การอบรมเรื่อง

การเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงานของระบบปรับอากาศ รุนที่ 1
วันเสารที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ หองประชุม อาคาร วสท.
จัดโดย สถาบันวิศวพัฒน วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ (วสท.)

PDU 9 หนวย

หลักการและเหตุผล
ปจจุบันระบบปรับอากาศเปนระบบที่มีความสําคัญในชีวิตประจําวันและมีการใชงานกั นอยางแพรหลายในบ านเรือน อาคารพาณิชย
สํานั กงาน โรงงานอุตสาหกรรม ฯลฯ ซึ่ งระบบปรับอากาศมี สัดสวนการใชพ ลังงานคอนขางสู งในกลุ ม ของอาคารและในกลุม ของโรงงาน
อุตสาหกรรมบางประเภท พลังงานที่ใชในระบบปรับอากาศสวนมากจะเปนพลังงานไฟฟาเปนหลัก นอกจากนี้เนื่องจากระบบปรับอากาศยัง
ประกอบไปดวยสวนประกอบอื่นๆ อีกมากมาย ไดแก เครื่องอัดไอ เครื่องสูบน้ํา เครื่องสงลมเย็น หอระบายความรอน ฯลฯ จึงทําใหมาตรการ
ประหยัดพลังงานที่เกี่ยวของกับระบบปรับอากาศจึงมีความหลากหลาย
ดังนั้ น การเขาใจถึงหลักการพื้ นฐาน หลักการทํางาน และเทคนิคการตรวจวัดตางๆ จึงเปนสิ่งสําคัญ ที่จะสามารถนํ ามาตรการตาง ๆ
ที่เกี่ยวของกับระบบปรับอากาศมาประยุกตใชไดอยางถูกตอง รวมถึงการประเมินไดอยางแมนยําและใกลเคียงกับความเปนจริงเพื่อสามารถทําไป
ประกอบการตัดสินใจในการดําเนินการปฏิบัติจริงตอไป

วัตถุประสงค

1. เพื่อใหผูเขารวมสัมมนามีความเขาใจหลักการเบื้องตนเกี่ยวกับระบบทําความเย็นในการปรับอากาศ อุปกรณตางๆ ที่เกี่ยวของ อุปกรณที่ใชใน
การตรวจวัด
2. เพื่อใหผูเขารวมสัมมนามีความเขาใจถึงมาตรการประหยัดพลังงานที่เกี่ยวของกับระบบปรับอากาศ รวมถึงการประเมินมาตรการตางๆ ไดอยาง
ถูกตองแมนยํา

ผูเขารวมสัมมนา
ผูเขารวมสัมมนาเปนตัวแทนจากสถานประกอบการและประชาชนทั่วไปทีเ่ คยมีความรูเบื้องตนเกี่ยวกับระบบปรับอากาศ
และสนใจการนํามาตรการประหยัดพลังงานที่เกี่ยวของกับระบบปรับอากาศไปประยุกตใช
วิทยากรโดย

รองศาสตราจารย ดร. จิตติน แตงเที่ยง
ประวัติการศึกษา วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
M.S. Mechanical Engineering University of Washington, Seattle, Washington, USA
Ph.D. Mechanical Engineering The Pennsylvania State University, State College, Pennsylvania, USA
มีประสบการณดานการทํางานกวา 15 ป
ปจจุบันดํารงตําแหนงเปนรองศาสตราจารย ภาควิชาวิศวกรรมเครือ่ งกล คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

กําหนดการ
เวลา 09.00 -12.00 น.

เวลา 13.00-16.30 น.

- แนะนํามาตรการประหยัดพลังงานที่เกี่ยวของกับระบบปรับ
อากาศ ไดแก มาตรการที่เกี่ยวของกับการจัดการ มาตรการที่
โดยเนนหลักการพื้นฐานเพื่อนําไปประยุกตใชในการประหยัด
เกี่ยวของกับการเพิ่มประสิทธิภาพของอุปกรณ และมาตรการ
พลังงาน
ที่เกี่ยวของกับใชเทคโนโลยีใหม เปนตน
- การทํางานของอุปกรณตาง ๆ ที่เกี่ยวของระบบปรับอากาศ
- การประเมินผลประหยัดจากมาตรการประหยัดพลังงานที่
- ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับอุปกรณตรวจวัดที่เกี่ยวของกับ
เกี่ยวของกับระบบปรับอากาศ ใหไดอยางถูกตองและแมนยํา
ระบบปรับอากาศ โดยเนนไปที่หลักการทํางานพื้นฐานและ
- แนะนํามาตรการประหยัดพลังงานที่เกี่ยวของกับระบบปรับ
ขอจํากัดตาง ๆ ของอุปกรณ
อากาศ (ตอ)
- การประเมินผลประหยัดจากมาตรการประหยัดพลังงานที่
เกี่ยวของกับระบบปรับอากาศ ใหไดอยางถูกตองและแมนยํา
(ตอ)
หมายเหตุ : พักรับประทานอาหารวางเวลา 10.30-10.45 น. และเวลา 14.30-14.45 น. พักรับประทานอาหารกลางวันเวลา 12.00-13.00 น.

- ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการทําความเย็นและการปรับอากาศ

-ใบสมัคร- การอบรมเรื่อง
“การเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงานของระบบปรับอากาศ” รุนที่ 1
วันเสารที่ 21 กรกฎาคม 2561
เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ หองประชุม อาคาร วสท.
จัดโดย สถาบันวิศวพัฒน วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยฯ
หนวยงาน/บริษัท ..........................................................................................................................................................................
เลขที่
อาคาร
หมู
ซอย
ถนน
ตําบล/แขวง
อําเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย
โทรศัพท
โทรสาร
ชื่อ-สกุล ผูประสานงานโดย
โทรศัพท
E-mail:
เลขประจําตัวผูเสียภาษี
 สํานักงานใหญ  สาขา
ขอสํารองที่นั่งดังรายชื่อตอไปนี้

(กรุณาเขียนชื่อ-นามสกุลตัวบรรจง เพื่อความถูกตองของวุฒิบัตร)

ชื่อ-นามสกุล 1) .................................................................................................... เลขที่สมาชิก วสท.
2) .................................................................................................... เลขที่สมาชิก วสท...........................
3) ................................................................................................. .. เลขที่สมาชิก วสท. .........................




คาลงทะเบียน
สมาชิก วสท.
ขาราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ
บุคคลทั่วไป

2,000 บาท/ทาน
2,500 บาท/ทาน
3,000 บาท/ทาน

อัตราคาลงทะเบียนรวม :
ภาษีมูลคาเพิ่ม 7% , คาอาหารและอาหารวาง, คาเอกสารประกอบการบรรยาย, วสท. ไดรบั การยกเวนภาษีหัก ณ ที่จาย 3%

การชําระเงิน
เช็ค
โอนเงิน

สั่งจายสมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยฯ
เขาบัญชีเงินฝากออมทรัพยของ สมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยฯ
 ธนาคารไทยพาณิชย สาขาสภากาชาดไทย
เลขที่ 045-2-03026-1
 ธนาคารกรุงเทพ สาขาสุรวงศ
เลขที่ 147-4-32388-6
หมายเหตุ :

กรณีโอนเงิน กรุณา fax หลักฐานการชําระเงินมาที่ โทรสาร 0-2184-4662
ระบุชื่อโครงการฯ ชื่อผูเขารวม และที่อยูในการจัดสงใบเสร็จ

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิมเติมและสมัครได้ที
คุณสุพรรณีย ์ แสนภักดี โทร - โทรสาร E-mail: supannee@eit.or.th www.eit.or.th

