
 

 

หลักสูตรการอบรมเรื่อง 

“วิศวกรรมบรหิารอาคาร เพือ่ความปลอดภัยและประหยดัพลังงาน” รุน่ที่ 7 

วันที่ 9-10 มนีาคม 2561 ณ ห้องประชุม อาคาร วสท. 

จัดโดย สถาบันวิศวพฒัน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถัมภ์ 

----------------------------------------------------------------- 

หลักการและเหตุผล 

ปัจจุบันมอีาคารท่ีมีพืน้ท่ีใชส้อยขนาดใหญ่สร้างขึน้เป็นจ านวนมากหากอาคารไมไ่ด้รับการบริหารจัดการอย่าง

ถูกต้องก็จะท าให้เกิดอันตรายกบัผู้ใชง้านอาคารจ านวนมาก ดังนัน้จึงต้องมกีารบริหารจัดการความเสี่ยงท่ีมีอยา่งถูกตอ้ง

เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ใชง้านและทรัพย์สนิ 

นอกจากนี้อาคารขนาดใหญ่ยังมคี่าใชจ้่ายดา้นพลังงานงานสูงมาก การออกแบบอาคารสมัยใหมม่ักจะตดิตัง้

เทคโนโลยท่ีีซับซ้อนมากยิ่งขึ้นเพื่อการประหยัดพลังงาน อาคารจึงควรได้รับการบริหารจดัการดา้นการใช้พลังงานใหใ้ช้

เทคโนโลยท่ีีติดต้ังมากับอาคารให้เกิดประโยชนส์ูงสุด 

ผู้ท่ีมีบทบาทส าคัญในการบริหารอาคารให้ปลอดภัยและประหยัดพลังงาน คือ วิศวกรบริหารอาคาร ซึ่งท าหน้าท่ีใน

การดูแลงานวิศวกรรมตา่งๆในอาคาร 

งานวศิวกรรมบริหารอาคารเป็นงานวศิวกรรมท่ีรับผิดชอบถึงความปลอดภัย สุขอนามัย ความสะดวกสบาย ของ

ผู้ใชง้านอาคาร ตลอดจนความเป็นมติรตอ่สิ่งแวดลอ้มของอาคาร วศิวกรบริหารอาคารจึงจ าเป็นต้องมคีวามรู้รอบด้าน ท้ัง

ด้านการบริหารจัดการ และด้านงานระบบวศิวกรรมตา่งๆในอาคาร 

หลักสูตรอบรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้วศิวกรบริหารอาคารท่ีปฏิบัตงิานมคีวามรู้พืน้ฐานรอบด้าน สามารถน าไป

ประยุกตใ์ชแ้ละตอ่ยอดเพื่อความก้าวหน้าในวิชาชพีต่อไป 

เนื้อหาในการอบรม 

1. ความรู้เบือ้งต้นในการบริหารอสังหารมิทรัพย์และการบริหารความเสี่ยง 

2. การบริหารจัดการพลังงาน 

3. การบริหารการบ ารุงรักษา 

4. การบริหารความปลอดภัย 

หลักสูตรนี้เหมาะส าหรับ 

1. วศิวกรบริหารอาคารอาวุโส เพื่อทบทวนความรู้ และรับทราบกฎหมายหลักเกณฑ์ใหม่ๆ 

2. วศิวกรบริหารอาคารท่ีเพิ่งเร่ิมท างานหรือเพิ่งเร่ิมรับหนา้ที่ เพื่อปรับพื้นฐานและเรียนสิ่งท่ีจ าเป็นต้องรู้ในการ

ปฏบัิตงิาน 

3. ชา่งเทคนิคอาวุโส เพ่ือเตรียมพร้อมความก้าวหน้าในการวชิาชีพวศิวกรรมบริหารอาคาร 

4. ผู้รับเหมา ผู้ควบคุมงาน หรอืผูท่ี้สนใจ เพื่อท าความเขา้ใจลักษณะงานวิศวกรรมบริหารอาคารและประสานงานกับ

ฝ่ายวิศวกรรมบริหารอาคารไดอ้ย่างราบร่ืน 

วิทยากร 

คุณจักรพันธ์  ภวังคะรัตน ์ 
ปัจจุบันท างานที่ Jones Lang LaSalle ในต าแหน่ง Director รับผิดชอบงานด้านการบริหารทรัพย์สิน (Property and 

Asset Management) จบการศึกษา ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท

บริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในปัจจุบันคุณจักรพันธ์ เป็นที่ปรึกษา คณะกรรมการ

วิชาการสาขาเคร่ืองกล วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์, อุปนายก สมาคมวิศวกรรมปรับ

อากาศแห่งประเทศไทย, Member ASHRAE, Board of Governor ASHRAE Thailand Chapter, รองประธานสถาบัน

อาคารเขียวไทย, และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ วุฒิวศิวกรเคร่ืองกล วก.813 

 



 

ก าหนดการ 

 

วันศุกร์ที่ 9 มนีาคม 2561 

08.00 ลงทะเบียน 

08:30 เปิดการอบรม 

08:40-09:00 ทดสอบความรู้ 

09:00-10:30 ความรู้เบือ้งต้นการบริหารอสังหารมิทรัพย์ 

 8 ขั้นตอนการพัฒนาอสังหารมิทรัพย์ 

 หนา้ที่ของงานบริหารอสังหารมิทรัพย์ 

 ความรู้เบือ้งต้นบัญชรีายรับรายจ่าย ในการบริหารอสังหารมิทรัพย์ 

 การจัดท างบประมาณ Capital Expense (CapEx) และ Operating Expense (OpEx) 

10:30-10:45 พักรับประทานอาหารวา่ง 

10:45-12:00 การบริหารความเสี่ยงในงานบริหารอาคาร 

 การตรวจวัดความเสี่ยง Likelihood VS. Consequence 

 แผนจัดการความเสี่ยง (Risk Management Plan) 

 เครื่องมือในการจัดการความเสีย่ง (Risk Management Tools) 

12:00-13:00 รับประทานอาหารกลางวัน 

13:00-14:30 การประหยัดพลังงานและการลดค่าใชจ้่าย 

 มาตรฐานการจัดการพลังงาน 

 รายงานการใชพ้ลังงาน 

 การปฏบัิตติามกฎหมายอนุรักษพ์ลังงานส าหรับอาคาร 

 อาคารเขียว 

 เทคโนโลยแีละการประหยัดพลงังาน 

 การเดินระบบผลิตน้ าเย็นส าหรับระบบปรับอากาศให้ประหยัดพลังงานมากท่ีสุด 

 การควบคุมอัตโนมัติระบบจ่ายน้ าเย็น 

 การปรับตัง้ระบบ VAV เพื่อการประหยัดพลังงาน 

 ศักยภาพในการประหยัดพลังงานส าหรับเครื่องสูบน้ าและพัดลม 

 การประหยัดพลังงานในระบบไฟฟา้แสงสวา่ง 
14:30-14:45 พักรับประทานอาหารวา่ง 

14:45-16:30 การบริหารการบ ารุงรักษา 

 การบ ารุงรักษาเชงิป้องกัน V.S. การบ ารุงรักษาเชงิแก้ไข 

 การบ ารุงรักษาท่ีได้ประโยชนส์ูงสุด (Optimum Maintenance) 

 การทดสอบและการบ ารุงรักษาเชงิคาดการณ ์

 

 

 

 

วันเสารท์ี่ 10 มนีาคม 2561 

09:00-10:30 การบ ารุงรักษาเชงิป้องกัน (ต่อ) 



 การจัดท าโปรแกรมการบ ารุงรักษาเชงิป้องกัน 

o ข้อมูลอุปกรณ ์

o Outsource V.S. In-House Staffing 

o โปรแกรมคอมพิวเตอร์บริหารการบ ารุงรักษา (Computerized Maintenance 

Management System, CMMS) 

 การวเิคราะห์ความต้องการก าลงัคน (Labor Needs Analysis) 

 การตรวจติดตามการบ ารุงรักษา (Preventive Maintenance Monitoring) 

10:30-10:45 พักรับประทานอาหารวา่ง 

10:45-12:00 การบริหารความปลอดภัย 

 ความปลอดภัยด้านอัคคีภัย 

o งานระบบวศิวกรรมท่ีเกี่ยวข้อง เชน่ ระบบแจ้งเตอืน ระบบดับเพลงิ ระบบ

ควบคุมควัน 

o เส้นทางอพยพ (Means of Egress) 

o การเตรียมพร้อมก่อนเกิดเหตุและการป้องกันเหต ุ

o การบริหารจัดการระหว่างเกิดเหตุและการประสานงานกับพนกังานดับเพลงิ 

o การฟื้นฟูอาคารหลังเกิดเหต ุ

12:00-13:00 รับประทานอาหารกลางวัน 

13:00-14:30 การบริหารความปลอดภัย (ตอ่) 

 ความปลอดภัย อาชวีอนามัยและสภาพแวดลอ้ม 

o กฎหมายความปลอดภัย อาชวีอนามัย และสภาพแวดลอ้มในการท างาน 

o เจ้าหนา้ที่ความปลอดภัย (จป.) 

o ความไมป่ลอดภัยท่ีพบบ่อยและแนวทางปอ้งกัน 

o อาชีวอนามัยและคุณภาพอากาศในอาคาร 

14:30-14:45 พักรับประทานอาหารวา่ง 

14:45-16:00 การบริหารความปลอดภัย (ตอ่) 

 ความปลอดภัย อาชวีอนามัยและสภาพแวดลอ้ม (ตอ่) 

 การรักษาความปลอดภัย (Security) 

o นโยบายการรักษาความปลอดภยั 

o การรักษาความปลอดภัยโดยใชค้นและใชเ้ทคโนโลยเีชน่ CCTV และ Access 

Control 

16:00-16:20 สอบวัดผล 

16:30 มอบวุฒบัิตรและปิดการอบรม 

 

 



 

 

ใบสมัครหลักสูตรการอบรมเรื่อง 

“วิศวกรรมบรหิารอาคาร เพือ่ความปลอดภัยและประหยดัพลังงาน” รุน่ที่ 7 

วันที่ 9-10 มนีาคม 2561 ณ อาคาร วสท. ห้องประชุม ซอยรามค าแหง 39 

จัดโดย สถาบันวิศวพฒัน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถัมภ์ 

ท่ีอยู ่(หน่วยงาน/บริษัท) .......................................................................................................................................................   

เลขท่ี ....................... หมูท่ี่ ...............................อาคาร  ....................................................  ซอย   .........................................  

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

จังหวัด .............................................  รหัสไปรษณีย์ ............................................. โทรศัพท์.................................................  

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

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

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี  ...............................................................   ส านักงานใหญ ่   สาขา ......................................  

ขอส ารองรายช่ือเขา้ร่วมอบรมดังต่อไปนี้   (กรุณาเขียนชื่อ-นามสกุลตวับรรจง เพื่อความถูกต้องของวฒุิบัตร) 

1)  ชื่อ – นามสกุล   ........................................................................................  เลขท่ีสมาชกิ วสท.  .....................................  

2)  ชื่อ – นามสกุล   .......................................................................................  เลขท่ีสมาชกิ วสท.  .....................................  

3)  ชื่อ – นามสกุล   .......................................................................................  เลขท่ีสมาชกิ วสท.  .....................................  

อัตราค่าลงทะเบียน 

 สมาชิก วสท.       4,500  บาท/ท่าน 

 ข้าราชการ / พนักงานรัฐวสิาหกจิ    5,000  บาท/ท่าน 

 บุคคลทั่วไป      6,000  บาท/ท่าน 
(อัตราน้ีรวมภาษีมูลค่าเพ่ิม 7%,  ค่าอาหารกลางวัน, อาหารวา่ง, เอกสารประกอบบรรยาย และ วสท. ได้รับการยกเวน้ภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3%) 

การช าระเงนิ 

เงินสด  ณ ที่ท าการสมาคม   

เช็ค        สั่งจ่ายสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ 

โอนเงนิ  เข้าบัญชเีงินฝากออมทรัพย์ของ    สมาคมวิศวกรรมสถานแหง่ประเทศไทยฯ   

 ธนาคารไทยพาณิชย ์ สาขาสภากาชาดไทย เลขท่ี 045-2-03026-1  

 ธนาคารกรุงเทพ  สาขาสุรวงศ ์  เลขท่ี 147-4-32388-6 

 ธนาคารกรุงไทย   สาขาจามจุรสีแควส ์ เลขท่ี 162-0-09914-4 

หมายเหต:ุ     กรณโีอนเงินเงินเข้าบัญชธีนาคารกรุณาแฟกซ์หลักฐานการช าระเงิน  พร้อมระบุช่ือผู้เข้าอบรมท่ีอยูใ่น

การออกใบเสร็จ ส่งมาที่แฟกซ์ 0-2319-2710-1, 0-2184-4597-8 

 


