
 
 
 
 

การอบรมมาตรฐานเชงิปฏิบัติการเรื่อง 
“การออกแบบ ติดตั้ง และตรวจสอบระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน 

และโคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน” 
รุ่นที่ 1 :  วันที่ 2-3 มีนาคม 2565  เวลา 09.00-16.00 น. (วันพุธ-พฤหัสบดี) 

ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 6 อาคาร วสท.  ซอยรามค าแหง 39 
จัดโดย  คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) 
 

 
 

 
 
 

หลักการและเหตุผล 
 ระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินและโคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉินมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะเกี่ยวเนื่องกับ
ความปลอดภัยในชีวิตของผู้ใช้อาคาร โดยใช้เป็นเครื่องมือให้แสงสว่างและน าทางไปสู่สถานที่ปลอดภัยได้ อย่าง
ปลอดภัยและรวดเร็วเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน เช่น เมื่อระบบจ่ายไฟฟ้าปกติล้มเหลว หรือ เกิดเพลิงไหม้ ฯลฯ รวมทั้ง
ทราบถึงพ้ืนที่เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง อุปกรณ์แจ้งเหตุ และอุปกรณ์ปฐมพยาบาล ได้อย่างชัดเจน 

 วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ได้จัดการอบรมมาตรฐานเชิงปฏิบัติเกี่ยวกับ
ระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินและโคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน เพ่ือให้ทราบและเข้าใจในข้อก าหนดด้านการ
ออกแบบ การติดตั้ง การดูแลและการตรวจสอบ รวมถึงการใช้โคมไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินและโคมไฟฟ้าป้ายทางออก
ฉุกเฉินได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนระบบเสริมต่างๆ เช่น ระบบน าทางแบบไม่ใช้ไฟฟ้า ฯลฯ เพ่ือใช้
ในทางหนีภัย พ้ืนที่โล่งภายในอาคาร และพ้ืนที่งานความเสี่ยงสูง ท าให้สามารถน ามาประยุกต์ใช้กับอาคารพักอาศัย 
อาคารส านักงาน อาคารสูง อาคารขนาดใหญ่ อาคารขนาดใหญ่พิเศษ โรงแรม โรงพยาบาล สถานบริการ และโรง
มหรสพ ได้อย่างเหมาะสม อีกท้ังยังไดท้ราบถึงการออกแบบด้วยโปรแกรม DIALux อีกด้วย  
 
วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือเผยแพร่มาตรฐาน วิธีการน าไปใช้ และถ่ายทอดประสบการณ์ที่ถูกต้องในการท างานเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า

แสงสว่างฉุกเฉินและโคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน 
2. เพ่ือพัฒนาทักษะวิธีคิดกระบวนการพิจารณา และความรู้ความเข้าใจของผู้ปฏิบัติงานในการออกแบบ การ

ติดตั้ง การดูแลและการตรวจสอบระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินและโคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน 
3. เพ่ือให้ผู้อบรมได้รับความรู้ล่าสุดของระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินและโคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน 
4. เพ่ือให้ผู้อบรมสามารถเข้าใจในโปรแกรม DIALux วิเคราะห์การออกแบบระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน  
5. เพ่ือพัฒนาวิชาชีพของวิศวกรให้มีคุณภาพในระดับวิศวกรอาเซียน 
 
 

PDU   18  หน่วย 

หนงัสือมาตรฐานระบบไฟฟ้าแสงสวา่งฉกุเฉิน 

และโคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉกุเฉิน วสท. 
 



คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมอบรม 
1. วิศวกรไฟฟ้าและช่างไฟฟ้า 
2. สถาปนิก / มัณฑนากร 
3. ผู้ที่ท างานเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินและป้ายทางออกฉุกเฉิน หรือความปลอดภัย 
4. เจ้าหน้าทีค่วามปลอดภัยในสถานประกอบการ หรืออาคาร 
5. ผู้ออกแบบ ผู้ติดตั้ง ผู้ใช้งาน ผู้ตรวจสอบและทดสอบระบบ ตลอดจนผู้ผลิตสินค้า 
6. ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ / เจ้าพนักงานท้องถิ่นท่ีเกี่ยวข้อง 
7. บุคคลทั่วไป อาจารย์ และนิสิต / นักศึกษา 
 
 
วิทยากร 

 

 รศ.ถาวร  อมตกติติ์  ประธานคณะอนุกรรมการมาตรฐานระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินฯ 
 รศ.ไชยะ  แช่มช้อย   อุปนายก สมาคมไฟฟ้าแสงสว่างแห่งประเทศไทย 
 คุณสุวิชญาน์  เมธมโนรมย์   อนุกรรมการมาตรฐานระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินฯ 
 คุณกิตติ  สุขุตมตันติ  อนุกรรมการมาตรฐานระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินฯ 
 คุณเกษม  นิลเจริญ  อนุกรรมการมาตรฐานระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินฯ 

 
 
ก าหนดการ 

วันพุธที ่2 มีนาคม 2565   
09.00 - 12.00 น. ข้อก าหนดและข้อแนะน าระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินและโคมไฟฟ้าป้ายทางออก

ฉุกเฉิน ตามมาตรฐาน วสท. 
 -  ข้อก าหนดด้านการให้แสงสว่าง การท างาน ระยะห่าง และระยะเวลาจ่ายไฟ ของ

ระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน 
 -  ข้อก าหนดด้านการท างาน ระยะห่าง และระยะเวลาจ่ายไฟ ของระบบโคมไฟฟ้า

ป้ายทางออกฉุกเฉิน 
 -  ข้อก าหนดของวงจรไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินและโคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน 
 -  ข้อก าหนดของระบบแบตเตอรี่ 
 -  ข้อแนะน าส าหรับระบบน าทางติดตั้งต่ าแบบไม่ใช้ไฟฟ้า 
 -  มาตรฐานและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 วิทยากร  รศ.ถาวร  อมตกิตติ์  

12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 - 16.00 น. ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง  

 -  พ้ืนฐานระบบไฟฟ้าแสงสว่าง 
 -  องค์ประกอบของระบบไฟฟ้าแสงสว่าง และเทคโนโลยีระบบ LED 
 -  ประสิทธิภาพของระบบไฟฟ้าแสงสว่างและการใช้งาน 
 -  ลักษณะของโคมไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน และโคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน 
 -  ตัวอย่างการวิเคราะห์การออกแบบการส่องสว่างโดยใช้โปรแกรม DIALux  
 วิทยากร  รศ.ไชยะ  แช่มช้อย  



วันพฤหัสบดทีี ่3 มีนาคม 2565  
09.00 - 12.00 น. การออกแบบระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินและโคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน  

 -  พ้ืนฐานการออกแบบ 
 -  การจัดการและการแบ่งพ้ืนที่ 
 -  การออกแบบระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินอย่างเหมาะสม 
 -  การออกแบบระบบโคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉินอย่างเหมาะสม 
 -  การออกแบบวงจรไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินและโคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน 
 -  การป้องกันวงจรไฟฟ้า และขนาดสายไฟฟ้าพร้อมท่อ 
 -  แบบแปลนและรายละเอียดแบบแปลน 
 วิทยากร  คุณสุวิชญาน์  เมธมโนรมย์   

12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 14.20 น. การติดตั้ง การดูแล และการตรวจสอบระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินและโคมไฟฟ้า

ป้ายทางออกฉุกเฉิน  
 -  พ้ืนฐานการติดตัง้ 
 -  การเลือกใช้ระบบและอุปกรณ์ 
 -  การติดตั้งและการปรับตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน  
 -  การติดตั้งและการปรับตั้งระบบโคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน  
 -  แบบฟอร์มและรายการรับรองการท างานแล้วเสร็จ 
 วิทยากร  คุณกิตติ  สุขุตมตันติ   

14.20-16.00 น. -  พ้ืนฐานการดูแลและการตรวจสอบ 
 -  เครื่องมือและระบบที่ใช้ในการดูแลและการตรวจสอบ 
 -  การตรวจสอบระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน (รวมตรวจสอบแบบรวมศูนย์) 
 -  การตรวจสอบระบบโคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน (รวมตรวจสอบแบบรวมศูนย์) 
 -  แบบฟอร์มและรายการตรวจสอบและทดสอบระหว่างใช้งาน 
 วิทยากร  คุณเกษม  นิลเจริญ   
 
แผนที่ วสท. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ค่าลงทะเบียน    ช าระเงินก่อนวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 ลดทันท ี500 บาท 
การออกแบบ ติดตั้ง และตรวจสอบระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินและโคมไฟฟ้า
ป้ายทางออกฉุกเฉิน   (วันที ่2-3 มีนาคม 2565) 

ราคา/คน 

 สมาชิก วสท.  5,500 บาท / คน 
 ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ/บุคคลทั่วไป 6,000 บาท / คน 

 

ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, ค่าอาหาร, อาหารว่าง, ค่าเอกสารประกอบการบรรยาย และ วสท. ได้รับการยกเว้นการหักภาษี 
ณ ที่จ่าย 3%    ผู้เข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาอบรมจะได้รับวุฒิบัตร 
 
การช าระเงิน 
เช็ค    สั่งจ่าย  สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
โอนเงิน บัญชีเงินฝาก  ออมทรัพย์    ชื่อบัญชี  สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถัมภ์ 
-  ธนาคารไทยพาณิชย์     สาขา สภากาชาดไทย    เลขที่บัญชี  045-2-03026-1 
-  ธนาคารกรงุเทพ          สาขา สุรวงศ ์ เลขที่บัญชี  147-4-32388-6 
-  ธนาคารกรงุไทย           สาขา จามจุรีสแควร์ เลขที่บัญชี  162-0-09914-4 

 

หมายเหตุ :  กรณีโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร กรุณาส่งส าเนาสลิปเงินโอน พร้อมรายละเอียด ชื่อหลักสูตร ระบุ
ชื่อผู้เข้าอบรม เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่ในการออกใบเสร็จ  เลขผู้เสียภาษีฯ   ส่งมาท่ี E-mail:  eit@eit.or.th 

 
 
 

อบรมมาตรฐานเชิงปฏิบัติการเรื่อง 
“การออกแบบ ติดตั้ง และตรวจสอบระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน และโคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน” 

รุ่นที่ 1 :  วันที ่2-3 มีนาคม 2565 
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 6 อาคาร วสท.  ซอยรามค าแหง 39 

จัดโดย  คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) 

 
 

สามารถสมัครได้ที่ลิงค์ :   https://forms.gle/CrnCeRmMXgTYzQ4r6 

 
 

 
 หรือ  Scan QR Code ได้ที่นี่                   

 
 
 
 

สนใจติดต่อรายละเอียดได้ที ่
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  (ส านักงานใหญ่) 

เลขท่ี 487 ซ.รามค าแหง 39 (ซอยเทพลีลา) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310  
โทรศัพท์ 0-2184-4600-9  ต่อ 521, 525 โทรสาร 0-2184-4662     E-Mail : eit@eit.or.th  ,    www.eit.or.th 
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กรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมการอบรมได ้
 โปรดท าหนังสือแจ้งยกเลิกการอบรมล่วงหน้าก่อนการอบรมโดยมีรายละเอียดการคืนเงินดงัต่อไปนี ้

1) แจ้งยกเลิกก่อนวันจัดอบรม/สัมมนา 30 วัน คืนเงินเต็มจ านวนของค่าลงทะเบียน 
2) แจ้งยกเลิกก่อนวันจัดอบรม/สัมมนา 15 วัน คืนเงิน 80% ของค่าลงทะเบียน 
3) แจ้งยกเลิกก่อนวันจัดอบรม/สัมมนา 7 วัน คืนเงิน 50% ของค่าลงทะเบียน 
4) แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 7 วันก่อนวันจัดอบรม/สัมมนา ไม่คืนค่าลงทะเบียน 
5) กรณี วสท. ยกเลิกการจัดอบรมฯ เนื่องจากสาเหตุใดก็ตาม วสท.จะคืนเงินให้ท่านเต็มจ านวน 

หมายเหตุ : เว้นแต่มีเหตุจ าเป็นซึ่ง วสท. จะพิจารณาเปน็รายๆ ไป และให้ถือผลการพิจารณาเปน็ที่สิน้สุด 
 

 
 
 
 
 

 

หมายเหต ุ
1. ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  แล้ว  และ วสท. ได้รับการยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%   
2. ราคานี้รวมค่าเอกสาร/อาหารกลางวัน/อาหารว่าง/วุฒิบัตร 
3. ผู้เข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาอบรมจะได้รับวุฒิบัตร 
4. การโอนเงิน  กรุณาน าส่งหลักฐานการช าระเงนิ โดยระบุชื่อผู้เข้ารับการอบรมและที่อยู่ในการออกบเสร็จรับเงิน  
  มาที่  Fax No.  :  0-2184-4662 / E-mail:  eit@eit.or.th 
5. กรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมการอบรมได้ โปรดท าหนังสือแจ้งยกเลิกการอบรมล่วงหน้าก่อนการอบรม 
 โดยมีรายละเอียดการคืนเงินดังต่อไปน้ี 

 5.1 แจ้งยกเลิกก่อนวันจัดอบรม/สัมมนา 30 วัน คืนเงินเต็มจ านวนของค่าลงทะเบียน 
 5.2 แจ้งยกเลิกก่อนวันจัดอบรม/สัมมนา 15 วัน คืนเงิน 80% ของค่าลงทะเบียน 
 5.3 แจ้งยกเลิกก่อนวันจัดอบรม/สัมมนา 7 วัน คืนเงิน 50% ของค่าลงทะเบียน 
 5.4 แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 7 วันก่อนวันจัดอบรม/สัมมนา ไม่คืนค่าลงทะเบียน 

       หมายเหต ุ: เว้นแต่มีเหตุจ าเป็นซึ่งทาง วสท. จะพิจารณาเป็นรายๆ ไป และให้ถือผลการพิจารณาเป็นที่สิ้นสุด 
6. กรณี วสท.ยกเลิกการอบรม/สัมมนา/ดูงานทั้งในและต่างประเทศเนื่องจากสาเหตุใดก็ตาม วสท.จะคืนเงินให้เต็มจ านวน 
 

สิทธิประโยชน์ 
1. นิติบุคคล มีสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ สูงสุดถึง 100 % ของรายจ่ายค่าลงทะเบียนเข้าอบรม 
 (ทั้งนี้เป็นไปตามพระราชก าหนด ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ฉบับที่ 437 พ.ศ. 2548) 
2. ถือเป็นการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน ตามพระราชบัญญัติ ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2550  ซ่ึงก าหนดให้
 นายจ้างที่มีลูกจ้างตั้งแต ่100 คนขึ้นไป  ต้องจัดอบรมให้แก่ลูกจ้างไม่ต่ ากว่าร้อยละ 50 ของลูกจ้างทั้งหมด 
3. มีสิทธิ์รับหน่วยพัฒนาความรู้ (PDU) ตามที่สภาวิศวกรให้การรับรอง เพื่อประโยชน์ในการสอบเลื่อนระดับเป็นสามัญวศิวกร 
 และวิศวกรอาเซียน (AEC) 
 

 
 
 

สนใจติดต่อรายละเอียดได้ที ่
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  (ส านักงานใหญ่) 

เลขท่ี 487 ซ.รามค าแหง 39 (ซอยเทพลีลา) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310  
โทรศัพท์ 0-2184-4600-9  ต่อ 521, 525 โทรสาร 0-2184-4662     E-Mail : eit@eit.or.th  ,    www.eit.or.th 
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