
หลักสูตรการอบรมเรื่อง 

วิศวกรรมบรหิารอาคาร เพือ่ความปลอดภัยและประหยดัพลังงาน 
ระหวา่งวนัที่ 4 – 5  มถินุายน พ.ศ. 2563  
ณ หอ้งประชุม อาคาร วสท. 

จัดโดย  สถาบนัวศิวพัฒน ์วศิวกรรมสถานแหง่ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ ์
               

 
หลักการและเหตุผล 

ปัจจุบันมีอาคารที่มีพื้นที่ใช้สอยขนาดใหญ่สร้างขึ้นเป็นจ านวนมากหากอาคารไม่ได้รับการบริหารจัดการอย่างถูกต้องกจ็ะท า
ให้เกิดอันตรายกับผู้ใช้งานอาคารจ านวนมาก ดังนั้นจึงต้องมีการบริหารจัดการความเสี่ยงท่ีมีอย่างถูกต้องเพ่ือให้เกิดความ
ปลอดภัยแก่ผู้ใช้งานและทรัพย์สิน 

นอกจากนี้อาคารขนาดใหญ่ยังมีค่าใช้จ่ายด้านพลังงานงานสูงมาก การออกแบบอาคารสมัยใหม่มักจะติดตั้งเทคโนโลยีที่
ซับซ้อนมากย่ิงขึ้นเพื่อการประหยัดพลังงาน อาคารจึงควรได้รับการบริหารจัดการด้านการใช้พลังงานให้ใช้เทคโนโลยีที่ติดตั้งมากับ
อาคารให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

ผู้ที่มีบทบาทส าคัญในการบริหารอาคารให้ปลอดภัยและประหยัดพลังงาน คือ วิศวกรบริหารอาคาร ซึ่งท าหน้าที่ในการดแูล
งานวิศวกรรมต่าง ๆ ในอาคาร 

งานวิศวกรรมบริหารอาคารเป็นงานวิศวกรรมที่รับผิดชอบถึงความปลอดภัย สุขอนามัย ความสะดวกสบาย ของผู้ใช้งาน
อาคาร ตลอดจนความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของอาคาร วิศวกรบริหารอาคารจึงจ าเป็นตอ้งมีความรู้รอบด้าน ทั้งด้านการบริหาร
จัดการ และดา้นงานระบบวิศวกรรมต่าง ๆ ในอาคาร 

หลักสูตรอบรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้วิศวกรบริหารอาคารที่ปฏิบัติงานมีความรู้พื้นฐานรอบดา้น สามารถน าไปประยุกต์ใช้
และต่อยอดเพือ่ความก้าวหน้าในวิชาชีพต่อไป 

  

เนือ้หาในการอบรม 
ความรู้เบือ้งต้นในการบริหารอสังหาริมทรัพย์และการบริหารความเสี่ยง 
การบริหารจัดการพลังงาน   การบริหารการบ ารุงรักษา   การบริหารความปลอดภัย 
 
 

 

หลักสูตรนี้เหมาะส าหรับ 
1. วิศวกรบริหารอาคารอาวุโส เพื่อทบทวนความรู้ และรับทราบกฎหมายหลักเกณฑ์ใหม่ๆ 
2. วิศวกรบริหารอาคารที่เพิ่งเร่ิมท างานหรือเพิ่งเร่ิมรับหน้าที่ เพื่อปรับพื้นฐานและเรียนสิ่งท่ีจ าเป็นต้องรู้ในการปฏิบัติงาน 
3. ช่างเทคนิคอาวุโส เพื่อเตรียมพร้อมความก้าวหน้าในการวิชาชีพวิศวกรรมบริหารอาคาร 
4. ผู้รับเหมา ผู้ควบคุมงาน หรือผูท้ี่สนใจ เพื่อท าความเข้าใจลักษณะงานวิศวกรรมบริหารอาคารและประสานงานกับฝา่ย

วิศวกรรมบริหารอาคารได้อย่างราบรื่น 
 
 

วิทยากรโดย นายจักรพันธ์  ภวงัคะรัตน ์        
ปัจจุบนัท ำงำนที่ Jones Lang LaSalle ในต ำแหนง่ Director รบัผดิชอบงำนดำ้นกำรบรหิำร
ทรพัยส์ิน (Property and Asset Management) จบกำรศกึษำ ปริญญำตร ีวศิวกรรมศำสตรบ์ัณฑติ 
จำกจฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั ปรญิญำโทบรหิำรธรุกจิอสังหำรมิทรัพย ์จำกมหำวทิยำลยัธรรมศำสตร์  
และอดีตประธำน คณะกรรมกำรวชิำกำรสำขำเครือ่งกล วิศวกรรมสถำนแหง่ประเทศไทย ในพระบรม
รำชูปถัมภ์ ประจ ำป ีพ.ศ. 2551-2553 และ 2554-2556 , อดตีนำยกสมำคมวิศวกรรมปรบัอำกำศ
แหง่ประเทศไทย ประจ ำป ี2560-2561, Member ASHRAE, Board of Governor ASHRAE 
Thailand Chapter, รองประธำนสถำบันอำคำรเขียวไทย, และได้รบัใบอนุญำตประกอบวชิำชีพ 
วุฒวิิศวกรเครือ่งกล วก.813 



 

 ก ำหนดกำร  

วันพฤหสับดทีี่ 4 มถินุายน พ.ศ.2563 
 

08.30 ลงทะเบียน 
08:40-09:00 ทดสอบควำมรู ้
09:00-10:30 ควำมรูเ้บือ้งต้นกำรบริหำรอสงัหำรมิทรัพย์ 

 8 ขัน้ตอนกำรพฒันำอสังหำริมทรัพย์ 
 หน้ำที่ของงำนบริหำรอสงัหำรมิทรัพย์ 
 ควำมรูเ้บือ้งต้นบัญชีรำยรับรำยจ่ำย ในกำรบรหิำรอสังหำริมทรัพย์ 
 กำรจัดท ำงบประมำณ Capital Expense (CapEx) และ Operating Expense(OpEx) 

10:30-10:45 พักรบัประทำนอำหำรว่ำง 
10:45-12:00 กำรบรหิำรควำมเสี่ยงในงำนบริหำรอำคำร 

 กำรตรวจวัดควำมเสีย่ง Likelihood VS. Consequence 
 แผนจัดกำรควำมเสี่ยง (Risk Management Plan) 
 เครือ่งมือในกำรจดักำรควำมเสี่ยง (Risk Management Tools) 

12:00-13:00 รับประทำนอำหำรกลำงวัน 
13:00-14:30 กำรประหยัดพลงังำนและกำรลดค่ำใชจ้่ำย 

 มำตรฐำนกำรจดักำรพลงังำน 
 รำยงำนกำรใชพ้ลงังำน 
 กำรปฏบิัตติำมกฎหมำยอนุรกัษพ์ลังงำนส ำหรบัอำคำร 
 อำคำรเขยีว 

 เทคโนโลยีและกำรประหยดัพลงังำน 
 กำรเดนิระบบผลิตน้ ำเยน็ส ำหรบัระบบปรบัอำกำศใหป้ระหยัดพลังงำนมำกทีสุ่ด 
 กำรควบคมุอตัโนมตัิระบบจำ่ยน้ ำเยน็ 
 กำรปรบัตัง้ระบบ VAV เพือ่กำรประหยัดพลงังำน 
 ศักยภำพในกำรประหยัดพลงังำนส ำหรบัเครือ่งสูบน้ ำและพดัลม 
 กำรประหยัดพลงังำนในระบบไฟฟ้ำแสงสว่ำง 

14:30-14:45 พักรบัประทำนอำหำรว่ำง 
14:45-16:30 กำรบรหิำรกำรบ ำรุงรักษำ 

 กำรบ ำรุงรักษำเชงิปอ้งกัน V.S. กำรบ ำรงุรกัษำเชิงแกไ้ข 
 กำรบ ำรุงรักษำที่ได้ประโยชนส์งูสุด (Optimum Maintenance) 
 กำรทดสอบและกำรบ ำรงุรกัษำเชิงคำดกำรณ์ 

 
 
 
 
 

PDU 18 หน่วย 
 



 

 
 
 

วันศกุร์ที่ 5 มิถนุายน พ.ศ.2563 
 

09:00-10:30 กำรบ ำรุงรักษำเชงิปอ้งกัน (ตอ่) 
 กำรจัดท ำโปรแกรมกำรบ ำรุงรกัษำเชงิปอ้งกัน 

o ข้อมลูอปุกรณ ์
o Outsource V.S. In-House Staffing 
o โปรแกรมคอมพวิเตอร์บริหำรกำรบ ำรงุรกัษำ (Computerized 

Maintenance Management System, CMMS) 
 กำรวิเครำะห์ควำมตอ้งกำรก ำลังคน (Labor Needs Analysis) 
 กำรตรวจติดตำมกำรบ ำรุงรักษำ (Preventive Maintenance Monitoring) 

10:30-10:45 พักรบัประทำนอำหำรว่ำง 
10:45-12:00 กำรบรหิำรควำมปลอดภยั 

 ควำมปลอดภยัดำ้นอัคคีภยั 
o งำนระบบวิศวกรรมทีเ่กีย่วข้อง เชน่ ระบบแจง้เตือน ระบบดบัเพลิง ระบบควบคุมควนั 
o เส้นทำงอพยพ (Means of Egress) 
o กำรเตรียมพร้อมกอ่นเกดิเหตแุละกำรป้องกนัเหตุ 
o กำรบรหิำรจดักำรระหวำ่งเกดิเหตแุละกำรประสำนงำนกบัพนกังำนดบัเพลงิ 
o กำรฟื้นฟูอำคำรหลงัเกิดเหตุ 

12:00-13:00 รับประทำนอำหำรกลำงวัน 
13:00-14:30 กำรบรหิำรควำมปลอดภยั (ตอ่) 

 ควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยัและสภำพแวดลอ้ม 
o กฎหมำยควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยั และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน 
o เจ้ำหนำ้ทีค่วำมปลอดภัย (จป.) 
o ควำมไม่ปลอดภยัทีพ่บบ่อยและแนวทำงป้องกนั 
o อำชวีอนำมัยและคณุภำพอำกำศในอำคำร 

14:30-14:45 พักรบัประทำนอำหำรว่ำง 
14:45-16:00 กำรบรหิำรควำมปลอดภยั (ตอ่) 

 ควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยัและสภำพแวดลอ้ม (ต่อ) 
 กำรรักษำควำมปลอดภัย (Security) 

o นโยบำยกำรรักษำควำมปลอดภยั 
o กำรรักษำควำมปลอดภัยโดยใชค้นและใชเ้ทคโนโลยเีชน่ CCTV และ Access 

Control 
16:00-16:20 ถำม-ตอบ-ปดิกำรอบรม 

 

ข้อปฏิบัติกรณีกำรยกเลกิ อบรม สัมมนำ ศึกษำดูงำน ทั้งในและต่ำงประเทศ และได้ช ำระเงินค่ำลงทะเบียนก่อนล่วงหน้ำ ดังนี้ 

  กรณี วสท. เป็นผู้ยกเลกิเนื่องจากเหตุใดก็ตาม จะคืนเงินให้กับลูกค้าเต็มจ านวน 

  กรณีลูกคา้ไดล้งทะเบียน (ช าระเงินแลว้) แจง้ยกเลกิเนื่องจากเหตุใดก็ตามขอให้ถือปฏบัิติดังต่อไปนี้ 

 แจง้ยกเลกิก่อนวันจัด อบรม สัมมนา ดูงาน  30 วัน  คืนเงินให้เต็มจ านวนของค่าลงทะเบียน  

 แจง้ยกเลกิก่อนวันจัด อบรม สัมมนา ดูงาน  15 วัน  คืนเงินให้ 80% ของค่าลงทะเบียน 

 แจง้ยกเลกิก่อนวันจัด อบรม สัมมนา ดูงาน   7 วัน คืนเงินให้ 50% ของค่าลงทะเบียน 

 แจง้ยกเลกิก่อนวันจัด อบรม สัมมนา ดูงาน   3 วัน  หรอืภายในวันจัดงาน ไมค่ืนค่าลงทะเบียน 



 

ใบสมัครการอบรมเร่ือง 

“วิศวกรรมบรหิำรอำคำร เพือ่ควำมปลอดภัยและประหยดัพลังงำน” รุน่ที่ 9 

วันท่ี 4 - 5 มถิุนายน พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุม อาคาร วสท. 

จัดโดย สถาบันวศิวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแหง่ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 

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 ำรองรำยช่ือเขำ้ร่วมอบรมดังต่อไปนี ้  (กรุณำเขียนชื่อ-นำมสกุลตวับรรจง เพื่อควำมถูกต้องของวฒุิบัตร) 

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

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

อัตรำค่ำลงทะเบียน 
(อัตรำนี้รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7%, ค่ำอำหำรกลำงวัน, อำหำรว่ำง, เอกสำรประกอบบรรยำย และ วสท.ได้รับกำรยกเว้นภำษีหัก ณ ท่ีจ่ำย 3%) 
 สมำชิก วสท.       5,000  บำท/ท่ำน 

 ข้ำรำชกำร / พนักงำนรัฐวิสำหกิจ    6,000  บำท/ท่ำน 

 บุคคลท่ัวไป      7,000  บำท/ท่ำน 

****ฟรี สมาชกิ วสท. 1 ป ี ส ำหรบัทำ่นที่ช ำระคำ่ลงทะเบยีนในอตัราบคุคลทัว่ไป  
ดำวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมคัรสมำชกิได้ที ่ www.eit.or.th และยืน่เอกสำรในวนัอบรมเทำ่นั้น*** 

 

กำรช ำระเงนิ 

เช็ค   สั่งจา่ยสมาคมวิศวกรรมสถานแหง่ประเทศไทยฯ 

โอนเงนิ เข้าบัญชเีงินฝากออมทรัพย์ของ    สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ   

 ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาสภากาชาดไทย เลขที่ 045-2-03026-1  

 ธนาคารกรุงเทพ  สาขาสุรวงศ์  เลขที่ 147-4-32388-6 

 ธนาคารกรุงไทย   สาขาจามจุรสีแควส์ เลขที่ 162-0-09914-4 
กรณีโอนเงินเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุณาแฟกซ์หลักฐานการช าระเงิน  พร้อมระบุชื่อผู้เข้าอบรมท่ีอยู่ในการออกใบเสร็จส่งมาที่แฟกซ์ 0-2184-4662 

 

สนใจเข้ำรับกำรอบรมติดต่อ คุณสพุรรณีย์  แสนภักด ี

Tel : (02) 184-4600 ถึง 9 ตอ่ 538  FAX : (02) 184-4597-8 

E-mail : supannee@eit.or.th  Website : www.eit.or.th 


