PDU 18 หน่วย

การอบรมมาตรฐานเชิงปฏิบัติการเรื่อง
“การออกแบบ ติดตั้ง และทดสอบระบบแจงเหตุเพลิงไหม”
ประจําป พ.ศ.2561
รุนที่ 1: วันที่ 15-16 มีนาคม 2561 เวลา 09.00-16.30 น.
รุนที่ 2: วันที่ 2-3 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00-16.30 น.
ณ หองประชุม 1 ชั้น 4 อาคาร วสท. ซอยรามคําแหง 39
จัดโดย คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟา
วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ
หนังสือมาตรฐานระบบแจ้ งเหตุเพลิงไหม้ วสท.
ราคาเล่มละ บาท

หลักการและเหตุผล
เพื่อใหวิศวกรที่ทํางานเปนผูออกแบบ ผูควบคุมงาน ผูรับเหมาติดตั้ง และผูดูแลระบบแจงเหตุเพลิงไหม มี
ความเขาใจเกี่ยวกับความรูพื้นฐานวิทยาการดานอัคคีภัย เพื่อใหเกิดความเขาใจอยางแทจริงในหลักการของการออกแบบ การ
ติดตั้ง และการทดสอบ รวมไปถึงการเลือกอุปกรณตรวจจับที่เหมาะสมกับแตละกิจกรรมการใชอาคาร ผูเขารับการอบรมจะมี
ความรู ความเขาใจถึงที่มาของการกําหนดระยะหางที่ตั้งของอุปกรณตรวจจับ อุปกรณแจงเหตุ และอุปกรณประกอบระบบ
รวมทั้งการเดินสายสัญญาณ เพื่อใหระบบแจงเหตุเพลิงไหมทํางานอยางมีประสิทธิภาพ และลดการเกิดการทํางานผิดพลาด
(Fault Alarm) นอกจากนี้ จะเปนการเสริมทักษะในดานการตรวจสอบภายหลังการติดตั้งเสร็จ รวมทั้งการทดสอบระบบและ
อุปกรณ ตามมาตรฐาน วสท. และสภาวิศวกร รวมทั้งการฝกภาคปฏิบัติในการออกแบบระบบแจงเหตุเพลิงไหม
วัตถุประสงค
1. เพื่อเผยแพรมาตรฐาน วิธีการนําไปใช และถายทอดประสบการณที่ถูกตองในการทํางานเกี่ยวกับระบบแจงเหตุ เพลิงไหม
2. เพื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะวิ ธีคิดกระบวนการพิ จ ารณา และความรู ค วามเข าใจของผูป ฏิบั ติ งานในการออกแบบ ติ ด ตั้ ง และ
ทดสอบระบบแจงเหตุเพลิงไหม
3. เพื่อพัฒนาวิชาชีพของวิศวกรใหมีคุณภาพในระดับวิศวกรอาเซียน
คุณสมบัติของผูเขารวมอบรม
1. วิศวกรไฟฟา และชางไฟฟา
2. วิศวกรที่ทํางานเกี่ยวกับระบบปองกันอัคคีภัย หรือความปลอดภัย
3. เจาหนาที่ปลอดภัยในสถานประกอบการ
4. ขาราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ / เจาพนักงานทองถิ่นที่เกี่ยวของ
3 บุคคลทั่วไป และนิสิต / นักศึกษา
คณะวิทยากร
 ผศ.ถาวร อมตกิตติ์
 นายพิชญะ จันทรานุวัฒน
 นายสวง กิตติสิริพันธุ
 นายสุวัฒน บุญศักดิ์สกุล
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กําหนดการ
รุนที่ 1: วันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม 2561
รุนที่ 2: วันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม 2561
09:00–12:15 น. ขอกําหนดระบบแจงเหตุเพลิงไหม ตาม
มาตรฐาน วสท.
- การจัดการและการแบงพื้นที่เพื่อปองกันอัคคีภัย
- อุปกรณตรวจจัดและแจงเหตุเพลิงไหม
- แผงควบคุมและไฟฟาในระบบแจงเหตุเพลิงไหม
- ระบบและการติดตั้ง
- แหลงจายไฟและแบตเตอรี่
- การตรวจสอบระบบ
วิทยากร ผศ.ถาวร อมตกิตติ์
12:15–13:15 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13:15–16:30 น. เทคนิคการออกแบบระบบแจงเหตุ
เพลิงไหมเชิงปฏิบัติการ
- การลุกลามของเพลิงไหม และกรณีศึกษา
- การคํานวณเวลาในการอพยพ และการตรวจจับ
เพลิงไหม
- กฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวของ
- การออกแบบ และติดตั้งระบบแจงเหตุเพลิงไหม
- พฤติกรรมมนุษยในเหตุเพลิงไหม
วิทยากร นายพิชญะ จันทรานุวัฒน

รุนที่ 1: วันศุกรที่ 16 มีนาคม 2561
รุนที่ 2: วันศุกรที่ 3 สิงหาคม 2561
09:00–12:15 น. การติดตั้งอุปกรณและสวนประกอบ
ของระบบแจงเหตุเพลิงไหมเชิง
ปฏิบัติการ
- แผงควบคุมระบบ และอุปกรณประกอบใน
การควบคุม
- การปรับตั้งและกําหนดขั้นตอนการทํางานของ
ระบบที่แผงควบคุม
- การเลือกใชและการติดตั้งสายสัญญาณและ
สายไฟฟา
- การติดตั้งอุปกรณตรวจจับ อุปกรณแจงเหตุ
และวงจรสัญญาณ
- การปรับตั้งการทํางานระบบดวย input /
output matrix
วิทยากร นายสวง กิตติสิริพันธุ
12:15–13:15 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13:15–16:30 น. การตรวจสอบ การทดสอบ และการ
ดูแลรักษาตามมาตรฐาน วสท. และประมวลหลักปฎิบัตฯิ
สภาวิศวกรเชิงปฏิบัติการ
- การตรวจสอบ และทดสอบระบบภายหลังการ
ติดตั้งเสร็จ
- การทดสอบประจําเดือน และประจําป
- การดูแลรักษา เพื่อใหระบบพรอมใชงาน
ตลอดเวลา
- การเตรียมความพรอมในการตรวจสอบอาคาร
- การทดสอบแผงควบคุมระบบ และอุปกรณ
ประกอบ
- การดูแลรักษาอุปกรณตรวจจับ และอุปกรณ
แจงเหตุ
วิทยากร นายสุวัฒน บุญศักดิ์สกุล

** วิทยากรอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม **
สนใจติดตอรายละเอียดไดที่
วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ (สํานักงานใหญ)
เลขที่ 487 ซ.รามคําแหง 39 (เทพลีลา 1) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท 02-184-4600-9 ตอ 521, 522, 525 โทรสาร 0-23192710-1
E-Mail : eit@eit.or.th
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ใบสมัคร

การอบรมมาตรฐานเชิงปฏิบัติการเรื่อง
“การออกแบบ ติดตั้ง และทดสอบระบบแจงเหตุเพลิงไหม”
รุนที่ 1: วันที่ 15-16 มีนาคม 2561 เวลา 09.00-16.30 น.
รุนที่ 2: วันที่ 2-3 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00-16.30 น.
ณ หองประชุม 1 ชั้น 4 อาคาร วสท. ซอยรามคําแหง 39
จัดโดย คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยฯ
** กรุณากรอกขอมูลดวยตัวบรรจงเพื่อความชัดเจน **
ชื่อ – นามสกุล .................................................................................. สมาชิก วสท.เลขที่ ....................... สมาชิกสภาวิศวกร เลขที่ .....................
หนวยงาน (บริษัท / บาน) .......................................................…………………………………………………………………………………………………………………………………….
เลขที่.....................อาคาร..............................................................................ชั้น ...................หมู....................ซอย.............................................
ถนน.................................ตําบล/แขวง..............................อําเภอ/เขต...................................... จังหวัด .......................รหัสไปรษณีย
..........................โทรศัพทมือถือ…………………………………………..……….โทรศัพท .............................................................โทรสาร..........................
E-mail...................................................................................................................................... …………………………………………………………………….
ชื่อผูประสานงาน(ถามี).........................................โทรศัพท (ผูประสานงาน) .............................................E-mail: …………………………………………
เลขที่ประจําตัวผูเสียภาษี ..........................................................................  สํานักงานใหญ  สาขา .................................................... ...
คาลงทะเบียน (อัตรานี้รวม ภาษีมูลคาเพิม่ 7%, คาเอกสาร, คาอาหาร และ วสท.ไดรับการยกเวนภาษีหัก ณ ที่จาย 3%)

ประเภทสมาชิก
 สมาชิก วสท.
 ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ/ บุคคลทั่วไป

จายภายในวันที่ 8 มีค,และ 26 กค.
3,600 บาท / คน
4,000 บาท / คน

จายหลังวันที่ 8 มีค, และ 26 กค.
4,000 บาท / คน
4,500 บาท / คน

การชําระคาลงทะเบียน
 เงินสด ชําระที่ อาคาร วสท. ชั้น 5 (ออกจากลิฟตขวามือ)
 เช็ค
สั่งจาย “สมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ”
 โอนเงิน เขาบัญชีเงินฝากออมทรัพยในนาม
“สมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ”
 ธนาคารไทยพาณิชย สาขาสภากาชาดไทย
เลขที่ 045-2-03026-1
 ธนาคารกรุงเทพ สาขาสุรวงศ
เลขที่ 147-4-32388-6
 ธนาคารกรุงไทย สาขาจามจุรสี แควร
เลขที่ 162-0-09914-4
หมายเหตุ : กรณีโอนเงินเขาบัญชีธนาคาร กรุณาแฟกซสําเนาสลิปเงินโอน พรอมระบุชื่อผูเ ขาอบรม ที่อยูในการออกใบเสร็จ เลขผูเ สียภาษีฯ
สงแฟกซมาที่ 0-2184-4662 หรือ E-mail: eit@eit.or.th
สนใจติดตอรายละเอียดไดที่ : วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ (สํานักงานใหญ)
เลขที่ 487 ซ.รามคําแหง 39 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท 02-184-4600-9 ตอ 521, 525 (ฝายวิชาการ และโครงการ) โทรสาร 0-2184-4662

E-Mail : eit@eit.or.th
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