
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
หลักการและเหตุผล 

อันตรายจากอัคคีภัยเป็นภัยที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกเวลา โดยอันตรายนั้นคงหนีไม่พ้น ความร้อนและควัน  
ซึ่งเป็นสาเหตุของการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน โดยเฉพาะในมหาวิทยาลัยสวนดุสิตที่  นอกจากจะมีอาคาร
ปฏิบัติการทางด้านวิทยาศาสตร์ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยแล้ว ยังมีหอพักนักศึกษา ซึ่งมหาวิทยาลัยประกอบไป
ด้วยนักศึกษาจ านวนมากที่เข้าศึกษาในหลายๆ ระดับ ที่ยังไม่มีความรู้ในเรื่องของอัคคีภัย การดับไฟหรือแม้กระทั้งการ
อพยพหนีไฟ มีอยู่บ่อยครั้งที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ในมหาวิทยาลัยต่างๆ แล้วเกิดความเสียหายอาจถึงขั้นชีวิต ซึ่งเกิดจาก
ต้นเหตุที่เราสามารถป้องกันได้ ไม่ว่าจะเป็นการดับเพลิงขณะเริ่มเกิดเหตุเพลิงไหม้ การตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ช ารุด 
การอพยพหนีไฟ หรือการป้องกันตั้งแต่เริ่มต้นโดยการออกแบบอาคารให้ถูกต้องตามมาตรฐาน การจัดให้มีการฝึกซ้อม
ดับเพลิงและหนีไฟ จะท าให้ลดความเสี่ยงภัยอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้ให้น้อยที่สุด ซึ่งการจัดให้มีการซ้อมดับเพลิง
และหนีไฟนั้นจะใช้มาตรฐานที่เป็นสากลโดยใช้เกณฑ์ของ National Fire Protection Association (NFPA 101) 
ซึ่งจะครอบคลุมถึงการตรวจสอบในเรื่องของอันตรายต่อชีวิตเนื่องจากเพลิงไหม้ (Danger to Life from Fire) 
อุปกรณ์การอ านวยความสะดวกในการหนี (Egress Facilities) และการก าหนดลักษณะของระบบและการคุ้มครอง 
(Protective Feature and System) ซึ่งการจัดโครงการให้ความรู้ในด้านการดับเพลิงและหนีไฟอัคคีภัยนั้นจะท าให้
ลดความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยที่อาจมีผลต่อชีวิตและทรัพย์สินได้นั่นเอง  

 
 

กลุ่มเป้าหมาย:    

1. บุคลากรภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัยแบ่งเปน็ ภาคทฤษฎี จ านวน 200 คน และ ภาคปฏิบัติ จ านวน 30 คน 

2. คณะท างาน และบุคลากรที่เก่ียวข้อง จ านวน 10 ราย 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มเป้าหมาย:  บุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต       ต าแหน่ง:  ทุกต าแหน่ง 

ชื่อหลักสูตร:  โครงการการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฉกุเฉินเกี่ยวกับอัคคีภัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

วันที่จัดอบรม:  วันที่ 5 เมษายน 2565 เวลา 09.00 – 16.00 น.  
จ านวนที่เปิดรับ:  อบรมทฤษฎี (ออนไลน์ ไม่จ ากัดจ านวน)   /  อบรมปฏิบัติ  จ านวน 30 คน 

สถานทีจ่ัดอบรม: อบรมทฤษฎี ผ่านระบบออนไลน์ Ms. Teams และ อบรมปฏิบัติ ณ ลานฝ่ายยานพาหนะ อาคาร 13 
  

 



 
 
วัตถุประสงค์ของการอบรม 

1. เพ่ือให้ความรู้และทักษะในด้านอัคคีภัยแก่บุคลากร นักศึกษาในมหาวิทยาลัย และชุมชนรอบข้าง 

2. เพ่ือเตรียมความพร้อมในสถานการณ์ฉุกเฉินเกี่ยวกับอัคคีภัยในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

3. เพ่ือให้บุคลากรและนักศึกษามีความสามารถในการดับเพลิงขั้นต้นได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย 
 
 
เวลาในการจัดฝึกอบรม 

จัดการฝึกอบรม จ านวน 1 รุ่น  

อบรมทฤษฎี จ านวน 3 ชั่วโมง / อบรมทฤษฎีและปฏิบัติ จ านวน 6 ชั่วโมง 
 
 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถใช้เครื่องดับเพลิงดับเพลิงได้อย่างถูกต้อง 

2. สามารถลดความรุนแรงของอัคคีภัยที่จะเกิดกับชีวิตและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยได้ 

3. การบริการวิชาการโดยบูรณาการองค์ความรู้ ทักษะ และความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยกับการจัดการ 
 
 
 

เงื่อนไขการลงทะเบียนการเข้ารับการอบรม 

1. ผู้เข้าอบรมต้องเป็น บุคลากรของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เท่านั้น   

2. ส าหรับบุคลากรที่สนใจลงทะเบียนเข้ารับการอบรม “ภาคปฏิบัติ” รอบบ่าย เวลา 13.00 – 16.00 น. 

** ต้องไม่เคยผ่านการอบรมในหลักสูตรดับเพลิงฯ มาก่อน ** สามารถตรวจสอบรายช่ือผู้ที่ผ่านการ 

อบรมหลักสูตร "ดับเพลิงขั้นต้น ประจ าปี พ.ศ. 2562" ได้ที่  https://bit.ly/namelist-2562  

หรือ Scan QR Code ด้านล่างนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scan ตรวจสอบรายชื่อ 

ผู้ผ่านการอบรมดับเพลิง ปี 2562 

https://bit.ly/namelist-2562


 

 

3. ลงทะเบียนส ารองที่นั่งผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ http://sduthelink.dusit.ac.th (e-Training)  

4. ผู้ที่จะเข้ารับการอบรม ต้องเป็นผู้ลงทะเบียนจองอบรม Online โดยใช้ username ของตนเอง 
ไม่สามารถจองให้ผู้อื่นใน username ของท่านได้  

5. หากท าการลงทะเบียนจองการอบรมแล้ว และ ไม่สามารถเข้าร่วมการอบรมได้ กรุณาติดต่อ กองบริหาร   
งานบุคคล โทร.02 244 5153 ติดต่อ คุณรัตนา ก่อนถึงวันอบรม อย่างน้อย 2 วัน  

6. กองบริหารงานบุคคล จะประกาศรายช่ือผู้ที่เข้ารับการอบรม ภาคปฏิบัติ จ านวน 30 คน ผ่านทางเว็บไซต์ 
https://personnel.dusit.ac.th/ (e-Booking) ก่อนวันอบรม 

 
 
สิ่งท่ีผู้เข้าอบรมจะได้รับ: 

1. เอกสารประกอบการอบรมในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 

2. วุฒิบัตรในรูปแบบ Electronic file (เฉพาะผูเ้ข้าอบรมที่ผ่านตามเกณฑ์/เงื่อนไขการอบรม) 
 

 
 

  

http://sduthelink.dusit.ac.th/


 
 

กําหนดการ 
โครงการการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉินเก่ียวกับอคัคภัีย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

วันอังคารที่ 5 เมษายน 2565 เวลา 09.00 – 16.00 น.  
ผ่านระบบออนไลน์ Ms. Teams และ ลานฝ่ายยานพาหนะ อาคาร 13 

              
 
 

อบรมทฤษฎี (ภาคเช้า) 
08.00 - 09.00 น.   ลงทะเบียน ทําแบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) 
09.00 - 09.15 น. ประธานพิธี กล่าวเปิดงาน 
09.15 - 10.30 น. การอบรมภาคทฤษฎีอัคคีภัย 

  ทฤษฎีการเกิดเพลิงไหม้ / การแบ่งประเภทของเพลิง 
 จิตวิทยาเมื่อเกิดอัคคีภัย / การป้องกันแหล่งกําเนิดของการติดไฟ 

10.45 – 12.00 น. การอบรมภาคทฤษฎี (ต่อ) 
  วิธีดับเพลิงประเภทต่างๆ / เคร่ืองดับเพลิงชนิดต่างๆ 
 วิธีการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ใช้ในการดับเพลิง 

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน (ตามอัธยาศัย) 
 

อบรมปฏิบัติ (ภาคบ่าย) 
13.00 - 15.45 น. ฝึกอบรมภาคปฏิบัติ (ณ ลานฝ่ายยานพาหนะ อาคาร 13) 

  ฝึกการใช้เคร่ืองดับเพลิงประเภท A B และ C 
  ฝึกการดับเพลิงที่เกิดจากก๊าซ นํ้ามัน และเช้ือเพลิงประเภท A 
  ฝึกการใช้สัญญาณมือ เปิด – ปิด นํ้าดับเพลิง 
  ฝึกการการใช้สายส่งนํ้าดับเพลิงและหัวฉีด 
  ฝึกการดับเพลิงด้วยสายส่งนํ้า (1 สถานนี) 

15.45 – 16.00  น. ทําแบบทดสอบหลังอบรม ทําแบบประเมินโรงการ และ ปิดพิธีการอบรม 
 

              

 
 
หมายเหตุ :   1. ผู้เข้าอบรมปฏิบัติ (ภาคบ่าย) จะต้องเข้ารับการอบรมทฤษฎี (ภาคเช้า)  

 2. กําหนดการและเวลาอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม 
 3. เวลา 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 




