ใบสมัครเข้าร่วมการอบรม

การอบรมหลักสูตร

หลักสูตร “ผูต
้ รวจสอบอาคาร”
รุน
่ ที่ 66

“ผูต
้ รวจสอบอาคาร”

(เรียนเสาร์ - อาทิ ตย์ เวลา 09.00 - 16.00 น.)
ภาคทฤษฎี วันที่ 5 - 6,12 -13, 19 - 20 พ.ย.65
ภาคปฏิ บตั ิ วันที่ 26 - 27 พ.ย.65
ชื่อหน่ วยงาน
ประเภทธุรกิจ
ทีอ่ ยู่
โทรศัพท์
E-mail
ชื่อผู้เข้ าร่ วมการอบรม
1.
2.

รุน
่ ที่ 66

(เรียนเสาร์ - อาทิ ตย์ เวลา 09.00 - 16.00 น.)
ภาคทฤษฎี วันที่ 5 - 6,12 -13, 19 - 20 พ.ย.65
ภาคปฏิ บตั ิ วันที่ 26 - 27 พ.ย.65
ณ อาคาร 9 ชัน้ 2 ห้อง 9204 ภาควิ ชาวิ ศกรรมโยธา
(อาคารบุญสม สุวชิ รตั น์)

คณะวิ ศวกรรมศาสตร์ มหาวิ ทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทรสาร

วุฒิการศึกษา
วุฒิการศึกษา

ทราบข่าวการอบรมจาก

 อินเตอร์เน็ต  อื่นๆ
และส่งสาเนาบัตรสมาชิกสภาวิศวกร หรื อ สภาสถาปนิก

ค่าลงทะเบียนท่านละ 20,000 บาท
พิเศษ เมื่อชาระเงินภายในวันที่ 30
กันยายน 2565 ชาระเพียง ท่านละ
17,500 บาท

*ส่งใบสมัครมาที่ e-mail : fpeilive@gmail.com หรือ
fengsjn@ku.ac.th หรือ fengrpr@ku.ac.th
โทรศัพท์ 02-942-8930 ,086-0145535 ,062-2390569
การชาระเงิ น
 โอนเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารทหารไทย-

ธนชาต สาขาย่อย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชือ่ บัญชี

“สถาบันวิศวกรรมป้ องกันอัคคีภยั ”
เลขที่ 069-2-22806-7

จัดโดย
สถาบันวิ ศวกรรมป้ องกันอัคคีภยั
มหาวิ ทยาลัยเกษตรศาสตร์

สภาพอาคารและอุปกรณ์ประกอบของอาคาร รวมทัง้ ระบบ
บริหารจัดการ
หลักการและเหตุผล
2. เพื่อให้ผเู้ ข้าอบรมทีม่ คี ุณสมบัตทิ ส่ี ามารถขึน้ ทะเบียนเป็ นผู้
ด้วยได้มกี ารออกกฎกระทรวงกาหนดคุณสมบัเฉพาะ
ติ
ตรวจสอบได้ และผ่านการอบรมหลักสูตรนี้และผ่านการสอบตาม
ของผูต้ รวจสอบ หลักเกณฑ์การขอขึน้ ทะเบียน และการเพิก
เกณฑ์ทก่ี าหนด สามารถจดทะเบียนเป็ นผูต้ รวจสอบได้
ถอนการขึน้ ทะเบียนเป็ นผูต้ รวจสอบ และหลักเกณฑ์การ
3. เพื่อให้การตรวจสอบอาคารเป็ นมาตรฐานเดียวกัน โดยใช้
ตรวจสอบอาคาร พ.ศ. 2548 เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อชีวติ
รายการตรวจสอบและคู่มอื การตรวจสอบทีเ่ ป็ นมาตรฐาน
และทรัพย์สนิ ของเจ้าของอาคารและสาธารณชนโดยกฎกระทรวง
เดียวกันทัง้ ประเทศ
ดังกล่าวได้กาหนดคุณสมบัตขิ องผูต้ รวจสอบ
อาคารประการหนึ่ง
คุณสมบัติของผู้สมัคร
ว่า ผูต้ รวจสอบต้องผ่านการฝึกอบรมจากสถาบันฝึกอบรมที่
ผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรมต้องมีคุณสมบัตอิ ย่างหนึ่งอย่างใด ดังนี้
ได้รบั การรับรองหลักสูตรเกีย่ วกับวิธกี ารตรวจสอบสภาพ
1. วิศวกรทีข่ น้ึ ทะเบียนการประกอบวิชาชีพกับสภาวิศวกร
อาคารและอุปกรณ์ประกอบของอาคารจากคณะกรรมการ
2. สถาปนิกขึน้ ทะเบียนการประกอบวิชาชีพกับสภาสถาปนิก
ควบคุมอาคาร
3. ผูด้ แู ลอาคาร เจ้าของอาคาร หรือบุคคลทีส่ นใจเรื่องความ
สถาบันวิศวกรรมป้องกันอัคคีภยั มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เล็งเห็นถึงความสาคัญของการตรวจสอบอาคาร ปลอดภัยของอาคาร
เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อชีวติ และทรัพย์สนิ ของเจ้าของ
วุฒิบตั ร
อาคารและสาธารณชน ประกอบด้วยมีความพร้อมทัง้ ทางด้าน
ผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรมต้องเข้าอบรมเป็ นเวลาอย่างน้อยร้อยละ
บุคลากรและสถานทีใ่ นการจัดการอบรม ทางสถาบันฯ จึงมี
80 ของเวลาการอบรม ภาควิชาการ และร้อยละ 100 ของเวลาการ
โครงการทีจ่ ะจัดการอบรมผูต้ รวจสอบอาคารขึน้ โดยการ
อบรมภาคปฏิบตั ิ จะได้รบั วุฒบิ ตั ร จากสถาบันวิศวกรรมป้องกัน
อบรมจะจัดขึน้ ที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
บางเขน เพื่อรองรับผูท้ ต่ี อ้ งการจะขึน้ ทะเบียนเป็ นผูต้ รวจสอบ อัคคีภยั มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และยังได้รบั คะแนน CPD
อาคาร โดยหลักสูตรการฝึกอบรมทีจ่ ะจัดขึน้ นี้เน้นการ
จากสภาวิ ศวกร หรือได้รบั หน่ วยพวต.จากสภาสถาปนิ ก
ตรวจสอบสภาพการใช้อาคารด้วยสายตา หรือเครื่องมือวัด
การสมัคร
พืน้ ฐานเท่านัน้ ซึง่ เหมาะกับวิศวกรและสถาปนิกทีม่ ี
สมัครด้วยตนเองในวัน - เวลาราชการ ณ สถาบันวิศวกรรม
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตัง้ แต่ระดับภาคีขน้ึ ไปหรือบุคคล
ป้องกันอัคคีภยั อาคาร 9 ชัน้ 8 ห้อง 9808 คณะวิศวกรรมศาสตร์
ทัวไปที
่ ส่ นใจ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หรือ แฟกซ์ใบสมัครมาที่ 02-9428930 สอบถามเพิ่ มเติ ม ได้ท่ี 02-942-8930 , 02-942-8389
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผเู้ ข้าอบรมเข้าใจถึงวิธกี ารตรวจสอบสภาพอาคาร
สามารถวิเคราะห์หาต้นเหตุทจ่ี ะนาไปสูก่ ารเกิดความไม่
ปลอดภัยต่อชีวติ ร่างกายและทรัพย์สนิ อันเนื่องจาก

0-2 797-0999 ต่อ 1852 หรือ www.fpei.ku.ac.th หรือ
www.eng.ku.ac.th ,หรือ ส่งใบสมัครมาที่ e-mail :
fpeilive@gma il.com หรือ e-mail : fengsjn@ku.ac.th

จานวนรับ
รับจากัดจานวน 60 ท่าน
ระยะเวลาการอบรม
วันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา 9.00 น. – 16.00 น.
รวมเวลาเรียนทัง้ สิน้ 8 วัน
สถานทีพ่ กั
- ผูเ้ ข้าอบรมทีต่ อ้ งการทีพ่ กั ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวน
ศาสตร์ 02- 5620985, 02942-8655 (สาหรับทีพ่ กั ให้ผเู้ ข้าอบรมไป
ติดต่อ ประสานงาน และชาระค่าใช้จ่ายด้วยตนเอง)
ค่าลงทะเบียน
ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรมท่านละ 20,000 บาท

พิ เศษ เมื่อชาระเงิ นภายในวันที่ 30 กันยายน 2565 ชาระเพียง
ท่านละ17 ,500 บาท โดยผูเ้ ข้าร่วมการอบรมจะได้รบั เอกสาร
การอบรม พร้อมอาหารว่าง และอาหารกลางวัน (ไม่รวมค่าทีพ่ กั )

วิ ชาอบรม
1. จรรยาบรรณวิศวกรและสถาปนิก และขอบเขตหน้าทีข่ องผู้
ตรวจสอบ
2. กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับงานวิศวกรรมและสถาปตั ยกรรม
3. หลักการและแนวทางการตรวจสอบอาคาร
4. แนวทางการตรวจสอบความมันคงแข็
่
งแรงของอาคาร
5. แนวทางการตรวจสอบระบบบริการและอานวยความสะดวก
6. แนวทางการตรวจสอบระบบสุขอนามัยและสิง่ แวดล้อม
7. แนวทางการตรวจสอบระบบป้องกันและระงับอัคคีภยั
8. แนวทางการตรวจสอบสมรรถนะของระบบและอุปกรณ์ต่างๆ
ของอาคารเพื่ออพยพผูใ้ ช้อาคาร
9. แนวทางการตรวจสอบระบบการบริหารจัดการความ
ปลอดภัยในอาคาร
10. การตรวจสอบสภาพและระบบความปลอดภัย

11. การวิเคราะห์ขอ้ มูล และการสรุปผล การตรวจสอบ

