
หลักสูตรอบรม NFPA 101 The Life Safety Code: 2018 Edition
ระหวางวันท่ี 23-25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 09.00-17.00 น.

ณ หองเพชรชมพู ชั้น 3 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลดิ์ ถนนรัชดาภิเษก
จัดโดย สถาบันวิศวพัฒน วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ (วสท.)

เปนหลักสูตรสากลที่ไดรับการรับรองจาก สมาคมปองกันอัคคีภัยแหงชาติ สหรัฐอเมริกา National Fire
Protection Association (NFPA) – USA ฉะนั้นการปรับปรุงเนื้อหา NFPA 101®, Life Safety Code® 2018
Edition เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยในระดับที่สูงข้ึนสําหรับอาคารสํานักงาน สถานที่ทํางาน ที่อยูอาศัย ความปลอดภัยใน
ชีวิตประจําวัน รวมถึงการปองกันอันตรายจากอัคคีภัยและสารเคมีตางๆ และใน NFPA 101®, Life Safety Code®
2018 Edition นี้ยังไดรวมถึง การใชงานของอาคารในรูปแบบใหม นวัตกรรมการออกแบบอาคารใหเหมาะสมกับสภาพใน
ปจจุบัน วัสดุที่เหมาะสมในการกอสรางอาคาร และเทคโนโลยีที่ทันสมัยสําหรับการกอสรางและปองกันการเกิดอัคคีภัย
ซึ่งเปนสิ่งจําเปนที่ สถาปนิก วิศวกร เจาของอาคาร ผูดูแลอาคาร ผูบริหารโรงพยาบาล ควรที่จะรับทราบถึงแนวทางใน
การวางแผนดูแลรักษาและปองกัน เพ่ือไมใหเกิดปญหาที่จะตามมา ทางสมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระ
บรมราชูปถัมภ (วสท.) และสมาคม NFPA (ตัวแทนประจําประเทศไทย) เล็งเห็นถึงความสําคัญนี้จึงไดจัดการสัมมนานี้
ข้ึนมา ซึ่งความรูในการสัมมนาจะเทียบเทากับการที่ไดไปสัมมนาที่ตางประเทศ

จุดประสงคการจัดอบรม เพ่ือเพ่ิมพูนความรูแกผูตรวจสอบอาคารและพัฒนาวิชาชีพเพ่ือใหผูอบรม
เปรียบเทียบมาตรฐานที่ใชในเมืองไทยและมาตรฐานตางประเทศ

จํานวนผูเขาฝกอบรม 60 ทาน
กลุมเปาหมาย หลักสูตรการอบรมนี้เหมาะสําหรับ วิศวกร สถาปนิก ผูตรวจสอบอาคาร ผูดูแลอาคารโรงงาน และ
เจาหนาที่หนวยงานของรัฐที่เก่ียวของกับความปลอดภัย

คาลงทะเบียนการอบรม
สมาชิก วสท. 29,000 บาท (ชําระภายใน 15 ต.ค.61 เหลือ 26,000 บาท)
ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ /บุคคลทั่วไป 32,000 บาท (ชําระภายใน 15 ต.ค.61 เหลือ 29,000 บาท)

***หมายเหตุ ราคาดังกลาวรวมภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และไดรับการยกเวน ภาษี ณ ที่จาย 3% ทานที่ชําระคาลงทะเบียน
ในอัตราบุคคลทั่วไปรับสิทธิเปนสมาชิก วสท. ฟรี 1 ป

ผูเขาอบรมจะไดรับ
หนังสือ NFPA 101 2018 Edition (Original Code Book)
Work Book 1 เลม
NFPA Certificate (มอบใหหลังการจบอบรม)



เนื้อหาในการอบรม
- มาตรฐาน NFPA 101 The Life Safety Code 2018 Edition
- อธิบายความตองการสําหรับอาคารใหม อาคารปจจุบันและการปรับปรุงอาคารใหม
- อธิบายหลักการของผลงานสวนประกอบของอุบัติเหตุและอันตราย
- ใหความจํากัดความในสวนของแนวทางหนีไฟ
- ประยุกตขอกําหนดของประตู บันได การปองกันควัน ทางออกแนวราบ ระเบียงทางออก และอ่ืนๆ
- คํานวณการจัดสรรการใชพ้ืนที่สําหรับการทําเสนทางหนีไฟ,การวัดความสามารถในการหนีไฟ,และแนวทางของ

ระบบการหนีไฟทั้งหมด
- ใชหลักการเขาถึงแนวทางการหนีไฟ และพ้ืนที่การหลบภัย
- กําหนดความจําเปนและความตองการที่เหมาะสมสําหรับแสงสวางไฟฉุกเฉิน และสัญลักษณการหนีไฟ
- ระบบการปองกันไฟพิเศษและมาตรฐานการปองกันไฟ
- ระบุและประยุกตความตองการหรือสิ่งจําเปนสําหรับการเปดดานบนของอาคารและพ้ืนที่อันตราย
- ขอกําหนดการใชสอยอาคาร ระบบปรับอากาศ ระบบควบคุมควันลิฟท บันไดเลื่อน ระบบน้ําทิ้ง/ขยะและระบบ

ชักลาง
- ระเบียบของการล็อคประตู เพ่ือความปลอดภัยของผูอยูอาศัยและเจาของกิจการ
- รวมถึงการเตรียมความปลอดภัยที่มากข้ึนเสมือนปองกันที่บานตัวเอง

ประวัติวิทยากรโดยยอ
ชื่อ : นายพิชญะ จันทรานุวัฒน
ที่ทํางาน : บริษัท ฟวชั่น ไฟร เซฟตี้ จํากัด (วิศวกรที่ปรึกษา)
ตําแหนง : กรรมการผูจัดการ
ประวัติการศึกษา : ปริญญาโท วิศวกรรมปองกันอัคคีภัย ป พ.ศ. 2544
วูลเตอร โพลีเทคนิค อินสติติว ประเทศสหรัฐอเมริกา (WPI)
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร สาขาไฟฟา ป พ.ศ. 2526 สภาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา เจาคุณลาดกระบัง
สมาชิกวิชาชีพ : ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ วิศวกรรมควบคุม เปนวุฒิวิศวกรไฟฟา (วฟก. 613) สภาวิศวกร
ผูตรวจสอบอาคาร : บ.0001/2550 ข้ึนทะเบียนกับกรมโยธาธิการและผังเมือง
วิทยากรดานอัคคีภัย : ผูบรรยายอยางเปนทางการ มาตรฐานความปลอดภัยตอชีวิต NFPA 101-Life Safety Code
กิจกรรมทางวิชาการ
2555-2558 : กรรมการสภาวิศวกร สมัยที่ 5 และ เหรัญญิก สภาวิศวกร (พ.ค. 2558)
2544-ปจจุบัน : กรรมการเทคนิคของ Life Safety Code: NFPA-101 และ NFPA 5000 BuildingConstruction
Safety Code, Edition 2003 to 2015 คณะสถานพยาบาล คณะทางหนีไฟ และคณะทางพ้ืนฐาน (Health Care
Occupancies, Mean of Egress, and Fundamental, National Fire Protection Association, U.S.A.)
2551-2556 : กรรมการอํานวยการวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ (วสท)
2550-2556 : กรรมการอํานวยการ สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแหงประเทศไทย (วปท)
2548-ปจจุบัน : ที่ปรึกษาสมาคมผูตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร (ตปอ)
2550-2556 : ประธานคณะอนุกรรมการจัดอบรมหลักสูตรผูตรวจสอบอาคาร (วสท)
2551-2556 : ประธานคณะอนุกรรมการมาตรฐานความปลอดภัยอาคาร วสท
2552-2555 : อนุกรรมการรางกฎหมายควบคุมอาคาร ระบบความปลอดภัยกิจการสถานบริการ
2546-2555 : อนุกรรมการรางกฎหมายควบคุมอาคาร ระบบไฟฟา ระบบเครื่องกล ระบบกาซ กรมโยธาธิ



การและผังเมือง
2548-ปจจุบัน : อาจารยพิเศษ ภาควิชาสาขาจัดการเทคโนโลยีอาคาร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย (DPU)
2543-2555 : อนุกรรมการ ในคณะกรรมการปองกันอุบัติภัยแหงชาติ (กปอ) คณะศึกษาวิจัยและพัฒนา ดานอุบัติภัย
และคณะอุบัติภัยใยเคหะสถานและสาธารณสถาน
2541-2555 : อนุกรรมการรางมาตรฐานการปองกกันอัคคีภัย (วสท)
2541-2555 : อนุกรรมการรางมาตรฐานระบบแจงเหตุเพลิงไหม (วสท)
2539-2550 : อาจารยพิเศษ และกรรมการที่ปรึกษาภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (KU)
2546-2549 : อุปนายก สมาคมวิศวกรออกแบบและปรึกษาเครื่องกล และไฟฟาไทย (MECT)
2545-2548 : ประธานคณะกรรมการความปลอดภัยดานอัคคีภัยสําหรับอาคาร (วสท)
ผลการทํางาน
2555-2558 : ที่ปรึกษาความปลอดภัยดานอัคคีภัย รถไฟฟาสายสีน้ําเงินสวนตอขยาย สายสีสม สายสีแดง สายสีเหลือง
และสายสีมวง
2554-2556 : ออกแบบอาคารรัฐสภาแหงใหม
2548-2549 : ตรวจสอบและรายงานความปลอดภัยตอชีวิต (Life Safety Review)สําหรับสนามบินสุวรรณภูมิ
2548-2550 : ที่ปรึกษาออกแบบความปลอดภัยตอชีวิตสําหรับสถาบันการแพทยศิริราชชั้นเลิศในเอเชียอาคเนย
2547-2548 : ตรวจสอบและรายงานความปลอดภัยตอชีวิต (Life Safety Review) สําหรับเอเชียนเกมสประเทศการตา
บทความทางวิชาการ
2552 : บทเรียนความสูญเสียจากเหตุกาณเพลิงไหม ซานติกาผับ
2551 : บทเรียนความสูญเสียจากเหตุการณเพลิงไหม สี่พระยาริเวอรวิว
2549 : รางแผนแมบทพัฒนาความปลอดภัยดานอัคคีภัยแหงชาติ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : คุณรุงลาวรรณ  สทานภพ
โทรศัพท 0-2184-4600-9 ตอ 510 โทรสาร 0-2184-4662
E-mail: runglawan@eit.or.th



หลักสูตรอบรม NFPA 101 The Life Safety Code: 2018 Edition
ระหวางวันพุธ-ศุกรท่ี 23-25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 09.00-17.00 น.

ณ หองเพชรชมพู โรงแรม ดิ เอมเมอรัลดิ์ ถนนรัชดาภิเษก

**กรุณากรอกดวยตัวบรรจงเพ่ือความชัดเจน**

ชื่อ – นามสกุล ................................................... เลขสมาชิก วสท....... .....................เลขสมาชิกสภาวิศวกร........................
ชื่อนามสกุลภาษาอังกฤษ......................................................................................................................................................

โทรศัพท(มือถือ)..............................................E-Mail: ..............................................................................
หนวยงาน (บริษัท/บาน) ....................................................................................................................................................
เลขที่อาคาร...................................... ชั้น .........................หมู..................................ซอย.....................................................
ถนน.............................................. ตําบล/แขวง................................... ...อําเภอ / เขต......................................................
จังหวัด .......................................... ...รหสัไปรษณีย...........................E-mail .....................................................................
โทรศัพท.........................................โทรสาร ..............................................ชื่อผูประสานงาน................................... ............
เลขที่ประจําตัวผูเสียภาษีอากร..................................................  สํานักงานใหญ  สาขา ...................................

คาลงทะเบียน (ราคานี้รวม ภาษีมูลคาเพิ่ม 7%, คาเอกสาร, คาอาหารและเครื่องดื่ม, วุฒิบัตร)  วสท. ไดรับการยกเวนภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3%)
 สมาชิก วสท. 29,000 บาท (ชําระภายใน 30 ต.ค.61 เหลือ 26,000 บาท)
 ขาราชการ /รัฐวิสาหกิจ/บุคคลท่ัวไป 32,000 บาท (ชําระภายใน 30 ต.ค.61 เหลือ 29,000 บาท

รับสิทธ์ิเปนสมาชิก วสท. ฟรี 1 ป)

การชําระเงิน (ในกรณีโอนเงิน กรุณาแฟกซสลิปในโอนเงิน พรอมระบุชื่อผูเขารวมงาน  และท่ีอยูในการออกใบเสร็จรับเงินดวย)

เงินสด ชําระเงินท่ี วสท. กอนวันงาน ณ ช้ัน 5 ออกจากลิฟต ขวามือ
เช็ค สั่งจาย สมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ
โอนเงิน เขาบัญชีเงินฝากออมทรัพยของ สมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ

 ธนาคารไทยพาณิชย  สาขาสี่แยกศรีวรา เลขท่ีบัญชี 140-2-30221-6
 ธนาคารกรุงเทพ สาขาสุรวงศ เลขท่ีบัญชี 147-4-32388-6
 ธนาคารกรุงไทย  สาขาจามจุรีแควส เลขท่ีบัญชี 162-0-09914-4


