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โครงการอบรมวชิาชีพ “วศิวกรระดับต้น” รุ่นที# $ 
วนัเสาร์ที� 28 กุมภาพนัธ์ วนัเสาร์ที� � , �� , �� , ��  มีนาคม และวนัเสาร์ ที� � เมษายน ���' 

ณ ห้องทรัพย์ไพลนิ ชั+น ,  โรงแรม ทาวน์ อนิ ทาวน์ 
หลกัการและเหตุผล  
 สมาคมวศิวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย ไดเ้ลง็เห็นความสาํคญัในการพฒันาวศิวกรงานระบบใหมี้คุณภาพ และมี
ความสามารถปฎิบติังานไดจ้ริงอยา่งมีพืZนฐานดา้นระบบปรับอากาศที\ดี 
 สมาคมวศิวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย จึงไดร้วบรวมความรู้และประสบการณ์จากท่านวศิวกรทัZงหลาย มาทาํเป็น
หลกัสูตรอบรมเพื\อเป็นแหล่งถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์จากวศิวกรรุ่นเก่าสู่รุ่นใหม่ตลอดจนเปิดกวา้งใหบุ้คคลทั\วไปมาศึกษา
หาความรู้เพิ\มเติมได ้
วตัถุประสงค์ 
1. เพื\อทบทวนความรู้พืZนฐานสาํหรับการทาํงานระบบปรับอากาศและ แนะนาํวธีิการนาํภาคทฤษฎีไปใชง้านในภาคปฏิบติังานจริง 
2. เป็นการยกระดบัความรู้ของวศิวกรและรับการถ่ายทอดประสบการณ์การทาํงานจากวทิยากรต่างๆที\มีประสบการณ์ทาํงานจริง ทาํ

ใหว้ศิวกรใหม่สามารถเรียนรู้งานไดเ้ร็ว 
3. ยกกรณีศึกษาและการแกปั้ญหาจริงจากประสบการณ์การทาํงานของวทิยากรที\มากดว้ยประสบการณ์ 
4. เป็นการเตรียมตวัสาํหรับ “ภาคีวศิวกร” ที\ตอ้งการสอบเลื\อนระดบั เป็น  “สามญัวศิวกร”  
5. เพื\อใหก้ารเรียนการสอนมีผลงานออกมาดีจึงจดัใหมี้การ “ สอบหลงัจากอบรม ”โดยทางสมาคมวศิวกรรมปรับอากาศฯจะออก

วฒิุบตัรใหส้าํหรับผูอ้บรมที\สอบผา่นเกณฑข์องสมาคม และพิจารณาจากเวลาที\เขา้อบรมตอ้งไม่ตํ\ากวา่ jk% ของระยะเวลาอบรม
ทัZงหมด 

m.  กรณีที\ผูเ้ขา้อบรมและสอบไดค้ะแนนสูงสุดอยูใ่นลาํดบั 1 ใน 3 ของผูเ้ขา้ทดสอบ ทางสมาคมวศิวกรรมปรับอากาศจะให ้  สิทธิใน
การเขา้อบรมฟรีในคอร์สที\สมาคมจดัตลอดเป็นเวลา o ปี 

 

รายชื#อคณะกรรมการที#ปรึกษาหลกัสูตร 

ศาสตราภิชาน ทว ี  เวชพฤติ   คุณชชัวาลย ์ คุณคํZาชู    
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 สอนโพธิp  
ผศ.ดร.ตุลย ์     มณีวฒันา       คุณครรชิต          วเิศษสมภาคย ์                                                                                                              
คุณบรรพต จาํรูญโรจน์  คุณประพธุ             พงษเ์ลาหพนัธ์ุ 
คุณสาชล  สตชลาสินธ์ุ  คุณพีรศกัดิp           บงกชแกว้ 
คุณจินตนา ศิริสนัธนะ  คุณพิสิฐชยั           ปัญญาพลงักลู ( ประธานหลกัสูตร) 
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โครงการอบรมวชิาชีพ “วศิวกรระดับต้น” รุ่นที# $ 

วนัเสาร์ที� 28 กุมภาพนัธ์ วนัเสาร์ที� � , �� , �� , ��  มีนาคม และวนัเสาร์ ที� � เมษายน ���' 
วันเสาร์ ที� �� กุมภาพนัธ์ ����  โปรแกรมที� � 
��.��-�	.
�  หวัขอ้ “ความรู้พื�นฐานและประเภทระบบปรับอากาศ”       

   วิทยากร... คุณไชยวัฒน์    ปิยัสสพนัธ์ุ 
�	:40-16.10                       หวัขอ้ “วธีิการเลือกใชข้นาดท่อทองแดงและอุปกรณ์ที1เหมาะสมกบั SPLITE TYPE ชนิดต่างๆและวธีิการ 
   บาํรุงรักษาซ่อมบาํรุง”     
   วิทยากร... คุณพรีศักดิ*    บงกชแก้ว 

วันเสาร์ ที� � มีนาคม ���� 
��.��-�8.�� หวัขอ้ “วธีิการคาํนวณภาระความเยน็” (ภาคทฤษฎี)       

 วิทยากร... ดร.เชิดพนัธ์   วิทูราภรณ์ 
�
.00- 16.00  หวัขอ้ “ภาคปฎิบติัโดยใชโ้ปรแกรมคาํนวณ”     
    วิทยากร ...ผศ.ดร.ตุลย์   มณีวัฒนา 

วันเสาร์ ที� �� มีนาคม ���@    โปรแกรมที� � 
��.��-�8.��  หวัขอ้ “การใชต้ารางไซโคเมทริกกบัระบบปรับอากาศและงานลกัษณะต่างๆที1ตอ้งการควบคุมความเยน็” 
   วิทยากร... รศ.ดร.ประกอบ   สุรวัฒนาวรรณ   
�
.��-�	.��  หวัขอ้ “การเลือกเครื1องระบบปรับอากาศแบบ VRF”   
   วิทยากร... คุณพรีศักดิ*   บงกชแก้ว 
14.00-16.00  หวัขอ้ “การเลือก Chillers & AHU” 
   วิทยากร...คุณพสิิฐชัย  ปัญญาพลงักูล 
วันเสาร์ ที� �� มีนาคม ���� 
��.��-�8.��  หวัขอ้ “วธีิคาํนวณและเลือกใชท่้อนํ�าในระบบปิดและระบบเปิด และทดสอบระบบท่อนํ�า”  
   วิทยากร... คุณพสิิฐชัย   ปัญญาพลงักูล 
�
.��-�C.��  หวัขอ้ “การเลือกเครื1องสูบนํ�า” 
   วิทยากร... คุณครรชิต   วิเศษสมภาคย์ 

วันเสาร์ ที� �� มีนาคม ����  โปรแกรม 4 
��.��-�8.��  หวัขอ้ “การเลือกใชพ้ดัลม” (Fans) 

วิทยากร... คุณสมเกยีรติ    จงสถาพรพงศ์ 
�
.��-�C.��  หวัขอ้ “วธีิคาํนวณและเลือกใชง้านระบบท่อลม” (AIR DISTRIBUTION SYSTEM & DUCT DESIGN) 
   วิทยากร... คุณประพุธ   พงษ์เลาหพนัธ์ุ 

วันเสาร์ ที� � เมษายน ���@   
��.��-��.�D  หวัขอ้ “การเตรียมขอ้มลูสาํหรับปรับแต่งระบบ” 
   วิทยากร... คุณพสิิฐชัย   ปัญญาพลงักูล 
10.30-12.00 น.  ทบทวนและสรุปเนื�อหาที1เรียนทั�งหมด 
   วิทยากร... คุณพสิิฐชัย   ปัญญาพลงักูล 
13.00-15.00  ทดสอบวชิาความรู้ที1อบรม (หวัขอ้ที1 �-� ) 
�C.��   พิธีปิดและมอบเกียรติบตัร 
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ใบสมัครโครงการอบรมวชิาชีพ “วศิวกรระดับต้น” รุ่นที# $ 

วนัเสาร์ที� 28 กุมภาพนัธ์ วนัเสาร์ที� � , �� , �� , ��  มีนาคม และวนัเสาร์ ที� � เมษายน ���' 
 

 
 ชื1อ …………………………..……..นามสกลุ…………………….…….…………….………เลขสมาชิก……………………. 

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

 ที1อยู(่ในการออกใบเสร็จ)……………………………………………………………………………………………………….. 

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

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

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

      (กรุณากรอกเลขสมาชิกสภาวิศวกรให้ครบถ้วน  เนื�องจากจะมีผลต่อคะแนน CPD ของท่าน) 

 

อัตราค่าลงทะเบียน    ชําระเงินภายใน �� ก.พ.��   ชําระเงินหลงั �� ก.พ. �� 

 
� สมาชิก ACAT / ASHRAE Thailand Chapter  

� โปรแกรมที\ o ({j กพ|j ,7 มีค.58) � ราคา 2,700 บาท    � ราคา 3,000  บาท 
 � โปรแกรมที\ { (o~ มีค|j ,21,มีค.58)  � ราคา 2,700 บาท    � ราคา �,000  บาท 
 � โปรแกรมที\ � ({j มีค.|j ,~ เมย.|j) � ราคา  2,mkk บาท    � ราคา  2,mkk  บาท  
 �  โปรแกรมที\ o-�  � ราคา 8,000 บาท    � ราคา  8,6kk  บาท 
 
� บุคคลทั\วไป  
 � โปรแกรมที\ o ({j กพ|j ,7 มีค.58) � ราคา 3,000บาท    � ราคา 3,200 บาท 
 � โปรแกรมที\ { (o~ มีค|j ,21,มีค.58) � ราคา  3,000 บาท    � ราคา 3,200 บาท 
 � โปรแกรมที\ � ({j มีค.|j ,~ เมย.|j) � ราคา  �,kkk บาท    � ราคา  3,200  บาท  
 �  โปรแกรมที\ o-�  � ราคา 9,000 บาท    � ราคา  9,600  บาท 

 

หมายเหตุ  
1. อตัราค่าลงทะเบียนขา้งตน้ รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ\ม �% ,ค่าเอกสารการบรรยาย , ค่าอาหารวา่ง , ค่าอาหารกลางวนั  เรียบร้อยแลว้ 
2. สมาคมไม่อยูใ่นข่ายที\ตอ้งถูกหกัภาษี ณ ที\จ่าย �% 
3. พิเศษสุด!  ท่านที\ชาํระค่าลงทะเบียนในอตัราบุคคลทั\วไปท่านสามารถใชสิ้ทธิp สมคัรสมาชิกสมาคมฯ o ปี(มูลค่า ~kk บาท)ได้

ฟรีทนัที 
 (โดยดาวโหลดใบสมคัรสมาชิกสมาคมไดที้\ www.acat.or.th) 
4. ติดต่อขอรายละเอียดไดที้\ โทร. k{-�oj-~oo� , k{-�oj-~o{� 
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วธีิการชําระเงนิ  
 � เงินสด ณ ที\ทาํการสมาคมฯ                       
 � เช็คสั\งจ่าย “สมาคมวศิวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย” 
 � โอนเงินเขา้บญัชี ธนาคารกสิกรไทย   สาขาโลตสั ทาวน์อินทาวน์  บญัชี ออมทรัพย ์
  ชื\อบญัชี “สมาคมวศิวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย” เลขที\บญัชี m~~-{-ok�|~-m 

กรณีโอนเงินเขา้บญัชีเรียบร้อยแลว้ กรุณาแฟ็กซ์เอกสารการชาํระเงินพร้อมระบุรายละเอียดชื\อ-ที\อยูใ่นการออกใบเสร็จที\ถูกตอ้ง 
โดยแนบใบนาํฝากมาพร้อมกบัใบสมคัรที\หมายเลขแฟ็กซ์ k{-�oj-~o{k 

 
 
 
 


