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“โครงการอบรมวิชาชีพ วิศ วกรระดับสู ง” รุ่ นที
วันเสาร์ ที , , , , กรกฎาคม และ วันเสาร์ ที สิ งหาคม
ณ ห้ องทรัพ ย์ มณี ชัน โรงแรม ทาวน์ อิน ทาวน์
เริมรับสมัครตังแต่วนั ที มิถุนายน
เป็ นต้ นไป

(ผู้สมัครทีจอง / ผ่ านเกณฑ์ คุณสมบัติ และจ่ ายเงินก่ อนการปิ ดรับสมัคร จะได้ สิทธิการเข้ าร่ วมอบรมเป็ นลําดับแรก)

ปิ ดรับสมัครเมือครบจํานวน คน ทังนี เพือประสิ ทธิ ภาพของผูเ้ ข้าอบรม
หลักการและเหตุผล
สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย ได้เล็งเห็นความสําคัญในการพัฒนาวิศวกรรมระบบปรับอากาศให้มีคุณภาพ
สูงขึนและสามารถแข่งขันระดับนานาชาติได้ โดยเฉพาะการเปิ ดกว้างในระดับเอเชียเรื องการแลกเปลียนและเคลือนย้ายด้านวิศวกรรม
แขนงต่างๆ การพัฒนาวิศวกรของประเทศไทยให้เรี ยนรู ้ให้ลึกซึ ง จึงมีความจําเป็ นอย่างยิง ดังนัน ทางสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่ง
ประเทศไทย จึงได้ริเริ มพัฒนาหลักสู ตรวิศวกรระดับสูงขึน เพือเป็ นการเสริ มความรู ้และประสบการณ์ตา่ งๆ จากผูเ้ ชี ยวชาญในแขนง
ต่างๆสู่ วศิ วกรรุ่ นใหม่
วัตถุประสงค์
1. เป็ นการเพิมพูนความรู ้ให้กบั วิศวกรทุกระดับและได้เรี ยนรู้จากวิศวกรที มีผลงานและประสบการณ์ในงานทีได้เกิดขึนแล้ว
2. เป็ นการเตรี ยมความพร้อมและความรู้สาํ หรับการสอบคุณสมบัติตามข้อบังคับสภาวิศวกรด้วยหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมเครื องกล พ.ศ.
3. เป็ นศูนย์กลางการแลกเปลียนความรู ้และประสบการณ์ระหว่างวิทยากรแต่ละท่านกับผูเ้ รี ยน ทําให้มีการเสริ มสร้างและต่อยอด
องค์ความรู ้ประสบการณ์ให้ลึกซึ งและรู้ละเอียดมากขึน
รายชื อคณะกรรมการทีปรึกษาหลักสู ตร
คุณวิชยั
ลักษณากร
คุณชัชวาลย์
คุณคําชู
รศ.ดร.วิทยา
ยงเจริ ญ
รศ.ฤชากร
จิรกาลวสาน
ดร.เชิดพันธ์
วิทูราภรณ์
ผศ.ดร.ตุลย์
มณี วฒั นา
คุณบรรพต
จํารู ญโรจน์
คุณสาชล
สตชลาสินธุ์
คุณครรชิต
วิเศษสมภาคย์

คุณอรรณพ
คุณพิสิฐชัย

กิงขจี

คุณไชยวัฒน์
คุณจักรพันธ์
รศ.ดร.ประกอบ
ผศ.ดร.พลกฤต
คุณชัยเอก
คุณจินตนา
คุณประพุธ
คุณพีรศักดิ

คุณทรงยศ
คุณสมจินต์

ปั ญญาพลังกูล ( ประธานหลักสูตร)

ปิ ยัสสพันธุ์
ภวังคะรัตน์
สุรวัฒนาวรรณ
กฤชไมตรี
สอนโพธิ
ศิริสนั ธนะ
พงษ์เลาหพันธุ์
บงกชแก้ว

ภารดี
ดิสวัสดิ
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“โครงการอบรมวิชาชีพ วิศ วกรระดับสู ง” รุ่ นที
วันเสาร์ ที , , , , กรกฎาคม และ วันเสาร์ ที สิ งหาคม
ณ ห้ องทรัพย์ มณี ชัน โรงแรม ทาวน์ อิน ทาวน์

กําหนดการ

วันเสาร์ ที กรกฎาคม
. - . น.

. - . น.

วันเสาร์ ที กรกฎาคม
. - . น.

. - . น.

. - . น.

หัวข้อ “ Psychrometric Chart Application Processes ”
- Psychrometric Chart Process เพือการควบคุมอุณหภูมิ และความชื น
- การใช้ Psychrometric Chart Process เพือการประหยัดพลังงาน
- Case Study
วิทยากร... คุณอรรณพ กิงขจี
หัวข้อ “Psychrometric Chart Application”
- ความสัมพันธ์ระหว่างระบบด้านลมและด้านนํา
- ข้อพิจารณาสําหรับ Outdoor & Indoor Condition
วิทยากร... คุณสมจินต์ ดิสวัสดิ
หัวข้อ “Psychrometric Chart Application (ต่อ)”
- กรณี ศึกษาสําหรับโรงพยาบาล
- Workshop
วิทยากร... คุณสมจินต์ ดิสวัสดิ
หัวข้อ “การประยุกต์ใ ช้ Psychrometric Chart”
- ในการควบคุมอุณหภูมิและความชืนในอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ
- กรณี ศึกษาการวิเคราะห์และแก้ปัญหาความชื น
วิทยากร... คุณทรงยศ ภารดี
ทดสอบ (หัวข้อเรื องของวันเสาร์ที กรกฎาคม

)

วันเสาร์ ที กรกฎาคม
. - . น.
หัวข้ อ “การวิเคราะห์ ความดันในท่อนําโดยใช้ Pressure profile "
พร้อมยกกรณี ศึกษาจริ งมาสอน
วิทยากร... คุณสมจินต์ ดิสวัสดิ
. - . น.
หัวข้อ “การเลือกและกําหนดขนาดวาล์วปรับสมดุลและวาล์วควบคุม”
- การปรับแต่งเครื องสูบนําและปรับสมดุลระบบนํา
- การทํา Work Shop
วิทยากร... คุณครรชิต วิเศษสมภาคย์
. - . น.
ทดสอบ (หัวข้อเรื องของวันเสาร์ที กรกฎาคม
)
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วันเสาร์ ที กรกฎาคม
. - . น.
หัวข้อ “การวิเคราะห์ ปั ญหาและการแก้ไ ข ในระบบท่อนําแบบต่างๆและการควบคุมความเย็น”
วิทยากร... คุณครรชิต วิเศษสมภาคย์
. - . น.
หัวข้อ "การเตรี ยมระบบท่อนํา เพือติดตัง อุปกรณ์ ควบคุมความเย็น ความชืนโดยระบบ BAS"
พร้อมตัวอย่างงานจริ งทีได้ติดตังมาแล้ว

. - . น.

วิทยากร... คุณพิสิฐชัย ปัญญาพลังกูล
ทดสอบ (หัวข้อเรื องของวันเสาร์ที กรกฎาคม

)

วันเสาร์ ที กรกฎาคม
. - . น.
หัวข้อ "ความสัมพันธ์ดา้ นอากาศและนํา รวมทังการควบคุมความเย็นความชืนอย่างเหมาะสม "
วิทยากร... คุณสมจินต์ ดิสวัสดิ
13.00-16.15 น.
หัวข้อ "พืนฐานระบบไฟฟ้า ควบคุมในงานระบบปรับอากาศ"
วิทยากร... รศ.ดร.วิทยา ยงเจริญ
. - . น.
ทดสอบ (หัวข้อเรื องของวันเสาร์ที กรกฎาคม
)
วันเสาร์ ที สิ งหาคม
09.00-10.30 น.

หัวข้อ "ปัญหาและอุปสรรค์ใ นงานติดตังและควบคุมด้วยระบบ BAS"
วิทยากร... คุณครรชิต วิเศษสมภาคย์

11.00-12.00 น.
13.00-14.30 น.

ทดสอบ (หัวข้อเรื องของวันเสาร์ที ตุลาคม
)
หัวข้อ “ระบบท่อนําและเลือกอุปกรณ์อย่างเหมาะสมพร้อมทังแชร์ประสบการณ์”

14.45-16.15 น.

หัวข้อ “สรุ ปเนื อหาทังหมดทีเรี ยน” โดยท่านวิทยากร คุณพิสิฐชัย ปั ญญาพลังกูล และ
คุณครรชิต วิเศษสมภาคย์ พร้อมแลกเปลียนประสบการณ์ระหว่างผูเ้ ข้าอบรม

วิทยากร... คุณครรชิต วิเศษสมภาคย์

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

ปิ ดรับสมัครเมือครบจํานวน คน ทังนี เพือประสิ ทธิ ภาพของผูเ้ ข้าอบรม
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เงือนไขการมอบวุฒ ิบัตร
. เข้าเรี ยนครบ % ของชัวโมงเรี ยน
. ทดสอบความรู ้และได้คะแนนเกิน %
เกณฑ์คุณสมบัติของผู้เข้ าร่ วมอบรมวิศวกรระดับสู ง
1. สอบผ่านการอบรมระดับกลาง หรื อ
2. มีประสบการณ์ทาํ งานทางด้านระบบปรับอากาศและ/หรื อทําความเย็นมาอย่างน้อย 5 ปี (เป็ นจดหมายรับรองจากหัวหน้างาน)
. เพิมเติมประวัติการทํางาน (ตามแบบฟอร์มทีแนบมาด้วย) ส่ งพร้อมกับแบบฟอร์มใบสมัคร
หมายเหตุ
1. อัตราค่าลงทะเบียน รวมค่าภาษีมูลค่าเพิม % ค่าเอกสาร-ซีดี การบรรยาย , อาหารว่าง , อาหารกลางวัน เรี ยบร้อยแล้ว
สมาคมไม่อยูใ่ นข่ายทีต้องถูกหักภาษี ณ ทีจ่าย %
2. พิเศษสุ ด! ท่านทีชําระค่าลงทะเบียนในอัตราบุคคลทัวไปท่านสามารถใช้สิทธิสมัครสมาชิกสมาคมฯ ปี (มูลค่า บาท)ได้
ฟรี ทนั ที ดาวน์โ หลดใบสมัครได้ที www.acat.or.th หมดเขตสมัครภายในวันที 12 สิ งหาคม
3. สมาคมเป็ นองค์กรแม่ข่าย ของสภาวิศวกร มีหน้าทีในการจัดกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมอย่างต่อเนื อง ให้การรับรอง
กิจกรรม และจํานวนหน่วยพัฒนา(PDU) ของกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมอย่างต่อเนื อง สามารถออกใบรับรองการเข้า
ร่ วมกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมอย่างต่อเนื องได้
4. กรณีทีสมาชิกลงทะเบียนเข้าร่ วมงาน และให้บุคคลทัวไปมาแทนในวันงาน ผูท้ ีมาแทนจะต้องชําระเงินเพิมในอัตราบุคคล
ทัวไป
5. ติดต่อขอรายละเอียดได้ที คุณอรวรรณ , คุณกุลิสรา โทร. - , - 6. สมาคมฯเป็ นองค์กรแม่ข่ายของสภาวิศวกร มีหน้าทีในการจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมอย่างต่อเนื อง ให้การ
รับรองกิจกรรมและจํานวนหน่วยพัฒนา(PDU) ของกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมอย่างต่อเนื องสามารถออก
ประกาศนียบัตรรับรองการเข้าร่ วมกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมอย่างต่อเนื องได้

กรุณานํา Computer (notebook) มาเพือใช้ ประกอบการเรียน
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ใบสมัครโครงการอบรมวิชาชีพ วิศ วกรระดับสู ง รุ่ นที
วันเสาร์ ที , , , , กรกฎาคม และ วันเสาร์ ที สิ งหาคม
ณ ห้ องทรัพ ย์ มณี ชัน โรงแรม ทาวน์ อิน ทาวน์
เริมรับสมัครตังแต่วนั ที มิถุนายน
เป็ นต้ นไป

(ผู้สมัครทีจอง / ผ่ านเกณฑ์ คุณสมบัต ิ และจ่ ายเงินก่ อนการปิ ดรับสมัคร จะได้ สิทธิการเข้ าร่ วมอบรมเป็ นลําดับแรก)
ชือ …………………………..……..นามสกุล…………………….…….…………….………เลขสมาชิก…………………….
บริ ษทั ………………………………………………………………เลขประจําตัวผูเ้ สียภาษี.......................................................
ทีอยู(่ ในการออกใบเสร็ จ)………………………………………………………………………………………………………..
โทรศัพท์…………………………..….โทรสาร………………..…….… มือถือ.........................................................................
E-mail………………………………..…………………………………………………………………………………………..
เลขทีสมาชิ กสภาวิศวกร(ถ้ ามี).....................................................เลขที ใบอนุญาตสภาวิศวกร(ถ้ ามี)..............................................
(กรุ ณากรอกเลขสมาชิ กสภาวิศวกรให้ ครบถ้วน เนื องจากจะมีผลต่ อคะแนน CPD ของท่ าน)
ประสงค์จะออกใบเสร็ จรับเงิน  ในนามบุคคล  ในนามบริ ษทั (กรณี ออกใบเสร็จในนามบริ ษัทกรุ ณาระบุเลขประจําตัวผู้เสียภาษี)
อัตราค่าลงทะเบียน

ชําระเงินภายใน มิ.ย.

ชําระเงินหลัง

มิ.ย.

 สมาชิก ACAT /
ASHRAE Thailand Chapter

 ราคา 12,000 บาท

 ราคา 14,0 บาท

 บุคคลทัวไป

 ราคา 14,000 บาท

 ราคา 16,000 บาท

(ผูส้ มัครทีจองและจ่ายเงินก่อนการปิ ดรับสมัคร จะได้สิทธิ การเข้าร่ วมอบรมเป็ นลําดับแรก)
วิธีการชําระเงิน
 เงินสด ณ ทีทําการสมาคมฯ
 เช็คสังจ่าย “สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย”
 โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกสิ กรไทย สาขาโลตัส ทาวน์อินทาวน์ บัญชี ออมทรัพย์
ชือบัญชี “สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่ งประเทศไทย” เลขทีบัญชี - กรณีโอนเงินเข้าบัญชีเรี ยบร้อยแล้ว กรุ ณาแฟ็ กซ์เอกสารการชําระเงินพร้อมระบุรายละเอียดชื อ-ทีอยูใ่ นการออกใบเสร็ จทีถูกต้อง
โดยแนบใบนําฝากมาพร้อมกับใบสมัครที หมายเลขแฟ็ กซ์ - - หรื อ Email:manageracat@gmail.com
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สมาคมวิศ วกรรมปรับอากาศแห่ งประเทศไทย
AIR - CONDITIONING ENGINEERING ASSOCIATION OF THAILAND.
487 อาคาร ว.ส.ท. ซอยรามคําแหง 39(เทพลีลา) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุ งเทพฯ 10310
โทรศัพท์.02-318-4119, 02-318-4123 โทรสาร. 02-318-4120 E-Mail :info@acat.or.th http://www.acat.or.th

Co-organized by

ประวัติการทํางาน
ชือ.................................................................. สกุล......................................................อายุ.......................ปี
บริ ษทั ................................................................................................ ตําแหน่ง............................................
ทีอยู.่ ..............................................................................................................................................................
โทรศัพท์..................................................... โทรสาร...................................... มือถือ....................................
Email……………………………………………………………………………………………………...
ประวัติการศึกษา
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
ประสบการณ์ การทํางาน (ระบุปี)
.........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
4.........................................................................................................................................................................
5.........................................................................................................................................................................
ลงชือ....................................................ผูส้ มัคร
(.........................................................) ตัวบรรจง
วันที.........................................................
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