณะกรรมการที/ปรึกษาหลกัสูตร 
ศาสตราภิชาน ทว ี  เวชพฤติ   คุณชชัวาลย ์ คุณคํXาชู    
คุณวชิยั  ลกัษณากร  คุณไชยวฒัน์       ปิยสัสพนัธ์ุ 
คุณบุญพงษ ์ กิจวฒันาชยั  คุณจกัรพนัธ์ ภวงัคะรัตน์ 
รศ.ดร.วทิยา ยงเจริญ   รศ.ดร.ประกอบ     สุรวฒันาวรรณ 
รศ.ฤชากร จิรกาลวสาน  ผศ.ดร.พิชยั กฤชไมตรี 
ดร.เชิดพนัธ์ วทูิราภรณ์  คุณชยัเอก สอนโพธิh  
ผศ.ดร.ตุลย ์     มณีวฒันา                     คุณจินตนา ศิริสนัธนะ 
คุณบรรพต จาํรูญโรจน์  คุณประพธุ             พงษเ์ลาหพนัธ์ุ 
คุณสาชล  สตชลาสินธ์ุ  คุณพีรศกัดิh           บงกชแกว้ 

คุณครรชิต          วเิศษสมภาคย ์                       คุณทรงยศ            ภารดี                                                                                   
คุณอรรณพ           กิ�งขจี   คุณสมจินต ์          ดิสวสัดิ�     

คุณธเนส              พรพฒันชยั  คุณพิสิฐชยั             ปัญญาพลงักลู ( ประธานหลกัสูตร) 
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“โครงการอบรมวชิาชีพวศิวกรระดับสูง” รุ่นที/ 0 

วนัเสาร์ ที/ 2 , 45 , 06 , 07 กนัยายน  และ 9 , 44 ตุลาคม  0;;7 
ณ ห้องทรัพย์ไพลนิ ชั>น 0  โรงแรม ทาวน์ อนิ ทาวน์ 

 

กาํหนดการ 

โปรแกรม  
วนัเสาร์ ที� � กนัยายน ���� 
#$.##-'(.## น.  หวัขอ้ “ Psychrometric Chart Application Processes   ” 
   -  Psychrometric Chart Process  เพื�อการควบคุมอุณหภูมิ และความชื1น 
   -  การใช ้Psychrometric Chart Process เพื�อการประหยดัพลงังาน 
   -  Case Study 
   วทิยากร... คุณอรรณพ   กิ�งขจ ี

'4.##-'5.## น.  หวัขอ้ “Psychrometric Chart Application” 
   -  ความสมัพนัธ์ระหวา่งระบบดา้นลมและดา้นนํ1า ' 
   -   ขอ้พิจารณาสาํหรับ Outdoor & Indoor Condition 
   วทิยากร... คุณสมจนิต์   ดสิวสัดิ& 

วนัเสาร์ ที� ' กนัยายน ���� 
#$.##-'(.## น.  หวัขอ้ “Psychrometric Chart Application (ต่อ)” 
   - กรณีศึกษาสาํหรับโรงพยาบาล 
   - Workshop 
   วทิยากร... คุณสมจนิต์    ดสิวสัดิ& 

'4.##-'5.## น.  หวัขอ้ “การประยกุตใ์ช ้Psychrometric Chart” 
   - ในการควบคุมอุณหภูมิและความชื1นในอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ 
   - กรณีศึกษาการวิเคราะห์และแกปั้ญหาความชื1น 
   วทิยากร... คุณทรงยศ   ภารด ี

 

------------------------------------------------------------- 
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โปรแกรม � 
วนัเสาร์ ที� �* กนัยายน ���� 
 #$.##-'(.## น.  หวัขอ้ “การพิจารณาเลือกใชท่้อชนิดต่างๆอยา่งเหมาะสม” 
   - การกาํหนดขนาดท่อและคาํนวณแรงเสียดทานของระบบท่อนํ1าชนิดต่างๆ 
   - ระบบจ่ายนํ1าท่อส่งกระจายนํ1าเยน็แบบต่างๆ 
   วทิยากร... คุณครรชิต    วเิศษสมภาคย์ 
'4.##-'5.## น.  หวัขอ้ “การเลือกและกาํหนดขนาดวาลว์ปรับสมดุลและวาลว์ควบคุม” 
   - การปรับแต่งเครื�องสูบนํ1าและปรับสมดุลระบบนํ1า 
   - การทาํ Work Shop 
   วทิยากร... คุณครรชิต    วเิศษสมภาคย์ 

 

วนัเสาร์ ที� �� กนัยายน ����   
#$.##-'(.## น.  หวัขอ้ “Water Side Application” 
   - Pressure Profile ของระบบต่างๆ 
   - สมัพนัธ์ระหวา่ง Demand & Supply 
   - กรณีศึกษาสาํหรับงานโรงพยาบาลและกลุ่มสาํนกังานขนาดใหญ่ 
   วทิยากร... คุณสมจนิต์   ดสิวสัดิ& 

'4.##-'5.## น.  หวัขอ้ “การทดสอบและปรับแต่งระบบ” 
   - ขั1นตอนในการทดสอบระบบปรับอากาศและระบายอากาศ 
   - กรณีศึกษาในการทาํการทดสอบระบบปรับอากาศ  
   - Building Automation System & Air conditioning Automation System 
   วทิยากร... คุณพสิิฐชัย    ปัญญาพลงักลู 

       คุณธเนส    พรพฒันชัย 

 
------------------------------------------------------------- 
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โปรแกรม ' 
วนัเสาร์ ที� 3 ตุลาคม ���� 

#$.##-'(.## น.  หวัขอ้ “หลกัการพิจารณาการเลือกใชร้ะบบกระจายลมเยน็ CAV” 
   - VAV , UFAD , DV และ Chill Beam เพื�อควบคุมอุณหภูมิและความชื1น 
   วทิยากร... คุณสมจนิต์   ดสิวสัดิ& 

'4.##-'5.## น.  หวัขอ้   “การควบคุม อุณหภูมิ ความชื1น ความดนั สาํหรับหอ้งปฏิบติัการ” 

   วทิยากร... คุณ ธรรมนูญ จนัทร์ถาวร 

วนัเสาร์ ที� 11 ตุลาคม ����  
#$.##-'(.## น.  หวัขอ้  ระบบ “Variable Air Volume” (VAV) ที�ใชใ้นอาคารประหยดัพลงังาน 
   วทิยากร... คุณพสิิฐชัย ปัญญาพลงักลู 

      คุณธเนส พรพฒันชัย 

'4.##-'5.## น. หวัขอ้“การนาํความรู้ระบบกระจายลมเยน็และPsychrometric Chart ในการวิเคราะห์และแกปั้ญหา” 
   - การทาํ Work Shop 
   วทิยากร... คุณอรรณพ  กิ�งขจ ี

 

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

 

ปิดรับสมคัรเมื]อครบจาํนวน c{ คน ทัXงนีX  เพื]อประสิทธิภาพของผูเ้ขา้อบรม 
 
เงื/อนไขการมอบวุฒิบัตร  
d. เขา้เรียนครบ |{ % ของชั]วโมงเรียน     
b. ทดสอบความรู้และไดค้ะแนนเกิน ~{ % 

กรุณานํา Computer (notebook) มาเพื/อใช้ประกอบการเรียน 
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ใบสมคัร “โครงการอบรมวชิาชีพวศิวกรระดบัสูง” รุ่นที/ 0 
วนัเสาร์ที/ 2 , 45 , 06 , 07 กนัยายน  และ 9 , 44 ตุลาคม  0;;7 

ณ ห้องทรัพย์ไพลนิ ชั>น 0  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 �� ส.ค.��   ชําระเงินหลงั �� ส.ค. �� 

� สมาชิก ACAT / ASHRAE Thailand Chapter  
� โปรแกรมที] d � ราคา 3,600 บาท    � ราคา 4,000  บาท 

 � โปรแกรมที] b  � ราคา 3,600 บาท    � ราคา 4,000  บาท  
       � โปรแกรมที] � � ราคา 3,600 บาท    � ราคา 4,000  บาท  
       �  โปรแกรมที] d-� � ราคา 9,800 บาท    � ราคา 11,0{{ บาท 
� บุคคลทั]วไป  
 � โปรแกรมที] d � ราคา 4,000บาท    � ราคา 4,400 บาท 
 � โปรแกรมที] b � ราคา 4,000บาท    � ราคา 4,400 บาท 
 � โปรแกรมที] � � ราคา 4,000บาท    � ราคา 4,400 บาท  
 �  โปรแกรมที] d-� � ราคา 11,000 บาท    � ราคา 12,200 บาท 
 

ปิดรับสมคัรเมื]อครบจาํนวน c{ คน ทัXงนีX  เพื]อประสิทธิภาพของผูเ้ขา้อบรม 
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วธีิการชําระเงนิ  
 � เงินสด ณ ที]ทาํการสมาคมฯ                       
 � เช็คสั]งจ่าย “สมาคมวศิวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย” 
 � โอนเงินเขา้บญัชี ธนาคารกสิกรไทย   สาขาโลตสั ทาวน์อินทาวน์  บญัชี ออมทรัพย ์
  ชื]อบญัชี “สมาคมวศิวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย” เลขที]บญัชี ~��-b-d{�c�-~ 
 

กรณีโอนเงินเขา้บญัชีเรียบร้อยแลว้ กรุณาแฟ็กซ์เอกสารการชาํระเงินพร้อมระบุรายละเอียดชื]อ-ที]อยูใ่นการออกใบเสร็จที]ถูกตอ้ง 
โดยแนบใบนาํฝากมาพร้อมกบัใบสมคัรที]หมายเลขแฟ็กซ์ {b-�d|-�db{ 

หมายเหตุ     
1. อตัราค่าลงทะเบียนขา้งตน้ รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ�มM%   ค่าเอกสาร-ซีดี การบรรยาย , อาหารวา่ง , อาหารกลางวนั เรียบร้อยแลว้ 
2. สมาคมไม่อยูใ่นข่ายที�ตอ้งถูกหกัภาษี ณ ที�จ่าย 4% 
3. พเิศษสุด! ท่านที�ชาํระค่าลงทะเบียนในอตัราบุคคลทั�วไปท่านสามารถใชสิ้ทธิ� สมคัรสมาชิกสมาคมฯ ' ปี (มูลค่า S## บาท)ได้

ฟรีทนัที  ดาวน์โหลดใบสมคัรไดที้� www.acat.or.th 
4. สมาคมเป็นองคก์รแม่ข่าย ของสภาวศิวกร มีหนา้ที�ในการจดักิจกรรมการพฒันาวิชาชีพวิศวกรรมอยา่งต่อเนื�อง ให้การรับรอง

กิจกรรม และจาํนวนหน่วยพฒันา(PDU) ของกิจกรรมการพฒันาวชิาชีพวศิวกรรมอยา่งต่อเนื�อง สามารถออกใบรับรองการเขา้
ร่วมกิจกรรมการพฒันาวชิาชีพวศิวกรรมอยา่งต่อเนื�องได ้ 

5. กรณีที�สมาชิกลงทะเบียนเขา้ร่วมงาน  และให้บุคคลทั�วไปมาแทนในวนังาน ผูที้�มาแทนจะตอ้งชาํระเงินเพิ�มในอตัราบุคคล
ทั�วไป 

6. ติดต่อขอรายละเอียดไดที้� คุณอรวรรณ , คุณกลิุสรา โทร. #(-4'^-S''$ , #(-4'^-S'(S 
7.  สมาคมฯเป็นองคก์รแม่ข่ายของสภาวศิวกร มีหนา้ที]ในการจดักิจกรรมโครงการพฒันาวชิาชีพวศิวกรรมอยา่งต่อเนื]อง ใหก้าร

รับรองกิจกรรม และจาํนวนหน่วยพฒันา(PDU) ของกิจกรรมการพฒันาวชิาชีพ วศิวกรรมอยา่งต่อเนื]อง สามารถออก
ประกาศนียบตัรรับรองการเขา้ร่วมกิจกรรมการพฒันาวชิาชีพวศิวกรรมอยา่งต่อเนื]องได ้
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