
หลกัสตูรการธบรมเรืธ่น 

ทผถทกรรมบรผหารธาใาร เอืธ่ใทามปลธดภัฬและประหฬดัอลันนาน 
ระหทา่นทนัทฝ่  20 – 21 อฤษภาใม อ.ถ. 2564  
ณ หธ้นประชุม ธาใาร ทสท. 

จัดโดฬ  สถาบนัทผถทอัฒน ์ทผถทกรรมสถานแหน่ประเทถโทฬ ในอระบรมราชูปถัมภ ์
               

 
หลักการและเหตุผล 

ปัจจุบันมีอาคารที่มีพื้นที่ใช้สอยขนาดใหญ่สร้างขึ้นเป็นจ านวนมากหากอาคารไม่ได้รับการบริหารจัดการอย่างถูกต้องกจ็ะท า
ให้เกิดอันตรายกับผู้ใช้งานอาคารจ านวนมาก ดังนั้น จึงตอ้งมีการบริหารจัดการความเสี่ยงท่ีมีอย่างถูกต้องเพ่ือให้เกิดความ
ปลอดภัยแก่ผู้ใช้งานและทรัพย์สิน 

นอกจากนี้อาคารขนาดใหญ่ยังมีค่าใช้จ่ายด้านพลังงานงานสูงมาก การออกแบบอาคารสมัยใหม่มักจะติดตั้งเทคโนโลยีที่
ซับซ้อนมากยิ่งขึ้นเพื่อการประหยัดพลังงาน อาคารจึงควรได้รับการบริหารจัดการด้านการใช้พลังงานให้ใช้เทคโนโลยีท่ีติดตั้งมากับ
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 

  

เนืธ้หาในการธบรม 
ใทามรู้เบืธ้นต้นในการบรผหารธสันหารผมทรัอฬ์และการบรผหารใทามเสฝ่ฬน 
การบรผหารจัดการอลันนาน   การบรผหารการบ ารุนรักษา   การบรผหารใทามปลธดภัฬ 
 
 

 

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

วิศวกรรมบริหารอาคารได้อย่างราบรื่น 
 
 

วิทยากรโดย นายจักรพันธ์  ภวงัคะรัตน ์        
ปัจจุบนัท างานที่ Jones Lang LaSalle ในต าแหนง่ Director รับผดิชอบงานดา้นการบรหิาร
ทรพัยส์ิน (Property and Asset Management) จบการศกึษา ปริญญาตร ีวศิวกรรมศาสตรบ์ัณฑติ 
จากจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ปรญิญาโทบรหิารธรุกจิอสังหารมิทรัพย ์จากมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  
และอดีตประธาน คณะกรรมการวชิาการสาขาเครือ่งกล วิศวกรรมสถานแหง่ประเทศไทย ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ ประจ าป ีพ.ศ. 2551-2553 และ 2554-2556 , อดตีนายกสมาคมวิศวกรรมปรบัอากาศ
แหง่ประเทศไทย ประจ าป ี2560-2561, Member ASHRAE, Board of Governor ASHRAE 
Thailand Chapter, รองประธานสถาบันอาคารเขียวไทย, และได้รบัใบอนุญาตประกอบวชิาชีพ 
วุฒวิิศวกรเครือ่งกล วก.813 



 

 ก าหนดการ  

ทันอฤหสับดฝทฝ่ 20 อฤษภาใม อ.ถ.2564 
 

08.30 ลงทะเบียน 
08:40-09:00 ทดสอบความรู ้
09:00-10:30 ความรูเ้บือ้งต้นการบริหารอสงัหารมิทรัพย์ 

 8 ขัน้ตอนการพฒันาอสังหาริมทรัพย์ 
 หน้าที่ของงานบริหารอสงัหารมิทรัพย์ 
 ความรูเ้บือ้งต้นบัญชีรายรับรายจ่าย ในการบรหิารอสังหาริมทรัพย์ 
 การจัดท างบประมาณ Capital Expense (CapEx) และ Operating Expense(OpEx) 

10:30-10:45 พักรบัประทานอาหารว่าง 
10:45-12:00 การบรหิารความเสี่ยงในงานบริหารอาคาร 

 การตรวจวัดความเสีย่ง Likelihood VS. Consequence 
 แผนจัดการความเสี่ยง (Risk Management Plan) 
 เครือ่งมือในการจดัการความเสี่ยง (Risk Management Tools) 

12:00-13:00 รับประทานอาหารกลางวัน 
13:00-14:30 การประหยัดพลงังานและการลดค่าใชจ้่าย 

 มาตรฐานการจดัการพลงังาน 
 รายงานการใชพ้ลงังาน 
 การปฏบิัตติามกฎหมายอนุรกัษพ์ลังงานส าหรบัอาคาร 
 อาคารเขยีว 

 เทคโนโลยีและการประหยดัพลงังาน 
 การเดนิระบบผลิตน้ าเยน็ส าหรบัระบบปรบัอากาศใหป้ระหยัดพลังงานมากทีสุ่ด 
 การควบคมุอตัโนมตัิระบบจา่ยน้ าเยน็ 
 การปรบัตัง้ระบบ VAV เพือ่การประหยัดพลงังาน 
 ศักยภาพในการประหยัดพลงังานส าหรบัเครือ่งสูบน้ าและพดัลม 
 การประหยัดพลงังานในระบบไฟฟ้าแสงสว่าง 

14:30-14:45 พักรบัประทานอาหารว่าง 
14:45-16:30 การบรหิารการบ ารุงรักษา 

 การบ ารุงรักษาเชงิปอ้งกัน V.S. การบ ารงุรกัษาเชิงแกไ้ข 
 การบ ารุงรักษาที่ได้ประโยชนส์งูสุด (Optimum Maintenance) 
 การทดสอบและการบ ารงุรกัษาเชิงคาดการณ์ 

 
 
 
 
 

PDU 18 หน่วย 
 



 

 
 
 

ทันถกุร์ทฝ่ 21 อฤษภาใม อ.ถ.2564 
 

09:00-10:30 การบ ารุงรักษาเชงิปอ้งกัน (ตอ่) 
 การจัดท าโปรแกรมการบ ารุงรกัษาเชงิปอ้งกัน 

o ข้อมลูอปุกรณ ์
o Outsource V.S. In-House Staffing 
o โปรแกรมคอมพวิเตอร์บริหารการบ ารงุรกัษา (Computerized 

Maintenance Management System, CMMS) 
 การวิเคราะห์ความตอ้งการก าลังคน (Labor Needs Analysis) 
 การตรวจติดตามการบ ารุงรักษา (Preventive Maintenance Monitoring) 

10:30-10:45 พักรบัประทานอาหารว่าง 
10:45-12:00 การบรหิารความปลอดภยั 

 ความปลอดภยัดา้นอัคคีภยั 
o งานระบบวิศวกรรมทีเ่กีย่วข้อง เชน่ ระบบแจง้เตือน ระบบดบัเพลิง ระบบควบคุมควนั 
o เส้นทางอพยพ (Means of Egress) 
o การเตรียมพร้อมกอ่นเกดิเหตแุละการป้องกนัเหตุ 
o การบรหิารจดัการระหวา่งเกดิเหตแุละการประสานงานกบัพนกังานดบัเพลงิ 
o การฟื้นฟูอาคารหลงัเกิดเหตุ 

12:00-13:00 รับประทานอาหารกลางวัน 
13:00-14:30 การบรหิารความปลอดภยั (ตอ่) 

 ความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้ม 
o กฎหมายความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
o เจ้าหนา้ทีค่วามปลอดภัย (จป.) 
o ความไม่ปลอดภยัทีพ่บบ่อยและแนวทางป้องกนั 
o อาชวีอนามัยและคณุภาพอากาศในอาคาร 

14:30-14:45 พักรบัประทานอาหารว่าง 
14:45-16:00 การบรหิารความปลอดภยั (ตอ่) 

 ความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้ม (ต่อ) 
 การรักษาความปลอดภัย (Security) 

o นโยบายการรักษาความปลอดภยั 
o การรักษาความปลอดภัยโดยใชค้นและใชเ้ทคโนโลยเีชน่ CCTV และ Access 

Control 
16:00-16:20 ถาม-ตอบ-ปิดการอบรม 

 

ข้อปฏิบัติกรณีการยกเลกิ อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ทั้งในและต่างประเทศ และได้ช าระเงินค่าลงทะเบียนก่อนล่วงหน้า 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 

“วิศวกรรมบรหิารอาคาร เพือ่ความปลอดภัยและประหยดัพลังงาน” รุน่ที่ 9 

วันที่ 20 - 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  ณ ห้องประชุม อาคาร วสท. 

จัดโดย สถาบันวศิวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแหง่ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 

ท่ีอยู ่(หนว่ยงาน/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.  .....................................  

อัตราค่าลงทะเบียน 
(อัตรานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, ค่าอาหารกลางวัน, อาหารว่าง, เอกสารประกอบบรรยาย และ วสท.ได้รับการยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%) 
 สมาชิก วสท.       5,000  บาท/ท่าน 

 ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ    6,000  บาท/ท่าน 

 บุคคลท่ัวไป      7,000  บาท/ท่าน 

****ฟรี สมาชกิ วสท. 1 ป ี ส าหรบัทา่นที่ช าระคา่ลงทะเบยีนในอตัราบคุคลทัว่ไป  
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมคัรสมาชกิได้ที ่ www.eit.or.th และยืน่เอกสารในวนัอบรมเทา่นั้น*** 

 

การช าระเงนิ 

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 

 

สนใจเข้ารับการอบรมติดต่อ คุณสพุรรณีย์  แสนภักด ี

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

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


