
 

 

                                                                                             
  

 
 

หลักสูตรการอบรมออนไลน์เรื่อง 

พื้นฐานวิศวกรรมงานระบบสาธารณูปโภค  รุ่นที่ 9 

(Facility  Management  Fundamental) 

ระหว่างวันที่ 3 – 4 กรกฎาคม 2564 

เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม อาคาร วสท. 

จัดโดย  สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) 
 

  
 ในปัจจุบันนี้อาคารสูง โรงแรม โรงงานและโรงพยาบาล ได้มีการก่อสร้าง

ขึ้นมามากมาย ในประเทศ แต่ในด้านวิศวกรรมงานระบบยังไม่สามารถท่ีจะ

ผลิตบุคลากรออกมารองรับได้เพียงพอกับความต้องการที่มีการขยายตัวอย่าง

รวดเร็วนั้น หมายความว่า บุคลากรในด้านวิศวกรรมงานระบบยังต้องเรียนรู้สิ่ง

ใหม่ๆ ท่ีมีการพัฒนาและออกแบบมาเพ่ือให้เอื้ออ านวย กับการบริการกับลูกค้า

และสร้างความพ่ึงพอใจกับลูกค้าอีกด้วย  

 

 ดังนั้น ในหลักสูตรนี้จึงเป็นหลักสูตรในการเรียนรู้ ขัน้พื้นฐานวศิวกรรม

งานระบบทัง้หมด เพ่ือจะได้เข้าใจถึง อุปกรณ์ เครื่องมือวัด การท างานของ

อุปกรณ์ และเครื่องจักร วิธีการดูแลเครื่องจักร การท า PM และการเขียน

รายงานต่าง ๆ รวมไปถึงแนวทางในการบริหารวิศวกรรมงานระบบเบื้องต้น 

เป็นต้น  
 

ประโยชน์ทีจ่ะไดร้บั คณุสมบัตผิูส้มคัร 

1. เข้าในการท างานในแต่ละระบบได้

เป็นอย่างดี  

2. สามารถค านวณขั้นพื้นฐานวิศวกรรม

งานระบบได้  

3. สามารถน าไปใช้ประโยชน์กับการ

ท างานได้จริง  

4. เข้าใจขั้นตอนการท างานของอุปกรณ์

และเครื่องจักร  

 

 ผู้ที่ยังไม่มีประสบการณ์ด้าน Facility 

มาก่อน   

 จบการศึกษาใหม่ระดับ ปวส หรือ 

ปริญญาตรี  

 ผู้ที่เกี่ยวข้องเรียนรู้เพิ่มเตมิ  

 



       
 วทิยากรโดย   อ.จุมพล  เกยีรตสุิวรรณ์ 

 

ผูจ้ดัการฝ่ายบ ารุงรักษา (Maintenance Manager) 
IBM  Storage Product Thailand  
Hitachi Global Storage Technologies (Thailand) 
มีประสบการณ์งานดา้นภาคอุตสาหกรรมมากกวา่ 20 ปี 
และเป็นวิทยากรใหก้บัองคก์รชั้นน าทัว่ประเทศ 

  



ก ำหนดกำร 

วนัเสาร์ท่ี 3 กรกฎาคม 2564 
08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน 
09.00 – 16.30 น.  

Module 1 : พืน้ฐานงานระบบไฟฟ้า 
-พ้ืนฐานของระบบไฟฟ้า  
-อธิบายการท างานภาพรวมระบบไฟฟ้าเช่น หมอ้แปลงไฟฟ้า, ACB  
และมอเตอร์ไฟฟ้า เป็นตน้ 

-กรณีศึกษา 
-การค านวณพ้ืนฐานระบบไฟฟ้า  
-การจดัท าคู่มือมาตรฐานในการท างาน ( SOP ) 
-กรณีศึกษาเชิงปฏิบติั 
-การบ ารุงรักษาระบบไฟฟ้า 
-การออกแบบใบตรวจเช็คงานระบบไฟฟ้า ( PM )  
-กรณีศึกษาเชิงปฏิบติั 
-การจดัท าโครงการอนุรักษพ์ลงังาน   
-กรณีศึกษาเชิงปฏิบติั  
 

Module 2 : พืน้ฐานงานระบบปรับอากาศ 
-พ้ืนฐานและชนิดของระบบเคร่ืองปรับอากาศ   
-อธิบายการท างานภาพรวมระบบเคร่ืองปรับอากาศ  
-กรณีศึกษา 
-การค านวณหาประสิทธิภาพระบบเคร่ืองปรับอากาศ  
-การจดัท าคู่มือมาตรฐานและการออกแบบใบตรวจเช็ค 
-กรณีศึกษาเชิงปฏิบติั 
-แนวทางในการบ ารุงรักษาระบบเคร่ืองปรับอากาศ 
-การจดัท าโครงการอนุรักษพ์ลงังาน   
-กรณีศึกษา 

 

วนัอาทิตยท่ี์ 4 กรกฎาคม 2564 
08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน 
Module 3 : พืน้ฐานงานระบบสุขาภิบาล 
-พ้ืนฐานของระบบสุขาภิบาล   
-อุปกรณ์พ้ืนฐานระบบสุขาภิบาล เช่น ชนิดของวาลว์ และ ป๊ัม เป็น
ตน้  
-หลกัการท างานพร้อมวิธีการอ่านแบบ as build drawing  
ระบบ สุขาภิบาล  

-กรณีศึกษา 
-การจดัท าคู่มือมาตรฐานและการออกแบบใบตรวจเช็ค 
-กรณีศึกษาเชิงปฏิบติั : ตวัอยา่งจริงอาคารสูง - workshop  
-วิธีการบ ารุงรักษาระบบสุขาภิบาล  
-กรณีศึกษา 

Module 4 : พืน้ฐานงานระบบป้องกนัอคัคีภัย   
-พ้ืนฐานของระบบป้องกนัอคัคีภยั    
-อุปกรณ์พ้ืนฐานระบบป้องกนัอคัคีภยั เช่น smoke & heat 

detector และ jockey pump  เป็นตน้  
-หลกัการท างานระบบป้องกนัอคัคีภยั เช่น ระบบ Ansul , 
ระบบดบัเพลิง เป็นตน้ 

-วิธีการอ่านแบบ as build drawing  และสญัญาลกัษณ์  
-กรณีศึกษา : ตวัอยา่งจริงจากอาคารสูง  
-การจดัท าคู่มือมาตรฐานและการออกแบบใบตรวจเช็ค 
-กรณีศึกษาเชิงปฏิบติั : ตวัอยา่งจริงในการท า workshop  
-วิธีการบ ารุงรักษาระบบป้องกนัอคัคีภยั   
-กรณีศึกษา  

 

  



 

ใบสมัครการอบรมออนไลน์เร่ือง  
พ้ืนฐานวิศวกรรมงานระบบสาธารณูปโภค (Facility Management Fundamental) รุ่นท่ี 9 
ระหว่างวันท่ี 3 – 4 กรกฎาคม 2564  ณ ห้องประชุม อาคาร วสท. 
จัดโดย   สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

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

เลขที ่........... หมูท่ี ่............... อาคาร  ........................  ซอย   ..........................  

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

จังหวดั ......................  รหัสไปรษณีย ์...................... โทรศพัท ์...............................  

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

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

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษ ี ..............................   ส านักงานใหญ ่   สาขา ........................  

ขอส ารองรายช่ือเข้าร่วมอบรมดังต่อไปน้ี   (กรุณาเขียนช่ือ-นามสกุลตัวบรรจง เพ่ือความถูกต้องของวุฒิบัตร) 

1)  ชื่อ – นามสกลุ   ........................................  เลขที่สมาชิก วสท.  ........................  

2)  ชื่อ – นามสกลุ   ........................................  เลขที่สมาชิก วสท.  ........................  

อัตราค่าลงทะเบียน   (อัตราน้ีรวมภาษีมูลค่าเพ่ิม 7%, เอกสารประกอบบรรยาย ไฟล์ PDF  และวสท.ได้รับการยกเว้นภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3%) 
 สมาชิก วสท.      2,400  บาท/ท่าน  
 ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ    3,000  บาท/ท่าน  
 บุคคลท่ัวไป      3,000  บาท/ท่าน  

ช าระก่อนวันที่ 1 กรกฎาคม  2564  

เพื่อรับ Meeting ID และ Password เข้าห้องเรียนและเอกสารประกอบการบรรยาย ไฟล์ PDF 
 

การช าระเงิน 

เชค็        สั่งจ่ายสมาคมวิศวกรรมสถานแหง่ประเทศไทยฯ 
โอนเงิน  เขา้บญัชเีงนิฝากออมทรพัยข์อง สมาคมวิศวกรรมสถานแหง่ประเทศไทยฯ   

 ธนาคารไทยพาณชิย ์ สาขาสี่แยกศรวีรา เลขที ่140-2-30221-6  
 ธนาคารกรงุเทพ  สาขาสุรวงศ ์  เลขที ่147-4-32388-6 

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

 

สนใจเขา้รบัการอบรมหรือต้องการขอ้มลูเพิ่มเตมิตดิตอ่ คณุสพุรรณยี ์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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