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สมัมนาวชิาการสมัมนาวชิาการกลางปีกลางปี  ฟรี ฟรี !! 
สาํหรับสมาชิกสมาคมฯสาํหรับสมาชิกสมาคมฯ 

No.Ref 351/OPP7                

  2  กรกฎาคม  O5P7                                                                                                                                                                   

เรืTอง     ขอเชิญเขา้ร่วมการสมัมนาวชิาการกลางปี (Mid Year Seminar)   
เรืTอง    “ การเลือกระบบปรับอากาศ Chilled Water system & VRF ใหมี้ประสิทธิภาพสูงสุด ”  
           “ สาํหรับกลุ่มธุรกิจโรงแรม ”              
เรียน     ท่านสมาชิกทุกท่าน 
สิTงทีTส่งมาดว้ย   กาํหนดการจดังาน / ใบตอบรับ  

              ตามทีT“สมาคมวศิวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย”ไดก่้อตัjงขึjน โดยมีปณิธานอนัแน่วแน่และมุ่งมัTนในการทาํงาน
ดา้นวชิาการตลอดจนเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ข่าวสารเกีTยวกบัเทคโนโลยดีา้นระบบปรับอากาศ รวมทัjง การใหค้วามรู้ / การ
บริการทางดา้นวชิาการต่อสาธารณชน และการจดักิจกรรมต่างๆเพืTอประโยชน์ต่อมวลสมาชิกและสงัคมโดยรวมโดยไม่
คาํนึงถึงผลประโยชน์เชิงพาณิชยแ์ละเพืTอสืบทอดเจตนารมณ์ของคณะกรรมการบริหารสมาคมฯรุ่นก่อนๆซึTงไดใ้ห้
แนวนโยบายการจดัสมัมนาวชิาการฟรีไว ้  ทัjงนีj  เพืTอใหบ้ริการและอาํนวยประโยชน์แก่สมาชิกของสมาคมฯ รวมทัjง ถือเป็น
โอกาสอนัดีทีTมวลสมาชิกทัjงหลายจะไดมี้โอกาสพบปะสงัสรรคแ์ละแลกเปลีTยนความคิดเห็นร่วมกนั โดยจดัอยา่งนอ้ยปีละ O 
ครัj ง คือ สมัมนาวชิาการกลางปี (Mid Year  Seminar) q ครัj ง และสมัมนาวชิาการปลายปี(สมัมนาวชิาการ ประจาํปี) q ครัj ง 
               สาํหรับการจดังานสมัมนาวชิาการกลางปี (Mid Year Seminar) ในปี OPP7 นีj   สมาคมฯไดมี้นโยบายจดัสมัมนาฟรี!
โดยไม่เสียค่าใชจ่้ายโปรแกรม q วนั โดยมีกาํหนดจดัสมัมนาในหวัขอ้เรืTอง “ การเลือกระบบปรับอากาศ Chilled Water system 
& VRF ใหมี้ประสิทธิภาพสูงสุด ” “ สาํหรับกลุ่มธุรกิจโรงแรม ” (รายละเอียดตามเอกสารทีTแนบมานีj ) ในวนัพฤหสับดี ทีT 7  
สิงหาคม  OPP7ระหวา่งเวลา tu.tt น.–qw.tt น.  ณ หอ้งบอลรูม ชัjน x โรงแรม ดิเอมเมอรัลด ์ถนนรัชดาภิเษก การจดังาน
ดงักล่าวนีj ถือวา่เป็นโอกาสอนัดีทีTมวลสมาชิกทัjงหลายจะไดมี้โอกาสพบปะสงัสรรคก์นั รับสมคัรจาํนวนจาํกดัเพยีง ��� ท่าน 

เท่านั น ! 

              ในการนีj  สมาคมฯจึงใคร่ขอเชิญสมาชิกทีTสนใจเขา้ร่วมงานสมัมนาวชิาการกลางปี OPP7 ในครัj งนีj  ไดก้รอกแบบฟอร์ม
ตอบรับพร้อมชําระค่าลงทะเบียนล่วงหน้าเป็นเงนิจาํนวน &�� บาท  เพืTอเป็นค่ามดัจาํ โดยกรุณาส่งแบบฟอร์มตอบรับพร้อม
หลกัฐานการชาํระเงินไปยงัโทรสารหมายเลข tO-xq{-|qOt ทัjงนีj   สมาคมจะคืนเงินจาํนวนดงักล่าวใหก้บัท่านเป็นเงินสดตอน
ลงทะเบียนหนา้หอ้งสมัมนา (สมาชิกจะตอ้งแสดงบตัรสมาชิกของสมาคมหรือบตัรประจาํตวัประชาชนในการติดต่อขอรับเงิน
คืน กรณีทีTท่านสมาชิกใหบุ้คคลอืTนมาแทนในวนังาน ทางสมาคมฯขอสงวนสิทธิ} ในการคืนเงินค่ามดัจาํ) กรณีที(ท่านไดส้าํรอง
ชืTอพร้อมชาํระเงินล่วงหนา้แต่ไม่มาในวนังาน (โดยไม่ไดแ้จง้ใหส้มาคมทราบล่วงหนา้) สมาคมฯใคร่ขอสงวนสิทธิ} ในการคืน
เงินค่ามดัจาํใหก้บัท่านสมาชิกเช่นกนั   

               จึงเรียนมาเพืTอทราบ และใคร่ขอเรียนเชิญสมาชิกทุกท่านเขา้ร่วมการสมัมนาวชิาการกลางปี ตามวนั เวลา และสถานทีT
ดงักล่าวขา้งตน้ หรือหากท่านตอ้งการทราบรายละเอียดเพิTมเติมกรุณาติดต่อเจา้หนา้ทีTสมาคมฯ โทรศพัท.์ tO-xq{-|qqu , tO-
xq{-|qOx               

  ขอแสดงความนบัถือ 
                                        

                                                                                                               (ผศ.ดร.ตุลย ์  มณีวฒันา) 
                นายกสมาคมวศิวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย 
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                   หลกัสูตรการสัมมนากลางปี 

“ การเลอืกระบบปรับอากาศ Chilled Water system & VRF ให้มปีระสิทธิภาพสูงสุด ”  

“ สําหรับกลุ่มธุรกจิโรงแรม ” 
วนัพฤหัสบด ีที( E สิงหาคม F&&E 

ณ ห้องบอลรูม โรงแรม ดเิอมเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก 
 

                 ปัจจุบนัววิฒันาการระบบปรับอากาศไดมี้ววิฒันาการและขยายผลเพืTอลดขอ้จาํกดัในการใชง้านใหส้ามารถใชไ้ด้
หลากหลายมากขึjน โดยเฉพาะอยา่งยิTงระบบปรับอากาศกบังานประเภทโรงแรม “ Hotel ” หรืออาคารทีTมีการใชง้านหลากหลาย
ทีTเรียกวา่ “ Mix used Building ” ซึTงจะมีรูปแบบการเลือกใชร้ะปรับอากาศไดห้ลายรูปแบบ ตัjงแต่ระบบปรับอากาศชนิดแยก
ส่วน ( Air split type system ) , VRF ( Variable Refrigerant Flow system ) จนถึงระบบ Chilled Water system ซึTงแต่ละระบบฯ
จะมีขอ้ดี-ขอ้เสีย ทีTเหมาะสมกบัโรงแรมแต่ละประเภท แต่ละรูปแบบการใหบ้ริการทีTแตกต่างกนัไป หรือแมแ้ต่สถานทีTตัjงของ
โรงแรมก็ยงัมีผลต่อการเลือกใชร้ะบบปรับอากาศ 

               ดงันัjน “ ความสําเร็จของการเลอืกใช้ระบบปรับอากาศสําหรับโรงแรมประเภทหนี(งอาจไม่ใช่สูตรสําเร็จที(เหมาะสม

สําหรับโรงแรมอื(นๆ  ”   
 

 
 

      “ การเลอืกใช้ระบบปรับอากาศจงึไม่มสูีตรสําเร็จตายตวั จะต้องอาศัยประสบการณ์ความรู้ความเข้าใจเป็นอย่างดทีั ง

ทางด้านงานระบบฯ ลกัษณะธุรกจิโรงแรม การให้บริการฯ รวมไปจนถึงกลุ่มลูกค้าที(ใช้บริการโรงแรมนั นๆ ” เพืTอการเลือกใช้
ระบบปรับอากาศใหส้ามารถใชง้านไดอ้ยา่งประสิทธิภาพสูงสุด ในงบประมาณทีTแข่งขนัได,้ Comfortable สาํหรับผูม้าพกั , 

Operating Cost efficient และมีความพร้อมในการใหบ้ริการลูกคา้ตลอดเวลา, ฯลฯ  ซึTงทัjงหมดนีj เป็นสิTงจาํเป็นอยา่งยิTงทีT
ผูอ้อกแบบ, ผูรั้บเหมา, Hotel Operator รวมไปถึงเจา้ของโรงแรม จะตอ้งรู้และมีความเขา้ใจเป็นอยา่งดี ถึงจะสร้างความสาํเร็จ
ใหเ้กิดแก่โครงการฯได ้

 



 สมาคมวศิวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย    
 AIR - CONDITIONING  ENGINEERING  ASSOCIATION OF THAILAND. 
487 อาคาร ว.ส.ท. ซอยรามคาํแหง 39(เทพลีลา) แขวงพลบัพลา เขตวงัทองหลาง กรุงเทพฯ 10310   
โทรศพัท.์02-318-4119, 02-318-4123 โทรสาร.02-318-4120  E-Mail :info@acat.or.th http://www.acat.or.th 

 3

 

 ทางสมาคมวศิวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย จึงตระหนกัและเลง็เห็นความสาํคญัในเรืTองนีj  จึงมีความยนิดีใน
การเปิดหลกัสูตรการสมัมนากลางปี ในเรืTอง  “ การเลอืกระบบปรับอากาศ Chilled Water system & VRF ให้มปีระสิทธิภาพ

สูงสุด สําหรับกลุ่มธุรกจิโรงแรม ” ซึTงการสมัมนานีjนอกเหนือจากประโยชน์ความรู้ทีTฟังจะไดรั้บตามขา้งตน้แลว้ ยงัมีตวัอยา่ง
จริง “ กรณีศึกษาของการ Retrofit งานระบบปรับอากาศ ” ในกรณีของจาก ระบบ Chilled water system เป็น VRF และการ
เปลีTยนแปลง Concept ช่วงการออกแบบ เพืTอความเหมาะสมจาก ระบบ VRF ไปเป็น Chilled water system เพืTอใหผู้เ้ขา้ร่วม
สมัมนาไดม้องเห็นภาพจริง จากงานจริง ความเหมาะสมในการเลือกใช ้ และอุปสรรคต่างๆ เพืTอหวงัเป็นอยา่งยิTงวา่ประโยชน์
เหล่านีjจะเกิดแก่ผูเ้ขา้ร่วมสมัมนา ทีTจะไดน้าํความรู้นีjไปพฒันากลุ่มธุรกิจโรงแรม ซึTงเป็นกลุ่มธุรกิจรายไดห้ลกัของประเทศไทย
ทางดา้นการท่องเทีTยว เพืTอหวงัผลในการพฒันาใหเ้กิดความยัTงยนืต่อไปอนาคต 
 

กาํหนดการ 

08:30-09:00 น.  ลงทะเบียน ณ หอ้งบอลรูม โรงแรม ดิเอมเมอรัลด ์ 

09:00-09:15 น.  พิธีเปิด 
                โดย ผศ.ดร.ตุลย ์  มณีวฒันา  นายกสมาคมวศิวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย 

09:15-10:30 น.  ระบบปรับอากาศ กบั กลุ่มธุรกจิโรงแรม                      

• ASHRAE Standard กบัระบบปรับอากาศสาํหรับโรงแรม  
• ประเภทของโรงแรม กบั การเลือกใชร้ะบบปรับอากาศ 

• Hotel Operation กบัระบบ HVAC 

• การกาํหนดเลือกใชร้ะบบปรับอากาศ ใหเ้หมาะสมกบั งบประมาณโครงการฯ 

10:30-10:45 น.  พกัทานกาแฟ-ของวา่ง 
10:45-12:00 น.  ระบบปรับอากาศ กบั กลุ่มธุรกจิโรงแรม ( บรรยายต่อ ) 

• Classic Problems สาํหรับงานโรงแรม 

• Chain Hotel & HVAC system  ทีTเลือกใช ้                 

12:00-13:00 น.  รับประทานอาหารกลางวนั 

13:00-14:30 น.  Case Study การ Retrofit ของ Chiller และ VRF  

14:30-14:45 น.       พกัทานกาแฟ-ของวา่ง 

14:45-16:00 น.       เสวนา – ตอบข้อซักถาม 

16:00-16:15 น.       พิธีปิด 
 

วทิยากรบรรยาย...     คุณอรรณพ  กิ(งขจ ี   
                                  - กรรมการบริหารฯ สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย  
                                  - Asst. Managing Director บริษทั อีอีซี เอน็จิเนียริTงเน็ทเวิร์คจาํกดั 
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ใบตอบรับสัมมนาวชิาการกลางปี F&&7 (Mid Year Seminar 2014) 

“การเลอืกระบบปรับอากาศ Chilled Water system & VRF ให้มปีระสิทธิภาพสูงสุด”  

“สําหรับกลุ่มธุรกจิโรงแรม” 
วนัพฤหัสบด ีที( E สิงหาคม F&&E 

ณ ห้องบอลรูม โรงแรม ดเิอมเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก 
 

ฟรีฟรี!!  สงวนสิทธิ} การรับสมคัรเฉพาะสมาชิกสมาคมฯ เท่านัjน ! 

 

 

 ชืTอ     นามสกลุ     เลขสมาชิก   

 บริษทั            

 ทีTอยู ่             

 โทรศพัท ์    โทรสาร     มือถือ     

 E-mail             

พร้อมกนันี ข้าพเจ้าได้ชําระเงนิมดัจาํเพื(อลงทะเบียนล่วงหน้าจาํนวน &�� บาทโดย :  
 � เงินสด ณ ทีTทาํการสมาคมฯ                          
 � เช็คสัTงจ่าย “สมาคมวศิวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย” 
                              �โอนเงินเขา้บญัชีโอนเงินธนาคารกสิกรไทย สาขา โลตสั ทาวน์อนิทาวน์  
                                       ชืTอบญัชี “สมาคมวศิวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย”   เลขที(บัญชี  ^__ - F - ��E&_ - ^ 

ปิดรับสมัครทนัทเีมื(อครบ จํานวน ปิดรับสมัครทนัทเีมื(อครบ จํานวน ������  ท่านท่าน  

โดยสมาคมฯ จะพิจารณาชืTอสมาชิกทีTตอบรับเขา้ร่วมสมัมนาตามลาํดบัก่อน-หลงัทางโทรสารหมายเลข tO-xq{-|qOt 
พร้อมกบัชาํระเงินมดัจาํค่าลงทะเบียน จาํนวน Ptt บาท เรียบร้อยแลว้  

หมายเหตุ   
สมาคมฯ ใคร่ขอสงวนสิทธิ} การจดัสมัมนาวชิาการในครัj งนีj  ฟรีฟรี!! สาํหรับสมาชิกสมาคมฯ(ทีTยงัไม่หมดอายสุมาชิก) เท่านั น! 
กรณีทีTท่านสมาชิกไดห้มดอายสุมาชิกไปแลว้ กรุณาดาํเนินการต่ออายสุมาชิกใหแ้ลว้เสร็จก่อนสมคัรเขา้ร่วมการสมัมนา  
สมาชิกสามารถดาวน์โหลดใบต่ออายสุมาชิกไดจ้ากเวบ็ไซท ์www.acat.or.th 
(ติดต่อขอรายละเอียดเพิTมเติมไดที้Tเจา้หนา้ทีTสมาคมฯ หมายเลขโทรศพัท.์ tO-xq{-|qqu ,tO-xq{-|qOx) 
 

 


