
                     

การสัมมนาเรื่อง“ระบบท าความเย็นขนาดเล็ก กับการใช้ และการบ ารุงรักษาเบื้องต้น” 
   วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2562 

  ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคาร วสท. ซอยรามค าแหง 39 
จัดโดย 

    คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ฯ ร่วมกับสมาคมเครื่องท าความเย็นไทย 
 

หลักการและเหตุผล 
ในปัจจุบันห้องเย็นขนาดเล็กส าหรับการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ต่างๆ มีความส าคัญเพิ่มขึ้นมาก ไม่ว่าจะเป็น 

โรงแรม ภัตตาคาร ร้านอาหารต่างๆ ไปจนถึงร้านสะดวกซื้อ ต่างก็มีความจ าเป็นต้องใช้ห้องเย็นในการเก็บรักษา
อาหารและผลิตภัณฑ์ต่างๆ ให้คงความสดใหม่อยู่เสมอก่อนถึงมือผู้บริโภค 

ดังนั้น การเลือกใช้และการบ ารุงรักษาเครื่องเย็นขนาดเล็ก ให้มีความถูกต้องและเหมาะสมจึงมีความส าคัญ
และจ าเป็นอย่างยิ่ง เพื่อที่จะสามารถใช้งานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ และมีความปลอดภัย
ในการใช้งาน 

คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) 
ร่วมกับสมาคมเคร่ืองท าความเย็นไทย เล็งเห็นความส าคัญจึงได้ก าหนดจัดการสัมมนาให้ความรู้ ความเข้าใจเพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในหลักการท างาน การใช้งาน การออกแบบ และการบ ารุงรักษา ซึ่งผู้เข้ารับการ
อบรมสามารถน าไปเป็นข้อมูลและประยุกต์ใช้ในการท างานได้อย่างถูกต้องต่อไป 

 

ก าหนดการ 
เวลา หัวข้อ วิทยากร 

09.00 – 09.30 น. ประเภทและการใช้งาน 
 - ประเภทของห้องเย็นขนาดเล็ก  
 - ชนิด, ปริมาณสินค้าจัดเก็บ และการจัดวาง 
 - อุณหภูมิที่เหมาะสมและการจัดการเก็บสินค้าอย่างถูกวิธี 

 

09.30 – 10.15 น. ทฤษฏีและระบบท าความเย็น 
 - วงจรระบบความเย็น 
 - P-H Diagram และ Superheat / Sub Cooled 
 - สารท าความเย็น และน้ ามันหล่อลื่น 

 

10.15 – 10.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง  

   
   
  

 
 
 
 

 
 
 
 



 

เวลา หัวข้อ วิทยากร 
10.30 – 11.15 น. อุปกรณ์หลักในเคร่ืองท าความเย็น 

 - คอมเพรสเซอร์ และอุปกรณ์ควบคุม 
 - คอนเดนเซอร์ และชุดคอนเดนซิ่งยูนิต 
 - Evaporator 

 

11.15 – 12.00 น. อุปกรณ์หลักในเคร่ืองท าความเย็น (ต่อ) 
 - Defrost Control / Electronic Control 
 - Thermo Static and Electronic Expansion Valve 
 - Line Componence / Valve ชนิดต่างๆ 
 - Temperature and Pressure Control 
 - Oil Level Control 

 

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  
13.00 – 14.30 น. การใช้งานอย่างมีประสิทธาพ 

 - หลักการเดินเครื่อง 
   1. การติดตั้ง             2. การเดินท่อน้ ายา 
   3. การท าสูญญากาศ   4. การเติมน้ ายา 
   5. การตรวจค่าต่างๆ 

 

14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง  
14.45 – 16.15 น. การบ ารุงรักษา 

 - อุปกรณ์ควบคุมระบบ และอุปกรณ์ไฟฟ้า 
 - การท าความสะอาดอุปกรณ์ 

 

16.15 – 16.30 น. ถาม - ตอบ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
  
 

ใบสมัครการสัมมนา 
เรื่อง ระบบท าความเย็นขนาดเลก็ กับการใช้ และการบ ารุงรักษาเบื้องต้น 

วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2562 ณ  ห้องประชุม  อาคาร  วสท. 
จัดโดย 

คณะกรรมการสาขาวศิวกรรมเครื่องกลวศิวกรรมสถานแหง่ประเทศไทยฯ ร่วมกบั สมาคมเครื่องท าความเยน็ไทย 
 

ที่อยู่ (หน่วยงาน/บริษทั) ..................................................................   

เลขที ่........... หมูท่ี ่............... อาคาร  ........................  ซอย   ............  

ถนน ...................... ต าบล/แขวง ........................อ าเภอ/เขต ................  

จังหวดั ......................  รหัสไปรษณีย ์...................... โทรศพัท ์.................  

โทรสาร .......................................... E-mail :.............................. 

ผู้ประสานงานโดย ..................................  โทรศัพท์   ...........................  

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษ ี ...............................   ส านักงานใหญ่    สาขา ...............  

ขอส ารองรายช่ือเข้าร่วมอบรมดังต่อไปน้ี (กรุณาเขียนช่ือ-นามสกุลตัวบรรจง เพ่ือความถูกต้องของวุฒิบัตร) 

1)  ชื่อ – นามสกุล   ........................................ เลขทีส่มาชกิ วสท./สมาคมฯ........ 

2)  ชื่อ – นามสกุล   ........................................ เลขทีส่มาชกิ วสท./สมาคมฯ  .......  

3)  ชื่อ – นามสกุล   ........................................ เลขทีส่มาชกิ วสท./สมาคมฯ  .......  

อัตราค่าลงทะเบียน 
(อัตรานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, ค่าอาหารกลางวัน, อาหารว่าง, เอกสารประกอบบรรยาย และ วสท.ได้รับการยกเว้นภาษีหัก  

ณ ที่จ่าย 3%) 
  สมาชิก วสท. / สมาคมเคร่ืองท าความเย็นไทย  2,000   บาท/ท่าน 
  พนักงานรัฐวิสาหกิจ/ ข้าราชการ/  บุคคลท่ัวไป  2,800   บาท/ท่าน 

 

 

PDU 6 หน่วย 

 



การช าระเงนิ 
เช็ค       สั่งจา่ยสมาคมวศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ 
โอนเงนิ เข้าบัญชีเงินฝากออมทรพัยข์อง สมาคมวศิวกรรมสถานแหง่ประเทศไทยฯ   

 ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาสีแ่ยกศรีวรา เลขที่ 140-2-30221-6  

 ธนาคารกรุงเทพ  สาขาสรุวงศ ์ เลขที่ 147-4-32388-6 

 ธนาคารกรุงไทย   สาขาจามจุรสีแควส์ เลขที่ 162-0-09914-4 
หมายเหต:ุ  กรณโีอนเงินเงนิเข้าบัญชีธนาคาร กรณุาแฟกซห์ลักฐานการช าระเงิน พร้อมระบุชื่อผู้เข้าอบรมที่อยู่ใน
การออกใบเสรจ็ 
  

สนใจเข้ารับการอบรมหรือต้องการข้อมูลเพิม่เติมติดต่อ คณุแสงดาว  การะภกัดี 
Tel:(02)184-4600 ถึง 9 ต่อ 523, FAX:(02)184-4662 

E-mail : sangdaw.eit@gmail.com , Website : www.eit.or.th 

 


