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การอบรมเร่ือง  การเลือกและการคำนวณระบบควบคุมความชื้นในงานปรับอากาศ  รุนที่  11
ระหวางวันที่  20-21  เมษายน 2561  ณ หองประชุม    อาคาร   วสท.

จัดโดย  คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล  วิศวกรรสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ (วสท.)

หลักการและเหตุผล

วัตถุประสงค

กำหนดการ

ใบสมัคร

ที่อยู (หนวยงานบริษัท) ..........................................................................................................................................................................

เลขที่................หมูที่............อาคาร..................................................ซอย...........................................ถนน..............................................

ตำบล/แขวง...................................อำเภอ/เขต......................................จังหวัด.....................................รหัสไปรษณีย............................

โทรศัพท.......................................................โทรสาร.........................................................มือถือ.............................................................

ผูประสานงานโดย............................................................................................................โทรศัพท..........................................................

E-Mail : .................................................................................................................................................................................................

เลขที่ประจำตัวผูเสียภาษี..................................................................................        สำนักงานใหญ      สาขา.....................................

ชื่อ-นามสกุล  1)...................................................................................................เลขที่สามชิก วสท. ....................................................

                 2)...................................................................................................เลขที่สามชิก วสท. ....................................................

                 3)...................................................................................................เลขที่สามชิก วสท. ....................................................

(กรุณาเขียนชื่อ-นามสกุลตัวบรรจง เพ่ือความถูกตองของวุฒิบัตร)ขอสงรายชื่อเขารวมอบรบดังตอไปน้ี

อัตราคาลงทะเบียน
หมายเหตุ

1. อัตราคาลงทะเบียนรวมภาษีเพ่ิม 7% 
2. วสท. ไดรับการยกเวนภาษีหัก ณ ที่จาย 3%
3. ทานที่ชำระคาลงทะเบียนในอัตราบุคคลทั่วไป สามารถใชสิทธิ์
    สมัครสมาชิก วสท. ฟรี 1 ป (ดาวโหลดใบสมัครไดที่ www.eit.or.th)
    พรอมยื่นในวันอบรมเทานั้น
4. ผูที่ผานการสัมมนาจะไดรับการบันทึกเปนผลงานการศึกษาตอเนื่อง
    (CPD)  18  หนวย

1.   กรณี วสท. เปนผูยกเลิกเนื่องจากเหตุใดก็ตาม  จะคืนเงินใหกับลูกคาเต็มจำนวน
2.   กรณีผูเขารวมไดลงทะเบียน (ชำระเงินแลว) แจงยกเลิกเนื่องจากเหตุใดก็ตามใหปฏิบัติดังตอไปน้ี
 -  แจงยกเลิกกอนวันจัดอบรม สัมมนา ดูงาน  30  วัน   คืนใหเต็มจำนวนของคาลงทะเบียน
 -  แจงยกเลิกกอนวันจัดอบรม สัมมนา ดูงาน  15  วัน   คืนให  80%  ของคาลงทะเบียน
 -  แจงยกเลิกกอนวันจัดอบรม สัมมนา ดูงาน  7   วัน    คืนให  50%  ของคาลงทะเบียน
 -  แจงยกเลิกกอนวันจัดอบรม สัมมนา ดูงาน  3   วัน  หรือภายในวันจัดงาน ไมคืนคาลงทะเบืยน

หมายเหตุ  กรณีโอนเงิน กรุณา FAX หลักฐานการชำระเงินมาที่ โทรสาร 0-2184-4662
 ระบุชื่อโครงการฯ  ชื่อผูเขารวม และที่อยูในการจัดสงใบเสร็จ

สมาชิก วสท.  4,300     บาท/ทาน

ขาราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ 5,200     บาท/ทาน

บุคคลท่ัวไป       6,000     บาท/ทาน

ขอปฏิบัติกรณีการยกเลิก อบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน ทั้งในและตางประเทศ และไดชำระเงินคาลงทะเบียนกอนลวงหนา ดังนี้

การชำระเงิน
เงินสด  ณ  ที่ทำการสมาคม
เช็ค  สั่งจายสมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยฯ
โอนเงิน  เขาบัญชีเงินฝากออมทรัพยของสมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยฯ
 ธนาคารไทยพาณิชย  สาขาสภากาชาดไทย  เลขที่  045-2-03026-1
 ธนาคารกรุงเทพ       สาขาสุธวงศ      เลขที่  147-4-32388-6

วันศุกรที่  20 เมษายน 2561

วันเสารที่  21 เมษายน 2561

 ระบบปรับอากาศจะตองควบคุมอุณหภูมิและความช้ืนใหอยูในขอบเขตท่ีทำใหคนท่ีอยูภายในหองปรับอากาศ  มีความ
สุขสบาย โดยท่ัวไปถาความช้ืนไมเกินขอบเขตก็จะไมมีการควบคุมความชื้น เวนแตเกิดปญหาข้ึนแลวจึงจะตองหาวิธีแกไขซึ่งเปนวิธี
ที่มีคาใชจายมากกวาการท่ีเตรียมไวลวงหนา และทำใหระบบปรับอากาศตองใชพลังงานมากขึ้นเพื่อการควบคุมความช้ืน
 นอกจากน้ีความช้ืนในอากาศยังเปนปจจัยที่ทำใหจุลชีพเจริญเติบโต ทำใหเกิดความเสียหายแกสินคาในขบวนการผลิต
และการเก็บรักษา การควบคุมความช้ืนจึงเปนสิ่งสำคัญในขบวนการผลิตและการเก็บรักษา 
 ระบบควบคุมความช้ืนมีหลายระบบ แตละระบบมีขอดีขอเสีย การใชพลังงาน ความสะดวกในการใชตางๆกัน  จึงควรท่ี
จะเขาใจหลักการทำงานของระบบควบคุมความชื้นแบบตางๆเพ่ือใหสามารถใชงานไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
 วสท. เล็งเห็นถึงความสำคัญของเทคโนโลยีการควบคุมความช้ืนในระบบปรับอากาศ จึงจัดหลักสูตรนี้เพื่อใหวิศวกรผูออกแบบ
ระบบปรับอากาศของอาคารและโรงงาน ผูจัดการพลังงานและคณะกรรมการพลังงานของอาคารและโรงงาน ที่ปรึกษาการประหยัด
พลังงาน  นักวิชาการและผูสนใจทั่วไป ไดมีความเขาใจในการทำงานของระบบควบคุมความช้ืน วิธีการใชงาน  และการคำนวณ เพื่อ
ใหสามารถใชระบบควบคุมความชื้นไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ

1.  เพื่อสรางองคความรูในหลักการทำงานและการใชงานระบบควบคุมความช้ืนแบบตางๆในงานอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม
2.  เพื่อแลกเปล่ียนประสบการณและชวยใหผูเขาอบรมสามารถสรางโครงการประหยัดพลังงานท่ีใชฮีทไปปได
3.  เพื่อเผยแพรและถายโอนองคความรูจากวิทยากรไปสูผูเขารวมการอบรม

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 – 12.00 น. บทนำสูการควบคุมความชื้นในงานปรับอากาศ
  ความสำคัญของการคุมความชื้นในงานปรับอากาศ ความสุขสบาย งานอุตสาหกรรม
  และความตองการพิเศษ
 เครื่องมือที่ใชดึงความชื้น
  สารดูดความชื้น  เครื่องปรับอากาศ และระบบควบคุมเครื่องปรับอากาศ
 การคำนวณภาระความรอนหองปรับอากาศ
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 16.00 น. การคำนวณภาระความรอนหองปรับอากาศ (ตอ)
 ทบทวนการใช Psychrometric Chart
 หลักการควบคุมความชื้น
 การเพ่ิมความชื้น
 อุปกรณควบคุมและการทำงาน

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 – 12.00 น. แหลงความรอนสำหรับการควบคุมความชื้น
 หลักการทำงานและการใชฮีทไปปและฮีทปม
 ตัวอยางเปรียบเทียบการควบคุมความชื้นแบบตางๆ
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 16.00 น. การควบคุมอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธดวย Fresh air unit
 การควบคุมความชื้นดวยฮีทไปป/การบายพาส
 การควบคุมเช้ือราในโรงแรม
 SMAC® (SHAW METHOD OF AIR CONDITIONING)
 ควบคุมความชื้นสัมพัทธดวยสารดูดความชื้น
 Diffusion & Electro osmosis


