
**หากช าระเงนิภายในวนัที ่25 สิงหาคม 2565ช าระเพยีงท่านละ 21,000.-บาท** 

 

ใบสมคัรเขา้รว่มการอบรม 
 

หลกัสูตรวศิวกรรมป้องกนัอคัคภียั  
(Fire Protection Engineering) 

รุ่นท่ี 52 
        ระหว่างวนัท่ี 3 กนัยายน 2565 
ถึงวนัท่ี 25 กนัยายน 2565 (วนัเสาร-์อาทิตย)์  
ช่ือหน่วยงาน      
ประเภทธุรกจิ      

ทีอ่ยู่       
       

โทรศัพท์   โทรสาร    
E-mail       

ช่ือผู้เข้าร่วมการอบรม 
1.                       วฒิุการศึกษา          
2.                วฒิุการศึกษา             
ทราบข่าวการอบรมจาก 

  อนิเตอรเ์น็ต     อื่นๆ     
*ส่งใบสมคัรมาที่  e-mail :  fpeilive@gmail.com หรอื

fengrpr@ku.ac.th หรอื  fengsjn@ku.ac.th 

การช าระเงิน 
เงินสด หรือ เช็คขีดคร่อมในนาม “สถาบันวศิวกรรม- 

ป้องกนัอคัคภียั” (Fire Protection Engineering Institute) 

ท่ีสถาบนัวิศวกรรมป้องกนัอคัคีภยั หรือ 

โอนเงินเขา้บญัชีเงินฝากออมทรัพยธ์นาคารทหารไทย 

  สาขายอ่ยมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ช่ือบญัชี "สถาบันวศิวกรรม- 

ป้องกนัอคัคภียั" เลขท่ี 069-2-22806-7 หรือ  

ช าระดว้ยเช็คหนา้งาน 

 
หมายเหตุ ตดิต่อจองห้องพกัได้ที ่KU HOME 

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตบางเขน Tel.02-579-0010-15 
  

    

การอบรมหลกัสูตร 

วศิวกรรมป้องกนัอคัคภียั  
(Fire Protection Engineering) 

รุ่นท่ี 52 
        ระหว่างวนัท่ี 3 กนัยายน 2565 
ถึงวนัท่ี 25 กนัยายน 2565 (วนัเสาร-์อาทิตย)์  
ณ อาคารบญุสม สวุชิรตัน์(อาคาร 9) ชัน้ 2 ห้อง 9204 
คณะวิศวกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
 

 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จดัโดย 
สถาบนัวิศวกรรมป้องกนัอคัคีภยั 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
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ความส าคญั 
 อคัคภียัทีเ่กดิขึน้กบัอาคารสงูและโรงงาน
อตุสาหกรรมนัน้ สรา้งความสญูเสยีทัง้ชวีติและทรพัยส์นิ
จ านวนมหาศาล มผีลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม และ ชือ่เสยีง
ของสถานประกอบการ อาคารและโรงงานทีม่คีวามเสีย่งสงู
ถงึแมจ้ะมมีาตรการในการระงบัอคัคภียั แต่ปจัจยัส าคญั
คอื “การป้องกนั” ซึง่เริม่ตน้ตัง้แต่การออกแบบทางวศิวกรรม 
การตดิตัง้ และการตรวจสอบการท างานของระบบอยูเ่สมอ 
 สถาบนัวศิวกรรมป้องกนัอคัคภียั 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ไดเ้ลง็เหน็ความส าคญัขา้งตน้จงึ
ไดจ้ดัการอบรมหลกัสตูร “วศิวกรรมป้องกนัอคัคภียั” ขึน้
เพือ่ใหผู้เ้กีย่วขอ้งกบังานป้องกนัอคัคภียัไดร้บัความรู ้
ความเขา้ใจทีถ่กูตอ้งตามหลกัการและมาตรฐานการ
ป้องกนัอคัคภียัแบบสากล 
 

วตัถปุระสงค ์
  

เพือ่ใหผู้เ้ขา้รบัการอบรมไดม้คีวามรูค้วามเขา้ใจถงึหลกัการ
ป้องกนัอคัคภียั ระบบแจง้เหตุเพลงิไหม ้และระบบ
ควบคมุควนัไฟ ทฤษฎแีละการออกแบบระบบดบัเพลงิ
อตัโนมตั ิมาตรฐานการป้องกนัอคัคภียั การตรวจสอบ 
การทดสอบของระบบดงักล่าว เพือ่จะน าไปพฒันาและ
ปรบัปรงุวธิกีารด าเนินงาน การบ ารงุรกัษาระบบป้องกนั
อคัคภียั และเขา้ใจในระบบอคัคภียัทีต่ดิตัง้อยา่งถกูตอ้ง 
สามารถป้องกนัปญัหาอคัคภียัไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 

 

คณุสมบติัของผู้สมคัร 
รบัผูจ้บการศกึษาระดบั ปวช., ปวท., ปวส., ปรญิญาตรี

หรอืผูท้ีม่ปีระสบการณ์ในอตุสาหกรรมและตอ้งการเพิม่พนู
ความรูค้วามมัน่ใจในสาขาวศิวกรรมป้องกนัอคัคภียั 

 

วฒิุบตัร 
ผูเ้ขา้รว่มรบัการอบรมซึง่เขา้ รว่มอบรมไมน้่อยกว่า

80% ของระยะเวลาการอบรมทัง้หมดจะได้ รบัวุฒบิตัรหลกัสตูร
วศิวกรรมป้องกนัอคัคภียั  จากสถาบนัวศิวกรรมป้องกนัอคัคภียั  
คณะวศิวกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  
และยงัไดร้บัคะแนน CPDจากสภาวศิวกรดว้ย  
 

การสมคัร 
      สมคัรดว้ยตนเองในวนั และเวลาราชการ ทีส่ถาบนัวศิวกรรม
ป้องกนัอคัคภียั  ณ อาคาร  9 คณะวศิวกรรมศาสตร์  ชัน้ 8 หอ้ง 
9808 สอบถามเพ่ิมเติม ไดท้ี ่ 02-942-8930, 02-942-8389 
หรือ 02-797-0999 ต่อ 1852 www.fpei.ku.ac.th หรือ  

ส่งใบสมคัรมาท่ี e-mail : fpeilive@gmail.com หรือ
fengrpr@ku.ac.th หรือ fengsjn@ku.ac.th 

จ านวนรบั 
รบัจ ากดัจ านวน 40 ท่าน 

ระยะเวลาการอบรม 
อบรมเฉพาะวนัเสารแ์ละวนัอาทติย ์เวลา 9.00 น. – 16.00 น. 

รวมเวลาเรียนทัง้ส้ิน 8วนั 
(บรกิารอาหารกลางวนั / อาหารว่างในช่วงพกั) 

 
 
 

 
 

ค่าลงทะเบียน 

คา่ลงทะเบยีนเขา้รว่มการอบรมท่านละ 22,000  บาท     

พิเศษ เมือ่ช าระเงนิภายในวนัท่ี 25 สิงหาคม 2565 ช าระ

เพยีงท่านละ 21,000 บาท โดยผูเ้ขา้รว่มการอบรม จะไดร้บั
เอกสารประกอบการอบรม พรอ้มอาหารวา่งและอาหารกลางวนั  

สถานทีพ่กั 
- ผูเ้ขา้อบรมทีต่อ้งการทีพ่กัในมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์เบอร ์
โทรศพัท ์Ku Home 02-579-0010-12 หรอื คณะวนศาสตร ์  
02- 5620985, 02942-8655 (ส าหรบัทีพ่กัใหผู้เ้ขา้อบรมไปตดิต่อ 
ประสานงาน และช าระค่าใชจ้่ายดว้ยตนเอง) 

วิชาอบรม 
1.   กฎหมายเกีย่วกบัอคัคภียั 
2.   วทิยาศาสตรอ์คัคภียั 
3.   การถ่ายเทความรอ้น                
4.   มาตรฐานเครื่องสบูน ้าดบัเพลงิ 
5.   การออกแบบระบบทางหนีไฟ 
6.   ระบบดบัเพลงิดว้ยโฟม 
7.   การบรหิารความเสีย่ง(Risk Management) 
8.   ระบบท่อยนื และระบบหวักระจายน ้าดบัเพลงิอตัโนมตั ิ
9.   ระบบป้องกนัฟ้าผ่า 
10. ความรูเ้รื่องลฟิท ์และการช่วยเหลอืผูโ้ดยสารกรณีตดิคา้ง  
       และการอพยพผูโ้ดยสารออกจากลฟิทข์ณะอาคารเกดิเพลงิไหม ้
11.  ระบบแจง้เหตุเพลงิไหม ้  
12.  ระบบควบคุมควนัไฟ 
13.  อคัคภียัในโรงงานอุตสาหกรรม 
14.  ระบบ HVAC กบัระบบป้องกนัอคัคภียั    
15.  อคัคภียักบังานวศิวกรรมโครงสรา้ง 
16.  การประเมนิความเสีย่งในโรงงานอุตสาหกรรมส าหรบั 
การป้องกนัอคัคภียั 
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