
ซอ้มอพยพหนีไฟ ประจ ำปี 2561
ส่วนพัฒนำกำยภำพ จัดโครงกำร “ซอ้มอพยพหนีไฟอำคำรส่วนกลำง 

ประจ ำปี 2561 ครัง้ท่ี 1 ระหว่ำงวนัท่ี 26 - 27 มิถุนำยน 2561 ณ อำคำร

ส ำนกังำนอธิกำรบดี (อำคำร 9 ) และอำคำรคณะสงัคมศำสตร ์

การซอ้มอพยพหนีไฟ เป็นภารกิจตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ือง การป้องกนัและระงบัอคัคีภัยใน

สถานประกอบการ เพ่ือความปลอดภยัในการท างานส าหรับลูกจา้ง ขอ้ 36 ใหน้ายจา้งจดัใหมี้การฝึกซอ้มดบัเพลิง

และฝึกซอ้มหนีไฟ อยา่งนอ้ยปีละ 1 ครั้ง ส่วนพฒันากายภาพ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ตระหนักและ    

เห็นความส าคญัดงักลา่ว จึงไดจ้ดักิจกรรมการอบรมใหค้วามรูเ้ก่ียวกบัการป้องกนัอคัคีภัยและวิธีการดบัเพลิง

เบ้ืองตน้ พรอ้มจ าลองเหตุการณ์เกิดอคัคีภยัและซอ้มอพยพหนีไฟข้ึน เพ่ือเสริมสรา้งความรูค้วามเขา้ใจ และ

กระตุน้ใหเ้กิดการด าเนินการดา้นความปลอดภยัในการท างาน โดยไดร้ับเกียรติจาก ผศ .พินิจ เทพสาธร         

รองอธิการบดีฝ่ายพฒันากายภาพและส่ิงแวดลอ้ม เป็นประธานในพิธีเปิด

หลกัสูตรในการอบรมประกอบดว้ย ทฤษฎีการเกิดเพลิงไหม ้การแบง่ประเภทของไฟ จิตวิทยาเม่ือเกิดเหตุเพลิงไหม ้

การป้องกนัแหลง่ก าเนิดของการติดไฟ วิธีการดบัเพลิง ถงัดบัเพลิงประเภทตา่งๆ รวมถึงการพยาบาลเบ้ืองตน้และการ

เคล่ือนยา้ยผูบ้าดเจ็บ โดยทีมวิทยากรจาก “สถานีดบัเพลิงคลองเตย” น าโดย นายสมชาย อยูส่บาย และนายมงคล กาแกว้ 

ภายหลงัการอบรมไดมี้การสาธิตและฝึกปฏิบติัการดบัเพลิงประเภทตา่งๆ  ณ ลานหนา้อาคารหอประชุมใหญ ่โดยมี นายอดุลย ์สารธิยากุล 

นายเรืองชยั ธรรมศิลป์ นายอภิสิทธ์ิ เสร็จกิจ นายมนตรี ชอบการไร่ เป็นวิทยากร ซ่ึงผูเ้ขา้ร่วมโครงการทุกทา่นไดเ้รียนรูแ้ละฝึกปฏิบติัจริงใน

สถานการณจ์ าลอง ส าหรับในชว่งบา่ยเป็นการจ าลองเหตุการณเ์กิดอคัคีภยัและซอ้มอพยพหนีไฟ ณ อาคารส านักงานอธิการบดี (อาคาร 9 ) 

และอาคารคณะสังคมศาสตร์ โดยมีบุคลากรจากหน่วยงานภายในอาคารส านักงานอธิการบดี บุคลากรหน่วยงานภายในอาคารคณะ

สงัคมศาสตร์ ร่วมซอ้มอพยพทา่มกลางความชว่ยเหลือจากเจา้หนา้ท่ีสถานีดบัเพลิงคลองเตย และ เจา้หนา้ท่ีศูนยบ์ริการการแพทยฉุ์กเฉิน

กรุงเทพมหานคร (ศูนยเ์อราวณั) เจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัรวมถึงคณะกรรมการซอ้มอพยพหนีไฟอาคารสว่นกลาง ประจ าปี พ.ศ.2561



จดัท ำโดย : งำนบริกำรและสนบัสนุนองคก์ร  แผนกธุรกำร  ส่วนพฒันำกำยภำพ  อำคำรส ำนกังำนอธิกำรบดี 3   โทรศพัท/์โทรสำร 02-259 9838 
website : http://physdo.op.swu.ac.th             https://www.facebook.com/PhysDO call center 02-649 5000 ต่อ 12200

 แสดงควำมยินดี: ผศ.พินิจ เทพสาธร รองอธิการบดี   

ฝ่ายพฒันากายภาพและส่ิงแวดลอ้ม ร่วมเป็นเกียรติและแสดง    

ความยินดีในงาน "วนัคลา้ยวนัสถาปนาคณะวฒันธรรมส่ิงแวดลอ้ม   

และการทอ่งเท่ียวเชิงนิเวศ กา้วสูปี่ท่ี 7" ณ ชัน้ 9 อาคารนวตักรรม :

ศาสตราจารย ์ดร.สาโรช บวัศรี เม่ือวนัท่ี 4 พฤษภาคม 2561

ปรับปรุงพืน้ที่และลู่วิ่งโดยรอบสนามกีฬากลางฯ

ปรับปรุงสวนหย่อมและพืน้ที่พักผ่อนโดยรอบมหาวทิยาลัย

PhysDO’s New  Projects...

แผนกการจดัการขนส่ง

งานการจดัการขนสง่และความปลอดภยั สว่นพัฒนากายภาพ โทร.15688 , 15203

 แนวทำงรบัมือและป้องกนัอุบติัภยัจำกแผ่นดินไหวและอำคำรถล่ม :สว่นพฒันากายภาพ ร่วมกบัหลกัสูตรวิศวกรรม

ศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา มศว จดัโครงการสมัมนา "แนวทางรับมือและป้องกนัอุบติัภยัจากแผน่ดินไหวและ

อาคารถล่ม" โดยไดรั้บเกียรติจาก ผูช้ ่วยศาสตราจารย ์ดร.ภาณุวฒัน์ จอ้ยกลดั ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายพฒันากายภาพและ

ส่ิงแวดลอ้ม เป็นวิทยากรบรรยาย เร่ืองความเส่ียงภยัแผน่ดินไหวและอนัตรายจากแผน่ดินไหว และเร่ืองการเตรียมตวัเพ่ือรับมือ

ตอ่ภยัแผ่นดินไหว ทัง้ยงัไดรั้บเกียรติจาก คุณชูเลิศ จิตเจือจุน คณะท างานตรวจสอบปัญหาอาคารและส่ิ งปลูกสร้าง และ

ผูช้  านาญการ  ดา้นโยธา สภาวิศวกร ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย เร่ืองสาเหตุการวิบติัของอาคารและการกอ่สรา้ง และเร่ือง แนว

ทางการตรวจสอบสภาพอาคารเกา่ และแนวทางแกไ้ขปัญหาโครงสรา้ง ณ หอ้งก่ิงกญัญา 1 (ชัน้5) โรงแรมโฟร์วิงส ์สุขุมวิท 26 

เม่ือวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2561

สมัมนำ : สว่นพฒันากายภาพจดัโครงการสมัมนาเชิงปฏิบติัการ เร่ือง "การร่างขอบเขตงาน (TOR)และพระราชบญัญติัการจดัซ้ือจดัจา้ง

และการบริหารพสัดุภาครัฐ" ณ โรงแรมเฟลิกซ ์ริเวอร์แควรีสอร์ท จ.กาญจนบุรี ระหวา่งวนัท่ี 17-19 พฤษภาคม 2561

ซอ้มหนีไฟ : บริษัท อาร์เอสจี แบง พร็อพเพอร์ต้ี แมเนจเมน้ท ์จ ากดั จดักิจกรรม"ซอ้มอพยพหนีไฟส าหรับผูป้ฏิบติังาน    

ในอาคารบริการ ศาสตราจารย ์ม.ล.ป่ิน มาลากุล อาคารนวตักรรม ศาสตราจารย ์ดร.สาโรช บวัศรี และอาคารเรียนรวม (Learning 

Tower)" โดยความร่วมมือจากส านักงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั กรุงเทพมหานคร และไดรั้บเกียรติจาก นายอินทนนท ์จั่นนิลลา 

ผูอ้  านวยการส่วนพฒันากายภาพ เป็นประธานในพิธีเปิด ณ อาคารนวตักรรม ศาสตราจารย ์ดร.สาโรช บวัศรี 

 ร่วมเป็นเกียรติ : ผูช้ว่ยศาสตราจารยพิ์นิจ เทพสาธร 

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนากายภาพและส่ิงแวดลอ้ม 

ร่วมงานวันสถาปนาโรง เ รียนสาธิตมหาวิทยาลัย         

ศ รีนค รินทรวิโรฒ ( ฝ่ายประถม) ครบรอบ 62 ปี       

พร้อมมอบแจกนัดอกไมแ้สดงความยินดี

รณรงค ์: ผศ.ภาณุวฒัน์  จอ้ยกลดั ผูช้ว่ยอธิการบดีฝ่ายพฒันา

กายภาพและส่ิงแวดลอ้ม พร้อมดว้ยบุคลากรส่วนพฒันากายภาพ   

เดินรณรงคโ์ครงการ “ตลาดนัด มศว รักษ์โลก” พร้อมแจกแผ่น

พบั “เลิกใชโ้ฟม (No foam) ปฏิเสธถุงพลาสติก (No Plastic

Bags)” ใหก้บัพ่อคา้แม่คา้ และผูบ้ริโภคท่ีมาจบัจ่ายซ้ือหาสินคา้

และอาหาร ณ ตลาดนัด มศว ใน “วนัปลอดถุงพลาสติกสากล” วนัท่ี

3 กรกฎาคม 2561  


