
 
 
 

 

การอบรมเรื่องการใชงานและการบำรุงรักษาเครื่องทำความเย็นเบ้ืองตน  

  วันท่ี 27 กันยายน 2564 เวลา 09.00 – 16.30 น. 

จัดโดย อนุกรรมการเครื่องทำความเย็น ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล  

รวมกับ สมาคมเครื่องทำความเย็นไทย 

   จัดอบรมออนไลนผานโปรแกรม Zoom 
 

วัตถุประสงคของการอบรม 

1. เพื่อปูพื้นฐานความรู หลักการของเคร่ืองทำความเย็น 

2. เพื่อใหเขาใจ การหาคาภาระความรอน (Cooling load) 

3. เพื่อใหรูจักอุปกรณหลักและอุปกรณที่จำเปนในระบบเคร่ืองทำความเย็น 

4. เพื่อใหเขาใจการควบคุม ทางไฟฟาของระบบเคร่ืองทำความเย็น 

5. เพื่อใหเขาใจพื้นฐานการออกแบบระบบเคร่ืองทำความเย็น 

6. เพื่อใหทราบการบำรุงรักษาเบื้องตน 
 

กำหนดการ 

เวลา หัวขอ วิทยากร 

09.00  - 09.45 น. เทอรโมไดนามิคที่ควรรู     

 -Thermodynamic  1st  and 2nd law 

 - Psychrometric chart 

 - ความสัมพันธ  P V T 

คุณมะโน ละมูล 

09. 45  -  10.00 น . ภาระความรอน (Cooling load)    

- ภาระความรอนเกิดจากอะไรบาง  โปรแกรมหา Cooling Load 

คุณมะโน ละมูล 

10. 00 1 - 0.30 น. 

 

วงจรระบบเคร่ืองทำความเย็นแบบตางๆ        

     - DX 

    - Flood 

    - Cascade 

    - Vacumm frzee dry 

คุณมะโน ละมูล 

10.30 – 10.45 น. พักเบรค      

10.45 – 12.00 น. อุปกรณหลักในระบบเคร่ืองทำความเย็น     

 - อุปกรณ 4 ตัวหลัก มีก่ีประเภท ทำงานอยางไร เลือกอยางไร 

คุณมะโน ละมูล 

 12.00 - 13.00 น . พักรับประทานอาหารกลางวัน  

เวลา หัวขอ วิทยากร 

13.00 – 14.00 น. อุปกรณอ่ืนๆ ในระบบ ( วาลว drier etc.) คุณดิลก ปาณานนท 

 PDU 4.5  หนวย 



 
 
 
14.00 – 14.30 น. สารทำความเย็น และน้ำมันหลอลื่น คุณวิทธวัช อยูสกุล 

14.30 – 15.00 น. การควบคุมระบบเคร่ืองทำความเย็น เบื้องตน    

   - Hi, Low, Oil,  delay, unload, pump down 

   - Digital controller 

คุณสุวัฒน กฤติยรังสรรค 

15.00 – 16.00 น. หลักการติดตั้งและการใชงาน    

- การติดตั้ง อุปกรณหลักมีขอกำหนดอยางไร ตำแหนง                   

   ลักษณะการเดินทอ 

- การตรวจสอบการทำงาน  และการบำรุงรักษา 

- การสังเกตอาการผิดปกต ิ

คุณสุวัฒน กฤติยรังสรรค 

16.00 – 16.30 น. ถาม –  ตอบ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       



 
 
 

 
ใบสมัครอบรมเรื่อง“การใชงานและการบำรุงรักษาเครื่องทำความเย็นเบ้ืองตน” 

   วันท่ี 27 กันยายน 2564 เวลา 09.00 – 16.30 น. 

จัดโดย อนุกรรมการเครื่องทำความเย็น ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล  

รวมกับ สมาคมเครื่องทำความเย็นไทย 

               จัดอบรมออนไลนผานโปรแกรม Zoom 

ท่ีอยู (หนวยงาน/บริษัท)  ....................................................................................................................................................   

เลขท่ี ..................... หมูท่ี ............................. อาคาร ..................................................    ซอย   ............................................  
ถนน ......................................................... ตำบล/แขวง ................................................... อำเภอ/เขต .................................  
จังหวัด ..........................................  รหัสไปรษณีย ......................................... โทรศัพท ......................................................  
โทรสาร .................................................................................. E-mail : ..............................................................................  

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

เลขประจำตัวผูเสียภาษี  ..........................................................   สำนักงานใหญ   สาขา ..........................................  
 

ขอสำรองรายช่ือเขารวมอบรมดังตอไปนี ้ ( กรุณาเขียนช่ือ-นามสกุลตัวบรรจง เพ่ือความถูกตองของวุฒิบัตร ) 
 

1. ชื่อ-นามสกุล        เลขท่ีสมาชิก    

2. ชื่อ-นามสกุล        เลขท่ีสมาชิก    

3. ชื่อ-นามสกุล        เลขท่ีสมาชิก    

อัตราคาลงทะเบียน (รวมภาษีมูลคาเพ่ิม 7%, และ วสท. ไดรับการยกเวนภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3%) 
 

 สมาชิก วสท. / สมาคมเครื่องทำความเย็นไทย  1,200  บาท/ทาน 
 บุคคลท่ัวไป      1,500   บาท/ทาน 

 

การชำระเงิน 
เช็ค       สั่งจายสมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยฯ 
โอนเงิน  เขาบัญชีเงินฝากออมทรัพยของ    สมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยฯ   

• ธนาคารไทยพาณิชย สาขาสภากาชาดไทย    เลขท่ี 045-2-03026-1  

• ธนาคารกรุงเทพ สาขาสุรวงศ            เลขท่ี 147-4-32388-6 
 

 

สนใจเขารับการอบรมหรือตองการขอมูลเพ่ิมเติมติดตอ คุณแสงดาว  การะภักดี 

Tel : (02) 184-4600 ถึง 9 ตอ 523, FAX : (02) 184-4662  E-mail : sangdaw.eit@gmail.com 
 

 


	เลขที่ หมู่ที่ อาคาร    ซอย
	ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต
	จังหวัด  รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์

