
 

 

                                                                                            รุ่นท ี ่7 
  

 

การอบรมเร่ือง   พ้ืนฐานวิศวกรรมงานระบบสาธารณูปโภค  
(Facility  Management  Fundamental) 

ระหว่างวันท่ี  7 – 8  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2563 
เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม อาคาร วสท. 

จัดโดย  สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) 
 

  
 ในปัจจุบันน้ีอาคารสูง โรงแรม โรงงานและโรงพยาบาล ได้มีการก่อสร้างขึ้นมามากมาย ในประเทศ แต่ในด้าน
วิศวกรรมงานระบบยังไม่สามารถท่ีจะผลิตบุคลากรออกมารองรับได้เพียงพอกับความต้องการท่ีมีการขยายตัวอย่าง
รวดเร็วน้ัน หมายความว่า บุคลากรในด้านวิศวกรรมงานระบบยังต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ท่ีมีการพัฒนาและออกแบบมา
เพื่อให้เอ้ืออ านวย กับการบริการกับลูกค้าและสร้างความพึ่งพอใจกับลูกค้าอีกด้วย  
 

 ดังน้ัน ในหลักสูตรน้ีจึงเป็นหลักสูตรในการเรียนรู้ ขั้นพื้นฐานวิศวกรรมงานระบบท้ังหมด เพื่อจะได้เข้าใจถึง 
อุปกรณ์ เครื่องมือวัด การท างานของอุปกรณ์ และเครื่องจักร วิธีการดูแลเครื่องจักร การท า PM และการเขียน
รายงานต่าง ๆ รวมไปถึงแนวทางในการบริหารวิศวกรรมงานระบบเบ้ืองต้น เป็นต้น  

 
ประโยชน์ท่ีจะได้รับ คุณสมบัติผู้สมัคร 

1. เข้าในการท างานในแต่ละระบบได้เป็นอย่างดี  

2. สามารถค านวณข้ันพ้ืนฐานวิศวกรรมงานระบบได้  

3. สามารถน าไปใช้ประโยชน์กับการท างานได้จริง  

4. เข้าใจข้ันตอนการท างานของอปุกรณ์และเครื่องจักร  
 

 ผู้ที่ยังไม่มีประสบการณ์ด้าน Facility มาก่อน   

 จบการศึกษาใหม่ระดับ ปวส หรือ ปริญญาตรี  

 ผู้ที่เก่ียวข้องเรียนรู้เพ่ิมเติม  

 

       
 ว ิทยากรโดย   อ.จมุพล  เกียรตสิวุรรณ ์

 
ผ ู้จัดการฝ่ายบ ารุงรักษา (Maintenance Manager) 
IBM  Storage Product Thailand  
Hitachi Global Storage Technologies (Thailand) 
มีประสบการณ์งานด้านภาคอุตสาหกรรมมากกวา่ 20 ปี 
และเป็นวิทยากรให้กับองค์กรชั้นน าทั่วประเทศ 

  



ก ำหนดกำร 

วันเสาร์ท่ี 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 
08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน 
09.00 – 16.30 น.  
Module 1 : พ ื้นฐานงานระบบไฟฟา้ 
-พื้นฐานของระบบไฟฟา้  
-อธิบายการท างานภาพรวมระบบไฟฟา้เช่น หม้อแปลงไฟฟา้, ACB  
และมอเตอร์ไฟฟา้ เป็นต้น 

-กรณีศึกษา 
-การค านวณพื้นฐานระบบไฟฟา้  
-การจัดท าคู่มือมาตรฐานในการท างาน ( SOP ) 
-กรณีศึกษาเชิงปฏิบัติ 
-การบ ารุงรักษาระบบไฟฟา้ 
-การออกแบบใบตรวจเช็คงานระบบไฟฟา้ ( PM )  
-กรณีศึกษาเชิงปฏิบัติ 
-การจัดท าโครงการอนุรักษ์พลงังาน   
-กรณีศึกษาเชิงปฏิบัติ  
 

Module 2 : พ ื้นฐานงานระบบปรบัอากาศ 
-พื้นฐานและชนิดของระบบเคร่ืองปรับอากาศ   
-อธิบายการท างานภาพรวมระบบเคร่ืองปรับอากาศ  
-กรณีศึกษา 
-การค านวณหาประสิทธิภาพระบบเคร่ืองปรับอากาศ  
-การจัดท าคู่มือมาตรฐานและการออกแบบใบตรวจเช็ค 
-กรณีศึกษาเชิงปฏิบัติ 
-แนวทางในการบ ารุงรักษาระบบเคร่ืองปรับอากาศ 
-การจัดท าโครงการอนุรักษ์พลงังาน   
-กรณีศึกษา 

 

วันอาทิตย์ท่ี 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 
08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน 
Module 3 : พ ื้นฐานงานระบบสขุาภบิาล 
-พื้นฐานของระบบสุขาภิบาล   
-อุปกรณ์พื้นฐานระบบสุขาภิบาล เช่น ชนิดของวาลว์ และ ปั๊ม เป็นต้น  
-หลักการท างานพร้อมวธิีการอ่านแบบ as build drawing  
ระบบ สุขาภิบาล  

-กรณีศึกษา 
-การจัดท าคู่มือมาตรฐานและการออกแบบใบตรวจเช็ค 
-กรณีศึกษาเชิงปฏิบัติ : ตัวอย่างจริงอาคารสูง - workshop  
-วิธีการบ ารุงรักษาระบบสุขาภิบาล  
-กรณีศึกษา 

Module 4 : พ ื้นฐานงานระบบปอ้งกนัอคัคภียั   
-พื้นฐานของระบบป้องกันอัคคีภยั    
-อุปกรณ์พื้นฐานระบบป้องกันอัคคภีัย เช่น smoke & heat 
detector และ jockey pump  เป็นต้น  

-หลักการท างานระบบป้องกันอัคคภีัย เช่น ระบบ Ansul , 
ระบบดับเพลิง เป็นต้น 

-วิธีการอ่านแบบ as build drawing  และสัญญา
ลักษณ์  
-กรณีศึกษา : ตัวอย่างจริงจากอาคารสูง  
-การจัดท าคู่มือมาตรฐานและการออกแบบใบตรวจเช็ค 
-กรณีศึกษาเชิงปฏิบัติ : ตัวอย่างจริงในการท า workshop  
-วิธีการบ ารุงรักษาระบบป้องกันอัคคีภยั   
-กรณีศึกษา  

 
  

PDU 18 หน่วย 

 



 

ใบสมัคร 
การอบรมเร่ือง พ้ืนฐานวิศวกรรมงานระบบสาธารณูปโภค (Facility Management Fundamental) รุ่นท่ี 7 
 ระหว่างวันท่ี 7 – 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุม อาคาร วสท. 
 จัดโดย   สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

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

เลขที่ .......... หมู่ที่ ............. อาคาร  ......................  ซอย   .......................  

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

จังหวัด ....................  รหัสไปรษณยี์.....................โทรศัพท ์............................  

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

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

เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษ ี ............................   ส านักงานใหญ ่   สาขา .....................  

ขอส ารองรายช่ือเข้าร่วมอบรมดังต่อไปน้ี   (กรุณาเขียนช่ือ-นามสกุลตัวบรรจง เพ่ือความถูกต้องของวุฒิบัตร) 

1)  ชื่อ – นามสกุล   .....................................  เลขที่สมาชกิ วสท. ......................  

2)  ชื่อ – นามสกุล   .....................................  เลขที่สมาชกิ วสท. ......................  

3)  ชื่อ – นามสกุล   .....................................  เลขที่สมาชกิ วสท. ......................  

อัตราค่าลงทะเบียน  
    (อัตราน้ีรวมภาษีมูลค่าเพ่ิม 7%, ค่าอาหารกลางวัน,อาหารว่าง,เอกสารประกอบบรรยาย และวสท.ได้รับการยกเว้นภาษหัีก ณ ท่ีจ่าย 3%) 

 สมาชิก วสท./นศ.ป.ตร ี    4,800  บาท/ท่าน  
 ข้าราชการ/พนกังานรฐัวสิาหกจิ    5,500  บาท/ท่าน  
 บุคคลทั่วไป      6,500  บาท/ท่าน  

 

การช าระเงิน 
เช็ค        สั่งจ่ายสมาคมวศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ 
โอนเงิน  เข้าบัญชเีงนิฝากออมทรพัยข์อง สมาคมวิศวกรรมสถานแหง่ประเทศไทยฯ   

 ธนาคารไทยพาณชิย ์ สาขาสี่แยกศรีวรา เลขที่ 140-2-30221-6  
 ธนาคารกรงุเทพ  สาขาสุรวงศ ์ เลขที่ 147-4-32388-6 

หมายเหตุ:  กรณีโอนเงินเงินเข้าบัญชีธนาคาร กรุณาแฟกซ์หลักฐานการช าระเงิน พร้อมระบุชื่อผู้เขา้อบรมที่อยู่ในการออกใบเสร็จสง่มาที่ 
          โทรสาร 0-2184-4597-8 หรือถ่ายรูปใบโอนแล้วส่ง E-mail มาที่ supannee@eit.or.th  
 

 

สนใจเขา้รบัการอบรมหรือตอ้งการข้อมลูเพิม่เติมตดิตอ่ คุณสุพรรณยี์ แสนภักด ี
Tel:(02)184-4600 ถึง 9 ต่อ 538, FAX:(02)184-4662  E-mail : supannee@eit.or.th , Website : www.eit.or.th 
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