
 

การจดัฝึกอบรมหลกัสตูร 

 “ผ ูต้รวจสอบอาคาร” 

จดัโดย สถาบนัวิศวกรรมป้องกนัอคัคีภยั คณะวิศวกรรมศาสตร ์

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ 

หลกัการและเหตผุล 

ดว้ยไดม้กีารออกกฎกระทรวงก าหนดคุณสมบตัิเฉพาะของผูต้รวจสอบ หลกัเกณฑก์ารขอขึน้
ทะเบยีน และการเพกิถอนการขึน้ทะเบยีนเป็นผูต้รวจสอบ และหลกัเกณฑก์าร ตรวจสอบอาคาร พ .ศ. 
2548 ตามพ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  เพื่อใหเ้กดิความปลอดภยัต่อชวีติและทรพัยส์นิของเจา้ของ
อาคารและสาธารณชน โดยกฎกระทรวงดงักล่าวไดก้ าหนดคุณสมบตัขิองผูต้รวจสอบอาคารประการหน่ึงว่า 
ผูต้รวจสอบตอ้งผ่านการฝึกอบรมจากสถาบนัฝึกอบรมทีไ่ดร้บัการรบัรองหลกัสตูรเกีย่วกบัวธิกีาร
ตรวจสอบสภาพอาคารและอุปกรณ์ประกอบของอาคารจากคณะกรรมการควบคุมอาคาร  

สถาบนัวศิวกรรมป้องกนัอคัคภียั มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์ไดเ้ลง็เหน็ถงึความส าคญัของการ
ตรวจสอบอาคารเพื่อใหเ้กดิความปลอดภยัต่อชวีติและทรพัยส์นิของเจา้ของอาคารและสาธารณชน 
ประกอบดว้ยมคีวามพรอ้มทัง้ทางดา้นบุคลากรและสถานทีใ่นการจดัการอบรม ทางสถาบนัฯ จงึมโีครงการที่
จะจดัการอบรมผูต้รวจสอบอาคารขึน้   โดยการอบรมจะจดัขึน้ที่  มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์วทิยา
เขตบางเขน เพื่อรองรบัผูท้ีต่อ้งการจะขึน้ทะเบยีนเป็นผูต้รวจสอบอาคาร โดยหลกัสตูรการฝึกอบรมทีจ่ะ
จดัขึน้น้ีเน้นการตรวจสอบสภาพการใชอ้าคารดว้ยสายตา หรอืเครือ่งมอืวดัพืน้ฐานเท่านัน้ ซึง่เหมาะกบั
วศิวกรและสถาปนิกทีม่ใีบอนุญาตประกอบวชิาชพีตัง้แต่ระดบัภาคขีึน้ไปหรอืบุคคลทัว่ไปทีส่นใจ  

วตัถปุระสงค ์

1. เพื่อใหผู้เ้ขา้อบรมเขา้ใจถงึวธิกีารตรวจสอบสภาพอาคาร สามารถวเิคราะหห์าตน้เหตุทีจ่ะน าไปสู่
การเกดิความไมป่ลอดภยัต่อชวีติ รา่งกายและทรพัยส์นิ อนัเน่ืองจากสภาพอาคารและอุปกรณ์
ประกอบของอาคาร รวมทัง้ระบบบรหิารจดัการ 

2. เพื่อใหผู้เ้ขา้อบรมทีม่คีุณสมบตัทิีส่ามารถขึน้ทะเบยีนเป็นผูต้รวจสอบได ้และผ่านการอบรมหลกัสตูรน้ี
และผ่านการสอบตามเกณฑท์ีก่ าหนด สามารถจดทะเบยีนเป็นผูต้รวจสอบได้ 

3. เพื่อใหก้ารตรวจสอบอาคารเป็นมาตรฐานเดยีวกนั โดยใชร้ายการตรวจสอบและคู่มอืการตรวจสอบที่
เป็นมาตรฐานเดยีวกนัทัง้ประเทศ 

คณุสมบติัของผูส้มคัร 
ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมตอ้งมคีุณสมบตัอิยา่งหนึ่งอยา่งใด  ดงันี้  
1. วศิวกรทีข่ ึน้ทะเบยีนการประกอบวชิาชพีกบัสภาวศิวกร  
2. สถาปนิกขึน้ทะเบยีนการประกอบวชิาชพีกบัสภาสถาปนิก  
3. ผูด้แูลอาคาร เจา้ของอาคาร หรอืบุคคลทีส่นใจเรือ่งความปลอดภยัของอาคาร  
    

วฒิุบตัร 
        ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมตอ้งเขา้อบรมเป็นเวลาอยา่งน้อยรอ้ยละ 80 ของเวลาการอบรมภาควชิาการ 
และรอ้ยละ 100 ของเวลาการอบรมภาคปฏบิตั ิจะไดร้บัวุฒบิตัร  จากสถาบนัวศิวกรรมป้องกนัอคัคภียั  
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์และยงัไดร้บัคะแนน CPD จากสภาวศิวกรดว้ย   
 



ขอบเขตเนื้อหาวชิา 

อยา่งน้อยตอ้งประกอบไปดว้ยภาควชิาการรวม 33 ชัว่โมง และภาคปฏบิตัริวม 12 ชัว่โมง ดงันี้  
ภาควชิาการ ประกอบดว้ยหมวดวชิาต่างๆ 3 หมวด คอื 
1. จรรยาบรรณและกฎหมาย       ใชเ้วลา 6 ชัว่โมง  
    ก-01 จรรยาบรรณวศิวกรและสถาปนิก และขอบเขตหน้าทีข่องผูต้รวจสอบ  3 ชัว่โมง  
    ก-02 กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบังานวศิวกรรมและสถาปตัยกรรม    3 ชัว่โมง  
2. หลกัการและแนวทางการตรวจสอบอาคาร     ใชเ้วลา 6 ชัว่โมง  
    น-01 หลกัการและแนวทางการตรวจสอบอาคาร     6 ชัว่โมง  
3. แนวทางการตรวจสอบสภาพอาคารและอุปกรณ์ประกอบอาคาร   ใชเ้วลา 21 ชัว่โมง  
    ต-01 แนวทางการตรวจสอบความมัน่คงแขง็แรงของอาคาร    3 ชัว่โมง 
    ต-02 แนวทางการตรวจสอบระบบบรกิารและอ านวยความสะดวก   3 ชัว่โมง  
    ต-03 แนวทางการตรวจสอบระบบสุขอนามยัและสิง่แวดลอ้ม    3 ชัว่โมง  
    ต-04 แนวทางการตรวจสอบระบบป้องกนัและระงบัอคัคภียั    6 ชัว่โมง  
    ต-05 แนวทางการตรวจสอบสมรรถนะของระบบและอุปกรณ์ต่างๆของอาคาร 

เพื่ออพยพผูใ้ชอ้าคาร        3 ชัว่โมง  
    ต-06 แนวทางการตรวจสอบระบบการบรหิารจดัการความปลอดภยัในอาคาร   3 ชัว่โมง 
               รวมเวลาภาควชิาการ    33 ชัว่โมง 
ภาคปฏบิตั ิประกอบดว้ย    
    ป-01 การตรวจสอบสภาพ และระบบความปลอดภยั    ใชเ้วลา 6 ชัว่โมง  
    ป-02 การวเิคราะหข์อ้มลู และการสรปุผลการตรวจสอบ   ใชเ้วลา 6 ชัว่โมง  
               รวมเวลาภาคปฏบิตัิ    12 ชัว่โมง 
      ใชเ้วลาทัง้สิน้    45 ชัว่โมง  
 
 
ภาควิชาการ                                                                                     ใช้เวลา 33 ชัว่โมง 

1.จรรยาบรรณและกฎหมาย 

ก – 01 จรรยาบรรณวิศวกรและสถาปนิกและขอบเขตหน้าท่ีของผูต้รวจสอบ  3  ชัว่โมง  

วตัถุประสงค ์เพื่อใหม้คีวามเขา้ใจ บทบาท ขอบเขตหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของผูต้รวจสอบ  

เนื้อหา 

1. กฎหมายว่าดว้ยวศิวกร และกฎหมายว่าดว้ยสถาปนิก 

2. จรรยาบรรณวศิวกร และสถาปนิก 

3. กรณศีกึษาในการรกัษาจรรยาบรรณและการกระท าทีผ่ดิต่อจรรยาบรรณวศิวกรและ

สถาปนิก 

4. บทบาท ขอบเขตหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของผูต้รวจสอบ 



วธิกีารอบรม บรรยาย อภปิราย ตอบขอ้ซกัถาม 

ก – 02 กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบังานวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม   3  ชัว่โมง  

วตัถุประสงค ์เพื่อใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกบักฎหมายเรือ่งความปลอดภยั  

เนื้อหา 

1.  กฎหมายว่าดว้ยการควบคุมอาคาร 

2. กฎหมายว่าดว้ยโรงงาน 

3. กฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและระงบัอคัคภียั 

4. กฎหมายว่าดว้ยความปลอดภยัในการท างาน 

วธิกีารอบรม บรรยาย  ตอบขอ้ซกัถาม 

2. หลกัการและแนวทางการตรวจสอบอาคาร  

น – 01 หลกัการและแนวทางการตรวจสอบอาคาร      6  ชัว่โมง  

วตัถุประสงค ์เพื่อใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจ เกีย่วกบัแนวทางการตรวจสอบสภาพอาคาร และเจตนารมณ์
ของกฎหมายตรวจสอบสภาพอาคาร 
เนื้อหา 

1. การใชคู้่มอืการตรวจสอบ 

2. มาตรฐานการตรวจสอบทีใ่ชอ้า้งองิ 

3. เกณฑก์ารตรวจสอบอาคาร 

4. ขอ้มลูทีส่ าคญัในการรายงานการตรวจสอบ 

5. การวเิคราะหข์อ้มลู 

6. การสรปุผลการตรวจสอบ 

7. รปูแบบและวธิกีารเขยีนรายงาน 

8. ตวัอยา่งรายงานตรวจสอบอาคาร 

9. การเตรยีมตวัก่อนการออกตรวจสอบ 

10. ทกัษะการน าเสนอผลการตรวจสอบ 

11. การประเมนิผลการตรวจสอบ 

12. การท าแผนปฏบิตักิารตรวจบ ารงุรกัษาและคู่มอืปฏบิตักิารตามแผนการตรวจบ ารงุรกัษา  

13. แผนการตรวจสอบอาคารประจ าปีและแนวทางการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบอาคาร

ประจ าปี 

วธิกีารอบรม บรรยาย อภปิราย ตอบขอ้ซกัถาม 

3. แนวทางการตรวจสอบอาคาร และอปุกรณ์ประกอบของอาคาร 



ต – 01 แนวทางการตรวจสอบความมัน่คงแขง็แรงของอาคาร  3  ชัว่โมง  
วตัถุประสงค ์เพื่อใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกบัความมัน่คงแขง็แรงของอาคาร และแนวทางวธิกีาร 
และเทคนิคการตรวจสอบ 
เนื้อหา 

1. ความรูท้ ัว่ไปเกีย่วกบัความมัน่คงแขง็แรงของอาคาร 
2. แนวทางการตรวจสอบการต่อเตมิดดัแปลงปรบัปรงุอาคาร 
3. แนวทางการตรวจสอบการเปลีย่นน ้าหนกับรรทุกบนพืน้ทีอ่าคาร  
4. แนวทางการตรวจสอบการเปลีย่นสภาพการใชอ้าคาร 
5. แนวทางการตรวจสอบการเปลีย่นวสัดุก่อสรา้งหรอืวสัดุตกแต่งอาคาร 
6. แนวทางการตรวจสอบการช ารดุสกึหรอของอาคาร 
7. แนวทางการตรวจสอบการวบิตัขิองโครงสรา้งอาคาร 
8. แนวทางการตรวจสอบการทรดุตวัของอาคาร 
วธิกีารอบรม บรรยาย อภปิราย ตอบขอ้ซกัถาม 
 

ต – 02 แนวทางการตรวจสอบระบบบริการและอ านวยความสะดวก   3  ชัว่โมง 
วตัถุประสงค ์เพื่อใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกบัระบบบรกิารและอ านวยความสะดวก และแนวทาง
วธิกีารและเทคนิคในการตรวจสอบ 
เนื้อหา 

1.  ความรูท้ ัว่ไปเกีย่วกบัระบบลฟิต ์และแนวทางการตรวจสอบ 
2. ความรูท้ ัว่ไปเกีย่วกบัระบบบนัไดเลื่อน และแนวทางการตรวจสอบ 
3. ความรูท้ ัว่ไปเกีย่วกบัระบบไฟฟ้า และแนวทางการตรวจสอบ 
4. ความรูท้ ัว่ไปเกีย่วกบัระบบปรบัอากาศ และแนวทางการตรวจสอบ  
วธิกีารอบรม บรรยาย  ตอบขอ้ซกัถาม 
 

ต – 03 แนวทางการตรวจสอบระบบสขุอนามยัและส่ิงแวดล้อม   3  ชัว่โมง 
วตัถุประสงค ์เพื่อใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกบัระบบสุขอนามยัและสิง่แวดลอ้ม และแนวทาง และ
แนวทางวธิกีารและเทคนิคในการตรวจสอบ 
เนื้อหา 

1.  ความรูท้ ัว่ไปเกีย่วกบัระบบประปา และแนวทางการตรวจสอบ  
2. ความรูท้ ัว่ไปเกีย่วกบัระบบระบายน ้าเสยีและระบบบ าบดัน ้าเสยี  และแนวทางการตรวจสอบ  
3. ความรูท้ ัว่ไปเกีย่วกบัระบบระบายน ้าฝน  และแนวทางการตรวจสอบ  
4. ความรูท้ ัว่ไปเกีย่วกบัระบบจดัการมลูฝอย  และแนวทางการตรวจสอบ  
5. ความรูท้ ัว่ไปเกีย่วกบัระบบระบายอากาศ  และแนวทางการตรวจสอบ  
6. ความรูท้ ัว่ไปเกีย่วกบัระบบควบคุมมลพษิทางอากาศและเสยีง  และแนวทางการตรวจสอบ  
วธิกีารอบรม บรรยาย  ตอบขอ้ซกัถาม 
 

ต – 04 แนวทางการตรวจสอบระบบป้องกนัและระงบัอคัคีภยั    6  ชัว่โมง 

วตัถุประสงค ์เพื่อใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกบัระบบป้องกนัและระงบัอคัคภียั  และแนวทางวธิกีาร
และเทคนิคในการตรวจสอบ 



เนื้อหา 
1.  ความรูท้ ัว่ไปเกีย่วกบับนัไดหนีไฟ และทางหนีไฟ และแนวทางการตรวจสอบ  

2. ความรูท้ ัว่ไปเกีย่วกบัเครือ่งหมายและไฟป้ายทางออกฉุกเฉิน  และแนวทางการตรวจสอบ 

3. ความรูท้ ัว่ไปเกีย่วกบัระบบระบายควนัและควบคุมการแพรก่ระจายของควนั  และแนวทาง

การตรวจสอบ 

4. ความรูท้ ัว่ไปเกีย่วกบัระบบไฟฟ้าส ารองฉุกเฉิน  และแนวทางการตรวจสอบ 

5. ความรูท้ ัว่ไปเกีย่วกบัระบบลฟิตด์บัเพลงิ  และแนวทางการตรวจสอบ 

6. ความรูท้ ัว่ไปเกีย่วกบัระบบสญัญาณแจง้เหตุเพลงิไหม ้ และแนวทางการตรวจสอบ  

7. ความรูท้ ัว่ไปเกีย่วกบัระบบการตดิตัง้อุปกรณ์ดบัเพลงิ  และแนวทางการตรวจสอบ  

8. ความรูท้ ัว่ไปเกีย่วกบัระบบการจา่ยน ้าดบัเพลงิ เครือ่งสบูน ้าดบัเพลงิ และหวัฉีดน ้าดบัเพลงิ  

และแนวทางการตรวจสอบ 

9. ความรูท้ ัว่ไปเกีย่วกบัระบบดบัเพลงิอตัโนมตั ิ และแนวทางการตรวจสอบ 

10. ความรูท้ ัว่ไปเกีย่วกบัระบบป้องกนัฟ้าผ่า  และแนวทางการตรวจสอบ 
วธิกีารอบรม บรรยาย  ตอบขอ้ซกัถาม 
 

ต – 05 แนวทางการตรวจสอบสมรรถนะของระบบและอปุกรณ์ต่างๆของอาคาร 3  ชัว่โมง  
วตัถุประสงค ์เพื่อใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัสมรรถนะของระบบและอปุกรณ์ต่างๆของอาคาร 
เพื่ออพยพผูใ้ชอ้าคาร และแนวทาง วธิกีารและเทคนิคในการตรวจสอบ 
เนื้อหา 

1.  ความรูท้ ัว่ไปเกีย่วกบัสมรรถนะบนัไดหนีไฟและทางหนีไฟ  และแนวทางการตรวจสอบ  
2. ความรูท้ ัว่ไปเกีย่วกบัสมรรถนะเครือ่งหมายและไฟป้ายทางออกฉุกเฉิน และแนวทางการ

ตรวจสอบ 
3. ความรูท้ ัว่ไปเกีย่วกบัสมรรถนะระบบสญัญาณแจง้เหตุเพลงิไหม ้และแนวทางการตรวจสอบ  
วธิกีารอบรม บรรยาย  ตอบขอ้ซกัถาม 
 

ต – 06 แนวทางการตรวจสอบระบบการบริหารจดัการความปลอดภยัในอาคาร 3  ชัว่โมง  
วตัถุประสงค ์เพื่อใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัระบบการบรหิารจดัการความปลอดภยัในอาคาร  
และแนวทาง วธิกีารและเทคนิคในการตรวจสอบ 
เนื้อหา 

1. ความรูท้ ัว่ไปเกีย่วกบัแผนการป้องกนัและระงบัอคัคภียัในอาคาร   และแนวทางการ
ตรวจสอบ 

2. ความรูท้ ัว่ไปเกีย่วกบัแผนการซอ้มอพยพผูใ้ชอ้าคาร และแนวทางการตรวจสอบ  
3. ความรูท้ ัว่ไปเกีย่วกบัแผนการบรหิารจดัการเกีย่วกบัความปลอดภยัในอาคาร และแนวทาง

การตรวจสอบ 
4. ความรูท้ ัว่ไปเกีย่วกบัแผนการบรหิารจดัการของผูต้รวจสอบอาคาร  และแนวทางการ

ตรวจสอบ 
วธิกีารอบรม บรรยาย  ตอบขอ้ซกัถาม 



 

ภาคปฏิบติัการ                                                                                   ใช้เวลา 12 ชัว่โมง 

ป – 01 การตรวจสอบสภาพและระบบความปลอดภยั    6 ชัว่โมง  
วตัถุประสงค ์ เพื่อใหม้คีวามรู ้ ความเขา้ใจเกีย่วกบัวธิกีารตรวจสอบในสถานทีจ่รงิ การบนัทกึอยา่งมี
ประสทิธภิาพและชดัเจน 
เนื้อหา 

1. การตรวจสอบและตรวจวดัอาคารตวัอยา่งจรงิ 
2. การตรวจสอบแบบแปลนจรงิ 
3. แนะน าวธิกีาร  เตรยีมความพรอ้ม ขัน้ตอนการตรวจสอบ 
4. การบนัทกึขอ้มลู 
5. การประสานงานรว่มกบัวศิวกร หรอืสถาปนิกในการวเิคราะหแ์ละค านวณ  
วธิกีารอบรม การสาธติ การแบ่งกลุ่มใหอ้ภปิราย และน าเสนอ 
 

ป – 02 การวิเคราะหข้์อมลู และการสรปุผลการตรวจสอบ    6 ชัว่โมง  
วตัถุประสงค ์ เพื่อใหม้คีวามรู ้ ความเขา้ใจเกีย่วกบัวธิกีารน าขอ้มลูจากการบนัทกึมาวเิคราะห ์การ
ประเมนิผล และรายงานผลการตรวจสอบอยา่งมปีระสทิธภิาพและชดัเจน  
เนื้อหา 

1. การวเิคราะห ์ ประเมนิผล 
2. การสรปุผลการตรวจสอบ 
3. กจิกรรมสมมตุกิารตรวจสอบอาคารดา้นความปลอดภยัและการป้องกนัอคัคภียั  
วธิกีารอบรม การสาธติ การแบ่งกลุ่มใหอ้ภปิราย  และน าเสนอ 

 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะไดร้บั 

ภาควชิาการ 

 ไดร้บัความรูเ้ชงิวชิาการ เช่น กฎหมายและมาตรฐานทีเ่กีย่วขอ้ง จรรยาบรรณผูต้รวจสอบ 

วชิาการดา้นความปลอดภยั และวชิาการป้องกนัอคัคภียั เป็นตน้ รวมถงึวธิแีละแนวทางการตรวจสอบ

การใชอ้าคารและตรวจสอบเอกสาร ไดแ้ก่ แผนการตรวจสอบ การซ่อมบ ารงุ การจดัองคก์ร คู่มอืแผน

ฉุกเฉิน การจดัซอ้มหนีไฟ และการต่อสูแ้ละระงบัอคัคภียัเป็นตน้ ใหส้ามารถน าไปปฏบิตังิานดา้นการ

ตรวจสอบสภาพและระบบความปลอดภยัของอาคารไดจ้รงิ 

ภาคปฏบิตั ิ

 ท าใหเ้กดิทกัษะ เกดิความเขา้ใจไดอ้ยา่งลกึซึง้ และสามารถน าประสบการณ์ไปประยกุตใ์ชใ้น

แนวทางเดยีวกนั ซึง่รวมถงึการจดบนัทกึการตรวจสอบ การบนัทกึขอ้มลู การวเิคราะหข์อ้มลู การ

สรปุผล การเขยีนรายงาน และการประเมนิผลการตรวจสอบ ก่อใหเ้กดิจตินาการ มองเหน็ปญัหาและ

อุปสรรคทีม่โีอกาสทีจ่ะพบในการตรวจสอบจรงิ 



      

ทมีวทิยากร 

วนั 
เดอืน 
ปี 

 

เวลา หวัขอ้การอบรม วทิยากร หน่วยงาน 

 09.00-12.00 หลกัการและแนวทางการตรวจสอบอาคาร อ.พชิติ  เจรญิกาศ ผูเ้ชีย่วชาญจากภาครฐั 

13.00-16.00 หลกัการและแนวทางการตรวจสอบอาคาร ดร.บณัฑติ  ประดบัสขุ กรรมการสภาสถาปนิก 

 09.00-12.00 กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบังานวศิวกรรมและ
สถาปตัยกรรม 

อ.ชชัวาลย ์ คุณค ้าช ู  กรรมการสภาวศิวกร 

13.00-16.00 จรรยาบรรณวศิวกรและสถาปนิก และขอบเขตหน้าที่
ของผูต้รวจสอบ 

ดร.ไกร  ตัง้สง่า อุปนายกสภาวศิวกร 

 

 09.00-12.00 แนวทางการตรวจสอบระบบป้องกนัและระงบัอคัคภียั รศ.สรุพล   พฤกษพานิช 

ผศ.ดร.พลกฤต กฤชไมตรี 

อาจารยภ์าควชิา
วศิวกรรมเครื่องกล มก. 

และอาจารยส์อน ป.โท 
วิศวกรรมป้องกนัอคัคีภยั 

13.00-16.00 แนวทางการตรวจสอบระบบป้องกนัและระงบัอคัคภียั รศ.ดร.สรุชยั  รดาการ อาจารยภ์าควชิา
วศิวกรรมเครื่องกล มก. 

และอาจารยส์อน ป.โท 
วิศวกรรมป้องกนัอคัคีภยั 

 09.00-12.00 แนวทางการตรวจสอบระบบบรกิารและอ านวยความ
สะดวก 

ผศ.สวุทิย ์ เจมิสวสัดพิงษ ์ อาจารยภ์าควชิา
วศิวกรรมไฟฟ้า มก. 

13.00-16.00 แนวทางการตรวจสอบระบบบรกิารและอ านวยความ
สะดวก 

รศ.สรุพล   พฤกษพานิช 

ผศ.ดร.พลกฤต กฤชไมตรี 

อาจารยภ์าควชิา
วศิวกรรมเครื่องกล มก. 

และอาจารยส์อน ป.โท 
วิศวกรรมป้องกนัอคัคีภยั 

 09.00-12.00 แนวทางการตรวจสอบระบบการบรหิารจดัการความ
ปลอดภยัในอาคาร 

อ.ปราโมทย ์ คลา้ยเชย ผูเ้ชีย่วชาญจาก
ภาคเอกชน 

13.00-16.00 แนวทางการตรวจสอบระบบสขุอนามยัและสิง่แวดลอ้ม รศ.ดร.สรุชยั  รดาการ อาจารยภ์าควชิา
วศิวกรรมเครื่องกล มก. 

และอาจารย์สอน ป.โท 

วิศวกรรมป้องกนัอคัคีภยั 

 09.00-12.00 แนวทางการตรวจสอบระบบความมัน่คงแขง็แรงของ
อาคาร 

ศ.ดร.สวุมิล สจัจวาณิชย ์

รศ.ดร.สนัต ิชนิานุวตัวิงศ ์

อาจารยภ์าควชิาวศิวกรรม
โยธา มก. 



13.00-16.00 แนวทางการตรวจสอบสมรรถนะของระบบและอุปกรณ์
ต่างๆ ของอาคารเพื่ออพยพผูใ้ชอ้าคาร 

รศ.ดร.ณฐัศกัดิ ์ บุญม ี อาจารยภ์าควชิา
วศิวกรรมเครื่องกล มก. 

และอาจารยส์อน ป.โท 
วิศวกรรมป้องกนัอคัคีภยั 

อ.ปราโมทย ์ พรหมรกัษ์ ผูเ้ชีย่วชาญจาก
ภาคเอกชน 

 09.00-12.00 การตรวจสอบสภาพ และระบบความปลอดภยั 
(ภาคปฏบิตั)ิ 

 

 

ทมีวทิยากร 13.00-16.00 การตรวจสอบสภาพ และระบบความปลอดภยั 
(ภาคปฏบิตั)ิ 

 09.00-12.00 การวเิคราะหข์อ้มลู และการสรุปผลการตรวจสอบ 
(ภาคปฏบิตั)ิ 

13.00-16.00 การวเิคราะหข์อ้มลู และการสรุปผลการตรวจสอบ 
(ภาคปฏบิตั)ิ 

หมายเหตุ  วทิยากร และวนัเวลาอาจเปลีย่นแปลงได ้

 

 

 


