
หลักสูตรพัฒนาทักษะ และทดสอบฝมือผูปฏิบัติงาน
เรื่อง “ระบบแจงเหตุเพลิงไหม”

รุนท่ี 1 วันเสารท่ี 8 มิถุนายน 2562 / รุนท่ี 2 วันศุกรท่ี 19 กรกฎาคม 2562
/ รุนท่ี 3 วันศุกรท่ี 16 สิงหาคม 2562

ณ หองศูนยทดสอบและพัฒนาทักษะทางวิศวกรรม การปองกันอัคคีภัย ชั้น 6 อาคาร วสท.
จัดโดย  คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมการปองกันอัคคีภัย วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย (วสท.)

***  รับจํานวน จํากัดเพียง 20 ทาน  ***

หลักการและเหตุผล

การเกิดเหตุเพลิงไหมทําใหเกิดความเสียหายตอชีวิตและทรัพยสิน ซึ่งการเกิดเพลิงไหมดังกลาวอาจจะไม
เกิดข้ึนหากระบบแจงเหตุเพลิงไหมทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ หรือผูดูแลระบบฯ มีความเขาใจและรักษาอุปกรณ
ใหไดคุณภาพพรอมใชงานตลอดเวลา ดวยเหตุนี้การอบรมจึงมุงเนนการอบรมเชิงปฏิบัติการจากระบบอุปกรณจริง
เพ่ือใหผูเขารับอบรมไดทดลองลงมือปฏิบัติดวยตัวเอง ซึ่งจะทําใหเกิดทักษะความชํานาญสามารถแกไขปญหาไดจริง
เม่ือมีปญหาเกิดข้ึนกับระบบฯ และลดการเกิด Fail Alarm ไดอีกดวย

การอบรมนี้ผู เขารับอบรมจะไดลงมือปฏิบัติจากผลิตภัณฑชั้นนําท้ังหมด 4 ผลิตภัณฑคือ SIMPLEX,
NOTIFIER, HOCHIKI และ EDWARDS โดยผูท่ีผานการอบรมจะไดรับวุฒิบัตร EIT STAMP วสท. วุฒิบัตรดังกลาว
เปนท่ียอมรับกันอยางแพรหลาย ซึ่งแสดงใหเห็นวาทานมีความรูความสามารถแกไขปญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึนกับระบบฯ
และดูแลระบบใหมีความพรอมใชงานตลอดเวลา วิศวกรหรือผูดูแลอาคารควรเขาอบรมในครั้งนี้

วัตถุประสงค

1. เพ่ือใหผูเขารับอบรมรับทราบถึง ทฤษฏี กฎหมายและมาตรฐาน NFPA ท่ีเก่ียวของ
2. เพ่ือใหผูเขารับอบรมเขาใจการใชงานแผงควบคุม ฟงกชั่นการทํางาน และสวนประกอบตางๆ ของระบบฯ
3. เพ่ือใหผูเขารับอบรมสามารถตรวจเช็คความผิดปกติ และแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนกับระบบได
4. เพ่ือใหผูเขารับอบรมสามารถดูแล รักษาอุปกรณใหระบบฯ มีความพรอมใชงานตลอดเวลา
5. เพ่ือใหผูเขารับอบรมสามารถประยุกตใชงาน ติดตั้งสายสัญญาณและสายไฟกับอุปกรณเชื่อมตอ รวมกับ

ระบบความปลอดภัยอ่ืนๆ ไดถูกตอง
6. เพ่ือใหผูเขารับอบรมสามารถปรับตั้งระบบ และกําหนดข้ันตอนแจงเหตุใหเหมาะสมกับอาคาร

กลุมเปาหมาย
วิศวกร/ ผูประกอบการดานโรงแรม หางสรรพสินคา โรงพยาบาล/ ผูตรวจสอบอาคาร/ ชางประจําอาคาร/
ผูสนใจในระบบแจงเหตุเพลิงไหม (Fire Alarm System)
รวมท้ังผูท่ีตองการเพ่ิมทักษะการตรวจสอบ ทดสอบระบบแจงเหตุเพลิงไหมกับระบบอุปกรณจริง เพ่ือนําไปตอยอดสู
การทํางานเปนผูตรวจสอบอาคารได



กําหนดการ
08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน
ภาคทฤษฎี (มาตรฐาน)
09.00 – 10.30 น. 1. กฎหมายและมาตรฐานท่ีเกี่ยวของ

- กฎหมายและมาตรฐานท่ีเก่ียวของ
- ประเภทอาคารและสวนประกอบระบบฯ ตามประเภทอาคารตามมาตรฐาน
- ประเภทของสายสัญญาณตางๆ ของระบบฯ

2. หลักการทํางานและสวนประกอบของระบบแจงเหตุเพลิงไหม
- ประเภทของวงจรเริ่มสัญญาณ วงจรระบบแบบ 2 สาย (Class B)

และวงจรระบบแบบ 4 สาย (Class A)
- วงจรระบบแบบระบุเปนโซนอุปกรณ (Conventional System)
- ระบบอุปกรณระบุตําแหนงได (Addressable System)
- ระบบก่ึงอัตโนมัติ (Semi-Addressable System)

3. การทํางานรวมกับระบบความปลอดภัยอ่ืนๆ ในอาคาร
4. การแสดงการทํางานของอุปกรณ (Fire Alarm Matrix)
5. การบํารุงรักษาเพื่อใหระบบพรอมใชงาน

ภาคปฏิบัติ 1_เนื้อหาเพื่อใหทราบถึงชนิดและอุปกรณตางๆ ท้ังหมด 4 ผลิตภัณฑ คือ SIMPLEX, NOTIFIER,
HOCHIKI และ EDWARDS
10.30 – 12.00 น. 1. หลักการทํางานและการใชงานแผงควบคุม

2. ชนิดของอุปกรณของระบบ เชน modules, addressable devices, conventional
devices,

3. วงจรและการติดตัง้สายสัญญาณกับอุปกรณ
4. อุปกรณเชื่อมตอ (interface module) การทํางานรวมกับระบบความปลอดภัยอ่ืนๆ
5. สาเหตุและการแกปญหาระบบ

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหาร



ภาคปฏิบัติ 2_เนื้อหาเพื่อใหทราบถึงการใชงานและแกไขปญหาไดจริงของระบบและอุปกรณตางๆ ท้ังหมด 4
ผลิตภัณฑ คือ SIMPLEX, NOTIFIER, HOCHIKI และ EDWARDS
13.00 – 18.00 น. 1. การปรับตั้งอุปกรณตางๆเพ่ือเชื่อมตอเขากับระบบ (system setting and

configurations)
2. วิธีการตรวจสอบวงจรและอุปกรณ (system commissioning)
3. การใชงานและการโปรแกรมแผงควบคุม

- เพ่ือใหทราบถึงการเชื่อมตออุปกรณ (configurations)
- เพ่ือใหทราบถึงการใชงานระบบ (system operation)
- เพ่ือใหสามารถอานเหตุการณตางๆ ท่ีเกิดข้ึน สามารถแกปญหาได (System trouble

shooting)
4. จําลองเหตุการณขัดของตางๆ เพ่ือการแกปญหา (simulation for systems trouble and

failure)
- Short circuit ของสายสัญญาณตางๆ เชน SLC, detector zone, alarm zone
- Open circuit ของสายสัญญาณตางๆ เชน SLC, detector zone, alarm zone
- ลักษณะการเกิดกราวดของสายสัญญาณตางๆ ในระบบ

5. ทําการทดสอบเหตุการณขัดของตางๆ
6. สรุปผลการอบรม

18.00 – 18.30 น. มอบวุฒิบัตร EIT Stamp วสท.



ใบสมัครหลักสูตรพัฒนาทักษะ และทดสอบฝมือผูปฏิบัติงาน
เรื่อง “ระบบแจงเหตุเพลิงไหม”

รุนท่ี 1 วันเสารท่ี 8 มิถุนายน 2562 / รุนท่ี 2 วันศุกรท่ี 19 กรกฎาคม 2562
/ รุนท่ี 3 วันศุกรท่ี 16 สิงหาคม 2562

ณ หองศูนยทดสอบและพัฒนาทักษะทางวิศวกรรม การปองกันอัคคีภัย ชั้น 6 อาคาร วสท.
จัดโดย  คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมการปองกันอัคคีภัย วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย (วสท.)

***  รับจํานวน จํากัดเพียง 20 ทาน  ***
ชื่อ – นามสกุล...........................................................................เลขท่ีสมาชิกสภาวิศวกร………………………………………..

หนวยงาน (บริษัท / บาน)…………………………………………………………………………...........................................................

เลขท่ีอาคาร.................... ชั้น ..............หมู..................ซอย.........................................ถนน.........................................
ตําบล/แขวง................................อําเภอ/เขต................................จังหวัด...........................รหัสไปรษณีย.....................
โทรศัพท.....................มือถือ.........................โทรสาร............................E-mail………………………………………………………
ชื่อผูประสานงาน.............................................โทรศัพท (ผูประสานงาน)…………………………..………………......................
เลขท่ีประจําตัวผูเสียภาษี......................................... สํานักงานใหญ สาขา........................................................

คาลงทะเบียน
 สมาชิก วสท. ราคา 5,000 บาท/ทาน
 ขาราชการ, รัฐวิสาหกิจ, บุคคลท่ัวไป ราคา 6,000 บาท/ทาน

(ราคานี้รวม ภาษีมูลคาเพิ่ม 7%, คาเอกสาร, คาอาหาร และเครื่องดื่ม) วสท. ไดรับการยกเวนภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3%)
***โปรดทําเครือ่งหมาย  เพือ่ระบุวันที่เขาอบรม***

 รุนท่ี วันท่ี 8 มิถุนายน 62 /  รุนท่ี 2 วันท่ี 19 กรกฎาคม 62 / รุนท่ี 3 วันท่ี 16 สิงหาคม 62

**การชําระเงิน

 เงินสด ชําระท่ี อาคาร วสท. ช้ัน  5   (ออกจากลิฟตขวามือ)
 เช็ค สั่งจาย สมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ
 โอนเงิน เขาบัญชีเงินฝากออมทรัพยในนาม..สมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ

 ธนาคารไทยพาณิชย  สาขาสภากาชาดไทย เลขท่ี 045-2-03026-1
 ธนาคารกรุงเทพ  สาขาสุรวงศ เลขท่ี 147-4-32388-6
 ธนาคารกรุงไทย  สาขาจามจุรสีแควส เลขท่ี 162-0-09914-4

หมายเหตุ : กรณีโอนเงินเขาบญัชีธนาคาร กรณุาแฟกซสําเนาสลิปเงินโอน พรอมระบุช่ือผูเขาอบรม ท่ีอยูในการออกใบเสร็จ มาท่ี
คุณสราญรัตน/คุณรุงลาวรรณ  เบอรโทรศัพท 02-184-4600-9 ตอ 504/510 e-mail : eit_standard@hotmail.co.th

**เนื่องจากรับจํานวน 20 ทาน และมีภาคปฏิบัติ จึงขอใหสิทธิ์ผูท่ีชําระคาลงทะเบียนกอน

หลกัสตูรดงักลา่ว ได้เข้าร่วมโครงการ EIT STAMP EIT STAMP วสท.

หรือพฒันาเสริมสร้างความรู้ตอ่ไป


