
หลักสูตรอบรม NFPA 101 The Life Safety Code: 2018 Edition
ระหวางวันท่ี 28 - 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.00-17.00 น.

ณ รามคําแหง 2,4 โรงแรม เอสซี ปารค
จัดโดย สถาบันวิศวพัฒน วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ (วสท.)

เปนหลักสูตรสากลท่ีไดรับการรับรองจาก สมาคมปองกันอัคคีภัยแหงชาติ สหรัฐอเมริกา National Fire
Protection Association (NFPA) – USA ฉะนั้นการปรับปรุงเนื้อหา NFPA 101®, Life Safety Code® 2018
Edition เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยในระดับท่ีสูงข้ึนสําหรับอาคารสํานักงาน สถานท่ีทํางาน ท่ีอยูอาศัย ความ
ปลอดภัยในชีวิตประจําวัน รวมถึงการปองกันอันตรายจากอัคคีภัยและสารเคมีตางๆ และใน NFPA 101®, Life
Safety Code® 2018 Edition นี้ยังไดรวมถึง การใชงานของอาคารในรูปแบบใหม นวัตกรรมการออกแบบ
อาคารใหเหมาะสมกับสภาพในปจจุบัน วัสดุท่ีเหมาะสมในการกอสรางอาคาร และเทคโนโลยีท่ีทันสมัยสําหรับการ
กอสรางและปองกันการเกิดอัคคีภัย ซึ่งเปนสิ่งจําเปนท่ี สถาปนิก วิศวกร เจาของอาคาร ผูดูแลอาคาร ผูบริหาร
โรงพยาบาล ควรท่ีจะรับทราบถึงแนวทางในการวางแผนดูแลรักษาและปองกัน เพ่ือไมใหเกิดปญหาท่ีจะตามมา
ทางสมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ (วสท.) และสมาคม NFPA (ตัวแทนประจํา
ประเทศไทย) เล็งเห็นถึงความสําคัญนี้จึงไดจัดการสัมมนานี้ข้ึนมา ซึ่งความรูในการสัมมนาจะเทียบเทากับการท่ีได
ไปสัมมนาท่ีตางประเทศ

จุดประสงคการจัดอบรม เพ่ือเพ่ิมพูนความรูแกผูตรวจสอบอาคารและพัฒนาวิชาชีพเพ่ือใหผูอบรม
เปรียบเทียบมาตรฐานท่ีใชในเมืองไทยและมาตรฐานตางประเทศ
จํานวนผูเขาฝกอบรม 60 ทาน
กลุมเปาหมาย หลักสูตรการอบรมนี้เหมาะสําหรับ วิศวกร สถาปนิก ผูตรวจสอบอาคาร ผูดูแลอาคารโรงงาน และ
เจาหนาท่ีหนวยงานของรัฐท่ีเก่ียวของกับความปลอดภัย

คาลงทะเบียนการอบรม
สมาชิก วสท. 29,000 บาท (ชําระภายในวันท่ี 30 ต.ค. 62 เหลือ 27,000 บาท)
ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ/บุคคลท่ัวไป 32,000 บาท (ชําระภายในวันท่ี 30 ต.ค. 62 เหลือ 30,000 บาท)

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

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



 คํานวณการจัดสรรการใชพ้ืนท่ีสําหรับการทําเสนทางหนีไฟ,การวัดความสามารถในการหนีไฟ,และ
แนวทางของระบบการหนีไฟท้ังหมด

 ใชหลักการเขาถึงแนวทางการหนีไฟ และพ้ืนท่ีการหลบภัย
 กําหนดความจําเปนและความตองการท่ีเหมาะสมสําหรับแสงสวางไฟฉุกเฉิน และสัญลักษณการหนีไฟ
 ระบบการปองกันไฟพิเศษและมาตรฐานการปองกันไฟ
 ระบุและประยุกตความตองการหรือสิ่งจําเปนสําหรับการเปดดานบนของอาคารและพ้ืนท่ีอันตราย
 ขอกําหนดการใชสอยอาคาร ระบบปรับอากาศ ระบบควบคุมควันลิฟท บันไดเลื่อน ระบบน้ําท้ิง/ขยะ

และระบบชักลาง
 ระเบียบของการล็อคประตู เพ่ือความปลอดภัยของผูอยูอาศัยและเจาของกิจการ
 รวมถึงการเตรียมความปลอดภัยท่ีมากข้ึนเสมือนปองกันท่ีบานตัวเอง

ประวัติวิทยากรโดยยอ
ชื่อ : นายพิชญะ  จันทรานุวัฒน
ท่ีทํางาน : บริษัท ฟวชั่น ไฟร เซฟตี้ จํากัด (วิศวกรท่ีปรึกษา)
ตําแหนง : กรรมการผูจัดการ
ประวัติการศึกษา : ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิศวกรรมไฟฟาและความปลอดภัย
จากคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ปริญญาโท วิศวกรรมปองกันอัคคีภัย ป พ.ศ. 2544
วูลเตอร โพลีเทคนิค อินสติติว ประเทศสหรัฐอเมริกา (WPI)
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร สาขาไฟฟา ป พ.ศ. 2526 สภาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา 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 สมัยท่ี 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 และคณะ
ทางพ้ืนฐาน (Health Care Occupancies, Mean of Egress, and Fundamental, National Fire
Protection Association, U.S.A.)
2551-2556 : กรรมการอํานวยการวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ (วสท)
2550-2556 : กรรมการอํานวยการ สมาคมวิศวกรท่ีปรึกษาแหงประเทศไทย (วปท)
2548-ปจจุบัน : ท่ีปรึกษาสมาคมผูตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร (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 ดาน
อุบัติภัย และคณะอุบัติภัยใยเคหะสถานและสาธารณสถาน



2541-2555 : อนุกรรมการรางมาตรฐานการปองกกันอัคคีภัย (วสท)
2541-2555 : อนุกรรมการรางมาตรฐานระบบแจงเหตุเพลิงไหม (วสท)
2539-2550 : อาจารยพิเศษ และกรรมการท่ีปรึกษาภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (KU)
2546-2549 : อุปนายก สมาคมวิศวกรออกแบบและปรึกษาเครื่องกล และไฟฟาไทย (MECT)
2545-2548 : ประธานคณะกรรมการความปลอดภัยดานอัคคีภัยสําหรับอาคาร (วสท)
ผลการทํางาน
2555-2558 : ท่ีปรึกษาความปลอดภัยดานอัคคีภัย รถไฟฟาสายสีน้ําเงินสวนตอขยาย สายสีสม สายสีแดง สายสี
เหลือง และสายสีมวง
2554-2556 : ออกแบบอาคารรัฐสภาแหงใหม
2548-2549 : ตรวจสอบและรายงานความปลอดภัยตอชีวิต (Life Safety Review)สําหรับสนามบินสุวรรณภูมิ
2548-2550 : ท่ีปรึกษาออกแบบความปลอดภัยตอชีวิตสําหรับสถาบันการแพทยศิริราชชั้นเลิศในเอเชียอาคเนย
2547-2548 : ตรวจสอบและรายงานความปลอดภัยตอชีวิต (Life Safety Review) สําหรับเอเชียนเกมสประเทศ
การตา
บทความทางวิชาการ
2552 : บทเรียนความสูญเสียจากเหตุกาณเพลิงไหม ซานติกาผับ
2551 : บทเรียนความสูญเสียจากเหตุการณเพลิงไหม สี่พระยาริเวอรวิว
2549 : รางแผนแมบทพัฒนาความปลอดภัยดานอัคคีภัยแหงชาติ



ใบสมัครหลักสูตรอบรม NFPA 101 The Life Safety Code: 2018 Edition
ระหวางวันท่ี 28 - 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.00-17.00 น.

ณ รามคําแหง 2,4 โรงแรม เอสซี ปารค
จัดโดย สถาบันวิศวพัฒน วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ (วสท.)

**กรุณากรอกดวยตัวบรรจงเพ่ือความชัดเจน**

ชื่อ – นามสกุล................................................... ......เลขสมาชิก วสท...................... เลขสมาชิกสภาวิศวกร…....................
ชื่อ-สกุลภาษาอังกฤษ.............................................................................................................................................................

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

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม : โทรศัพท 0-2184-4600-9 ตอ 510 คุณรุงลาวรรณ สทานภพ ฝายสถาบันวิศวพัฒน
โทรสาร 0-2319-2710-1 E-Mail: runglawan@eit.or.th

อัตราคาลงทะเบียน ชําระกอนวันท่ี 15 ต.ค. 62 ชําระหลังวันท่ี 15 ต.ค. 62
 สมาชิก วสท. 27,000 บาท 29,000    บาท
 ขาราชการ /รัฐวิสาหกิจ/บุคคลท่ัวไป 30,000  บาท 32,000 บาท

คาลงทะเบียน (ราคานี้รวม ภาษีมูลคาเพิ่ม 7%, คาเอกสาร, คาอาหารและเครื่องดื่ม, วุฒิบัตร) วสท. ไดรับการ
ยกเวนภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3%)

หมายเหตุ อัตราน้ีรวมภาษีมลูคาเพ่ิม 7% , คาเอกสาร, คาอาหาร, วุฒิบัตร และ ไดรับการยกเวนภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3%

การชําระเงิน (ในกรณีโอนเงิน กรุณาแฟกซสลิปในโอนเงิน พรอมระบุชื่อผูเขารวมงาน  และท่ีอยูในการออกใบเสร็จรับเงิน
ดวย)
เงินสด ชําระเงินที่ วสท. กอนวันงาน ณ ชั้น 5 ออกจากลิฟต ขวามือ
เช็ค สั่งจาย สมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ
โอนเงิน เขาบัญชีเงินฝากออมทรัพยของ สมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ

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


