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“โครงการอบรมวชิาชีพวศิวกรระดบักลาง” รุ่นที" # 
วนัเสาร์ที" % , '( , #' และ #)  มถุินายน  #++% 

ณ ห้องทรัพย์ไพลนิ ชั.น #  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   คุณชชัวาลย ์ คุณคํ^าชู    
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 สอนโพธิg  
ผศ.ดร.ตุลย ์     มณีวฒันา       คุณครรชิต          วเิศษสมภาคย ์                                                                                                              
คุณบรรพต จาํรูญโรจน์  คุณประพธุ             พงษเ์ลาหพนัธ์ุ 
คุณสาชล  สตชลาสินธ์ุ  คุณพีรศกัดิg           บงกชแลว้ 
คุณจินตนา ศิริสนัธนะ  คุณพิสิฐชยั           ปัญญาพลงักลู ( ประธานหลกัสูตร) 
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“โครงการอบรมวชิาชีพวศิวกรระดบักลาง” รุ่นที" # 
วนัเสาร์ที" % , '( , #' และ #)  มถุินายน  #++% 

ณ ห้องทรัพย์ไพลนิ ชั.น #  โรงแรม ทาวน์ อนิ ทาวน์ 

กาํหนดการ 

วนัเสาร์ ที� � มถุินายน ����       

08.30-08.45 น.  ลงทะเบียน 
ij.kl-im.ii น.  พิธีเปิด 
   โดย.... ผศ.ดร.ตุลย์    มณีวฒันา  นายกสมาคมวศิวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย 
9.00-10.30 น.    - มาตรฐาน HVAC สาํหรับงาน “โรงแรม” 
                                     - แนวทางการเลือกใชร้ะบบปรับอากาศ ใหเ้หมาะสมกบัประเภทของโรงแรม 
10.45-12.00 น  - ความสมัพนัธ์ของ “Chain Hotel” กบั “ระบบปรับอากาศ” 
                            - รูปแบบใหม่ของงานโรงแรม 
13.00-14.30 น.   - Work Shop  “เลือกใช ้DX system หรือ Chilled Water System” ??? 
                                  -  Bid Presentation 
14.45-16.00 น.   - Work Shop Summary และตอบขอ้ซกัถาม 
    วทิยากร... คุณอรรณพ   กิ�งขจ ี

วนัเสาร์ ที� !" มถุินายน ����   

9.00-10.30 น.   - ระบบปรับอากาศและระบายอากาศสาํหรับ “ครัวโรงแรม” 
    - Smoke Ventilation  System  สาํหรับ โรงแรม 
                        วทิยากร...  คุณวุธชิรา  แจ้งประจกัษ์  
10.45-12.00 น.  - Smoke Ventilation System สาํหรับ โรงแรม 
   วทิยากร...  คุณวุธชิรา  แจ้งประจกัษ์ 
13.00-14.30 น.  -  การเลือกใชเ้ครื-องปรับอากาศสาํหรับอาคารต่างพร้อมกรณีศึกษา 
   วทิยากร...  คุณพสิิฐชัย  ปัญญาพลงักูล 
14.45-16.00 น.  -   มอบหมายงานทาํWork Shop สาํหรับออกแบบงานท่อนํ2 าและเลือก Pump 
   วทิยากร...  คุณพสิิฐชัย  ปัญญาพลงักูล 

วนัเสาร์ ที� �! มถุินายน ����   
 9.00-12.00 น.   - หลกัการพิจารณาการเลือกระบบท่อนํ2 าระบบต่างๆและทาํWork Shop 

วทิยากร... คุณครรชิต  วเิศษสมภาคย์ 

13.00-16.00 น.   - หลกัการเลือกเครื-องสูบนํ2 าอยา่งเหมาะสมและทาํWork Shop 
วทิยากร... คุณครรชิต  วเิศษสมภาคย์ 
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วนัเสาร์ ที� �1 มถุินายน ���� 
9.00-12.00น.    - การเตรียมขอ้มูลและปรับแต่งระบบปรับอากาศงานโรงแรมจริงใชง้านแลว้ 
   วทิยากร...  คุณพสิิฐชัย ปัญญาพลงักูล 
13.00-14.30น.   - คุณ ครรชิต วเิศษสมภาคย ์
                                             -เฉลย Work Shop for Piping & Pump Selection 
14.45-16.00.    - ทดสอบความรู้เกี-ยวกบัระบบระบายอากาศสาํหรับครัวโรงแรม 
16.00-17.00    -  สรุปเนื2อหาที-เรียน โดยคุณอรรณพและพิสิฐชยั 
                                             ผูเ้ขา้อบรมแลกเปลี-ยนความรู้ประสบการณ์กบัท่านวทิยากร 
16.15 น.   พิธีปิดและมอบวฒิุบตัร 
   โดย.... ผศ.ดร.ตุลย์    มณีวฒันา  นายกสมาคมวศิวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย 

 

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

 
เงื"อนไขการมอบวุฒิบัตร  
�. เขา้เรียนครบ ji % ของชัYวโมงเรียน     
�. ทดสอบความรู้และไดค้ะแนนเกิน �i % 

กรุณานํา Computer (notebook) มาเพื"อใช้ประกอบการเรียน 

 

หมายเหตุ  
�. สปอนเซอร์ปี �ll� สามารถใชสิ้ทธิg โครงการน̂ีได ้
�. สมาคมฯเป็นองคก์รแม่ข่ายของสภาวศิวกร มีหนา้ทีYในการจดักิจกรรมโครงการพฒันาวชิาชีพวศิวกรรมอยา่งต่อเนืYอง ใหก้ารรับรอง         
    กิจกรรม และจาํนวนหน่วยพฒันา(PDU) ของกิจกรรมการพฒันาวชิาชีพ วศิวกรรมอยา่งต่อเนืYอง สามารถออกประกาศนียบตัรรับรอง  
    การเขา้ร่วมกิจกรรมการพฒันาวชิาชีพวศิวกรรมอยา่งต่อเนืYองได ้
�. ปิดรับสมคัรเมืYอครบจาํนวน li คน ทั^งน̂ี เพืYอประสิทธิภาพของผูเ้ขา้อบรม 
 
 

----------------------------------------------------------------------- 
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ใบสมคัรหลกัสูตรการอบรมวชิาชีพ “วศิวกรระดบักลาง” รุ่นที" # 
วนัเสาร์ที" % , '( , #' และ #)  มถุินายน  #++% 

ณ ห้องทรัพย์ไพลนิ ชั.น #  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 7,200บาท            � ราคา 8,800 บาท 
� บุคคลทัYวไป                                                                    � ราคา 8,800บาท            � ราคา 10,400 บาท 
  

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

ฟรีทนัที  (โดยดาวโหลดใบสมคัรสมาชิกสมาคมไดที้Y www.acat.or.th) 
4. ติดต่อขอรายละเอียดไดที้Y คุณอรวรรณ , คุณกลิุสรา โทร. i�-��j-k��m , i�-��j-k��� 

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

กรณีโอนเงินเขา้บญัชีเรียบร้อยแลว้ กรุณาแฟ็กซ์เอกสารการชาํระเงินพร้อมระบุรายละเอียดชืYอ-ทีYอยูใ่นการออกใบเสร็จทีYถูกตอ้ง 
โดยแนบใบนาํฝากมาพร้อมกบัใบสมคัรทีYหมายเลขแฟ็กซ์ i�-��j-k��i 

 


