
 
 
 
 

การอบรมมาตรฐานเชงิปฏิบัติการเรื่อง 
“การออกแบบ ติดตั้ง และตรวจสอบระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน 

และโคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน” 
ประจ ำปี 2564 

รุ่นที่ 2 :  วันที่ 1-2 กันยายน 2564  เวลา 09.00-16.00 น.  
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อำคำร วสท.  ซอยรำมค ำแหง 39 

จัดโดย  คณะกรรมกำรสำขำวิศวกรรมไฟฟ้ำ 
วิศวกรรมสถำนแห่งประเทศไทย ในพระบรมรำชูปถัมภ์ (วสท.) 

 

 
 

 
 

หลักการและเหตุผล 
 ระบบไฟฟ้ำแสงสว่ำงฉุกเฉินและโคมไฟฟ้ำป้ำยทำงออกฉุกเฉินมีควำมส ำคัญเป็นอย่ำงยิ่ง เพรำะเกี่ยวเนื่องกับ
ควำมปลอดภัยในชีวิตของผู้ใช้อำคำร โดยใช้เป็นเครื่องมือให้แสงสว่ำงและน ำทำงไปสู่สถำนที่ปลอดภัยได้ อย่ำง
ปลอดภัยและรวดเร็วเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน เช่น เมื่อระบบจ่ำยไฟฟ้ำปกติล้มเหลว หรือ เกิดเพลิงไหม้ ฯลฯ รวมทั้ง
ทรำบถึงพ้ืนที่เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง อุปกรณ์แจ้งเหตุ และอุปกรณ์ปฐมพยำบำล ได้อย่ำงชัดเจน 

 วิศวกรรมสถำนแห่งประเทศไทย ในพระบรมรำชูปถัมภ์ (วสท.) ได้จัดกำรอบรมมำตรฐำนเชิงปฏิบัติเกี่ยวกับ
ระบบไฟฟ้ำแสงสว่ำงฉุกเฉินและโคมไฟฟ้ำป้ำยทำงออกฉุกเฉิน เพ่ือให้ทรำบและเข้ำใจในข้อก ำหนดด้ำนกำร
ออกแบบ กำรติดตั้ง กำรดูแลและกำรตรวจสอบ รวมถึงกำรใช้โคมไฟฟ้ำแสงสว่ำงฉุกเฉินและโคมไฟฟ้ำป้ำยทำงออก
ฉุกเฉินได้อย่ำงถูกต้องและมีประสิทธิภำพ ตลอดจนระบบเสริมต่ำงๆ เช่น ระบบน ำทำงแบบไม่ใช้ไฟฟ้ำ ฯลฯ เพ่ือใช้
ในทำงหนีภัย พ้ืนที่โล่งภำยในอำคำร และพ้ืนที่งำนควำมเสี่ยงสูง ท ำให้สำมำรถน ำมำประยุกต์ใช้กับอำคำรพักอำศัย 
อำคำรส ำนักงำน อำคำรสูง อำคำรขนำดใหญ่ อำคำรขนำดใหญ่พิเศษ โรงแรม โรงพยำบำล สถำนบริกำร และโรง
มหรสพ ได้อย่ำงเหมำะสม อีกท้ังยังไดท้รำบถึงกำรออกแบบด้วยโปรแกรม DIALux อีกด้วย  
 
วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือเผยแพร่มำตรฐำน วิธีกำรน ำไปใช้ และถ่ำยทอดประสบกำรณ์ที่ถูกต้องในกำรท ำงำนเกี่ยวกับระบบไฟฟ้ำ

แสงสว่ำงฉุกเฉินและโคมไฟฟ้ำป้ำยทำงออกฉุกเฉิน 
2. เพ่ือพัฒนำทักษะวิธีคิดกระบวนกำรพิจำรณำ และควำมรู้ควำมเข้ำใจของผู้ปฏิบัติงำนในกำรออกแบบ กำร

ติดตั้ง กำรดูแลและกำรตรวจสอบระบบไฟฟ้ำแสงสว่ำงฉุกเฉินและโคมไฟฟ้ำป้ำยทำงออกฉุกเฉิน 
3. เพ่ือให้ผู้อบรมได้รับควำมรู้ล่ำสุดของระบบไฟฟ้ำแสงสว่ำงฉุกเฉินและโคมไฟฟ้ำป้ำยทำงออกฉุกเฉิน 
4. เพ่ือให้ผู้อบรมสำมำรถเข้ำใจในโปรแกรม DIALux วิเครำะห์กำรออกแบบระบบไฟฟ้ำแสงสว่ำงฉุกเฉิน  
5. เพ่ือพัฒนำวิชำชีพของวิศวกรให้มีคุณภำพในระดับวิศวกรอำเซียน 
 
 

PDU   18  หน่วย 

หนงัสือมาตรฐานระบบไฟฟ้าแสงสวา่งฉกุเฉิน 

และโคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉกุเฉิน วสท.) 
 



คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมอบรม 
1. วิศวกรไฟฟ้ำและช่ำงไฟฟ้ำ 
2. สถำปนิก / มัณฑนำกร 
3. ผู้ที่ท ำงำนเกี่ยวกับระบบไฟฟ้ำแสงสว่ำงฉุกเฉินและป้ำยทำงออกฉุกเฉิน หรือควำมปลอดภัย 
4. เจ้ำหน้ำทีค่วำมปลอดภัยในสถำนประกอบกำร หรืออำคำร 
5. ผู้ออกแบบ ผู้ติดตั้ง ผู้ใช้งำน ผู้ตรวจสอบและทดสอบระบบ ตลอดจนผู้ผลิตสินค้ำ 
6. ข้ำรำชกำร / พนักงำนรัฐวิสำหกิจ / เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นท่ีเกี่ยวข้อง 
7. บุคคลทั่วไป อำจำรย์ และนิสิต / นักศึกษำ 
 
วิทยากร 

 

 รศ.ถำวร  อมตกติติ์  ประธำนคณะอนุกรรมกำรมำตรฐำนระบบไฟฟ้ำแสงสว่ำงฉุกเฉินฯ 
 รศ.ไชยะ  แช่มช้อย   อุปนำยก สมำคมไฟฟ้ำแสงสว่ำงแห่งประเทศไทย 
 คุณสุวิชญำน์  เมธมโนรมย์   อนุกรรมกำรมำตรฐำนระบบไฟฟ้ำแสงสว่ำงฉุกเฉินฯ 
 คุณกิตติ  สุขุตมตันติ  อนุกรรมกำรมำตรฐำนระบบไฟฟ้ำแสงสว่ำงฉุกเฉินฯ 
 คุณเกษม  นิลเจริญ  อนุกรรมกำรมำตรฐำนระบบไฟฟ้ำแสงสว่ำงฉุกเฉินฯ 

 
 
ก าหนดการ 

รุ่นที่ 2 :  วันพุธที ่1 กันยายน 2564   
09.00 - 12.00 น. ข้อก ำหนดและข้อแนะน ำระบบไฟฟ้ำแสงสว่ำงฉุกเฉินและโคมไฟฟ้ำป้ำยทำงออก

ฉุกเฉิน ตำมมำตรฐำน วสท. 
 -  ข้อก ำหนดด้ำนกำรให้แสงสว่ำง กำรท ำงำน ระยะห่ำง และระยะเวลำจ่ำยไฟ ของ

ระบบไฟฟ้ำแสงสว่ำงฉุกเฉิน 
 -  ข้อก ำหนดด้ำนกำรท ำงำน ระยะห่ำง และระยะเวลำจ่ำยไฟ ของระบบโคมไฟฟ้ำ

ป้ำยทำงออกฉุกเฉิน 
 -  ข้อก ำหนดของวงจรไฟฟ้ำแสงสว่ำงฉุกเฉินและโคมไฟฟ้ำป้ำยทำงออกฉุกเฉิน 
 -  ข้อก ำหนดของระบบแบตเตอรี่ 
 -  ข้อแนะน ำส ำหรับระบบน ำทำงติดตั้งต่ ำแบบไม่ใช้ไฟฟ้ำ 
 -  มำตรฐำนและกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 
 วิทยากร  รศ.ถำวร  อมตกิตติ์  

12.00 - 13.00 น. พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน 
13.00 - 16.00 น. ระบบไฟฟ้ำแสงสว่ำง  

 -  พ้ืนฐำนระบบไฟฟ้ำแสงสว่ำง 
 -  องค์ประกอบของระบบไฟฟ้ำแสงสว่ำง และเทคโนโลยีระบบ LED 
 -  ประสิทธิภำพของระบบไฟฟ้ำแสงสว่ำงและกำรใช้งำน 
 -  ลักษณะของโคมไฟฟ้ำแสงสว่ำงฉุกเฉิน และโคมไฟฟ้ำป้ำยทำงออกฉุกเฉิน 
 -  ตัวอย่ำงกำรวิเครำะห์กำรออกแบบกำรส่องสว่ำงโดยใช้โปรแกรม DIALux  
 วิทยากร  รศ.ไชยะ  แช่มช้อย  

 



 
รุ่นที่ 2 :  วันพฤหัสบดีที ่2 กันยายน 2564   

09.00 - 12.00 น. กำรออกแบบระบบไฟฟ้ำแสงสว่ำงฉุกเฉินและโคมไฟฟ้ำป้ำยทำงออกฉุกเฉิน  
 -  พ้ืนฐำนกำรออกแบบ 
 -  กำรจัดกำรและกำรแบ่งพ้ืนที่ 
 -  กำรออกแบบระบบไฟฟ้ำแสงสว่ำงฉุกเฉินอย่ำงเหมำะสม 
 -  กำรออกแบบระบบโคมไฟฟ้ำป้ำยทำงออกฉุกเฉินอย่ำงเหมำะสม 
 -  กำรออกแบบวงจรไฟฟ้ำแสงสว่ำงฉุกเฉินและโคมไฟฟ้ำป้ำยทำงออกฉุกเฉิน 
 -  กำรป้องกันวงจรไฟฟ้ำ และขนำดสำยไฟฟ้ำพร้อมท่อ 
 -  แบบแปลนและรำยละเอียดแบบแปลน 
 วิทยากร  คุณสุวิชญำน์  เมธมโนรมย์   

12.00 - 13.00 น. พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน 
13.00 - 16.00 น. กำรติดตั้ง กำรดูแล และกำรตรวจสอบระบบไฟฟ้ำแสงสว่ำงฉุกเฉินและโคมไฟฟ้ำ

ป้ำยทำงออกฉุกเฉิน  
 -  พ้ืนฐำนกำรติดตัง้ 
 -  กำรเลือกใช้ระบบและอุปกรณ์ 
 -  กำรติดตั้งและกำรปรับตั้งระบบไฟฟ้ำแสงสว่ำงฉุกเฉิน  
 -  กำรติดตั้งและกำรปรับตั้งระบบโคมไฟฟ้ำป้ำยทำงออกฉุกเฉิน  
 -  แบบฟอร์มและรำยกำรรับรองกำรท ำงำนแล้วเสร็จ 
 วิทยากร  คุณกิตติ  สุขุตมตันติ   
 -  พ้ืนฐำนกำรดูแลและกำรตรวจสอบ 
 -  เครื่องมือและระบบที่ใช้ในกำรดูแลและกำรตรวจสอบ 
 -  กำรตรวจสอบระบบไฟฟ้ำแสงสว่ำงฉุกเฉิน (รวมตรวจสอบแบบรวมศูนย์) 
 -  กำรตรวจสอบระบบโคมไฟฟ้ำป้ำยทำงออกฉุกเฉิน (รวมตรวจสอบแบบรวมศูนย์) 
 -  แบบฟอร์มและรำยกำรตรวจสอบและทดสอบระหว่ำงใช้งำน 
 วิทยากร  คุณเกษม  นิลเจริญ   
 
แผนที่ วสท. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ค่าลงทะเบียน 
รุ่นที่ 2 :  วันที ่1-2 กันยายน 2564   รุ่นที่ 2/64 จ่ำยภำยในวนัที่ 25 สค.64 รุ่นที่ 2/64 จ่ำยหลังวันที่ 25 สค.64 
 สมำชิก วสท.  5,000 บำท / คน 5,500 บำท / คน 
 ข้ำรำชกำร/รัฐวิสำหกิจ/บุคคลทั่วไป 5,500 บำท / คน 6,000 บำท / คน 

 

หมายเหต ุ
1. รำคำนี้รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7%  แล้ว  และ วสท. ได้รับกำรยกเว้นกำรหักภำษี ณ ที่จ่ำย 3%   
2. รำคำนี้รวมค่ำเอกสำร/อำหำรกลำงวัน/อำหำรว่ำง/วุฒิบัตร 
3. ผู้เข้ำรับกำรอบรมไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 ของเวลำอบรมจะได้รับวุฒิบัตร 
4. กำรโอนเงิน  กรุณำน ำส่งหลักฐำนกำรช ำระเงนิ โดยระบุชื่อผู้เข้ำรับกำรอบรมและที่อยู่ในกำรออกบเสร็จรับเงิน  
  มำที่  Fax No.  :  0-2184-4662 / E-mail:  eit@eit.or.th 
5. กรณีที่ท่ำนไม่สำมำรถเข้ำร่วมกำรอบรมได้ โปรดท าหนังสือแจ้งยกเลิกการอบรมล่วงหน้าก่อนการอบรม 
 โดยมีรายละเอียดการคืนเงินดังต่อไปน้ี 

 5.1 แจ้งยกเลิกก่อนวันจัดอบรม/สัมมนำ 30 วัน คืนเงินเต็มจ ำนวนของค่ำลงทะเบียน 
 5.2 แจ้งยกเลิกก่อนวันจัดอบรม/สัมมนำ 15 วัน คืนเงิน 80% ของค่ำลงทะเบียน 
 5.3 แจ้งยกเลิกก่อนวันจัดอบรม/สัมมนำ 7 วัน คืนเงิน 50% ของค่ำลงทะเบียน 
 5.4 แจ้งยกเลิกน้อยกว่ำ 7 วันก่อนวันจัดอบรม/สัมมนำ ไม่คืนค่ำลงทะเบียน 

       หมายเหต ุ: เว้นแต่มีเหตุจ ำเป็นซึ่งทำง วสท. จะพิจำรณำเป็นรำยๆ ไป และให้ถือผลกำรพิจำรณำเป็นที่สิ้นสุด 
6. กรณี วสท.ยกเลิกกำรอบรม/สัมมนำ/ดูงำนทั้งในและต่ำงประเทศเนื่องจำกสำเหตุใดก็ตำม วสท.จะคืนเงินให้เต็มจ ำนวน 
 

สิทธิประโยชน์ 
1. นิติบุคคล มีสิทธิยกเว้นภำษีเงินได้ สูงสุดถึง 100 % ของรำยจ่ำยค่ำลงทะเบียนเข้ำอบรม 
 (ทั้งนี้เป็นไปตำมพระรำชก ำหนด ออกตำมควำมในประมวลรัษฎำกรว่ำด้วยการยกเว้นรัษฎากร ฉบับที่ 437 พ.ศ. 2548) 
2. ถือเป็นกำรฝึกอบรมฝีมือแรงงำน ตามพระราชบัญญัติ ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2550  ซ่ึงก ำหนดให้
 นำยจ้ำงที่มีลูกจ้ำงตั้งแต่ 100 คนขึ้นไป  ต้องจัดอบรมให้แก่ลูกจ้ำงไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 50 ของลูกจ้ำงทั้งหมด 
3. มีสิทธิ์รับหน่วยพัฒนำควำมรู้ (PDU) ตำมที่สภำวิศวกรให้กำรรับรอง เพื่อประโยชน์ในกำรสอบเลื่อนระดับเป็นสำมัญวศิวกร 
 และวิศวกรอำเซียน (AEC) 
 

การช าระเงิน 
เช็ค    สั่งจ่ำย  สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
โอนเงิน บัญชีเงินฝำก  ออมทรัพย์    ชื่อบัญชี  สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถัมภ์ 
-  ธนำคำรไทยพำณิชย์     สำขำ สภำกำชำดไทย    เลขที่บัญชี  045-2-03026-1 
-  ธนำคำรกรงุเทพ          สำขำ สุรวงศ ์ เลขที่บัญชี  147-4-32388-6 
-  ธนำคำรกรงุไทย           สำขำ จำมจุรีสแควร์ เลขที่บัญชี  162-0-09914-4 
 
 
 
 

สนใจติดต่อรายละเอียดได้ที ่
วิศวกรรมสถำนแห่งประเทศไทย ในพระบรมรำชูปถัมภ์  (ส ำนักงำนใหญ่) 

เลขท่ี 487 ซ.รำมค ำแหง 39 (ซอยเทพลีลำ) แขวงพลับพลำ เขตวังทองหลำง กรุงเทพฯ 10310  
โทรศัพท์ 0-2184-4600-9  ต่อ 521, 525 โทรสำร 0-2184-4662   

E-Mail : eit@eit.or.th  ,    www.eit.or.th 
 

mailto:eit@eit.or.th


 
ใบสมัคร 

การอบรมมาตรฐานเชิงปฏิบัติการเรื่อง 
“การออกแบบ ติดตั้ง และตรวจสอบระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน และโคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน” 

รุ่นที่ 2 :  วันที ่1-2 กันยายน 2564 
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อำคำร วสท.  ซอยรำมค ำแหง 39 

จัดโดย  คณะกรรมกำรสำขำวิศวกรรมไฟฟ้ำ 
วิศวกรรมสถำนแห่งประเทศไทย ในพระบรมรำชูปถัมภ์ (วสท.) 

ค่าลงทะเบียน 
รุ่นที่ 2 :  วันที ่1-2 กันยายน 2564   รุ่นที่ 2/64 จ่ำยภำยในวนัที่ 25 สค.64 รุ่นที่ 2/64 จ่ำยหลังวันที่ 25 สค.64 
 สมำชิก วสท.  5,000 บำท / คน 5,500 บำท / คน 
 ข้ำรำชกำร/รัฐวิสำหกิจ/บุคคลทั่วไป 5,500 บำท / คน 6,000 บำท / คน 

กรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมการอบรมได ้
 โปรดท าหนังสือแจ้งยกเลิกการอบรมล่วงหน้าก่อนการอบรมโดยมีรายละเอียดการคืนเงินดงัต่อไปนี ้

1) แจ้งยกเลิกก่อนวันจัดอบรม/สัมมนำ 30 วัน คืนเงินเต็มจ ำนวนของค่ำลงทะเบียน 
2) แจ้งยกเลิกก่อนวันจัดอบรม/สัมมนำ 15 วัน คืนเงิน 80% ของค่ำลงทะเบียน 
3) แจ้งยกเลิกก่อนวันจัดอบรม/สัมมนำ 7 วัน คืนเงิน 50% ของค่ำลงทะเบียน 
4) แจ้งยกเลิกน้อยกว่ำ 7 วันก่อนวันจัดอบรม/สัมมนำ ไม่คืนค่ำลงทะเบียน 

หมายเหตุ : เว้นแต่มีเหตุจ ำเป็นซึ่ง วสท. จะพิจำรณำเปน็รำยๆ ไป และให้ถือผลกำรพิจำรณำเปน็ที่สิน้สุด 
 
 

(กรุณาเขียนอักษรตัวบรรจง  เพื่อความถูกต้องของใบก ากับภาษี) 
 

ชื่อ   นำมสกุล  

เลขที่สมำชิก วสท.                           เลขที่สมำชิกสภำวิศวกร                               เลขที่ใบ กว.  

หน่วยงำน   

เลขที่    หมู่   อำคำร    ซอย   

ถนน  ต ำบล/แขวง   อ ำเภอ/เขต   

จังหวัด รหัสไปรษณีย ์  มือถือ :    

โทรศัพท์ :   โทรสำร  :    

e-mail  :  

เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี :   

ผู้ประสำนงำน :            โทรศัพท์                

 

โปรดส่งใบสมัครมาที่  โทรสาร 0-2184-4662 / E-mail:  eit@eit.or.th 
ผู้ประสำนงำน : คุณนพมำศ / คุณพรนิชำ  โทรศัพท์ 0-2184-4600-9 ต่อ 521, 525 e-mail : eit@eit.or.th 

PDU 18 หน่วย 


