
สมาคมวศิวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย      
 AIR - CONDITIONING  ENGINEERING  ASSOCIATION OF THAILAND. 
487 อาคาร ว.ส.ท. ซอยรามคาํแหง 39(เทพลีลา) แขวงพลบัพลา เขตวงัทองหลาง กรุงเทพฯ 10310           
โทรศพัท.์02-318-4119, 02-318-4123 โทรสาร. 02-318-4120  E-Mail :info@acat.or.th http://www.acat.or.th        
                                                                                 Co-organized by 

 

                                                                                                                              

                               

สัมมนาวิชาการ ครั'งที) 1/2557 
เรื)อง  “การบริหารจดัการทรัพยากรอาคาร” (Facility Management) 

ณ ห้องโพรามา ชั'น @A  โรงแรม ดเิอมเมอรัลด์  ถนนรัชดาภิเษก 
วนัพุธ ที) @I มนีาคม JKKL 

 

 
หลกัการและเหตุผล ...            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หลกัการและเหตุผล 

อาคารสถานทีKหรือทรัพยากรกายภาพขององคก์ร ไม่วา่จะเป็นภาครัฐหรือเอกชน เป็นปัจจยัสาํคญัในประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล รวมทั[งภาพลกัษณ์ขององคก์ร การทีKจะมีอาคารสภาพดี และใชป้ระโยชน์ไดอ้ยา่งเตม็ทีK ทาํใหภ้าระงานและค่าใชจ่้ายดา้นอาคาร
สถานทีKเพิKมมากขึ[น จาํเป็นตอ้งมีการดาํเนินการดา้นอาคารสถานทีK ทั[งในระดบัปฏิบติัการ และระดบับริหารจดัการอยา่งเป็นระบบ 

ในปัจจุบนัการปฏิบติังานดา้นนี[ไดรั้บการยอมรับในต่างประเทศวา่เป็นงานทีKตอ้งมีองคค์วามรู้ความเฉพาะ และตอ้งมีผูเ้ชีKยวชาญ
เป็นผูด้าํเนินการความรู้และหลกัการทีKเป็นพื[นฐานในการปฏิบติังานดา้นนี[ คือ Facility Management (FM) หรือการบริหารทรัพยากร
กายภาพ ซีKงจะไดป้ระโยชน์สูงสุดกบัการจดัการตั[งแต่การเริKมทาํโครงการ การคดัเลือกผูท้าํงาน การก่อสร้าง การปรับแต่งระบบ ไปจนถึง
การวางแผนการบาํรุงรักษา Facility Management (FM) หรือการบริหารทรัพยากรกายภาพ หมายถึง กระบวนการทาํงาน บริหารจดัการ 
กาํกบัการใชแ้ละดูแลซ่อมบาํรุงอาคารและทรัพยากรกายภาพ ไดแ้ก่ สิKงก่อสร้าง อุปกรณ์อาคาร อุปกรณ์สาํนกังาน สถานทีKและ
สภาพแวดลอ้ม ใหมี้ความพร้อมและตอบสนองการใชง้าน เอื[อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อผูใ้ชแ้ละเจา้ของอาคาร โดยกาํหนดใหกิ้จกรรมและ
เป้าหมายขององคก์รเป็นศูนยก์ลาง อาคารเป็นเครืKองมือสนบัสนุนองคก์รในการเพิKมประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในทางปฏิบติัถือเป็น
การบูรณาการการปฏิบติังานดา้นอาคารสถานทีKทั[งเชิงปฏิบติัการและบริหารจดัการทั[งหมดเขา้ดว้ยกนั โดยประยกุตห์ลกัวชิาการบริหาร
จดัการสมยัใหม่ การทาํงานเนน้ในเรืKองการบริหารจดัการทรัพยากรทีKเป็นกายภาพและงานปฏิบติัการทีKเกีKยวขอ้ง ครอบคลุมตั[งแตเ่มืKออาคาร
เริKมใชง้านไปจนถึงสิ[นสุดความตอ้งการทีKจะใชง้านอาคารต่อไป 
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 สมาคมวศิวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย เลง็เห็นวา่ การบริหารจดัการทรัพยากรอาคาร (Facility Management) เป็น
ประโยชน์ต่อสมาชิกของสมาตมทีKจะศึกษาและหาโอกาสดาํเนินธุรกิจ ทั[งดา้นระบบประกอบอาคารเช่น ระบบปรับอากาศ ระบบไฟฟ้า 
ระบบสุขาภิบาล ระบบลิฟต ์ และสิKงอาํนวยความสะดวก ซีKงเป็นปัจจยัพื[นฐานในการทาํงานของทุกอาคารและองคก์ร การใชอ้าคารสถานทีK
จะตอ้งพิจารณาถึง ความตอ้งการดูแลบาํรุงรักษา ความตอ้งการงานบริการอาคาร ความตอ้งการงบประมาณ ความตอ้งการใหใ้ชป้ระโยชน์
ไดสู้งสุด ความตอ้งการปรับปรุงปรับเปลีKยน และความจาํเป็นในการรักษาและลดผลกระทบต่อสิKงแวดลอ้ม สมาคมจึงไดจ้ดัการสมัมนาขึ[น
ในหวัขอ้ การบริหารจดัการทรัพยากรอาคาร (Facility Management) โดยสมาคมไดเ้ชิญผูท้รงคุณวฒิุทางดา้นนี[มาเป็นวทิยากร  
 

ผู้เกี)ยวข้องที)ควรเข้าฟังการสัมมนา 

j. วศิวกรและช่างเทคนิคประจาํอาคาร 
k. สถาปนิก วศิวกรทีKปรึกษา บริษทับริหารโครงการ บริษทัดูแลรักษาและบาํรุงรักษาระบบและสิKงอาํนวยความสะดวก 
l. ผูรั้บเหมาและตวัแทนจาํหน่ายสินคา้ 
m. เจา้ของกิจการ นกัพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์
n. นกัวชิาการ 
o. ผูที้Kสนใจหาความรู้ใหท้นัเทคโนโลยใีนปัจจุบนั 

 
ผลที)คาดว่าจะได้รับ 
1. การก่อสร้างอสงัหาริมทรัพยแ์ละอาคาร/สถานทีK (Real Estate and Building Construction) 
 มีการจดัการและการวางแผนทีKเป็นระบบมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  
2. งานดูแลอาคารและการใชง้านอาคาร (Building Maintenance and Operation) เป็นไปดว้ยความระเบียบ เรียบร้อยและเกิดความ

ปลอดภยัต่อผูใ้ชส้อยอาคาร 
3. งานการวางแผนการใชท้รัพยากรอาคาร (Facility Planning) คาํนึงถึงสิKงแวดลอ้ม การประหยดัและการอนุรักษพ์ลงังาน 
4. งานบริหารจดัการองคก์รทัKวไป (Administrative Service) มีกระบวนการใชบุ้คลากรทีKมีความรู้ ความสามารถและปริมาณคนทีK

เหมาะสมกบังาน 
5. งานวเิคราะห์และบริหารจดัการงบประมาณ (Budgeting and Analysis) มีความชดัเจนและควบคุมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
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จักรพนัธ์   ภวงัคะรัตน์  
             ปัจจุบนัทาํงานทีK Jones Lang LaSalle Management Limited (www.joneslanglasalle.co.th) ตาํแหน่ง Director รับผิดชอบ
งานดา้นการบริหารอสงัหาริมทรัพย ์(Property and Asset Management) คุณจกัรพนัธ์ จบการศึกษา ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์
บณัฑิต จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ปริญญาโทบริหารธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์จากมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ เคยทาํงานทีKบริษทั อี
อีซี จาํกดั (www.eec.co.th) ตั[งแต่ปี พ.ศ. 2535 ในตาํแหน่งวิศวกรเครืKองกล จนถึง พ.ศ. 2552 ในผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ สาํหรับ
ทางดา้นองคก์รวิชาชีพ ในปัจจุบนัคุณจกัรพนัธ์ เป็นอุปนายก สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย, President-Elect 
ASHRAE Thailand Chapter, รองประธานสถาบนัอาคารเขียวไทย และไดรั้บใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม วฒิุวิศวกร
เครืKองกล วก.{jl 

 
กาํหนดการ 
สัมมนาวิชาการ ครั'งที) 1/2557 
เรื)อง  “การบริหารจดัการทรัพยากรอาคาร” (Facility Management) 
ณ ห้องโพรามา ชั'น Jโรงแรม ดิเอมเมอรัลด์  ถนนรัชดาภิเษก 
วนัพุธ ที) @I มนีาคม JKKL 
 

|{.|| – |~.|| น.  ลงทะเบียน 
|~.|| – |~.jn น.  พิธีเปิด 
   โดย...ผศ.ดร.ตุลย ์   มณีวฒันา   
                                          นายกสมาคมวศิวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย 
|~.jn – j|.30 น. .  การบริหารจดัการทรัพยากรอาคาร (Facility Management): การจดัการพื[นทีK สถานทีK สาํหรับ

สภาพแวดลอ้มในอนาคต 

10.30 – 10.45 น.  พกัดืKม นํ[ าชา / กาแฟ 
10.45 – 12.00 น.  นวตักรรมและเทคโนโลยขีองระบบวศิวกรรม ในอาคาร 

jk.|| – jl.00 น.  พกัรับประทานอาหารกลางวนั 
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13.00 – 14.45 น.  การดาํเนินการจดัการทรัพยากรอาคารอยา่งเป็นรูปธรรม 
   ก. FM ในประเทศไทย มุมมอง ใครบา้งทีKเกีKยวขอ้งและเราอยูต่รงไหน 
   ข. FM กบั การบริหาร ค่าก่อสร้าง การสูญเสีย แผนเวลาของโครงการ การประสานงานกบัฝ่ายต่างๆทีK

เกีKยวขอ้ง การใชง้านและการดูแลรักษา 
    
jm.45 – j5.00  น.   พกัดืKม นํ[ าชา / กาแฟ 
j5.00 – j6.00 น.   ค. FM ประสิทธิผล แนวโนม้ในอนาคต และกรณีศึกษา:  
   Green Facility - อาคารอนุรักษสิ์Kงแวดลอ้มและพลงังาน 
   Healthy Facility - อาคารตอ้งอยูแ่ลว้มีสุขภาพดี ไม่ป่วยไข ้
   Facility in Crisis - อาคารป้องกนัวกิฤต 

jo.||-jo.jn น.   ตอบขอ้ซกัถาม 

16.15 – 16.30 น.  พิธีปิด 
                                              โดย... คุณชาติชาย  พิสุทธิบริบูรณ์   
 President ASHRAE Thailand Chapter 

 

-------------------------------------------------------------------------- 
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ใบสมคัรสัมมนาวชิาการ ครั'งที) 1/2557 
เรื)อง  “การบริหารจดัการทรัพยากรอาคาร” (Facility Management) 

ณ ห้องโพรามา ชั'น @A  โรงแรม ดเิอมเมอรัลด์  ถนนรัชดาภิเษก 
วนัพุธ ที) @I มนีาคม JKKL 

 

 
 ชืKอ …………………………..……..นามสกลุ…………………….…….…………….………เลขสมาชิก……………………. 

 บริษทั…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ทีKอยู(่ในการออกใบเสร็จ)……………………………………………………………………………………………………….. 

 โทรศพัท…์………………………..….โทรสาร………………..…….… มือถือ......................................................................... 

 E-mail………………………………..………………………………………………………………………………………….. 

      เลขที�สมาชิกสภาวิศวกร(ถ้ามี).....................................................เลขที�ใบอนุญาตสภาวิศวกร(ถ้ามี).............................................. 

      (กรุณากรอกเลขสมาชิกสภาวิศวกรให้ครบถ้วน  เนื�องจากจะมีผลต่อคะแนน CPD ของท่าน) 

อตัราค่าลงทะเบียน                                        ชําระเงินภายในชําระเงินภายใน  1144  มีนาคม JKKLมีนาคม JKKL           ชําระเชําระเงินหลงั งินหลงั   1144  มีนาคม JKKLมีนาคม JKKL            

� สมาชิก ACAT / ASHRAE Thailand                    � ราคา 2,000 บาท                            � ราคา 2,400  บาท 
� บุคคลทัKวไป                     � ราคา 2,400 บาท                            � ราคา 2,800 บาท                                 

�หมายเหตุ  
1. อตัราค่าลงทะเบียนขา้งตน้ รวมค่าภาษีมลูค่าเพิKม�%   ค่าเอกสาร-ซีดี การบรรยาย , อาหารวา่ง , อาหารกลางวนั เรียบร้อยแลว้ 
2. สมาคมไม่อยูใ่นข่ายทีKตอ้งถูกหกัภาษี ณ ทีKจ่าย l% 
3. พเิศษสุด! ท่านทีKชาํระค่าลงทะเบียนในอตัราบุคคลทัKวไปท่านสามารถใชสิ้ทธิ� สมคัรสมาชิกสมาคมฯ j ปี (มลูค่า m|| บาท)ไดฟ้รีทนัที  

ดาวน์โหลดใบสมคัรไดที้K www.acat.or.th 
4. สมาคมเป็นองคก์รแม่ข่าย ของสภาวศิวกร มีหนา้ทีKในการจดักิจกรรมการพฒันาวิชาชีพวศิวกรรมอยา่งต่อเนืKอง ใหก้ารรับรองกิจกรรม และ

จาํนวนหน่วยพฒันา(PDU) ของกิจกรรมการพฒันาวิชาชีพวิศวกรรมอย่างต่อเนืKอง สามารถออกใบรับรองการเขา้ร่วมกิจกรรมการพฒันา
วชิาชีพวศิวกรรมอยา่งต่อเนืKองได ้ 

5. กรณีทีKสมาชิกลงทะเบียนเขา้ร่วมงาน  และใหบุ้คคลทัKวไปมาแทนในวนังาน ผูที้Kมาแทนจะตอ้งชาํระเงินเพิKมในอตัราบุคคลทัKวไป 
6. กรณีโอนเงินผา่นบญัชีธนาคารหรือตู ้ATM ท่านสามารถยนืยนัการชาํระเงินของท่านไดโ้ดยส่ง SMS ไปยงัมือถือหมายเลข |{{-{m|-ln�~ 
7. ติดต่อขอรายละเอียดไดที้K คุณอรวรรณ , คุณกุลิสรา โทร. |k-lj{-mjj~ , |k-lj{-mjkm 

วิธีการชําระเงิน  
 � เงินสด ณ ทีKทาํการสมาคมฯ                       
 � เช็คสัKงจ่าย “สมาคมวศิวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย” 
        � โอนเงินเขา้บญัชีธนาคารกสิกรไทย  สาขา โลตสั ทาวน์อินทาวน์   
   บญัชี “สมาคมวศิวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย”  เลขทีKบญัชี  omm - k - j|�nm - o   

กรณีโอนเงินเขา้บญัชีเรียบร้อยแลว้ กรุณาแฟ็กซ์เอกสารการชาํระเงินพร้อมระบุรายละเอียดชืKอ-ทีKอยูใ่นการออกใบเสร็จทีKถูกตอ้ง 
โดยแนบใบนาํฝากมาพร้อมกบัใบสมคัรทีKหมายเลขแฟ็กซ์ |k-lj{-mjk| 


