สถาบันวิศวพัฒน
วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ

ชือหลักสูตร:

ความรูพ้ ืนฐานในการทํางาน
เกียวกับไฟฟ้ าทีผูป้ ฏิบตั งิ านด้านความปลอดภัยจําเป็ นต้องรู ้

รุ่นที

วันเสาร์ที 26 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.

หลักการและเหตุผล:
พลังงานไฟฟ้ านับได้วา่ มีความสําคัญต่อการขับเคลือนทางธุรกิจของทุกองค์กร ไม่ว่าจะเป็ นภาคบริการ หรือภาคอุตสาหกรรม
และการทํางานเกียวกับไฟฟ้ า หรือการใช้พลังงานไฟฟ้ านัน ย่อมมีความเสียงอันตรายทีจะเกิดความสูญเสีย ทังต่อ ร่างกาย ชีวิต และ
ทรัพย์สิน อย่างใหญ่หลวงได้เช่นกัน ความปลอดภัยในการทํางานจึงถูกกําหนดเป็ นนโยบายทีทุกองค์กรให้ความสําคัญเป็ นอันดับแรก
โดยมีเจ้าหน้าทีความปลอดภัยในการทํางาน (จป.) และคณะกรรมการความปลอดภัยฯ (คปอ.) เป็ นกําลังหลักในการผลักดันให้เกิด
ความปลอดภัยในการทํางานของทุกองค์กร
สําหรับความปลอดภัยในการทํางานเกียวกับไฟฟ้ านัน กระทรวงแรงงานได้มีการออก
กฎกระทรวง กําหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดําเนิ นการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ทํางาน เกียวกับไฟฟ้ า พ.ศ.
ซึงมีผลบังคับใช้ในปั จจุบนั จึงเป็ นสิงจําเป็ นอย่างทีบุคลากรผูป้ ฏิบตั ิงานด้านความปลอดภัยในการ
ทํางาน ของทุกองค์กรควรต้องได้มีการอบรมในหลักสูตรดังกล่าว เพือให้มีความรูพ้ ืนฐานทีจําเป็ นเกียวกับไฟฟ้ าทังภาคทฤษฎี และ
ภาคปฏิบตั ิ เพือนําไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการทํางานเกียวกับไฟฟ้ า ร่วมกับ ช่างเทคนิ ค วิศวกร ในองค์กร และรวมถึงการ
ติดตาม และควบคุม ตรวจสอบ การทํางานของช่างผูร้ บั เหมาทีเข้ามาทํางานเกียวกับไฟฟ้ า ให้มีความปลอดภัยทัวทังองค์กร ต่อไป
เนือหาวิชา ประกอบด้วย :
1. กฎหมายเกียวกับงานด้านไฟฟ้ า
1.1 กฎกระทรวงฯ พ.ศ.
1.2 พรบ. ส่งเสริมพัฒนาฝี มือแรงงานฯ พ.ศ.
แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที ) พ.ศ.
2. ไฟฟ้ าเบืองต้น ทีผูป้ ฏิบตั ิงานด้านความปลอดภัยต้องรู ้
2.1 แรงดันไฟฟ้ า กระแสไฟฟ้ า ความต้านทานไฟฟ้ า 2.2 กฎของโอห์ม และกําลังไฟฟ้ า
2.3 ความรูท้ วไปเกี
ั
ยวกับวงจรไฟฟ้ า
3. เครืองมือ และการตรวจวัดทางไฟฟ้ าพืนฐาน
. การตรวจวัดแรงดันไฟฟ้ า
3.2 การตรวจวัดกระแสไฟฟ้ า
. การตรวจวัดความต้านทานไฟฟ้ า
3.4 การตรวจวัดความเป็ นฉนวนไฟฟ้ า
. การตรวจวัดความต้านทานหลักดิน
4. สายไฟฟ้ า พืนฐานการใช้งาน และการเปลียนแปลง
. สายไฟฟ้ า มอก. (มาตรฐานเก่า)
4.2 สายไฟฟ้ า มอก. (มาตรฐานใหม่)
5. อันตราย การประสบอันตรายจากไฟฟ้ า และการป้ องกัน
5.1 ไฟฟ้ าดูด และการป้ องกัน
5.2 ไฟฟ้ าลัดวงจร และการป้ องกัน
6. ระบบการจัดการเพือความปลอดภัยในการทํางานเกียวกับไฟฟ้ า
. พลังงานไฟฟ้ าสะสมในพืนทีทํางาน ทีอาจเป็ นอันตราย
. การปลดปล่อยพลังงานไฟฟ้ าสะสม ก่อนลงมือ
ปฏิบตั ิงาน
. การประยุกต์ใช้ระบบ Lockout Tag out เพือความปลอดภัยในงานไฟฟ้ า
วัตถุประสงค์ของการฝึ กอบรม :
o เพือเรียนรูถ้ ึงกฎหมายเกียวกับงานไฟฟ้ า กฎหมายอืนๆทีเกียวเนื อง และความสําคัญของความปลอดภัย
o เพือเรียนรูถ้ ึงหลักการทางด้านเทคนิ คเกียวกับไฟฟ้ าพืนฐาน เพือความปลอดภัยในการทํางาน
o เพือเรียนรูถ้ ึงอันตราย การประสบอันตรายจากไฟฟ้ า และวิธีป้องกันทีถูกต้อง
o เพือเรียนรูถ้ ึงระบบการจัดการด้านความปลอดภัยในการทํางานเกียวกับไฟฟ้ า
กลุ่มเป้ าหมายผูเ้ ข้าอบรม:
 ผูป้ ฏิบตั ิงานช่างเทคนิ ค
 วิศวกร
 นักเรียน นักศึกษา
 เจ้าหน้าทีความปลอดภัยในการทํางาน (จป.), คณะกรรมการความปลอดภัยฯ (คปอ.) และผูท้ ีสนใจ

กําหนดการ
09:00 – 12:00

12:00 – 13:00
13:00 – 16:00

เนือหาการอบรม
o
o
o
o
o
o
o
o
o

วิทยากร:
อาจารย์วุฒิพงศ์ ปั ทมวิสุทธิ

อาจารย์ ชัยยา ปาณาราช

ทดสอบก่อนอบรม
กฎหมายเกียวกับงานด้านไฟฟ้ า
ไฟฟ้ าเบืองต้น ทีผูป้ ฏิบตั ิงานด้านความปลอดภัยต้องรู้
เครืองมือ และการตรวจวัดทางไฟฟ้ าพืนฐาน
สายไฟฟ้ า พืนฐานการใช้งาน และการเปลียนแปลง
พักรับประทานอาหารกลางวัน
สถานี ที (กลุ่มที ) อันตราย การประสบอันตรายจากไฟฟ้า และการป้ องกัน
สถานี ที (กลุ่มที ) ระบบการจัดการเพือความปลอดภัยในการทํางานเกียวกับไฟฟ้ า
ทดสอบหลังอบรม
มอบวุฒิบตั ร, ปิ ดการอบรม
o ป.ตรี อุตสาหกรรมศาสตร์บณ
ั ฑิต (เกียรตินิยม) วิศวกรรมไฟฟ้า
อีเล็กทรอนิ กส์
o วิศวกรทีปรึกษา/วิทยากร
o ความเชียวชาญเฉพาะด้าน ไฟฟ้ าโครงข่ายสือสาร คอมพิวเตอร์
วิศวกรรมความปลอดภัย การอบรม การบรรยายวิชาการ

o (วศ.บ.)ไฟฟ้ ากําลัง สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วข.อ.
จังหวัดนครราชสีมา
o อาจารย์พิเศษ แผนกช่างไฟฟ้ า วิทยาลัยการอาชีพ พิมาย
จังหวัดนครราชสีมา
o วิศวกรอิสระ และวิศวกรทีปรึกษา งานออกแบบ ติดตัง บํารุงรักษา
ตรวจสอบ ระบบไฟฟ้ า เทคนิ คการอนุรกั ษาพลังงานตามหลัก
วิศวกรรม
ว่าที ร.ต.ธีรเทพ พราหมณ์มณี o ป.ตรี (วศ.บ.)ไฟฟ้ ากําลัง (เกียรตินิยม) สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
o กรรมการผู ้ จัดการ บริษัท ออดิเนท จํากัด
o ออกแบบ งานด้านระบบไฟฟ้ า
o ตรวจสอบความปลอดภัยระบบไฟฟ้ า ในสถานประกอบการ โรงงาน
o ตรวจสอบอาคาร ตรวจสอบป้ าย
o วิทยากรหลักสูตรความปลอดภัยในการทางานเกียวกับไฟฟ้ าและการ
ช่วยเหลือผูป้ ระสบอันตรายจากไฟฟ้ าและปฐมพยาบาลเบืองต้น
o อาจารย์พิเศษ ELECTRICAL SYSTEM & DRAWING DESIGN
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุรี
(มจธ.)
อ.วุฒินันทน์ ปั ทมวิสุทธิ
o วิทยากรหลักสูตรด้านความปลอดภัยในการทํางานทัวไป ด้าน
เครืองจักร ปั นจัน เครืองมือกล วิศวกรรมความปลอดภัย
o อนุ กรรมการยกร่างมาตรฐานในการบริหารจัดการและดําเนิ นการ
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน
เกียวกับเครืองจักร ปั นจัน และหม้อนํา ตามคําสังแต่งตังของ
คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมใน
การทํางาน
o ประธานอนุ กรรมการ คณะอนุ กรรมการวิศวกรรมยกหิวและปั นจัน
ไทย ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครืองกล วสท.

หมายเหตุ

ใบสมัครการอบรมเรือง
ความรูพ้ นื ฐานในการทํางานเกียวกับไฟฟ้ า
ทีผูป้ ฏิบตั งิ านด้านความปลอดภัยจําเป็ นต้องรู ้ รุ่นที
วันเสาร์ที 26 พฤษภาคม

ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.

จัดโดย สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ทีอยู่ (หน่ วยงาน/บริษัท)................................................................................................................................................................
เลขที ............. หมู่ที ................................ อาคาร ....................................................... ซอย ...........................................................
ถนน .................................. ตําบล/แขวง ....................................................อําเภอ/เขต ..................................................................
จังหวัด .................................... รหัสไปรษณีย ์ ............................................... โทรศัพท์...................................................................
โทรสาร................................................................................ E-mail : .............................................................................................
ผูป้ ระสานงานโดย ............................................................. โทรศัพท์ ............................................................................................
เลขประจําตัวผูเ้ สียภาษี .......................................................  สํานักงานใหญ่  สาขา........................................................

ขอสํารองรายชือเข้าร่วมอบรมดังต่อไปนี (กรุณาเขียนชือ-นามสกุลตัวบรรจง เพือความถูกต้องของวุฒิบตั ร)
) ชือ – นามสกุล .............................................................................. เลขทีสมาชิก วสท. .......................................................
) ชือ – นามสกุล .............................................................................. เลขทีสมาชิก วสท. .......................................................

อัตราค่าลงทะเบียน
 สมาชิก วสท./นศ.ป.ตรี
 ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
 บุคคลทัวไป

2,500 บาท/ท่าน
3,000 บาท/ท่าน
3,500 บาท/ท่าน

(อัตรานี รวมภาษีมูลค่าเพิม 7% ค่าอาหารกลางวัน, อาหารว่าง, เอกสารประกอบบรรยาย และ วสท. ได้รบั การยกเว้นภาษีหกั ณ ทีจ่าย %)

ข้อปฏิบตั ิกรณีการยกเลิก อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ทังในและต่างประเทศ และได้ชาํ ระเงินค่าลงทะเบียนก่อนล่วงหน้า ดังนี
 กรณี วสท. เป็ นผูย้ กเลิกเนื องจากเหตุใดก็ตาม จะคืนเงินให้กบั ลูกค้าเต็มจํานวน
 กรณีลูกค้าได้ลงทะเบียน (ชําระเงินแล้ว) แจ้งยกเลิกเนื องจากเหตุใดก็ตามขอให้ถือปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี
 แจ้งยกเลิกก่อนวันจัด อบรม สัมมนา ดูงาน 30 วัน
คืนเงินให้เต็มจํานวนของค่าลงทะเบียน
 แจ้งยกเลิกก่อนวันจัด อบรม สัมมนา ดูงาน 15 วัน
คืนเงินให้ % ของค่าลงทะเบียน
 แจ้งยกเลิกก่อนวันจัด อบรม สัมมนา ดูงาน 7 วัน
คืนเงินให้ % ของค่าลงทะเบียน
 แจ้งยกเลิกก่อนวันจัด อบรม สัมมนา ดูงาน วัน หรือภายในวันจัดงาน ไม่คืนค่าลงทะเบียน

การชําระเงิน
เช็ค
โอนเงิน

สังจ่ายสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ
เข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของ สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ
ธนาคารไทยพาณิชย์
สาขาสีแยกศรีวรา เลขที
- -

-6

ธนาคารกรุงเทพ

สาขาสุรวงศ์

เลขที

- -

-6

ธนาคารกรุงไทย

สาขาจามจุรีสแควส์ เลขที

- -

-4

กรณีโอนเงินเงินเข้าบัญชีธนาคาร กรุณาแฟกซ์หลักฐานการชําระเงินที -

- 662 หรือถ่ายรูปใบโอนแล้วส่ง Email มาที supannee@eit.or.th

สนใจเข้ารับการอบรมหรือต้องการข้อมูลเพิมเติมติดต่อ คุณสุพรรณีย ์ แสนภักดี
Tel:(02)184-4600 ถึง 9 ต่อ
, FAX:(02)184-4662
E-mail: supannee@eit.or.th, Website:www.eit.or.th

