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“โครงการอบรมวิชาชีพวิศวกรระดับกลาง” รุ่นที่ 7
วันเสาร์ ที่ 20,27 เมษายน วันเสาร์ ที่ 4 , 11 , 25 พฤษภาคม และวันเสาร์ ที่ 1 มิถุนายน 2562
ณ ห้ องทรัพย์ มณี ชั้น 2 โรงแรม ทาวน์ อิน ทาวน์
เริ่มรับสมัครตั้งแต่ วนั ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 เป็ นต้ นไป
(ผู้สมัครทีจ่ อง / ผ่านเกณฑ์ คุณสมบัติ และจ่ ายเงินก่ อน จะได้ สิทธิ์การเข้ าร่ วมก่ อน ปิ ดรับสมัครที่ 80 คน)
หลักการและเหตุผล
สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย ได้เล็งเห็นความสาคัญในการพัฒนาวิศวกรงานระบบให้มีคุณภาพ และมี
ความรู ้ดา้ นการออกแบบคานวณจริ งซึ่งจะเน้นด้านการปฏิบตั ิลงมือคานวณและออกแบบโครงงานจริ ง ผูเ้ ข้าการอบรมสามารถนาความรู ้
ไปถ่ายทอดให้กบั วิศวกรคนอื่นได้
อีกประการหนึ่งเป็ นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผูเ้ ข้าอบรมกับท่านวิทยากรที่มี
ประสบการณ์ทางานจริ ง ทาให้มีการต่อยอดองค์ความรู ้ดา้ นระบบปรับอากาศที่ดีและโครงการนี้เป็ นโครงการต่อเนื่องจากโครงการ
“อบรมวิชาชีพวิศวกรระดับต้น” และวิศวกรที่มีประสบการณ์มากพอสมควรแต่ตอ้ งการลงมือคานวณและออกแบบระบบปรับอากาศได้
อย่างถูกต้อง เหมาะสมและประหยัดพลังงาน ทางสมาคมฯจึงได้จดั โครงการนี้ข้ ึน เพื่อเป็ นการต่อยอดความรู ้และเพิ่มประสบการณ์
ให้แก่วศิ วกรและผูท้ ี่ตอ้ งการหาความรู ้เพิ่มเติม
วัตถุประสงค์
1.เป็ นการเน้นด้านการลงมือปฏิบตั ิคานวณและออกแบบโครงงานจริ งสาหรับระบบปรับอากาศและแนะนาวิธีการนาภาคทฤษฎีไปใช้
งานในภาคปฏิบตั ิงานจริ ง
2.เป็ นการยกระดับความรู ้และต่อยอดองค์ความรู ้ของวิศวกรและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทางานระหว่างท่านวิทยากรที่มี
ประสบการณ์ทางานจริ ง กับวิศวกรที่เข้าอบรม
3. เป็ นการเตรี ยมตัวสาหรับ “ภาคีวศิ วกร” ที่ตอ้ งการสอบเลื่อนระดับ เป็ น “สามัญวิศวกร”
4. เป็ นโครงการต่อเนื่องจากโครงการอบรม “วิชาชีพวิศวกรระดับต้น”
5. สามารถใช้เป็ นหน่วยกิตสาหรับการเพิ่มพูนความรู ้ ซึ่งสมาคมฯจะออกใบวุฒิบตั รผ่านการอบรมให้ใช้อา้ งอิงกับหน่วยงานอื่นได้
รายชื่ อคณะกรรมการทีป่ รึกษาหลักสู ตร
คุณวิชยั
ลักษณากร
คุณจักรพันธ์
ภวังคะรัตน์
รศ.ดร.วิทยา
ยงเจริ ญ
รศ.ฤชากร
จิรกาลวสาน
ดร.เชิดพันธ์
วิทูราภรณ์
ผศ.ดร.ตุลย์
มณี วฒั นา
คุณบรรพต
จารู ญโรจน์
คุณสาชล
สตชลาสิ นธุ์
คุณจินตนา
ศิริสนั ธ
คุณชัชวาลย์
คุณค้ าชู
คุณไชยวัฒน์
ปิ ยัสสพันธุ์

รศ.ดร.ประกอบ
ผศ.ดร.พลกฤต
คุณชัยเอก
คุณครรชิต
คุณประพุธ
คุณพีรศักดิ์
คุณสมจินต์
คุณวุธชิรา
คุณจิรวัฒน์
คุณอรรณพ
คุณพิสิฐชัย

สุรวัฒนาวรรณ
กฤชไมตรี
สอนโพธิ์
วิเศษสมภาคย์
พงษ์เลาหพันธุ์
บงกชแก้ว
ดิสวัสดิ์
แจ้งประจักษ์
วงศ์ขา้ หลวง
กิ่งขจี
ปั ญญาพลังกูล ( ประธานหลักสูตร)
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“โครงการอบรมวิชาชีพวิศวกรระดับกลาง” รุ่นที่ 7
วันเสาร์ ที่ 20,27 เมษายน วันเสาร์ ที่ 4 , 11 , 25 พฤษภาคม และวันเสาร์ ที่ 1 มิถุนายน 2562
ณ ห้ องทรัพย์ มณี ชั้น 2 โรงแรม ทาวน์ อิน ทาวน์
กำหนดกำร
วันเสำร์ ที่ 20 เมษำยน 2562
08.30-08.45 น.
ลงทะเบียน
08.45-09.00 น.
พิธีเปิ ด
โดย.... คุณชัยชาญ อึง๊ ศรีวงศ์ นายกสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่ งประเทศไทย
9.00-12.00 น.
- หลักการออกแบบอาคารสานักงานที่ประหยัดพลังงานและคานึงถึงสิ่ งแวดล้อม ( LEED)
วิทยากร : คุณประพุธ พงษ์ เลาหพันธุ์
12.00- 13.00 น.
- พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-16.00 น.
- กำรใช้ โปรแกรม E20 CARRIER ในกำรคำนวณหำ Cooling Load
วิทยากร : คุณสุ ธี วงศ์ ไทย ตัวแทนจาก บริษัท แคเรียร์ (ประเทศไทย) จากัด
วันเสำร์ ที่ 27 เมษำยน 2562
9.00-12.00 น.
- กรณี ศึกษา การออกแบบและคานวณภาระความเย็นอาคารสานักงานที่ประหยัดพลังงาน
วิทยากร : คุณประพุธ พงษ์ เลาหพันธุ์
12.00- 13.00 น.
- พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-14.30 น.
- กรณีศึกษำ กำรออกแบบและคำนวณภำระควำมเย็น สำหรับ Convention Hall (ต่ อ)
14.30-14.45 น.
- พักเบรก บ่าย
14.45-16.00 น.
- สรุปกำรออกแบบและกำรคำนวณ
วิทยากร : คุณประพุธ พงษ์ เลาหพันธุ์
วันเสำร์ ที่ 4 พฤษภำคม 2562
9.00-12.00 น.
- กำรเลือกเครื่ องชิลเลอร์ และเครื่ องเป่ ำลมเย็น , กำรออกแบบและเลือกใช้ ขนำดท่ อนำ้
วิทยำกร... คุณพิสิฐชัย ปัญญำพลังกูล
12.00- 13.00 น.

- พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00-16.00 น.

- กรณีศึกษำ กำรออกแบบท่ อนำ้ และเลือกใช้ ขนำดเครื่ องสู บนำ้ CHWP,CDWP
และกำรมอบหมำยงำนให้ ทำส่ ง 1 โครงงำน (Workshop)
วิทยำกร... คุณครรชิต วิเศษสมภำคย์
- พักเบรก บ่าย

14.30-14.45 น.
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วันเสำร์ ที่ 11 พฤษภำคม 2562
9.00-14.30 น.
- หลักกำรออกแบบระบบท่ อนำ้ และเลือกใช้ เครื่ องสู บนำ้ CHWP,CDWP
วิทยำกร.... คุณครรชิต วิเศษสมภำคย์
12.00- 13.00 น.
- พักเบรก ทำนอำหำรกลำงวัน
14.30-14.45 น.
- พักเบรก บ่าย
14.45-16.00 น.
- กำรเตรียมข้ อมูลและทดสอบระบบปรับอำกำศ
วิทยำกร.... คุณพิสิฐชัย ปัญญำพลังกูล

วันเสาร์ ที่ 25 พฤษภาคม 2562
9.00-12.00 น.
12.00- 13.00 น.
13.00-16.00 น.
14.30-14.45 น.

- หลักกำรออกแบบกำรกระจำยลมและกำรออกแบบท่ อลมทั้ง CAV&VAV
วิทยำกร.... คุณสมจินต์ ดิสวัสดิ์
- พักเบรก ทานอาหารกลางวัน
- กำรเลือกขนำดท่ อ โดยใช้ Static Regain Method
วิทยำกร.... คุณจีรวัฒน์ วงศ์ ข้ำหลวง
- พักเบรก บ่าย

วันเสาร์ ที่ 1 มิถุนายน 2562
9.00-12.00 น.
10.30-10.45 น.
12.00- 13.00 น.
13.00-14.30 น.
14.30 -14.45 น.
14.45-16.00 น.
16.16-16.30 น.

- กำรเลือกเครื่ องเป่ ำลมเย็นด้ วยโปรแกรมและใช้ ตำรำงไซโครแมทริก
วิทยำกร.... คุณพิสิฐชัย ปัญญำพลังกูล
– พักเบรก เช้า
- พักเบรก ทานอาหารกลางวัน
- หัวข้ อ : เฉลยกรณีศึกษำกำรออกแบบระบบท่ อนำ้
วิทยำกร.... คุณครรชิต วิเศษสมภำคย์
- พักเบรก บ่าย
- หัวข้ อ : สรุปเนื้อหำกำรอบรมและซักถำมแลกเปลีย่ นประสบกำรณ์
วิทยำกร : คุณ พิสิฐชัย ปัญญำพลังกูล , คุณครรชิต วิเศษสมภำคย์ และทีมวิทยำกร ACAT
พิธีปิดและมอบวุฒิบตั ร
โดย.... คุณชัยชาญ อึง๊ ศรีวงศ์ นายกสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่ งประเทศไทย
---------------------------------------------------------------------------

-กรุ ณานา Computer (notebook) มาเพื่อใช้ ประกอบการเรียน
เกณฑ์ คุณสมบัตขิ องผู้เข้ ำร่ วมอบรมวิศวกรระดับกลำง
1. สอบผ่านการอบรมระดับต้น หรื อ
2. มีประสบการณ์ทางานทางด้านระบบปรับอากาศและ/หรื อทาความเย็นมาอย่างน้อย 3 ปี (เป็ นจดหมายรับรองจากหัวหน้างาน)
3. เพิ่มเติมประวัติการทางาน (ตามแบบฟอร์มที่แนบมาด้วย) ส่งพร้อมกับแบบฟอร์มใบสมัคร
เงื่อนไขการมอบวุฒิบัตร 1. เข้าเรี ยนครบ 80 % ของชัว่ โมงเรี ยน 2. ทดสอบความรู ้และได้คะแนนเกิน 60 %
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ใบสมัคร“โครงการอบรมวิชาชีพวิศวกรระดับกลาง” รุ่นที่ 7
วันเสาร์ ที่ 20,27 เมษายน วันเสาร์ ที่ 4 , 11 , 25 พฤษภาคม และวันเสาร์ ที่ 1 มิถุนายน 2562
ณ ห้ องทรัพย์ มณี ชั้น 2 โรงแรม ทาวน์ อิน ทาวน์
เริ่มรับสมัครตั้งแต่ วนั ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 เป็ นต้ นไป
(ผู้สมัครทีจ่ อง / ผ่านเกณฑ์ คุณสมบัติ และจ่ ายเงินก่ อน จะได้ สิทธิ์การเข้ าร่ วมอบรมก่ อน)
ชื่อ …………………………..……..นามสกุล…………………….…….…………….………เลขสมาชิก…………………….
บริ ษทั ………………………………………………………………เลขประจาตัวผูเ้ สี ยภาษี.......................................................
ที่อยู(่ ในการออกใบเสร็ จ)………………………………………………………………………………………………………..
โทรศัพท์…………………………..….โทรสาร………………..…….… มือถือ.........................................................................
E-mail………………………………..…………………………………………………………………………………………..
เลขที่สมาชิ กสภาวิศวกร(ถ้ ามี).....................................................เลขที่ใบอนุญาตสภาวิศวกร(ถ้ ามี)..............................................
(กรุ ณากรอกเลขสมาชิ กสภาวิศวกรให้ ครบถ้ วน เนื่องจากจะมีผลต่ อคะแนน CPD ของท่ าน)
ประสงค์จะออกใบเสร็ จรับเงิน  ในนามบุคคล  ในนามบริ ษทั (กรณี ออกใบเสร็ จในนามบริ ษัทกรุ ณาระบุเลขประจาตัวผู้เสียภาษี)

อัตราค่ าลงทะเบียน

ชาระเงินภายใน 25 เม.ย. 62

 สมาชิก ACAT / ASHRAE Thailand Chapter
 บุคคลทัว่ ไป

 ราคา 10,800บาท
 ราคา 12,400บาท

ชาระเงินหลัง 25 เม.ย.62
 ราคา 12,400 บาท
 ราคา 14,000 บาท

(ผู้สมัครทีจ่ อง / ผ่านเกณฑ์ คุณสมบัติ และจ่ ายเงินก่ อน จะได้ สิทธิ์การเข้ าร่ วมก่ อน ปิ ดรับสมัครที่ 80 คน!!!)
หมายเหตุ
1. อัตราค่าลงทะเบียนข้างต้น รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ,ค่าเอกสารการบรรยาย , ค่าอาหารว่าง , ค่าอาหารกลางวัน เรี ยบร้อยแล้ว
2. สมาคมไม่อยูใ่ นข่ายที่ตอ้ งถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
3. พิเศษสุด! ท่านที่ชาระค่าลงทะเบียนในอัตราบุคคลทัว่ ไปท่านสามารถใช้สิทธิ์สมัครสมาชิกสมาคมฯ 1 ปี (มูลค่า 400 บาท)ได้
ฟรี ทนั ที (โดยดาวโหลดใบสมัครสมาชิกสมาคมได้ที่ www.acat.or.th) ส่งเอกสารใบสมัคร/รู ปถ่าย/สาเนาบัตรประชาชน/
สลิปโอนเงิน ไปที่ Email:memberacat@gmail.com หมดเขตสมัครภายในวันที่ 2 มิ.ย.62
4. ติดต่อขอรายละเอียดได้ที่ คุณอรวรรณ , คุณกุลิสรา โทร. 02-318-4119 , 02-318-4123
วิธีการชาระเงิน
 เงินสด ณ ที่ทาการสมาคมฯ
 เช็คสัง่ จ่าย “สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย”
 โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกสิ กรไทย สาขาโลตัส ทาวน์อินทาวน์ บัญชี ออมทรัพย์
ชื่อบัญชี “สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย” เลขที่บญั ชี 644-2-10754-6
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กรณี โอนเงินเข้าบัญชีเรี ยบร้อยแล้ว กรุ ณาส่งเอกสารใบสมัคร/หลักฐานการชาระเงิน พร้อมระบุรายละเอียดชื่อ-ที่อยูใ่ นการออกใบเสร็ จ
ที่ถูกต้อง ไปที่ Email:manageracat@gmail.com หรื อแฟ็ กซ์ 02-318-4120

ประวัติการทางาน
ชื่อ.................................................................. สกุล......................................................อายุ.......................ปี
บริ ษทั ................................................................................................ ตาแหน่ง............................................
ที่อยู.่ ..............................................................................................................................................................
โทรศัพท์..................................................... โทรสาร...................................... มือถือ....................................
Email……………………………………………………………………………………………………...
ประวัติการศึกษา
1......................................................................................................................................................................
2......................................................................................................................................................................
3......................................................................................................................................................................
4......................................................................................................................................................................
ประสบการณ์ การทางาน (ระบุปี)
1.........................................................................................................................................................................
2..........................................................................................................................................................................
3...........................................................................................................................................................................
4.........................................................................................................................................................................
5.........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ....................................................ผูส้ มัคร
(.........................................................) ตัวบรรจง
วันที่.........................................................
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