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    ภาษาอังกฤษ:  Master of Engineering Program in Safety Engineering 

 

ช่ือปริญญาและสาขาวิชา  

ชื่อเต็ม:       วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมความปลอดภัย)  

Master of Engineering (Safety Engineering) 

ชื่อยอ:            วศ.ม. (วิศวกรรมความปลอดภัย) 

M.Eng. (Safety Engineering) 

 

    หลักสตูร 

       แผน ก แบบ ก 2  จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา  36 หนวยกิต 

       โครงสรางหลักสูตร  

                 ก. วิชาเอก     ไมนอยกวา    24 หนวยกิต 

                 - สัมมนา                       2 หนวยกิต 

         - วิชาเอกบังคับ                          10 หนวยกิต 

         - วิชาเอกเลือก        ไมนอยกวา       12 หนวยกิต 

   ข. วิทยานิพนธ              ไมนอยกวา          12 หนวยกิต 

 
       รายวิชา  

                 ก. วิชาเอก    ไมนอยกวา          24     หนวยกิต 

               - สัมมนา           2 หนวยกิต 

   01216597  สัมมนา                              1,1 

                   (Seminar)  
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                            - วชิาเอกบังคับ      10 หนวยกิต 

  01216511   หลักวิศวกรรมความปลอดภัย  3(3-0-6) 

                          (Principles  of  Safety Engineering) 

    01216513   การจัดการความปลอดภัย  3(3-0-6) 

                        (Safety Management) 

   01216514   วิธีทางคณิตศาสตรสําหรับวิศวกรรมความปลอดภัย         3(3-0-6) 

           (Mathematical Methods for Safety Engineering)  

   01216591   ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมความปลอดภัย                 1(1-0-2) 

                       (Research Methods in Safety Engineering)  

 

              - วิชาเอกเลือก   ไมนอยกวา     12  หนวยกิต 

   01216512   วิธีเชิงคํานวณในวิศวกรรมความปลอดภัย    3(3-0-6) 

                      (Computational Methods in Safety Engineering)  

          01216521    การวิเคราะหอันตรายและการปองกันอุบัติเหตุทาง     3(3-0-6) 

                       อุตสาหกรรม 

      (Hazard Analysis and Industrial Accident Prevention)  

     01216522   การออกแบบความปลอดภัยเชิงมนุษย        3(3-0-6) 

   (Human Safety Design)      

 01216523    ความปลอดภัยทางไฟฟา                            3(3-0-6) 

    (Electrical Safety) 

 01216531    การวิเคราะหและออกแบบเชิงวิศวกรรมความปลอดภัยใน    3(3-0-6) 

                                       อุตสาหกรรมกระบวนการ   

                         (Analysis and Design of Safety Engineering in Process Industries)  

 01216533   ระบบวัดคุมนิรภัย              3(3-0-6) 

    (Safety Instrumented System) 

 01216534   คอมพิวเตอรประยุกตเพ่ือความปลอดภัยสําหรับวิศวกรรม      3(3-0-6) 

      กระบวนการผลิต 

      (Computer Applications for Safety of Process Engineering) 

      01216541   การประเมินความเสี่ยงตอสิ่งแวดลอม                               3(3-0-6) 

                       (Environmental Risk Assessment)  

 01216544    วิศวกรรมศาสตรเพ่ือการจัดการภัยธรรมชาติ        3(3-0-6)  

   (Engineering For Natural Disaster Management) 

  01216551    การประเมินความปลอดภัยในระบบเทอรโม-ของไหล  3(3-0-6)    

                            (Safety Assessment of Thermo-Fluid Systems)          
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   01216552   การระบายอากาศและการปรับอากาศสําหรับวิศวกรรม         3(3-0-6) 

                  ความปลอดภัย                

                       (Ventilation and Air Conditioning for Safety Engineering) 

  01216553   ระบบสัญญาณแจงเหตุเพลิงไหมและระบบดับเพลิงอัตโนมัติ   3(3-0-6) 

      (Fire Alarm and Automatic Fire Suppression Systems) 

 01216554   การออกแบบความปลอดภัยดานอัคคีภัย   3(3-0-6) 

      (Fire Safety Design) 

  01216555   การออกแบบเชิงวิศวกรรมของระบบดับเพลิง                 3(3-0-6) 

    (Engineering  Design of Fire Suppression Systems) 

   01216561   ความปลอดภัยในงานวศิวกรรมโยธา            3(3-0-6) 

     (Safety in Civil Engineering) 

  01216562    การจัดการความปลอดภัยในงานวิศวกรรมโยธา  3(3-0-6) 

   (Safety Management in Civil Engineering) 

 01216596   เรื่องเฉพาะทางในวิศวกรรมความปลอดภัย                        1-3 

                        (Selected Topics in Safety Engineering)  

 

      ข. วิทยานิพนธ   ไมนอยกวา        12  หนวยกิต  

  01216599    วิทยานิพนธ             1-12 

   (Thesis) 



Page 4 of 15 
 
       หลักสูตรแผน ข      จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา  36 หนวยกิต 

       โครงสรางหลักสูตร  

                 ก. วิชาเอก     ไมนอยกวา    30 หนวยกิต 

                 - สัมมนา                       2 หนวยกิต 

         - วิชาเอกบังคับ                          10 หนวยกิต 

         - วิชาเอกเลือก        ไมนอยกวา       18 หนวยกิต 

    ข. การศึกษาคนควาอิสระ              ไมนอยกวา          6 หนวยกิต   

 

       รายวิชา 

                 ก. วิชาเอก    ไมนอยกวา          30   หนวยกิต 

            - สัมมนา                2 หนวยกิต 

   01216597    สัมมนา          1,1 

                    (Seminar)  

 

                        - วิชาเอกบังคับ               10 หนวยกิต 

  01216511    หลักวิศวกรรมความปลอดภัย                                        3(3-0-6) 

                          (Principles of Safety Engineering) 

    01216513  การจัดการความปลอดภัย        3(3-0-6) 

                        (Safety Management) 

   01216514   วิธีทางคณิตศาสตรสําหรับวิศวกรรมความปลอดภัย 3(3-0-6) 

   (Mathematical Methods for Safety Engineering)  

   01216591    ระเบียบวิธีวิจยัทางวิศวกรรมความปลอดภัย 1(1-0-2) 

                        (Research Methods in Safety Engineering)  

 

    - วิชาเอกเลือก   ไมนอยกวา     18 หนวยกิต 

   01216512   วิธีเชิงคํานวณในวิศวกรรมความปลอดภัย    3(3-0-6) 

                      (Computational Methods in Safety Engineering)  

          01216521    การวิเคราะหอันตรายและการปองกันอุบัติเหตุทาง     3(3-0-6) 

                       อุตสาหกรรม 

      (Hazard Analysis and Industrial Accident Prevention)  

     01216522   การออกแบบความปลอดภัยเชิงมนุษย        3(3-0-6) 

        (Human Safety Design) 

 01216523    ความปลอดภัยทางไฟฟา                            3(3-0-6) 

    (Electrical Safety) 
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 01216531   การวิเคราะหและออกแบบเชิงวิศวกรรมความปลอดภัยใน    3(3-0-6) 

                                      อุตสาหกรรมกระบวนการ  

                        (Analysis and Design of Safety Engineering in Process Industries) 

 01216533   ระบบวัดคุมนิรภัย              3(3-0-6) 

    (Safety Instrumented System) 

 01216534   คอมพิวเตอรประยุกตเพ่ือความปลอดภัยสําหรับวิศวกรรม    3(3-0-6) 

      กระบวนการผลิต 

      (Computer Applications for Safety of Process Engineering) 

      01216541    การประเมินความเสี่ยงตอสิ่งแวดลอม                               3(3-0-6) 

                        (Environmental Risk Assessment)  

 01216544    วิศวกรรมศาสตรเพ่ือการจัดการภัยธรรมชาติ        3(3-0-6)  

   (Engineering For Natural Disaster Management) 

 01216551    การประเมินความปลอดภัยในระบบเทอรโม-ของไหล  3(3-0-6)    

                            (Safety Assessment of Thermo-Fluid Systems)           

   01216552    การระบายอากาศและการปรับอากาศสําหรับวิศวกรรม         3(3-0-6) 

                   ความปลอดภัย                

                        (Ventilation and Air Conditioning for Safety Engineering) 

  01216553    ระบบสัญญาณแจงเหตุเพลิงไหมและระบบดับเพลิงอัตโนมัติ   3(3-0-6) 

       (Fire Alarm and Automatic Fire Suppression Systems) 

 01216554    การออกแบบความปลอดภัยดานอัคคีภัย   3(3-0-6) 

       (Fire Safety Design) 

  01216555    การออกแบบเชิงวิศวกรรมของระบบดับเพลิง    3(3-0-6) 

     (Engineering  Design of Fire Suppression Systems) 

   01216561    ความปลอดภัยในงานวิศวกรรมโยธา            3(3-0-6) 

      (Safety in Civil Engineering) 

 01216562   การจัดการความปลอดภัยในงานวิศวกรรมโยธา  3(3-0-6) 

   (Safety Management in Civil Engineering) 

 01216596    เรื่องเฉพาะทางในวิศวกรรมความปลอดภัย                        1-3 

                         (Selected Topics in Safety Engineering)  

 

 ข. การศึกษาคนควาอิสระ                     6  หนวยกิต  

 01216595   การศึกษาคนควาอิสระ             3,3 

                 (Independent Study) 

 

 



Page 6 of 15 
 

ตัวอยางแผนการศึกษา 
 

  แผน ก แบบ ก 2 
 
   ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1  จาํนวนหนวยกิต  (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

  01216511 หลักวิศวกรรมความปลอดภัย 3(3-0-6) 
   01216513  การจัดการความปลอดภัย  3(3-0-6) 
  01216514  วิธีทางคณิตศาสตรสําหรับวิศวกรรมความปลอดภัย 3(3-0-6) 

  01216591 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมความปลอดภัย       1(1-0-2) 
   รวม                         10(10-0-20) 
 

 ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2  จํานวนหนวยกิต  (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 
  01216597 สัมมนา               1 

    วิชาเอกเลือก               9(  -  - ) 
      รวม     10(  -  - ) 
 

 ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1  จํานวนหนวยกิต  (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 
  01216597  สัมมนา                        1 
  01216599 วิทยานิพนธ                       3  
    วิชาเอกเลือก              3(  -  - ) 

   รวม              7(  -  - ) 
 

 ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2  จาํนวนหนวยกิต  (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 
    01216599 วิทยานิพนธ              9   

   รวม                         9   
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แผน ข  
 
 ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1  จาํนวนหนวยกิต  (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

  01216511 หลักวิศวกรรมความปลอดภัย   3(3-0-6) 
   01216513  การจัดการความปลอดภัย  3(3-0-6) 
  01216514  วิธีทางคณิตศาสตรสําหรับวิศวกรรมความปลอดภัย    3(3-0-6) 

  01216591 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมความปลอดภัย 1(1-0-2) 
   รวม                         10(10-0-20) 
 
  ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2  จํานวนหนวยกิต  (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

  01216597 สัมมนา              1 
    วิชาเอกเลือก              9(  -  - ) 

      รวม                10(  -  - ) 
 

 ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1  จํานวนหนวยกิต  (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 
  01216597  สัมมนา                       1 
  01216595 การศึกษาคนควาอิสระ                    3   
    วิชาเอกเลือก             6(  -  -  ) 

   รวม            10(  -  -  ) 
 

  ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2  จาํนวนหนวยกิต  (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 
    01216595 การศึกษาคนควาอิสระ                3   
    วิชาเอกเลือก      3(  -  -  ) 

   รวม                        6(  -  -  ) 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Page 8 of 15 
 

คําอธิบายรายวชิา 

 

01216511  หลักวิศวกรรมความปลอดภัย 

(Principles of Safety Engineering) 

3(3-0-6) 

การวิเคราะหความปลอดภัยเชิงวิศวกรรม  ความปลอดภัยเชิงปริมาณและเชิงคุณลักษณะ 

แบบจําลองความปลอดภัย การออกแบบระบบเพ่ือความปลอดภัย ตนทุนและผลตอบแทนทางความ

ปลอดภัย กรณีศึกษาเก่ียวกับอาคารสูงและระบบขนสงมวลชน 

Engineering Analysis of Safety, Quantitative and Qualitative Safety, Safety 

Models, System designs for Safety, Safety cost and Benefits, Case studies related to high 

building, and mass transit infrastructure systems. 

   

01216512  วิธีเชิงคํานวณในวิศวกรรมความปลอดภัย 

(Computational Methods in Safety Engineering) 

3(3-0-6) 

แบบจําลองเชิงคณิตศาสตรสําหรับความปลอดภัย วิธีการดานความปลอดภัยเชิงตัวเลข

และทางสถิติท่ีเก่ียวของ การใชและการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปเพ่ือการวิเคราะหและการ

ออกแบบท่ีเหมาะท่ีสุดของกิจกรรมความปลอดภัย  

Mathematical models for safety, related numerical and statistical safety 

methods, the use and development of computer packages for analysis and optimal designs 

of safety activities.  

   

01216513  การจัดการความปลอดภัย 

(Safety Management) 

3(3-0-6) 

การจัดการความปลอดภัยเชิงบูรณาการ ภาวะผูนํา การจูงใจและวัฒนธรรมความ
ปลอดภัยในองคกร สถานประกอบการและระบบงานท่ีปลอดภัย การวางแผนรับเหตุฉุกเฉิน มาตรการ
ควบคุมความปลอดภัย กรณีศึกษา เรื่องรวมสมัยดานการจัดการความปลอดภัย 

Total safety management, safety leadership, motivation and organization 

culture, safe place and safe system of work, emergency planning, safety control measures, 

safety management system, cases studies, contempory issues in safety management. 
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01216514 วิธีทางคณิตศาสตรสําหรับวิศวกรรมความปลอดภัย   

(Mathematical Methods for Safety Engineering) 

3(3-0-6) 

 แบบจําลองทางคณิตศาสตร ผลเฉลยเชิงตัวเลข กับผลเฉลยเชิงวิเคราะห ซอฟทแวร
สําหรับการแกปญหาทางคณิตศาสตร รากของสมการ เมทริกซและระบบสมการเชิงเสน การประมาณคา
ระหวางชวงและการประมาณคาพังกชัน การเขียนโปรแกรมแม็ทแล็บ ความนาจะเปนและสถิติ ซอฟทแวร
สําหรับการวิเคราะหทางสถิติ การวิเคราะหระหวางชวง การทดสอบสมมุติฐาน การวิเคราะหความ
แปรปรวน พารามิเตอรการออกแบบ 

Mathematical modeling, numerical vs.  analytical solutions, software for 

mathematical problem solving, roots of equations, matrices and system of linear equations, 

data interpolation and function approximation, MATLAB programming, probability and 

statistics, software for statistical analysis, interval analysis, hypothesis testing, variance 

analysis, design parameters. 

   

01216521  การวิเคราะหอันตรายและการปองกันอุบัติเหตุทางอุตสาหกรรม 

(Hazard Analysis and Industrial Accident Prevention) 

3(3-0-6) 

อุบัติเหตุและอันตรายท่ีเกิดข้ึนในอุตสาหกรรม การวิเคราะหและการประเมินความเสี่ยง

โดยวิธีทางสถิติ การออกแบบระบบเพ่ือความปลอดภัยในการทํางานและคุณภาพชีวิตของผูปฏิบัติงาน การ

วิเคราะหผลไดผลเสียเพ่ือตัดสินใจลงทุนในดานการพัฒนาความปลอดภัย 

Accident and hazard occurred in industry, analysis and evaluation of risk by 

statistical methods, system designs for occupational safety and worklife quality of workers, 

benefit and loss analysis for investment decision making in safety development. 

   

01216522 

 

การออกแบบความปลอดภัยเชิงมนุษย 

(Human Safety Design) 

3(3-0-6) 

การยศาสตรและความสัมพันธตอความปลอดภัย การออกแบบการปฏิบัติงานและสถานี

ทํางานโดยคํานึงถึงปจจัยมนุษยเพ่ือคงระดับความปลอดภัยอยางตอเนื่อง 

Ergonomics and its relationships with safety. Operation and workstation 

design with respect to human factors to maintain safety level continuously. 
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01216523 ความปลอดภัยทางไฟฟา 

(Electrical Safety) 

3(3-0-6) 

 ผลของกระแสไฟฟาท่ีมีตอรางกายมนุษย ภาวะภัยจากไฟฟาและการปองกัน หลักและการ

ปองกันภาวะภัยจากไฟฟาตามมาตรฐาน 

  Effects of electricity on human body, electricity hazards and protection, 

principles and protection from electricity hazards by international electricity standard.  

   

01216531    การวิเคราะหและออกแบบเชิงวิศวกรรมความปลอดภัยในอุตสาหกรรม

กระบวนการ 

3(3-0-6) 

 (Analysis and Design of Safety Engineering in Process Industries) 

หลักการของความปลอดภัยและการวิเคราะหความเสี่ยงเชิงปริมาณ อันตรายจากสารเคมี

ไมเสถียร อันตรายจากสารเคมีติดไฟ อันตรายจากปฏิกิริยาท่ีควบคุมไมได อันตรายจากฝุนระเบิด การ

คํานวณการรั่วไหล การออกแบบระบบบรรเทาความเสี่ยง การออกแบบกระบวนการท่ีแฝงไวดานความ

ปลอดภัย การวิเคราะหและออกแบบกระบวนการผลิตตางๆ บนพ้ืนฐานดานความเชื่อม่ันดานความ

ปลอดภัย กรณีศึกษาของบทวิเคราะหความปลอดภัย 

Principle of safety and quantified risk analysis. Unstable chemical hazard. 

Chemical fire hazard. Runaway reaction hazard. Dust explosion hazard. Source model 

calculation. Relief devices design. Inherently safer design. Analysis and design of various 

processes based of safety reliability. Case study of safety analysis. 

   

01216533 ระบบวัดคุมนิรภัย                                  

(Safety Instrumented System) 

3(3-0-6) 

 

หลักการและวิวัฒนาการของระบบวัดคุมนิรภัย มาตรฐานระบบวัดคุมนิรภัย การประเมิน

ความเสี่ยง การวิเคราะหความพรอมใชงานของอุปกรณ การออกแบบระบบวัดคุมนิรภัย การใชงานระบบวัด

คุมนิรภัย อุปกรณ เครื่องมือวัดในพ้ืนท่ีอันตราย 

Principle and evolution of safety system, system standard, risk assessment, 

analysis of safety instrumented system, availability, design of safety instrumented system, 

instrumentation in hazardous area.  
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01216534 คอมพิวเตอรประยุกตเพ่ือความปลอดภัยสําหรับวิศวกรรมกระบวนการผลิต 

(Computer Applications for Safety of Process Engineering) 

3(3-0-6) 

 การใชคอมพิวเตอรจําลองสภาวะการเกิดอัคคีภัยและการออกแบบเพ่ือปองกันอัคคีภัย 

การจําลองการอพยพ การคํานวณการแพรกระจายของสารพิษ การประยุกตโปรแกรมสารสนเทศ

ภูมิศาสตรเพ่ือวิเคราะหผลกระทบกรณีฉุกเฉิน กรณีเกิดอุบัติเหตุตางๆ ซอฟตแวรอ่ืนๆท่ีเก่ียวกับความ

ปลอดภัย ผลกระทบสิ่งแวดลอม และอาชีวอนามัย 

 Computer of applications for fire dynamic modelling and design of fire 

preventions, evacuation simulation, toxic dispersion calculations, geological information 

system for emergency response and accident, related softwares for safety, environmental 

impact and occupational health. 

   

01216541  การประเมินความเส่ียงตอส่ิงแวดลอม 

(Environmental Risk Assessment) 

3(3-0-6) 

ผลกระทบของของเสียและสารอันตรายจากกระบวนการอุตสาหกรรมตอสุขภาพมนุษย

และคุณภาพสิ่งแวดลอม หลักการและวิธีการในการประเมินความเสี่ยงสิ่งแวดลอม การประเมินขนาดและ

การตอบสนองของความเปนพิษ การประเมินการสัมผัส การอธิบายความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยงจาก

สารกัมมันตรังสี การประเมินความเสี่ยงสิ่งแวดลอม การลดความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง  

Impact of wastes and hazardous substances from industrial processes on 

human health and environmental quality, principles and methodologies in environmental 

risk assessment; toxic dose- response assessment, exposure assessment, risk 

characterization, radiation risk assessment, environnmental assessment, risk mitigation, risk 

management. 

   

01216544  วิศวกรรมศาสตรเพ่ือการจัดการภัยธรรมชาติ 

(Engineering For Natural Disaster Management) 
3(3-0-6) 

ภัยพิบัต ิธรณีพิบัติภัย อุทกภัยและภัยธรรมชาติอ่ืน ๆ การประเมินความเสี่ยง การจัดการ

ภัยธรรมชาติ เทคโนโลยีในการคาดการณ การสํารวจและเก็บขอมูล การลดผลกระทบโดยโครงสรางทาง

วิศวกรรม ระบบการเตือนภัยลวงหนา 

Natural disaster, geohazard, flooding etc, risk assessment, natural disaster 

management, prediction technology, investigation and data collection, mitigation by 

engineering structures, early warning systems. 
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01216551  การประเมินความปลอดภัยในระบบเทอรโม-ของไหล 

(Safety Assessment of Thermo-Fluid Systems) 

3(3-0-6) 

สมบัติของของไหล กฎการอนุรักษพลังงาน กลศาสตรของไหล การออกแบบระบบเทอร

โม-ของไหล การประเมินความปลอดภัยทางวิศวกรรมเครื่องกล การประเมินความปลอดภัยของระบบทอสง

น้ําดับเพลิง การประเมินความปลอดภัยของระบบทอรับแรงดัน 

Fluid properties, laws of conservation of energy. Fluid mechanics. Thermo-

fluid systems designs. Safety assessment in mechanical engineering. Safety assessment of 

stand pipe for fire hydrant system. Safety assessment of fluid system in pressurized pipe. 

   

01216552  การระบายอากาศและการปรับอากาศสําหรับวิศวกรรมความปลอดภัย 

(Ventilation and Air Conditioning for Safety Engineering) 

3(3-0-6) 

หลักการพ้ืนฐานของการระบายอากาศ พัดลม การออกแบบทอลม หลักการพ้ืนฐานของ
การปรับอากาศ อุปกรณในระบบปรับอากาศ การวิเคราะหหาคาภาระความรอนของการปรับอากาศ      
การวิเคราะหการควบคุมความชื้น การควบคุมควันไฟ 

General principle of ventilation, fan, design of air duct, general principle of 

air conditioning, equipment in air conditioning, cooling load calculation, analysis of humidity 

control, smoke control. 

   

01216553  ระบบสัญญาณแจงเหตุเพลิงไหมและระบบดับเพลิงอัตโนมัติ 

(Fire Alarm and Automatic Fire Suppression Systems) 

3(3-0-6) 

หลักการเกิดเพลิงไหมและการแพรกระจายของเพลิงไหม การวิเคราะหและการเลือก
อุปกรณตรวจจับเพลิงไหม การออกแบบระบบสัญญาณแจงเหตุเพลิงไหม ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ ระบบ
กาซคารบอนไดออกไซดดับเพลิง ระบบโฟมดับเพลิง  

Principle of fire ignition and fire spread. Analysis and selection of fire 

detection. Design of fire alarm systems. Automatic fire suppression system. Carbon dioxide 

extinguishing system. Foam extinguishing system. 

 

01216554  การออกแบบความปลอดภัยดานอัคคีภัย                

(Fire Safety Design) 

3(3-0-6) 

 

หลักการการปองกันอัคคีภัย กฎหมายและมาตรฐานการปองกันอัคคีภัย การออกแบบ

ระบบปองกันอัคคีภัยในอาคารและโรงงานอุตสาหกรรมตามกฎหมาย การออกแบบความปลอดภัยตอชีวิต

ตามมาตรฐานสากล การแบงพ้ืนท่ีการใชงานตางๆ การออกแบบเสนทางการหนีไฟและสวนประกอบของ

เสนทางการหนีไฟ การคํานวณขนาดเสนทางการหนีไฟในพ้ืนท่ีการใชงานประเภทตางๆ การออกแบบปาย

บอกทางหนีไฟและไฟฟาสองสวางฉุกเฉิน 

 



Page 13 of 15 
 

Principle of fire protection. Fire protection regulations and standards. Design 

of fire protection system for building and industrial by local regulations. Life safety design 

by international standard. Occupancy classifications. Design of means of egress and 

components. Calculation of egress capacity for each occupancy. Design of egress signage 

and emergency light. 

   

01216555 การออกแบบเชิงวิศวกรรมของระบบดับเพลิง  

(Engineering Design of Fire Suppression Systems) 

3(3-0-6) 

  หลักการดับเพลิงของสารดับเพลิงแบบตางๆ การออกแบบเครื่องดับเพลิงแบบมือถือ  

การออกแบบระบบแจงเหตุเพลิงไหม การออกแบบระบบเครื่องสูบน้ําดับเพลิงและแหลงน้ําดับเพลิง การ

ออกแบบระบบทอยืนและสายฉีดน้ําดับเพลิง ประเภทของหัวกระจายน้ําดับเพลิงและระบบ จากไฟของ

ระบบหัวกระจายน้ําดับเพลิง การออกแบบระบบทอและสวนประกอบของระบบหัวกระจายน้ําดับเพลิง  

การออกแบบเชงิชลศาสตรของระบบหัวกระจายน้ําดับเพลิง และระบบโฟมดับเพลิง      

   Principle of fire suppression agents, design of portable fire extinguisher, 

design of fire alarm system, design of fire pump and fire water reservoir, design of standpipe 

and fire hose system, type of sprinkler heads and systems, fire hazard classifications of 

sprinkler system, design of sprinkler piping and components, hydraulic design of sprinkler 

system and fire extinguishing foam system. 

 

01216561 ความปลอดภัยในงานวิศวกรรมโยธา 

(Safety in Civil Engineering) 

3(3-0-6) 

 มาตรฐานความปลอดภัยในงานวิศวกรรมโยธา กฎหมายและขอบังคับในการควบคุม

อาคาร แบบอาคาร ข้ันตอนการกอสรางอาคาร ความปลอดภัยในการกอสรางอาคารสูง สะพาน ถนน งาน

ขุด งานถม ฐานราก ระบบการจราจรและการขนสง วัสดุและการทดสอบทางวิศวกรรมโยธา 

 Safety standard in civil engineering, laws and regulations in building control, 

building drawings, procedures of building construction, safety in construction of high- rises 

buildings, bridges, highway excavation, fill, foundation, traffic and transportation system, 

materials and testing in civil engineering. 
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01216562 การจดัการความปลอดภัยในงานวิศวกรรมโยธา 

(Safety Management in Civil Engineering) 

3(3-0-6) 

แนวคิดของการจัดการความปลอดภัยในงานวิศวกรรมโยธา การจัดการกําลังคน วัสดุ 

เครื่องจักร และการเงินในงานวิศวกรรมโยธา การจัดการดานระบบคุณภาพ การจัดการสภาพแวดลอม การ

จัดการระบบโครงสรางชั่วคราวและการรื้อถอน อุบัติเหตุและอันตรายในงานวิศวกรรมโยธา การจัดการ

ความปลอดภัยเพ่ือปองกันอัคคีภัย บทบาทและหนาท่ีของผูบริหารความปลอดภัยในงานวิศวกรรมโยธา 

Concepts of safety engineering management in civil engineering. Manpower. 

Material. Machine and financial management in civil engineering. Quality management. 

Environmental management. Temporary structures system and demolishing management. 

Accident and danger in civil engineering. Safety engineering management for fire protection. 

Role and function of safety administrator in civil engineering. 

   

01216591  ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมความปลอดภัย 

(Research Methods in Safety Engineering) 

1(1-0-2) 

หลักและระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมความปลอดภัย  การวางแผนการวิจัย การเขียน

ขอเสนอโครงการวิจัย การวิเคราะหขอมูล  เทคนิคการนําเสนอ การเขียนรายงานวิจัยและการประเมินผล

การ วิจัยในหัวขอท่ีเก่ียวของกับวิศวกรรมความปลอดภัย 

Research principles and methods in safety engineering, research planning, 

project proposal writing, data analysis, presentation techniques, report writing and 

evaluation on related topics in safety engineering. 

   

01216595   การศึกษาคนควาอิสระ 

(Independent Study) 

3 

การศึกษาคนควาดวยตนเองในหัวขอท่ีนาสนใจในระดับปริญญาโท เรียบเรียงเขียนเปน

รายงาน  

Independent study on an interesting topic at the master’ s degree level, 

compile into a written report. 
   

01216596  เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมความปลอดภัย 

(Selected Topics in Safety Engineering) 

1-3 

 เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมความปลอดภัยในระดับปริญญาโท  หัวขอเรื่องเปลี่ยนไปในแต

ละภาคการศึกษา 

Selected topics in safety engineering at the master’s degree level, topics are 

subject to change in each semester. 
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01216597  สัมมนา 

(Seminar) 

1  

การนําเสนอและอภิปรายหัวขอท่ีนาสนใจทางวิศวกรรมความปลอดภัยในระดับปริญญา

โท 

Presentation and discussion of interesting topics in safety engineering at the 

master’s degree level. 

   

01216599  วิทยานิพนธ 

(Thesis) 

1-12 

วิจยัในระดับปริญญาโทและเรียบเรียงเขียนเปนวิทยานิพนธ 

Research at the master’s degree level and compiled into thesis. 
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