
 

 

สถาบันวิศวพัฒน 
วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ 

 
 

พลังงานไฟฟานับไดวามีความสําคัญตอการขับเคลื่อนทางธรุกิจของทุกองคกร ไมวาจะเปนภาคบริการ หรือภาคอุตสาหกรรม   

และการทํางานเกี่ยวกับไฟฟา หรือการใชพลังงานไฟฟานั้น ยอมมีความเสี่ยงอันตรายท่ีจะเกิดความสูญเสีย ทั้งตอ รางกาย ชีวิต และทรัพยสิน อยางใหญหลวงได
เชนกัน  ความปลอดภัยในการทํางานจึงถูกกําหนดเปนนโยบายที่ทุกองคกรใหความสําคญัเปนอันดบัแรก โดยมีเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางาน (จป.) และ
คณะกรรมการความปลอดภัยฯ (คปอ.) เปนกําลงัหลักในการผลักดันใหเกิดความปลอดภัยในการทํางานของทกุองคกร   สาํหรับความปลอดภัยในการทํางาน
เกี่ยวกับไฟฟาน้ัน กระทรวงแรงงานไดมีการออกกฎกระทรวง กําหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดําเนินการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดลอมในการทํางาน เกี่ยวกับไฟฟา พ.ศ.2558  ซึ่งมีผลบังคับใชในปจจุบัน  จึงเปนสิ่งจําเปนอยางที่บุคลากรผูปฏิบัติงานดานความปลอดภัยในการทํางาน 
ของทุกองคกรควรตองไดมีการอบรมในหลักสูตรดงักลาว  เพ่ือใหมีความรูพื้นฐานที่จําเปนเกี่ยวกับไฟฟาทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ  เพ่ือนําไปปรับใชใหเกิด
ประโยชนสูงสุด ในการทํางานเกี่ยวกับไฟฟา รวมกับ ชางเทคนิค วิศวกร ในองคกร และรวมถึงการติดตาม และควบคุม ตรวจสอบ การทํางานของชางผูรับเหมาที่
เขามาทํางานเกี่ยวกับไฟฟา  ใหมีความปลอดภัยท่ัวท้ังองคกร ตอไป

เนือหาวิชา ประกอบดว้ย : 
1. กฎหมายเกียวกบังานดา้นไฟฟ้า 

- กฎกระทรวงฯ ความปลอดภยัในการทาํงานเกยีวกบัไฟฟ้า พ.ศ.   
- พรบ. ส่งเสริมพฒันาฝีมือแรงงานฯ พ.ศ.  แกไ้ขเพมิเติม (ฉบบัที ) พ.ศ.  

2. ไฟฟ้าเบืองตน้ ทผีูป้ฏิบตัิงานดา้นความปลอดภยัตอ้งรู ้
- แรงดนัไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า ความตา้นทานไฟฟ้า     -  กฎของโอหม์ และกาํลงัไฟฟ้า 
- ความรูท้วัไปเกียวกบัวงจรไฟฟ้า 

3. เครอืงมือ และการตรวจวดัทางไฟฟ้าพนืฐาน 
- การตรวจวดัแรงดนัไฟฟ้า    -  การตรวจวดักระแสไฟฟ้า 
- การตรวจวดัความตา้นทานไฟฟ้า      -  การตรวจวดัความเป็นฉนวนไฟฟ้า 
- การตรวจวดัความตา้นทานหลกัดิน 

4. มาตรฐานทางไฟฟ้า,  มาตรฐานสายไฟฟ้า พืนฐานการใชง้าน  
- สายไฟฟ้า มอก. -  (มาตรฐานเก่า)  -  สายไฟฟ้า มอก. -  (มาตรฐานใหม่) 
-  มาตรฐาน เตา้รบั เตา้เสียบ  มอก. -   -  มาตรฐาน ชุดสายพว่ง  มอก. -  

5. อนัตราย การประสบอนัตรายจากไฟฟ้า และการป้องกนั 
5.1 ไฟฟ้าดูด และการป้องกนั        
5.2 ไฟฟ้าลดัวงจร และการป้องกนั  

6. ระบบการจดัการเพอืความปลอดภยัในการทาํงานเกียวกบัไฟฟ้า 
.  พลงังานไฟฟ้าสะสมในพนืทีทาํงาน ทีอาจเป็นอนัตราย      
.  การปลดปล่อยพลงังานไฟฟ้าสะสม กอ่นลงมือปฏบิติังาน 
.  การประยุกตใ์ชร้ะบบ Lockout Tag out เพือความปลอดภยัในงานไฟฟ้า     

7. การฝึกภาคปฏิบตัิ และ Workshop ดา้นความปลอดภยัไฟฟ้า 
วตัถปุระสงคข์องการฝึกอบรม : 
o เพือเรียนรูถึ้งกฎหมายเกียวกบังานไฟฟ้า กฎหมายอืนๆ ทีเกียวเนือง และความสาํคญัของความปลอดภยั 
o เพือเรียนรูถึ้งหลกัการทางดา้นเทคนิคเกียวกบัไฟฟ้าพืนฐาน เพือความปลอดภยัในการทาํงาน 
o เพือเรียนรูถึ้งอนัตราย การประสบอนัตรายจากไฟฟ้า และวิธีป้องกนัทีถูกตอ้ง 
o เพือเรียนรูถึ้งระบบการจดัการดา้นความปลอดภยัในการทาํงานเกียวกบัไฟฟ้า 
 



 
 

 

กลุ่มเป้าหมายผูเ้ขา้อบรม:  เจา้หนา้ทีความปลอดภยัในการทาํงาน (จป.), ระดบัวชิาชีพ, ระดบัหวัหน้างาน, ระดบับริหาร, คณะกรรมการ
ความปลอดภยัฯ (คปอ.)    ผูป้ฏิบติังานช่างเทคนิค, ช่างซ่อมบาํรุง, ฝ่ายผลิต, ฝ่ายบริการ  

  วิศวกร          นักเรียน นักศึกษา    และผูที้สนใจ 
กาํหนดการ 

วันท่ี 10 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2561 
09:00 – 12:00 
 

ทดสอบก่อนอบรม    
o กฎหมายเกียวกบังานดา้นไฟฟ้า 
o ไฟฟ้าเบืองตน้ ทีผูป้ฏิบติังานดา้นความปลอดภยัตอ้งรู ้

12:00 – 13:00 พกัรบัประทานอาหารกลางวนั 

13:00 – 16:00 o เครืองมือ และการตรวจวดัทางไฟฟ้าพืนฐาน 
o มาตรฐานทางไฟฟ้า, มาตรฐานสายไฟฟ้า  พืนฐานการใชง้าน 

วันท่ี 11 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2561 
09:00 – 12:00 
 

o อนัตราย  การประสบอนัตรายจากไฟฟ้า  และการป้องกนั 
o ระบบการจดัการเพือความปลอดภยัในการทาํงานเกียวกบัไฟฟ้า  (Lockout Tagout) 

12:00 – 13:00 พกัรบัประทานอาหารกลางวนั 
13:00 – 16:00 การฝึกภาคปฏิบติั  และ Workshop ดา้นความปลอดภยัไฟฟ้า 

o การตรวจวดัทางไฟฟ้า 
o อนัตรายและการป้องกนัอนัตรายจากไฟฟ้าและอุปกรณ์ป้องกนั อนัตรายจากไฟฟ้า (PPE) 
o ระบบการจดัการเพือความปลอดภยัในการทาํงานเกียวกบัไฟฟ้า  (Lockout Tagout) 
มอบวุฒิบตัร, ปิดการอบรม 

วิทยากร: 
อาจารยว์ุฒิพงศ ์ปัทมวสิุทธิ 

 
 
 
 
 

o ป.ตรี อุตสาหกรรมศาสตรบ์ณัฑิต (เกียรตินิยม) วิศวกรรมไฟฟ้าอีเล็กทรอนิกส ์
o วิศวกรทีปรึกษา/วิทยากร 
o ความเชียวชาญเฉพาะดา้น ไฟฟ้าโครงข่ายสือสาร คอมพิวเตอร ์วศิวกรรมความปลอดภยั การอบรม 

การบรรยายวชิาการ 
 

อาจารย ์ชยัยา ปาณาราช 
 
 
 
 
 

o (วศ.บ.)ไฟฟ้ากาํลงั สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล วข.อ. จงัหวดันครราชสีมา 
o อาจารยพิ์เศษ แผนกช่างไฟฟ้า วิทยาลยัการอาชีพ พิมาย จงัหวดันครราชสีมา 
o อาจารยพิ์เศษมหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ ์

วิศวกรอิสระ  

ว่าที ร.ต.ธีรเทพ พราหมณม์ณี o ป.ตรี (วศ.บ.)ไฟฟ้ากาํลงั (เกียรตินิยม) สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
o กรรมการผู ้จดัการ  บริษัท ออดิเนท จาํกดั   
o ออกแบบ งานดา้นระบบไฟฟ้า 
o ตรวจสอบความปลอดภยัระบบไฟฟ้า ในสถานประกอบการ โรงงาน 
o ตรวจสอบอาคาร  ตรวจสอบป้าย 
o วิทยากรหลกัสูตรความปลอดภยัในการทางานเกียวกบัไฟฟ้าและการช่วยเหลือผูป้ระสบอนัตรายจาก

ไฟฟ้าและปฐมพยาบาลเบืองตน้ 
o อาจารยพิ์เศษ  ELECTRICAL SYSTEM & DRAWING DESIGN  

คณะวศิวกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี พระจอมเกลา้ธนบุรี  (มจธ.) 
อ.วุฒินันทน์ ปัทมวิสุทธิ 

 
o วิทยากรหลกัสูตรดา้นความปลอดภยัในการทาํงานทวัไป ดา้นเครืองจกัร ปันจนั เครืองมือกล 

วิศวกรรมความปลอดภยั 
o อนุกรรมการยกร่างมาตรฐานในการบริหารจดัการและดาํเนินการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั 

และสภาพแวดลอ้มในการทาํงานเกียวกบัเครืองจกัร ปันจนั  และหมอ้นํา ตามคาํสงัแต่งตงัของ 
คณะกรรมการความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน 
ประธานอนุกรรมการ คณะอนุกรรมการวศิวกรรมยกหิวและปันจนัไทย ในคณะกรรมการสาขา
วิศวกรรมเครืองกล วสท. 



 
 

 

ใบสมคัรการอบรมเรือง 
ความรูพื้นฐานในการทาํงานเกียวกบัไฟฟ้า  

สาํหรบัผูป้ฏิบตังิานดา้นความปลอดภยัจาํเป็นตอ้งรู ้ 
รุน่ที       ระหวา่งวนัที   – 11 พฤศจิกายน พ.ศ.  ณ หอ้งประชุม อาคาร วสท. 

จดัโดย สถาบนัวิศวพฒัน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ ์
 

ทีอยู ่(หน่วยงาน/บริษัท) ................................................................................................................................................................   

เลขที ............. หมู่ที ................................ อาคาร  ....................................................... ซอย   ...........................................................  

ถนน .................................. ตาํบล/แขวง ....................................................อาํเภอ/เขต ..................................................................  

จงัหวดั ....................................  รหสัไปรษณีย ์............................................... โทรศพัท ์...................................................................  

โทรสาร ................................................................................ E-mail : .............................................................................................  

ผูป้ระสานงานโดย ............................................................. โทรศพัท ์  ............................................................................................  

เลขประจาํตวัผูเ้สียภาษี  .......................................................   สาํนักงานใหญ่    สาขา........................................................  

ขอสาํรองรายชือเขา้ร่วมอบรมดงัตอ่ไปนี  (กรุณาเขียนชือ-นามสกุลตวับรรจง เพอืความถูกตอ้งของวุฒิบตัร) 

)  ชือ – นามสกุล   ..............................................................................  เลขทีสมาชิก วสท.  .......................................................  

)  ชือ – นามสกุล   ..............................................................................  เลขทีสมาชิก วสท.  .......................................................  

อตัราค่าลงทะเบียน 
  สมาชิก วสท./นศ.ป.ตรี    4,300  บาท/ท่าน 
  ขา้ราชการ/พนักงานรฐัวสิาหกิจ   5,200  บาท/ท่าน 
  บุคคลทวัไป     6,000  บาท/ท่าน 

(อตัรานีรวมภาษีมูลค่าเพมิ 7%  ค่าอาหารกลางวนั, อาหารว่าง, เอกสารประกอบบรรยาย  และ วสท. ไดร้บัการยกเวน้ภาษีหกั ณ ทีจ่าย %) 
ขอ้ปฏิบตัิกรณีการยกเลิก อบรม สมัมนา ศึกษาดูงาน ทงัในและต่างประเทศ และไดช้าํระเงินค่าลงทะเบียนก่อนล่วงหนา้ ดงันี 

   กรณี วสท. เป็นผูย้กเลิกเนืองจากเหตุใดก็ตาม จะคืนเงินใหก้บัลูกคา้เต็มจาํนวน 
   กรณีลูกคา้ไดล้งทะเบียน (ชาํระเงินแลว้) แจง้ยกเลิกเนืองจากเหตุใดก็ตามขอใหถื้อปฏิบติัดงัต่อไปนี 

 แจง้ยกเลิกก่อนวนัจดั อบรม สมัมนา ดูงาน  30 วนั  คืนเงินใหเ้ต็มจาํนวนของคา่ลงทะเบียน  
 แจง้ยกเลิกก่อนวนัจดั อบรม สมัมนา ดูงาน  15 วนั  คืนเงินให ้ % ของคา่ลงทะเบียน 
 แจง้ยกเลิกก่อนวนัจดั อบรม สมัมนา ดูงาน   7 วนั คืนเงินให ้ % ของคา่ลงทะเบียน 
 แจง้ยกเลิกก่อนวนัจดั อบรม สมัมนา ดูงาน    วนั  หรือภายในวนัจดังาน ไม่คืนค่าลงทะเบียน 

การชาํระเงิน 
เช็ค       สงัจ่ายสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ 
โอนเงิน  เขา้บญัชีเงินฝากออมทรพัยข์อง สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ   

 ธนาคารไทยพาณิชย ์ สาขาสีแยกศรีวรา เลขที - - -6  

 ธนาคารกรุงเทพ  สาขาสุรวงศ ์ เลขที - - -6 

 ธนาคารกรุงไทย   สาขาจามจรีุสแควส ์ เลขที - - -4 
กรณีโอนเงินเงินเขา้บญัชีธนาคาร กรุณาแฟกซ์หลกัฐานการชาํระเงินที - - 662 หรือถ่ายรูปใบโอนแลว้ส่ง Email มาที supannee@eit.or.th 

 

สนใจเขา้รบัการอบรมหรือตอ้งการขอ้มูลเพมิเติมติดตอ่ คณุสุพรรณีย ์ แสนภกัด ี
Tel:(02)184-4600 ถึง 9 ต่อ , FAX:(02)184-4662 

E-mail: supannee@eit.or.th, Website:www.eit.or.th 



 

 

สถาบันวิศวพัฒน 
วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ 

 
 

พลังงานไฟฟานับไดวามีความสําคัญตอการขับเคลื่อนทางธรุกิจของทุกองคกร ไมวาจะเปนภาคบริการ หรือภาคอุตสาหกรรม   

และการทํางานเกี่ยวกับไฟฟา หรือการใชพลังงานไฟฟานั้น ยอมมีความเสี่ยงอันตรายท่ีจะเกิดความสูญเสีย ทั้งตอ รางกาย ชีวิต และทรัพยสิน อยางใหญหลวงได
เชนกัน  ความปลอดภัยในการทํางานจึงถูกกําหนดเปนนโยบายที่ทุกองคกรใหความสําคญัเปนอันดบัแรก โดยมีเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางาน (จป.) และ
คณะกรรมการความปลอดภัยฯ (คปอ.) เปนกําลงัหลักในการผลักดันใหเกิดความปลอดภัยในการทํางานของทกุองคกร   สาํหรับความปลอดภัยในการทํางาน
เกี่ยวกับไฟฟาน้ัน กระทรวงแรงงานไดมีการออกกฎกระทรวง กําหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดําเนินการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดลอมในการทํางาน เกี่ยวกับไฟฟา พ.ศ.2558  ซึ่งมีผลบังคับใชในปจจุบัน  จึงเปนสิ่งจําเปนอยางที่บุคลากรผูปฏิบัติงานดานความปลอดภัยในการทํางาน 
ของทุกองคกรควรตองไดมีการอบรมในหลักสูตรดงักลาว  เพ่ือใหมีความรูพื้นฐานที่จําเปนเกี่ยวกับไฟฟาทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ  เพ่ือนําไปปรับใชใหเกิด
ประโยชนสูงสุด ในการทํางานเกี่ยวกับไฟฟา รวมกับ ชางเทคนิค วิศวกร ในองคกร และรวมถึงการติดตาม และควบคุม ตรวจสอบ การทํางานของชางผูรับเหมาที่
เขามาทํางานเกี่ยวกับไฟฟา  ใหมีความปลอดภัยท่ัวท้ังองคกร ตอไป

เนือหาวิชา ประกอบดว้ย : 
1. กฎหมายเกียวกบังานดา้นไฟฟ้า 

- กฎกระทรวงฯ ความปลอดภยัในการทาํงานเกยีวกบัไฟฟ้า พ.ศ.   
- พรบ. ส่งเสริมพฒันาฝีมือแรงงานฯ พ.ศ.  แกไ้ขเพมิเติม (ฉบบัที ) พ.ศ.  

2. ไฟฟ้าเบืองตน้ ทผีูป้ฏิบตัิงานดา้นความปลอดภยัตอ้งรู ้
- แรงดนัไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า ความตา้นทานไฟฟ้า     -  กฎของโอหม์ และกาํลงัไฟฟ้า 
- ความรูท้วัไปเกียวกบัวงจรไฟฟ้า 

3. เครอืงมือ และการตรวจวดัทางไฟฟ้าพนืฐาน 
- การตรวจวดัแรงดนัไฟฟ้า    -  การตรวจวดักระแสไฟฟ้า 
- การตรวจวดัความตา้นทานไฟฟ้า      -  การตรวจวดัความเป็นฉนวนไฟฟ้า 
- การตรวจวดัความตา้นทานหลกัดิน 

4. มาตรฐานทางไฟฟ้า,  มาตรฐานสายไฟฟ้า พืนฐานการใชง้าน  
- สายไฟฟ้า มอก. -  (มาตรฐานเก่า)  -  สายไฟฟ้า มอก. -  (มาตรฐานใหม่) 
-  มาตรฐาน เตา้รบั เตา้เสียบ  มอก. -   -  มาตรฐาน ชุดสายพว่ง  มอก. -  

5. อนัตราย การประสบอนัตรายจากไฟฟ้า และการป้องกนั 
5.1 ไฟฟ้าดูด และการป้องกนั        
5.2 ไฟฟ้าลดัวงจร และการป้องกนั  

6. ระบบการจดัการเพอืความปลอดภยัในการทาํงานเกียวกบัไฟฟ้า 
.  พลงังานไฟฟ้าสะสมในพนืทีทาํงาน ทีอาจเป็นอนัตราย      
.  การปลดปล่อยพลงังานไฟฟ้าสะสม กอ่นลงมือปฏบิติังาน 
.  การประยุกตใ์ชร้ะบบ Lockout Tag out เพือความปลอดภยัในงานไฟฟ้า     

7. การฝึกภาคปฏิบตัิ และ Workshop ดา้นความปลอดภยัไฟฟ้า 
วตัถปุระสงคข์องการฝึกอบรม : 
o เพือเรียนรูถึ้งกฎหมายเกียวกบังานไฟฟ้า กฎหมายอืนๆ ทีเกียวเนือง และความสาํคญัของความปลอดภยั 
o เพือเรียนรูถึ้งหลกัการทางดา้นเทคนิคเกียวกบัไฟฟ้าพืนฐาน เพือความปลอดภยัในการทาํงาน 
o เพือเรียนรูถึ้งอนัตราย การประสบอนัตรายจากไฟฟ้า และวิธีป้องกนัทีถูกตอ้ง 
o เพือเรียนรูถึ้งระบบการจดัการดา้นความปลอดภยัในการทาํงานเกียวกบัไฟฟ้า 
 



 
 

 

กลุ่มเป้าหมายผูเ้ขา้อบรม:  เจา้หนา้ทีความปลอดภยัในการทาํงาน (จป.), ระดบัวชิาชีพ, ระดบัหวัหน้างาน, ระดบับริหาร, คณะกรรมการ
ความปลอดภยัฯ (คปอ.)    ผูป้ฏิบติังานช่างเทคนิค, ช่างซ่อมบาํรุง, ฝ่ายผลิต, ฝ่ายบริการ  

  วิศวกร          นักเรียน นักศึกษา    และผูที้สนใจ 
กาํหนดการ 

วันท่ี 10 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2561 
09:00 – 12:00 
 

ทดสอบก่อนอบรม    
o กฎหมายเกียวกบังานดา้นไฟฟ้า 
o ไฟฟ้าเบืองตน้ ทีผูป้ฏิบติังานดา้นความปลอดภยัตอ้งรู ้

12:00 – 13:00 พกัรบัประทานอาหารกลางวนั 

13:00 – 16:00 o เครืองมือ และการตรวจวดัทางไฟฟ้าพืนฐาน 
o มาตรฐานทางไฟฟ้า, มาตรฐานสายไฟฟ้า  พืนฐานการใชง้าน 

วันท่ี 11 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2561 
09:00 – 12:00 
 

o อนัตราย  การประสบอนัตรายจากไฟฟ้า  และการป้องกนั 
o ระบบการจดัการเพือความปลอดภยัในการทาํงานเกียวกบัไฟฟ้า  (Lockout Tagout) 

12:00 – 13:00 พกัรบัประทานอาหารกลางวนั 
13:00 – 16:00 การฝึกภาคปฏิบติั  และ Workshop ดา้นความปลอดภยัไฟฟ้า 

o การตรวจวดัทางไฟฟ้า 
o อนัตรายและการป้องกนัอนัตรายจากไฟฟ้าและอุปกรณ์ป้องกนั อนัตรายจากไฟฟ้า (PPE) 
o ระบบการจดัการเพือความปลอดภยัในการทาํงานเกียวกบัไฟฟ้า  (Lockout Tagout) 
มอบวุฒิบตัร, ปิดการอบรม 

วิทยากร: 
อาจารยว์ุฒิพงศ ์ปัทมวสิุทธิ 

 
 
 
 
 

o ป.ตรี อุตสาหกรรมศาสตรบ์ณัฑิต (เกียรตินิยม) วิศวกรรมไฟฟ้าอีเล็กทรอนิกส ์
o วิศวกรทีปรึกษา/วิทยากร 
o ความเชียวชาญเฉพาะดา้น ไฟฟ้าโครงข่ายสือสาร คอมพิวเตอร ์วศิวกรรมความปลอดภยั การอบรม 

การบรรยายวชิาการ 
 

อาจารย ์ชยัยา ปาณาราช 
 
 
 
 
 

o (วศ.บ.)ไฟฟ้ากาํลงั สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล วข.อ. จงัหวดันครราชสีมา 
o อาจารยพิ์เศษ แผนกช่างไฟฟ้า วิทยาลยัการอาชีพ พิมาย จงัหวดันครราชสีมา 
o อาจารยพิ์เศษมหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ ์

วิศวกรอิสระ  

ว่าที ร.ต.ธีรเทพ พราหมณม์ณี o ป.ตรี (วศ.บ.)ไฟฟ้ากาํลงั (เกียรตินิยม) สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
o กรรมการผู ้จดัการ  บริษัท ออดิเนท จาํกดั   
o ออกแบบ งานดา้นระบบไฟฟ้า 
o ตรวจสอบความปลอดภยัระบบไฟฟ้า ในสถานประกอบการ โรงงาน 
o ตรวจสอบอาคาร  ตรวจสอบป้าย 
o วิทยากรหลกัสูตรความปลอดภยัในการทางานเกียวกบัไฟฟ้าและการช่วยเหลือผูป้ระสบอนัตรายจาก

ไฟฟ้าและปฐมพยาบาลเบืองตน้ 
o อาจารยพิ์เศษ  ELECTRICAL SYSTEM & DRAWING DESIGN  

คณะวศิวกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี พระจอมเกลา้ธนบุรี  (มจธ.) 
อ.วุฒินันทน์ ปัทมวิสุทธิ 

 
o วิทยากรหลกัสูตรดา้นความปลอดภยัในการทาํงานทวัไป ดา้นเครืองจกัร ปันจนั เครืองมือกล 

วิศวกรรมความปลอดภยั 
o อนุกรรมการยกร่างมาตรฐานในการบริหารจดัการและดาํเนินการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั 

และสภาพแวดลอ้มในการทาํงานเกียวกบัเครืองจกัร ปันจนั  และหมอ้นํา ตามคาํสงัแต่งตงัของ 
คณะกรรมการความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน 
ประธานอนุกรรมการ คณะอนุกรรมการวศิวกรรมยกหิวและปันจนัไทย ในคณะกรรมการสาขา
วิศวกรรมเครืองกล วสท. 



 
 

 

ใบสมคัรการอบรมเรือง 
ความรูพื้นฐานในการทาํงานเกียวกบัไฟฟ้า  

สาํหรบัผูป้ฏิบตังิานดา้นความปลอดภยัจาํเป็นตอ้งรู ้ 
รุน่ที       ระหวา่งวนัที   – 11 พฤศจิกายน พ.ศ.  ณ หอ้งประชุม อาคาร วสท. 

จดัโดย สถาบนัวิศวพฒัน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ ์
 

ทีอยู ่(หน่วยงาน/บริษัท) ................................................................................................................................................................   

เลขที ............. หมู่ที ................................ อาคาร  ....................................................... ซอย   ...........................................................  

ถนน .................................. ตาํบล/แขวง ....................................................อาํเภอ/เขต ..................................................................  

จงัหวดั ....................................  รหสัไปรษณีย ์............................................... โทรศพัท ์...................................................................  

โทรสาร ................................................................................ E-mail : .............................................................................................  

ผูป้ระสานงานโดย ............................................................. โทรศพัท ์  ............................................................................................  

เลขประจาํตวัผูเ้สียภาษี  .......................................................   สาํนักงานใหญ่    สาขา........................................................  

ขอสาํรองรายชือเขา้ร่วมอบรมดงัตอ่ไปนี  (กรุณาเขียนชือ-นามสกุลตวับรรจง เพอืความถูกตอ้งของวุฒิบตัร) 

)  ชือ – นามสกุล   ..............................................................................  เลขทีสมาชิก วสท.  .......................................................  

)  ชือ – นามสกุล   ..............................................................................  เลขทีสมาชิก วสท.  .......................................................  

อตัราค่าลงทะเบียน 
  สมาชิก วสท./นศ.ป.ตรี    4,300  บาท/ท่าน 
  ขา้ราชการ/พนักงานรฐัวสิาหกิจ   5,200  บาท/ท่าน 
  บุคคลทวัไป     6,000  บาท/ท่าน 

(อตัรานีรวมภาษีมูลค่าเพมิ 7%  ค่าอาหารกลางวนั, อาหารว่าง, เอกสารประกอบบรรยาย  และ วสท. ไดร้บัการยกเวน้ภาษีหกั ณ ทีจ่าย %) 
ขอ้ปฏิบตัิกรณีการยกเลิก อบรม สมัมนา ศึกษาดูงาน ทงัในและต่างประเทศ และไดช้าํระเงินค่าลงทะเบียนก่อนล่วงหนา้ ดงันี 

   กรณี วสท. เป็นผูย้กเลิกเนืองจากเหตุใดก็ตาม จะคืนเงินใหก้บัลูกคา้เต็มจาํนวน 
   กรณีลูกคา้ไดล้งทะเบียน (ชาํระเงินแลว้) แจง้ยกเลิกเนืองจากเหตุใดก็ตามขอใหถื้อปฏิบติัดงัต่อไปนี 

 แจง้ยกเลิกก่อนวนัจดั อบรม สมัมนา ดูงาน  30 วนั  คืนเงินใหเ้ต็มจาํนวนของคา่ลงทะเบียน  
 แจง้ยกเลิกก่อนวนัจดั อบรม สมัมนา ดูงาน  15 วนั  คืนเงินให ้ % ของคา่ลงทะเบียน 
 แจง้ยกเลิกก่อนวนัจดั อบรม สมัมนา ดูงาน   7 วนั คืนเงินให ้ % ของคา่ลงทะเบียน 
 แจง้ยกเลิกก่อนวนัจดั อบรม สมัมนา ดูงาน    วนั  หรือภายในวนัจดังาน ไม่คืนค่าลงทะเบียน 

การชาํระเงิน 
เช็ค       สงัจ่ายสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ 
โอนเงิน  เขา้บญัชีเงินฝากออมทรพัยข์อง สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ   

 ธนาคารไทยพาณิชย ์ สาขาสีแยกศรีวรา เลขที - - -6  

 ธนาคารกรุงเทพ  สาขาสุรวงศ ์ เลขที - - -6 

 ธนาคารกรุงไทย   สาขาจามจรีุสแควส ์ เลขที - - -4 
กรณีโอนเงินเงินเขา้บญัชีธนาคาร กรุณาแฟกซ์หลกัฐานการชาํระเงินที - - 662 หรือถ่ายรูปใบโอนแลว้ส่ง Email มาที supannee@eit.or.th 

 

สนใจเขา้รบัการอบรมหรือตอ้งการขอ้มูลเพมิเติมติดตอ่ คณุสุพรรณีย ์ แสนภกัด ี
Tel:(02)184-4600 ถึง 9 ต่อ , FAX:(02)184-4662 

E-mail: supannee@eit.or.th, Website:www.eit.or.th 



 

 

สถาบันวิศวพัฒน 
วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ 

 
 

พลังงานไฟฟานับไดวามีความสําคัญตอการขับเคลื่อนทางธรุกิจของทุกองคกร ไมวาจะเปนภาคบริการ หรือภาคอุตสาหกรรม   

และการทํางานเกี่ยวกับไฟฟา หรือการใชพลังงานไฟฟานั้น ยอมมีความเสี่ยงอันตรายท่ีจะเกิดความสูญเสีย ทั้งตอ รางกาย ชีวิต และทรัพยสิน อยางใหญหลวงได
เชนกัน  ความปลอดภัยในการทํางานจึงถูกกําหนดเปนนโยบายที่ทุกองคกรใหความสําคญัเปนอันดบัแรก โดยมีเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางาน (จป.) และ
คณะกรรมการความปลอดภัยฯ (คปอ.) เปนกําลงัหลักในการผลักดันใหเกิดความปลอดภัยในการทํางานของทกุองคกร   สาํหรับความปลอดภัยในการทํางาน
เกี่ยวกับไฟฟาน้ัน กระทรวงแรงงานไดมีการออกกฎกระทรวง กําหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดําเนินการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดลอมในการทํางาน เกี่ยวกับไฟฟา พ.ศ.2558  ซึ่งมีผลบังคับใชในปจจุบัน  จึงเปนสิ่งจําเปนอยางที่บุคลากรผูปฏิบัติงานดานความปลอดภัยในการทํางาน 
ของทุกองคกรควรตองไดมีการอบรมในหลักสูตรดงักลาว  เพ่ือใหมีความรูพื้นฐานที่จําเปนเกี่ยวกับไฟฟาทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ  เพ่ือนําไปปรับใชใหเกิด
ประโยชนสูงสุด ในการทํางานเกี่ยวกับไฟฟา รวมกับ ชางเทคนิค วิศวกร ในองคกร และรวมถึงการติดตาม และควบคุม ตรวจสอบ การทํางานของชางผูรับเหมาที่
เขามาทํางานเกี่ยวกับไฟฟา  ใหมีความปลอดภัยท่ัวท้ังองคกร ตอไป

เนือหาวิชา ประกอบดว้ย : 
1. กฎหมายเกียวกบังานดา้นไฟฟ้า 

- กฎกระทรวงฯ ความปลอดภยัในการทาํงานเกยีวกบัไฟฟ้า พ.ศ.   
- พรบ. ส่งเสริมพฒันาฝีมือแรงงานฯ พ.ศ.  แกไ้ขเพมิเติม (ฉบบัที ) พ.ศ.  

2. ไฟฟ้าเบืองตน้ ทผีูป้ฏิบตัิงานดา้นความปลอดภยัตอ้งรู ้
- แรงดนัไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า ความตา้นทานไฟฟ้า     -  กฎของโอหม์ และกาํลงัไฟฟ้า 
- ความรูท้วัไปเกียวกบัวงจรไฟฟ้า 

3. เครอืงมือ และการตรวจวดัทางไฟฟ้าพนืฐาน 
- การตรวจวดัแรงดนัไฟฟ้า    -  การตรวจวดักระแสไฟฟ้า 
- การตรวจวดัความตา้นทานไฟฟ้า      -  การตรวจวดัความเป็นฉนวนไฟฟ้า 
- การตรวจวดัความตา้นทานหลกัดิน 

4. มาตรฐานทางไฟฟ้า,  มาตรฐานสายไฟฟ้า พืนฐานการใชง้าน  
- สายไฟฟ้า มอก. -  (มาตรฐานเก่า)  -  สายไฟฟ้า มอก. -  (มาตรฐานใหม่) 
-  มาตรฐาน เตา้รบั เตา้เสียบ  มอก. -   -  มาตรฐาน ชุดสายพว่ง  มอก. -  

5. อนัตราย การประสบอนัตรายจากไฟฟ้า และการป้องกนั 
5.1 ไฟฟ้าดูด และการป้องกนั        
5.2 ไฟฟ้าลดัวงจร และการป้องกนั  

6. ระบบการจดัการเพอืความปลอดภยัในการทาํงานเกียวกบัไฟฟ้า 
.  พลงังานไฟฟ้าสะสมในพนืทีทาํงาน ทีอาจเป็นอนัตราย      
.  การปลดปล่อยพลงังานไฟฟ้าสะสม กอ่นลงมือปฏบิติังาน 
.  การประยุกตใ์ชร้ะบบ Lockout Tag out เพือความปลอดภยัในงานไฟฟ้า     

7. การฝึกภาคปฏิบตัิ และ Workshop ดา้นความปลอดภยัไฟฟ้า 
วตัถปุระสงคข์องการฝึกอบรม : 
o เพือเรียนรูถึ้งกฎหมายเกียวกบังานไฟฟ้า กฎหมายอืนๆ ทีเกียวเนือง และความสาํคญัของความปลอดภยั 
o เพือเรียนรูถึ้งหลกัการทางดา้นเทคนิคเกียวกบัไฟฟ้าพืนฐาน เพือความปลอดภยัในการทาํงาน 
o เพือเรียนรูถึ้งอนัตราย การประสบอนัตรายจากไฟฟ้า และวิธีป้องกนัทีถูกตอ้ง 
o เพือเรียนรูถึ้งระบบการจดัการดา้นความปลอดภยัในการทาํงานเกียวกบัไฟฟ้า 
 



 
 

 

กลุ่มเป้าหมายผูเ้ขา้อบรม:  เจา้หนา้ทีความปลอดภยัในการทาํงาน (จป.), ระดบัวชิาชีพ, ระดบัหวัหน้างาน, ระดบับริหาร, คณะกรรมการ
ความปลอดภยัฯ (คปอ.)    ผูป้ฏิบติังานช่างเทคนิค, ช่างซ่อมบาํรุง, ฝ่ายผลิต, ฝ่ายบริการ  

  วิศวกร          นักเรียน นักศึกษา    และผูที้สนใจ 
กาํหนดการ 

วันท่ี 10 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2561 
09:00 – 12:00 
 

ทดสอบก่อนอบรม    
o กฎหมายเกียวกบังานดา้นไฟฟ้า 
o ไฟฟ้าเบืองตน้ ทีผูป้ฏิบติังานดา้นความปลอดภยัตอ้งรู ้

12:00 – 13:00 พกัรบัประทานอาหารกลางวนั 

13:00 – 16:00 o เครืองมือ และการตรวจวดัทางไฟฟ้าพืนฐาน 
o มาตรฐานทางไฟฟ้า, มาตรฐานสายไฟฟ้า  พืนฐานการใชง้าน 

วันท่ี 11 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2561 
09:00 – 12:00 
 

o อนัตราย  การประสบอนัตรายจากไฟฟ้า  และการป้องกนั 
o ระบบการจดัการเพือความปลอดภยัในการทาํงานเกียวกบัไฟฟ้า  (Lockout Tagout) 

12:00 – 13:00 พกัรบัประทานอาหารกลางวนั 
13:00 – 16:00 การฝึกภาคปฏิบติั  และ Workshop ดา้นความปลอดภยัไฟฟ้า 

o การตรวจวดัทางไฟฟ้า 
o อนัตรายและการป้องกนัอนัตรายจากไฟฟ้าและอุปกรณ์ป้องกนั อนัตรายจากไฟฟ้า (PPE) 
o ระบบการจดัการเพือความปลอดภยัในการทาํงานเกียวกบัไฟฟ้า  (Lockout Tagout) 
มอบวุฒิบตัร, ปิดการอบรม 

วิทยากร: 
อาจารยว์ุฒิพงศ ์ปัทมวสิุทธิ 

 
 
 
 
 

o ป.ตรี อุตสาหกรรมศาสตรบ์ณัฑิต (เกียรตินิยม) วิศวกรรมไฟฟ้าอีเล็กทรอนิกส ์
o วิศวกรทีปรึกษา/วิทยากร 
o ความเชียวชาญเฉพาะดา้น ไฟฟ้าโครงข่ายสือสาร คอมพิวเตอร ์วศิวกรรมความปลอดภยั การอบรม 

การบรรยายวชิาการ 
 

อาจารย ์ชยัยา ปาณาราช 
 
 
 
 
 

o (วศ.บ.)ไฟฟ้ากาํลงั สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล วข.อ. จงัหวดันครราชสีมา 
o อาจารยพิ์เศษ แผนกช่างไฟฟ้า วิทยาลยัการอาชีพ พิมาย จงัหวดันครราชสีมา 
o อาจารยพิ์เศษมหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ ์

วิศวกรอิสระ  

ว่าที ร.ต.ธีรเทพ พราหมณม์ณี o ป.ตรี (วศ.บ.)ไฟฟ้ากาํลงั (เกียรตินิยม) สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
o กรรมการผู ้จดัการ  บริษัท ออดิเนท จาํกดั   
o ออกแบบ งานดา้นระบบไฟฟ้า 
o ตรวจสอบความปลอดภยัระบบไฟฟ้า ในสถานประกอบการ โรงงาน 
o ตรวจสอบอาคาร  ตรวจสอบป้าย 
o วิทยากรหลกัสูตรความปลอดภยัในการทางานเกียวกบัไฟฟ้าและการช่วยเหลือผูป้ระสบอนัตรายจาก

ไฟฟ้าและปฐมพยาบาลเบืองตน้ 
o อาจารยพิ์เศษ  ELECTRICAL SYSTEM & DRAWING DESIGN  

คณะวศิวกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี พระจอมเกลา้ธนบุรี  (มจธ.) 
อ.วุฒินันทน์ ปัทมวิสุทธิ 

 
o วิทยากรหลกัสูตรดา้นความปลอดภยัในการทาํงานทวัไป ดา้นเครืองจกัร ปันจนั เครืองมือกล 

วิศวกรรมความปลอดภยั 
o อนุกรรมการยกร่างมาตรฐานในการบริหารจดัการและดาํเนินการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั 

และสภาพแวดลอ้มในการทาํงานเกียวกบัเครืองจกัร ปันจนั  และหมอ้นํา ตามคาํสงัแต่งตงัของ 
คณะกรรมการความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน 
ประธานอนุกรรมการ คณะอนุกรรมการวศิวกรรมยกหิวและปันจนัไทย ในคณะกรรมการสาขา
วิศวกรรมเครืองกล วสท. 



 
 

 

ใบสมคัรการอบรมเรือง 
ความรูพื้นฐานในการทาํงานเกียวกบัไฟฟ้า  

สาํหรบัผูป้ฏิบตังิานดา้นความปลอดภยัจาํเป็นตอ้งรู ้ 
รุน่ที       ระหวา่งวนัที   – 11 พฤศจิกายน พ.ศ.  ณ หอ้งประชุม อาคาร วสท. 

จดัโดย สถาบนัวิศวพฒัน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ ์
 

ทีอยู ่(หน่วยงาน/บริษัท) ................................................................................................................................................................   

เลขที ............. หมู่ที ................................ อาคาร  ....................................................... ซอย   ...........................................................  

ถนน .................................. ตาํบล/แขวง ....................................................อาํเภอ/เขต ..................................................................  

จงัหวดั ....................................  รหสัไปรษณีย ์............................................... โทรศพัท ์...................................................................  

โทรสาร ................................................................................ E-mail : .............................................................................................  

ผูป้ระสานงานโดย ............................................................. โทรศพัท ์  ............................................................................................  

เลขประจาํตวัผูเ้สียภาษี  .......................................................   สาํนักงานใหญ่    สาขา........................................................  

ขอสาํรองรายชือเขา้ร่วมอบรมดงัตอ่ไปนี  (กรุณาเขียนชือ-นามสกุลตวับรรจง เพอืความถูกตอ้งของวุฒิบตัร) 

)  ชือ – นามสกุล   ..............................................................................  เลขทีสมาชิก วสท.  .......................................................  

)  ชือ – นามสกุล   ..............................................................................  เลขทีสมาชิก วสท.  .......................................................  

อตัราค่าลงทะเบียน 
  สมาชิก วสท./นศ.ป.ตรี    4,300  บาท/ท่าน 
  ขา้ราชการ/พนักงานรฐัวสิาหกิจ   5,200  บาท/ท่าน 
  บุคคลทวัไป     6,000  บาท/ท่าน 

(อตัรานีรวมภาษีมูลค่าเพมิ 7%  ค่าอาหารกลางวนั, อาหารว่าง, เอกสารประกอบบรรยาย  และ วสท. ไดร้บัการยกเวน้ภาษีหกั ณ ทีจ่าย %) 
ขอ้ปฏิบตัิกรณีการยกเลิก อบรม สมัมนา ศึกษาดูงาน ทงัในและต่างประเทศ และไดช้าํระเงินค่าลงทะเบียนก่อนล่วงหนา้ ดงันี 

   กรณี วสท. เป็นผูย้กเลิกเนืองจากเหตุใดก็ตาม จะคืนเงินใหก้บัลูกคา้เต็มจาํนวน 
   กรณีลูกคา้ไดล้งทะเบียน (ชาํระเงินแลว้) แจง้ยกเลิกเนืองจากเหตุใดก็ตามขอใหถื้อปฏิบติัดงัต่อไปนี 

 แจง้ยกเลิกก่อนวนัจดั อบรม สมัมนา ดูงาน  30 วนั  คืนเงินใหเ้ต็มจาํนวนของคา่ลงทะเบียน  
 แจง้ยกเลิกก่อนวนัจดั อบรม สมัมนา ดูงาน  15 วนั  คืนเงินให ้ % ของคา่ลงทะเบียน 
 แจง้ยกเลิกก่อนวนัจดั อบรม สมัมนา ดูงาน   7 วนั คืนเงินให ้ % ของคา่ลงทะเบียน 
 แจง้ยกเลิกก่อนวนัจดั อบรม สมัมนา ดูงาน    วนั  หรือภายในวนัจดังาน ไม่คืนค่าลงทะเบียน 

การชาํระเงิน 
เช็ค       สงัจ่ายสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ 
โอนเงิน  เขา้บญัชีเงินฝากออมทรพัยข์อง สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ   

 ธนาคารไทยพาณิชย ์ สาขาสีแยกศรีวรา เลขที - - -6  

 ธนาคารกรุงเทพ  สาขาสุรวงศ ์ เลขที - - -6 

 ธนาคารกรุงไทย   สาขาจามจรีุสแควส ์ เลขที - - -4 
กรณีโอนเงินเงินเขา้บญัชีธนาคาร กรุณาแฟกซ์หลกัฐานการชาํระเงินที - - 662 หรือถ่ายรูปใบโอนแลว้ส่ง Email มาที supannee@eit.or.th 

 

สนใจเขา้รบัการอบรมหรือตอ้งการขอ้มูลเพมิเติมติดตอ่ คณุสุพรรณีย ์ แสนภกัด ี
Tel:(02)184-4600 ถึง 9 ต่อ , FAX:(02)184-4662 

E-mail: supannee@eit.or.th, Website:www.eit.or.th 



 

 

สถาบันวิศวพัฒน 
วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ 

 
 

พลังงานไฟฟานับไดวามีความสําคัญตอการขับเคลื่อนทางธรุกิจของทุกองคกร ไมวาจะเปนภาคบริการ หรือภาคอุตสาหกรรม   

และการทํางานเกี่ยวกับไฟฟา หรือการใชพลังงานไฟฟานั้น ยอมมีความเสี่ยงอันตรายท่ีจะเกิดความสูญเสีย ทั้งตอ รางกาย ชีวิต และทรัพยสิน อยางใหญหลวงได
เชนกัน  ความปลอดภัยในการทํางานจึงถูกกําหนดเปนนโยบายที่ทุกองคกรใหความสําคญัเปนอันดบัแรก โดยมีเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางาน (จป.) และ
คณะกรรมการความปลอดภัยฯ (คปอ.) เปนกําลงัหลักในการผลักดันใหเกิดความปลอดภัยในการทํางานของทกุองคกร   สาํหรับความปลอดภัยในการทํางาน
เกี่ยวกับไฟฟาน้ัน กระทรวงแรงงานไดมีการออกกฎกระทรวง กําหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดําเนินการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดลอมในการทํางาน เกี่ยวกับไฟฟา พ.ศ.2558  ซึ่งมีผลบังคับใชในปจจุบัน  จึงเปนสิ่งจําเปนอยางที่บุคลากรผูปฏิบัติงานดานความปลอดภัยในการทํางาน 
ของทุกองคกรควรตองไดมีการอบรมในหลักสูตรดงักลาว  เพ่ือใหมีความรูพื้นฐานที่จําเปนเกี่ยวกับไฟฟาทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ  เพ่ือนําไปปรับใชใหเกิด
ประโยชนสูงสุด ในการทํางานเกี่ยวกับไฟฟา รวมกับ ชางเทคนิค วิศวกร ในองคกร และรวมถึงการติดตาม และควบคุม ตรวจสอบ การทํางานของชางผูรับเหมาที่
เขามาทํางานเกี่ยวกับไฟฟา  ใหมีความปลอดภัยท่ัวท้ังองคกร ตอไป

เนือหาวิชา ประกอบดว้ย : 
1. กฎหมายเกียวกบังานดา้นไฟฟ้า 

- กฎกระทรวงฯ ความปลอดภยัในการทาํงานเกยีวกบัไฟฟ้า พ.ศ.   
- พรบ. ส่งเสริมพฒันาฝีมือแรงงานฯ พ.ศ.  แกไ้ขเพมิเติม (ฉบบัที ) พ.ศ.  

2. ไฟฟ้าเบืองตน้ ทผีูป้ฏิบตัิงานดา้นความปลอดภยัตอ้งรู ้
- แรงดนัไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า ความตา้นทานไฟฟ้า     -  กฎของโอหม์ และกาํลงัไฟฟ้า 
- ความรูท้วัไปเกียวกบัวงจรไฟฟ้า 

3. เครอืงมือ และการตรวจวดัทางไฟฟ้าพนืฐาน 
- การตรวจวดัแรงดนัไฟฟ้า    -  การตรวจวดักระแสไฟฟ้า 
- การตรวจวดัความตา้นทานไฟฟ้า      -  การตรวจวดัความเป็นฉนวนไฟฟ้า 
- การตรวจวดัความตา้นทานหลกัดิน 

4. มาตรฐานทางไฟฟ้า,  มาตรฐานสายไฟฟ้า พืนฐานการใชง้าน  
- สายไฟฟ้า มอก. -  (มาตรฐานเก่า)  -  สายไฟฟ้า มอก. -  (มาตรฐานใหม่) 
-  มาตรฐาน เตา้รบั เตา้เสียบ  มอก. -   -  มาตรฐาน ชุดสายพว่ง  มอก. -  

5. อนัตราย การประสบอนัตรายจากไฟฟ้า และการป้องกนั 
5.1 ไฟฟ้าดูด และการป้องกนั        
5.2 ไฟฟ้าลดัวงจร และการป้องกนั  

6. ระบบการจดัการเพอืความปลอดภยัในการทาํงานเกียวกบัไฟฟ้า 
.  พลงังานไฟฟ้าสะสมในพนืทีทาํงาน ทีอาจเป็นอนัตราย      
.  การปลดปล่อยพลงังานไฟฟ้าสะสม กอ่นลงมือปฏบิติังาน 
.  การประยุกตใ์ชร้ะบบ Lockout Tag out เพือความปลอดภยัในงานไฟฟ้า     

7. การฝึกภาคปฏิบตัิ และ Workshop ดา้นความปลอดภยัไฟฟ้า 
วตัถปุระสงคข์องการฝึกอบรม : 
o เพือเรียนรูถึ้งกฎหมายเกียวกบังานไฟฟ้า กฎหมายอืนๆ ทีเกียวเนือง และความสาํคญัของความปลอดภยั 
o เพือเรียนรูถึ้งหลกัการทางดา้นเทคนิคเกียวกบัไฟฟ้าพืนฐาน เพือความปลอดภยัในการทาํงาน 
o เพือเรียนรูถึ้งอนัตราย การประสบอนัตรายจากไฟฟ้า และวิธีป้องกนัทีถูกตอ้ง 
o เพือเรียนรูถึ้งระบบการจดัการดา้นความปลอดภยัในการทาํงานเกียวกบัไฟฟ้า 
 



 
 

 

กลุ่มเป้าหมายผูเ้ขา้อบรม:  เจา้หนา้ทีความปลอดภยัในการทาํงาน (จป.), ระดบัวชิาชีพ, ระดบัหวัหน้างาน, ระดบับริหาร, คณะกรรมการ
ความปลอดภยัฯ (คปอ.)    ผูป้ฏิบติังานช่างเทคนิค, ช่างซ่อมบาํรุง, ฝ่ายผลิต, ฝ่ายบริการ  

  วิศวกร          นักเรียน นักศึกษา    และผูที้สนใจ 
กาํหนดการ 

วันท่ี 10 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2561 
09:00 – 12:00 
 

ทดสอบก่อนอบรม    
o กฎหมายเกียวกบังานดา้นไฟฟ้า 
o ไฟฟ้าเบืองตน้ ทีผูป้ฏิบติังานดา้นความปลอดภยัตอ้งรู ้

12:00 – 13:00 พกัรบัประทานอาหารกลางวนั 

13:00 – 16:00 o เครืองมือ และการตรวจวดัทางไฟฟ้าพืนฐาน 
o มาตรฐานทางไฟฟ้า, มาตรฐานสายไฟฟ้า  พืนฐานการใชง้าน 

วันท่ี 11 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2561 
09:00 – 12:00 
 

o อนัตราย  การประสบอนัตรายจากไฟฟ้า  และการป้องกนั 
o ระบบการจดัการเพือความปลอดภยัในการทาํงานเกียวกบัไฟฟ้า  (Lockout Tagout) 

12:00 – 13:00 พกัรบัประทานอาหารกลางวนั 
13:00 – 16:00 การฝึกภาคปฏิบติั  และ Workshop ดา้นความปลอดภยัไฟฟ้า 

o การตรวจวดัทางไฟฟ้า 
o อนัตรายและการป้องกนัอนัตรายจากไฟฟ้าและอุปกรณ์ป้องกนั อนัตรายจากไฟฟ้า (PPE) 
o ระบบการจดัการเพือความปลอดภยัในการทาํงานเกียวกบัไฟฟ้า  (Lockout Tagout) 
มอบวุฒิบตัร, ปิดการอบรม 

วิทยากร: 
อาจารยว์ุฒิพงศ ์ปัทมวสิุทธิ 

 
 
 
 
 

o ป.ตรี อุตสาหกรรมศาสตรบ์ณัฑิต (เกียรตินิยม) วิศวกรรมไฟฟ้าอีเล็กทรอนิกส ์
o วิศวกรทีปรึกษา/วิทยากร 
o ความเชียวชาญเฉพาะดา้น ไฟฟ้าโครงข่ายสือสาร คอมพิวเตอร ์วศิวกรรมความปลอดภยั การอบรม 

การบรรยายวชิาการ 
 

อาจารย ์ชยัยา ปาณาราช 
 
 
 
 
 

o (วศ.บ.)ไฟฟ้ากาํลงั สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล วข.อ. จงัหวดันครราชสีมา 
o อาจารยพิ์เศษ แผนกช่างไฟฟ้า วิทยาลยัการอาชีพ พิมาย จงัหวดันครราชสีมา 
o อาจารยพิ์เศษมหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ ์

วิศวกรอิสระ  

ว่าที ร.ต.ธีรเทพ พราหมณม์ณี o ป.ตรี (วศ.บ.)ไฟฟ้ากาํลงั (เกียรตินิยม) สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
o กรรมการผู ้จดัการ  บริษัท ออดิเนท จาํกดั   
o ออกแบบ งานดา้นระบบไฟฟ้า 
o ตรวจสอบความปลอดภยัระบบไฟฟ้า ในสถานประกอบการ โรงงาน 
o ตรวจสอบอาคาร  ตรวจสอบป้าย 
o วิทยากรหลกัสูตรความปลอดภยัในการทางานเกียวกบัไฟฟ้าและการช่วยเหลือผูป้ระสบอนัตรายจาก

ไฟฟ้าและปฐมพยาบาลเบืองตน้ 
o อาจารยพิ์เศษ  ELECTRICAL SYSTEM & DRAWING DESIGN  

คณะวศิวกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี พระจอมเกลา้ธนบุรี  (มจธ.) 
อ.วุฒินันทน์ ปัทมวิสุทธิ 

 
o วิทยากรหลกัสูตรดา้นความปลอดภยัในการทาํงานทวัไป ดา้นเครืองจกัร ปันจนั เครืองมือกล 

วิศวกรรมความปลอดภยั 
o อนุกรรมการยกร่างมาตรฐานในการบริหารจดัการและดาํเนินการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั 

และสภาพแวดลอ้มในการทาํงานเกียวกบัเครืองจกัร ปันจนั  และหมอ้นํา ตามคาํสงัแต่งตงัของ 
คณะกรรมการความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน 
ประธานอนุกรรมการ คณะอนุกรรมการวศิวกรรมยกหิวและปันจนัไทย ในคณะกรรมการสาขา
วิศวกรรมเครืองกล วสท. 



 
 

 

ใบสมคัรการอบรมเรือง 
ความรูพื้นฐานในการทาํงานเกียวกบัไฟฟ้า  

สาํหรบัผูป้ฏิบตังิานดา้นความปลอดภยัจาํเป็นตอ้งรู ้ 
รุน่ที       ระหวา่งวนัที   – 11 พฤศจิกายน พ.ศ.  ณ หอ้งประชุม อาคาร วสท. 

จดัโดย สถาบนัวิศวพฒัน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ ์
 

ทีอยู ่(หน่วยงาน/บริษัท) ................................................................................................................................................................   

เลขที ............. หมู่ที ................................ อาคาร  ....................................................... ซอย   ...........................................................  

ถนน .................................. ตาํบล/แขวง ....................................................อาํเภอ/เขต ..................................................................  

จงัหวดั ....................................  รหสัไปรษณีย ์............................................... โทรศพัท ์...................................................................  

โทรสาร ................................................................................ E-mail : .............................................................................................  

ผูป้ระสานงานโดย ............................................................. โทรศพัท ์  ............................................................................................  

เลขประจาํตวัผูเ้สียภาษี  .......................................................   สาํนักงานใหญ่    สาขา........................................................  

ขอสาํรองรายชือเขา้ร่วมอบรมดงัตอ่ไปนี  (กรุณาเขียนชือ-นามสกุลตวับรรจง เพอืความถูกตอ้งของวุฒิบตัร) 

)  ชือ – นามสกุล   ..............................................................................  เลขทีสมาชิก วสท.  .......................................................  

)  ชือ – นามสกุล   ..............................................................................  เลขทีสมาชิก วสท.  .......................................................  

อตัราค่าลงทะเบียน 
  สมาชิก วสท./นศ.ป.ตรี    4,300  บาท/ท่าน 
  ขา้ราชการ/พนักงานรฐัวสิาหกิจ   5,200  บาท/ท่าน 
  บุคคลทวัไป     6,000  บาท/ท่าน 

(อตัรานีรวมภาษีมูลค่าเพมิ 7%  ค่าอาหารกลางวนั, อาหารว่าง, เอกสารประกอบบรรยาย  และ วสท. ไดร้บัการยกเวน้ภาษีหกั ณ ทีจ่าย %) 
ขอ้ปฏิบตัิกรณีการยกเลิก อบรม สมัมนา ศึกษาดูงาน ทงัในและต่างประเทศ และไดช้าํระเงินค่าลงทะเบียนก่อนล่วงหนา้ ดงันี 

   กรณี วสท. เป็นผูย้กเลิกเนืองจากเหตุใดก็ตาม จะคืนเงินใหก้บัลูกคา้เต็มจาํนวน 
   กรณีลูกคา้ไดล้งทะเบียน (ชาํระเงินแลว้) แจง้ยกเลิกเนืองจากเหตุใดก็ตามขอใหถื้อปฏิบติัดงัต่อไปนี 

 แจง้ยกเลิกก่อนวนัจดั อบรม สมัมนา ดูงาน  30 วนั  คืนเงินใหเ้ต็มจาํนวนของคา่ลงทะเบียน  
 แจง้ยกเลิกก่อนวนัจดั อบรม สมัมนา ดูงาน  15 วนั  คืนเงินให ้ % ของคา่ลงทะเบียน 
 แจง้ยกเลิกก่อนวนัจดั อบรม สมัมนา ดูงาน   7 วนั คืนเงินให ้ % ของคา่ลงทะเบียน 
 แจง้ยกเลิกก่อนวนัจดั อบรม สมัมนา ดูงาน    วนั  หรือภายในวนัจดังาน ไม่คืนค่าลงทะเบียน 

การชาํระเงิน 
เช็ค       สงัจ่ายสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ 
โอนเงิน  เขา้บญัชีเงินฝากออมทรพัยข์อง สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ   

 ธนาคารไทยพาณิชย ์ สาขาสีแยกศรีวรา เลขที - - -6  

 ธนาคารกรุงเทพ  สาขาสุรวงศ ์ เลขที - - -6 

 ธนาคารกรุงไทย   สาขาจามจรีุสแควส ์ เลขที - - -4 
กรณีโอนเงินเงินเขา้บญัชีธนาคาร กรุณาแฟกซ์หลกัฐานการชาํระเงินที - - 662 หรือถ่ายรูปใบโอนแลว้ส่ง Email มาที supannee@eit.or.th 

 

สนใจเขา้รบัการอบรมหรือตอ้งการขอ้มูลเพมิเติมติดตอ่ คณุสุพรรณีย ์ แสนภกัด ี
Tel:(02)184-4600 ถึง 9 ต่อ , FAX:(02)184-4662 

E-mail: supannee@eit.or.th, Website:www.eit.or.th 



 

 

สถาบันวิศวพัฒน 
วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ 

 
 

พลังงานไฟฟานับไดวามีความสําคัญตอการขับเคลื่อนทางธรุกิจของทุกองคกร ไมวาจะเปนภาคบริการ หรือภาคอุตสาหกรรม   

และการทํางานเกี่ยวกับไฟฟา หรือการใชพลังงานไฟฟานั้น ยอมมีความเสี่ยงอันตรายท่ีจะเกิดความสูญเสีย ทั้งตอ รางกาย ชีวิต และทรัพยสิน อยางใหญหลวงได
เชนกัน  ความปลอดภัยในการทํางานจึงถูกกําหนดเปนนโยบายที่ทุกองคกรใหความสําคญัเปนอันดบัแรก โดยมีเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางาน (จป.) และ
คณะกรรมการความปลอดภัยฯ (คปอ.) เปนกําลงัหลักในการผลักดันใหเกิดความปลอดภัยในการทํางานของทกุองคกร   สาํหรับความปลอดภัยในการทํางาน
เกี่ยวกับไฟฟาน้ัน กระทรวงแรงงานไดมีการออกกฎกระทรวง กําหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดําเนินการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดลอมในการทํางาน เกี่ยวกับไฟฟา พ.ศ.2558  ซึ่งมีผลบังคับใชในปจจุบัน  จึงเปนสิ่งจําเปนอยางที่บุคลากรผูปฏิบัติงานดานความปลอดภัยในการทํางาน 
ของทุกองคกรควรตองไดมีการอบรมในหลักสูตรดงักลาว  เพ่ือใหมีความรูพื้นฐานที่จําเปนเกี่ยวกับไฟฟาทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ  เพ่ือนําไปปรับใชใหเกิด
ประโยชนสูงสุด ในการทํางานเกี่ยวกับไฟฟา รวมกับ ชางเทคนิค วิศวกร ในองคกร และรวมถึงการติดตาม และควบคุม ตรวจสอบ การทํางานของชางผูรับเหมาที่
เขามาทํางานเกี่ยวกับไฟฟา  ใหมีความปลอดภัยท่ัวท้ังองคกร ตอไป

เนือหาวิชา ประกอบดว้ย : 
1. กฎหมายเกียวกบังานดา้นไฟฟ้า 

- กฎกระทรวงฯ ความปลอดภยัในการทาํงานเกยีวกบัไฟฟ้า พ.ศ.   
- พรบ. ส่งเสริมพฒันาฝีมือแรงงานฯ พ.ศ.  แกไ้ขเพมิเติม (ฉบบัที ) พ.ศ.  

2. ไฟฟ้าเบืองตน้ ทผีูป้ฏิบตัิงานดา้นความปลอดภยัตอ้งรู ้
- แรงดนัไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า ความตา้นทานไฟฟ้า     -  กฎของโอหม์ และกาํลงัไฟฟ้า 
- ความรูท้วัไปเกียวกบัวงจรไฟฟ้า 

3. เครอืงมือ และการตรวจวดัทางไฟฟ้าพนืฐาน 
- การตรวจวดัแรงดนัไฟฟ้า    -  การตรวจวดักระแสไฟฟ้า 
- การตรวจวดัความตา้นทานไฟฟ้า      -  การตรวจวดัความเป็นฉนวนไฟฟ้า 
- การตรวจวดัความตา้นทานหลกัดิน 

4. มาตรฐานทางไฟฟ้า,  มาตรฐานสายไฟฟ้า พืนฐานการใชง้าน  
- สายไฟฟ้า มอก. -  (มาตรฐานเก่า)  -  สายไฟฟ้า มอก. -  (มาตรฐานใหม่) 
-  มาตรฐาน เตา้รบั เตา้เสียบ  มอก. -   -  มาตรฐาน ชุดสายพว่ง  มอก. -  

5. อนัตราย การประสบอนัตรายจากไฟฟ้า และการป้องกนั 
5.1 ไฟฟ้าดูด และการป้องกนั        
5.2 ไฟฟ้าลดัวงจร และการป้องกนั  

6. ระบบการจดัการเพอืความปลอดภยัในการทาํงานเกียวกบัไฟฟ้า 
.  พลงังานไฟฟ้าสะสมในพนืทีทาํงาน ทีอาจเป็นอนัตราย      
.  การปลดปล่อยพลงังานไฟฟ้าสะสม กอ่นลงมือปฏบิติังาน 
.  การประยุกตใ์ชร้ะบบ Lockout Tag out เพือความปลอดภยัในงานไฟฟ้า     

7. การฝึกภาคปฏิบตัิ และ Workshop ดา้นความปลอดภยัไฟฟ้า 
วตัถปุระสงคข์องการฝึกอบรม : 
o เพือเรียนรูถึ้งกฎหมายเกียวกบังานไฟฟ้า กฎหมายอืนๆ ทีเกียวเนือง และความสาํคญัของความปลอดภยั 
o เพือเรียนรูถึ้งหลกัการทางดา้นเทคนิคเกียวกบัไฟฟ้าพืนฐาน เพือความปลอดภยัในการทาํงาน 
o เพือเรียนรูถึ้งอนัตราย การประสบอนัตรายจากไฟฟ้า และวิธีป้องกนัทีถูกตอ้ง 
o เพือเรียนรูถึ้งระบบการจดัการดา้นความปลอดภยัในการทาํงานเกียวกบัไฟฟ้า 
 



 
 

 

กลุ่มเป้าหมายผูเ้ขา้อบรม:  เจา้หนา้ทีความปลอดภยัในการทาํงาน (จป.), ระดบัวชิาชีพ, ระดบัหวัหน้างาน, ระดบับริหาร, คณะกรรมการ
ความปลอดภยัฯ (คปอ.)    ผูป้ฏิบติังานช่างเทคนิค, ช่างซ่อมบาํรุง, ฝ่ายผลิต, ฝ่ายบริการ  

  วิศวกร          นักเรียน นักศึกษา    และผูที้สนใจ 
กาํหนดการ 

วันท่ี 10 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2561 
09:00 – 12:00 
 

ทดสอบก่อนอบรม    
o กฎหมายเกียวกบังานดา้นไฟฟ้า 
o ไฟฟ้าเบืองตน้ ทีผูป้ฏิบติังานดา้นความปลอดภยัตอ้งรู ้

12:00 – 13:00 พกัรบัประทานอาหารกลางวนั 

13:00 – 16:00 o เครืองมือ และการตรวจวดัทางไฟฟ้าพืนฐาน 
o มาตรฐานทางไฟฟ้า, มาตรฐานสายไฟฟ้า  พืนฐานการใชง้าน 

วันท่ี 11 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2561 
09:00 – 12:00 
 

o อนัตราย  การประสบอนัตรายจากไฟฟ้า  และการป้องกนั 
o ระบบการจดัการเพือความปลอดภยัในการทาํงานเกียวกบัไฟฟ้า  (Lockout Tagout) 

12:00 – 13:00 พกัรบัประทานอาหารกลางวนั 
13:00 – 16:00 การฝึกภาคปฏิบติั  และ Workshop ดา้นความปลอดภยัไฟฟ้า 

o การตรวจวดัทางไฟฟ้า 
o อนัตรายและการป้องกนัอนัตรายจากไฟฟ้าและอุปกรณ์ป้องกนั อนัตรายจากไฟฟ้า (PPE) 
o ระบบการจดัการเพือความปลอดภยัในการทาํงานเกียวกบัไฟฟ้า  (Lockout Tagout) 
มอบวุฒิบตัร, ปิดการอบรม 

วิทยากร: 
อาจารยว์ุฒิพงศ ์ปัทมวสิุทธิ 

 
 
 
 
 

o ป.ตรี อุตสาหกรรมศาสตรบ์ณัฑิต (เกียรตินิยม) วิศวกรรมไฟฟ้าอีเล็กทรอนิกส ์
o วิศวกรทีปรึกษา/วิทยากร 
o ความเชียวชาญเฉพาะดา้น ไฟฟ้าโครงข่ายสือสาร คอมพิวเตอร ์วศิวกรรมความปลอดภยั การอบรม 

การบรรยายวชิาการ 
 

อาจารย ์ชยัยา ปาณาราช 
 
 
 
 
 

o (วศ.บ.)ไฟฟ้ากาํลงั สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล วข.อ. จงัหวดันครราชสีมา 
o อาจารยพิ์เศษ แผนกช่างไฟฟ้า วิทยาลยัการอาชีพ พิมาย จงัหวดันครราชสีมา 
o อาจารยพิ์เศษมหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ ์

วิศวกรอิสระ  

ว่าที ร.ต.ธีรเทพ พราหมณม์ณี o ป.ตรี (วศ.บ.)ไฟฟ้ากาํลงั (เกียรตินิยม) สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
o กรรมการผู ้จดัการ  บริษัท ออดิเนท จาํกดั   
o ออกแบบ งานดา้นระบบไฟฟ้า 
o ตรวจสอบความปลอดภยัระบบไฟฟ้า ในสถานประกอบการ โรงงาน 
o ตรวจสอบอาคาร  ตรวจสอบป้าย 
o วิทยากรหลกัสูตรความปลอดภยัในการทางานเกียวกบัไฟฟ้าและการช่วยเหลือผูป้ระสบอนัตรายจาก

ไฟฟ้าและปฐมพยาบาลเบืองตน้ 
o อาจารยพิ์เศษ  ELECTRICAL SYSTEM & DRAWING DESIGN  

คณะวศิวกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี พระจอมเกลา้ธนบุรี  (มจธ.) 
อ.วุฒินันทน์ ปัทมวิสุทธิ 

 
o วิทยากรหลกัสูตรดา้นความปลอดภยัในการทาํงานทวัไป ดา้นเครืองจกัร ปันจนั เครืองมือกล 

วิศวกรรมความปลอดภยั 
o อนุกรรมการยกร่างมาตรฐานในการบริหารจดัการและดาํเนินการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั 

และสภาพแวดลอ้มในการทาํงานเกียวกบัเครืองจกัร ปันจนั  และหมอ้นํา ตามคาํสงัแต่งตงัของ 
คณะกรรมการความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน 
ประธานอนุกรรมการ คณะอนุกรรมการวศิวกรรมยกหิวและปันจนัไทย ในคณะกรรมการสาขา
วิศวกรรมเครืองกล วสท. 



 
 

 

ใบสมคัรการอบรมเรือง 
ความรูพื้นฐานในการทาํงานเกียวกบัไฟฟ้า  

สาํหรบัผูป้ฏิบตังิานดา้นความปลอดภยัจาํเป็นตอ้งรู ้ 
รุน่ที       ระหวา่งวนัที   – 11 พฤศจิกายน พ.ศ.  ณ หอ้งประชุม อาคาร วสท. 

จดัโดย สถาบนัวิศวพฒัน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ ์
 

ทีอยู ่(หน่วยงาน/บริษัท) ................................................................................................................................................................   

เลขที ............. หมู่ที ................................ อาคาร  ....................................................... ซอย   ...........................................................  

ถนน .................................. ตาํบล/แขวง ....................................................อาํเภอ/เขต ..................................................................  

จงัหวดั ....................................  รหสัไปรษณีย ์............................................... โทรศพัท ์...................................................................  

โทรสาร ................................................................................ E-mail : .............................................................................................  

ผูป้ระสานงานโดย ............................................................. โทรศพัท ์  ............................................................................................  

เลขประจาํตวัผูเ้สียภาษี  .......................................................   สาํนักงานใหญ่    สาขา........................................................  

ขอสาํรองรายชือเขา้ร่วมอบรมดงัตอ่ไปนี  (กรุณาเขียนชือ-นามสกุลตวับรรจง เพอืความถูกตอ้งของวุฒิบตัร) 

)  ชือ – นามสกุล   ..............................................................................  เลขทีสมาชิก วสท.  .......................................................  

)  ชือ – นามสกุล   ..............................................................................  เลขทีสมาชิก วสท.  .......................................................  

อตัราค่าลงทะเบียน 
  สมาชิก วสท./นศ.ป.ตรี    4,300  บาท/ท่าน 
  ขา้ราชการ/พนักงานรฐัวสิาหกิจ   5,200  บาท/ท่าน 
  บุคคลทวัไป     6,000  บาท/ท่าน 

(อตัรานีรวมภาษีมูลค่าเพมิ 7%  ค่าอาหารกลางวนั, อาหารว่าง, เอกสารประกอบบรรยาย  และ วสท. ไดร้บัการยกเวน้ภาษีหกั ณ ทีจ่าย %) 
ขอ้ปฏิบตัิกรณีการยกเลิก อบรม สมัมนา ศึกษาดูงาน ทงัในและต่างประเทศ และไดช้าํระเงินค่าลงทะเบียนก่อนล่วงหนา้ ดงันี 

   กรณี วสท. เป็นผูย้กเลิกเนืองจากเหตุใดก็ตาม จะคืนเงินใหก้บัลูกคา้เต็มจาํนวน 
   กรณีลูกคา้ไดล้งทะเบียน (ชาํระเงินแลว้) แจง้ยกเลิกเนืองจากเหตุใดก็ตามขอใหถื้อปฏิบติัดงัต่อไปนี 

 แจง้ยกเลิกก่อนวนัจดั อบรม สมัมนา ดูงาน  30 วนั  คืนเงินใหเ้ต็มจาํนวนของคา่ลงทะเบียน  
 แจง้ยกเลิกก่อนวนัจดั อบรม สมัมนา ดูงาน  15 วนั  คืนเงินให ้ % ของคา่ลงทะเบียน 
 แจง้ยกเลิกก่อนวนัจดั อบรม สมัมนา ดูงาน   7 วนั คืนเงินให ้ % ของคา่ลงทะเบียน 
 แจง้ยกเลิกก่อนวนัจดั อบรม สมัมนา ดูงาน    วนั  หรือภายในวนัจดังาน ไม่คืนค่าลงทะเบียน 

การชาํระเงิน 
เช็ค       สงัจ่ายสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ 
โอนเงิน  เขา้บญัชีเงินฝากออมทรพัยข์อง สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ   

 ธนาคารไทยพาณิชย ์ สาขาสีแยกศรีวรา เลขที - - -6  

 ธนาคารกรุงเทพ  สาขาสุรวงศ ์ เลขที - - -6 

 ธนาคารกรุงไทย   สาขาจามจรีุสแควส ์ เลขที - - -4 
กรณีโอนเงินเงินเขา้บญัชีธนาคาร กรุณาแฟกซ์หลกัฐานการชาํระเงินที - - 662 หรือถ่ายรูปใบโอนแลว้ส่ง Email มาที supannee@eit.or.th 

 

สนใจเขา้รบัการอบรมหรือตอ้งการขอ้มูลเพมิเติมติดตอ่ คณุสุพรรณีย ์ แสนภกัด ี
Tel:(02)184-4600 ถึง 9 ต่อ , FAX:(02)184-4662 

E-mail: supannee@eit.or.th, Website:www.eit.or.th 



 

 

สถาบันวิศวพัฒน 
วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ 

 
 

พลังงานไฟฟานับไดวามีความสําคัญตอการขับเคลื่อนทางธรุกิจของทุกองคกร ไมวาจะเปนภาคบริการ หรือภาคอุตสาหกรรม   

และการทํางานเกี่ยวกับไฟฟา หรือการใชพลังงานไฟฟานั้น ยอมมีความเสี่ยงอันตรายท่ีจะเกิดความสูญเสีย ทั้งตอ รางกาย ชีวิต และทรัพยสิน อยางใหญหลวงได
เชนกัน  ความปลอดภัยในการทํางานจึงถูกกําหนดเปนนโยบายที่ทุกองคกรใหความสําคญัเปนอันดบัแรก โดยมีเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางาน (จป.) และ
คณะกรรมการความปลอดภัยฯ (คปอ.) เปนกําลงัหลักในการผลักดันใหเกิดความปลอดภัยในการทํางานของทกุองคกร   สาํหรับความปลอดภัยในการทํางาน
เกี่ยวกับไฟฟาน้ัน กระทรวงแรงงานไดมีการออกกฎกระทรวง กําหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดําเนินการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดลอมในการทํางาน เกี่ยวกับไฟฟา พ.ศ.2558  ซึ่งมีผลบังคับใชในปจจุบัน  จึงเปนสิ่งจําเปนอยางที่บุคลากรผูปฏิบัติงานดานความปลอดภัยในการทํางาน 
ของทุกองคกรควรตองไดมีการอบรมในหลักสูตรดงักลาว  เพ่ือใหมีความรูพื้นฐานที่จําเปนเกี่ยวกับไฟฟาทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ  เพ่ือนําไปปรับใชใหเกิด
ประโยชนสูงสุด ในการทํางานเกี่ยวกับไฟฟา รวมกับ ชางเทคนิค วิศวกร ในองคกร และรวมถึงการติดตาม และควบคุม ตรวจสอบ การทํางานของชางผูรับเหมาที่
เขามาทํางานเกี่ยวกับไฟฟา  ใหมีความปลอดภัยท่ัวท้ังองคกร ตอไป

เนือหาวิชา ประกอบดว้ย : 
1. กฎหมายเกียวกบังานดา้นไฟฟ้า 

- กฎกระทรวงฯ ความปลอดภยัในการทาํงานเกยีวกบัไฟฟ้า พ.ศ.   
- พรบ. ส่งเสริมพฒันาฝีมือแรงงานฯ พ.ศ.  แกไ้ขเพมิเติม (ฉบบัที ) พ.ศ.  

2. ไฟฟ้าเบืองตน้ ทผีูป้ฏิบตัิงานดา้นความปลอดภยัตอ้งรู ้
- แรงดนัไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า ความตา้นทานไฟฟ้า     -  กฎของโอหม์ และกาํลงัไฟฟ้า 
- ความรูท้วัไปเกียวกบัวงจรไฟฟ้า 

3. เครอืงมือ และการตรวจวดัทางไฟฟ้าพนืฐาน 
- การตรวจวดัแรงดนัไฟฟ้า    -  การตรวจวดักระแสไฟฟ้า 
- การตรวจวดัความตา้นทานไฟฟ้า      -  การตรวจวดัความเป็นฉนวนไฟฟ้า 
- การตรวจวดัความตา้นทานหลกัดิน 

4. มาตรฐานทางไฟฟ้า,  มาตรฐานสายไฟฟ้า พืนฐานการใชง้าน  
- สายไฟฟ้า มอก. -  (มาตรฐานเก่า)  -  สายไฟฟ้า มอก. -  (มาตรฐานใหม่) 
-  มาตรฐาน เตา้รบั เตา้เสียบ  มอก. -   -  มาตรฐาน ชุดสายพว่ง  มอก. -  

5. อนัตราย การประสบอนัตรายจากไฟฟ้า และการป้องกนั 
5.1 ไฟฟ้าดูด และการป้องกนั        
5.2 ไฟฟ้าลดัวงจร และการป้องกนั  

6. ระบบการจดัการเพอืความปลอดภยัในการทาํงานเกียวกบัไฟฟ้า 
.  พลงังานไฟฟ้าสะสมในพนืทีทาํงาน ทีอาจเป็นอนัตราย      
.  การปลดปล่อยพลงังานไฟฟ้าสะสม กอ่นลงมือปฏบิติังาน 
.  การประยุกตใ์ชร้ะบบ Lockout Tag out เพือความปลอดภยัในงานไฟฟ้า     

7. การฝึกภาคปฏิบตัิ และ Workshop ดา้นความปลอดภยัไฟฟ้า 
วตัถปุระสงคข์องการฝึกอบรม : 
o เพือเรียนรูถึ้งกฎหมายเกียวกบังานไฟฟ้า กฎหมายอืนๆ ทีเกียวเนือง และความสาํคญัของความปลอดภยั 
o เพือเรียนรูถึ้งหลกัการทางดา้นเทคนิคเกียวกบัไฟฟ้าพืนฐาน เพือความปลอดภยัในการทาํงาน 
o เพือเรียนรูถึ้งอนัตราย การประสบอนัตรายจากไฟฟ้า และวิธีป้องกนัทีถูกตอ้ง 
o เพือเรียนรูถึ้งระบบการจดัการดา้นความปลอดภยัในการทาํงานเกียวกบัไฟฟ้า 
 



 
 

 

กลุ่มเป้าหมายผูเ้ขา้อบรม:  เจา้หนา้ทีความปลอดภยัในการทาํงาน (จป.), ระดบัวชิาชีพ, ระดบัหวัหน้างาน, ระดบับริหาร, คณะกรรมการ
ความปลอดภยัฯ (คปอ.)    ผูป้ฏิบติังานช่างเทคนิค, ช่างซ่อมบาํรุง, ฝ่ายผลิต, ฝ่ายบริการ  

  วิศวกร          นักเรียน นักศึกษา    และผูที้สนใจ 
กาํหนดการ 

วันท่ี 10 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2561 
09:00 – 12:00 
 

ทดสอบก่อนอบรม    
o กฎหมายเกียวกบังานดา้นไฟฟ้า 
o ไฟฟ้าเบืองตน้ ทีผูป้ฏิบติังานดา้นความปลอดภยัตอ้งรู ้

12:00 – 13:00 พกัรบัประทานอาหารกลางวนั 

13:00 – 16:00 o เครืองมือ และการตรวจวดัทางไฟฟ้าพืนฐาน 
o มาตรฐานทางไฟฟ้า, มาตรฐานสายไฟฟ้า  พืนฐานการใชง้าน 

วันท่ี 11 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2561 
09:00 – 12:00 
 

o อนัตราย  การประสบอนัตรายจากไฟฟ้า  และการป้องกนั 
o ระบบการจดัการเพือความปลอดภยัในการทาํงานเกียวกบัไฟฟ้า  (Lockout Tagout) 

12:00 – 13:00 พกัรบัประทานอาหารกลางวนั 
13:00 – 16:00 การฝึกภาคปฏิบติั  และ Workshop ดา้นความปลอดภยัไฟฟ้า 

o การตรวจวดัทางไฟฟ้า 
o อนัตรายและการป้องกนัอนัตรายจากไฟฟ้าและอุปกรณ์ป้องกนั อนัตรายจากไฟฟ้า (PPE) 
o ระบบการจดัการเพือความปลอดภยัในการทาํงานเกียวกบัไฟฟ้า  (Lockout Tagout) 
มอบวุฒิบตัร, ปิดการอบรม 

วิทยากร: 
อาจารยว์ุฒิพงศ ์ปัทมวสิุทธิ 

 
 
 
 
 

o ป.ตรี อุตสาหกรรมศาสตรบ์ณัฑิต (เกียรตินิยม) วิศวกรรมไฟฟ้าอีเล็กทรอนิกส ์
o วิศวกรทีปรึกษา/วิทยากร 
o ความเชียวชาญเฉพาะดา้น ไฟฟ้าโครงข่ายสือสาร คอมพิวเตอร ์วศิวกรรมความปลอดภยั การอบรม 

การบรรยายวชิาการ 
 

อาจารย ์ชยัยา ปาณาราช 
 
 
 
 
 

o (วศ.บ.)ไฟฟ้ากาํลงั สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล วข.อ. จงัหวดันครราชสีมา 
o อาจารยพิ์เศษ แผนกช่างไฟฟ้า วิทยาลยัการอาชีพ พิมาย จงัหวดันครราชสีมา 
o อาจารยพิ์เศษมหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ ์

วิศวกรอิสระ  

ว่าที ร.ต.ธีรเทพ พราหมณม์ณี o ป.ตรี (วศ.บ.)ไฟฟ้ากาํลงั (เกียรตินิยม) สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
o กรรมการผู ้จดัการ  บริษัท ออดิเนท จาํกดั   
o ออกแบบ งานดา้นระบบไฟฟ้า 
o ตรวจสอบความปลอดภยัระบบไฟฟ้า ในสถานประกอบการ โรงงาน 
o ตรวจสอบอาคาร  ตรวจสอบป้าย 
o วิทยากรหลกัสูตรความปลอดภยัในการทางานเกียวกบัไฟฟ้าและการช่วยเหลือผูป้ระสบอนัตรายจาก

ไฟฟ้าและปฐมพยาบาลเบืองตน้ 
o อาจารยพิ์เศษ  ELECTRICAL SYSTEM & DRAWING DESIGN  

คณะวศิวกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี พระจอมเกลา้ธนบุรี  (มจธ.) 
อ.วุฒินันทน์ ปัทมวิสุทธิ 

 
o วิทยากรหลกัสูตรดา้นความปลอดภยัในการทาํงานทวัไป ดา้นเครืองจกัร ปันจนั เครืองมือกล 

วิศวกรรมความปลอดภยั 
o อนุกรรมการยกร่างมาตรฐานในการบริหารจดัการและดาํเนินการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั 

และสภาพแวดลอ้มในการทาํงานเกียวกบัเครืองจกัร ปันจนั  และหมอ้นํา ตามคาํสงัแต่งตงัของ 
คณะกรรมการความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน 
ประธานอนุกรรมการ คณะอนุกรรมการวศิวกรรมยกหิวและปันจนัไทย ในคณะกรรมการสาขา
วิศวกรรมเครืองกล วสท. 



 
 

 

ใบสมคัรการอบรมเรือง 
ความรูพื้นฐานในการทาํงานเกียวกบัไฟฟ้า  

สาํหรบัผูป้ฏิบตังิานดา้นความปลอดภยัจาํเป็นตอ้งรู ้ 
รุน่ที       ระหวา่งวนัที   – 11 พฤศจิกายน พ.ศ.  ณ หอ้งประชุม อาคาร วสท. 

จดัโดย สถาบนัวิศวพฒัน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ ์
 

ทีอยู ่(หน่วยงาน/บริษัท) ................................................................................................................................................................   

เลขที ............. หมู่ที ................................ อาคาร  ....................................................... ซอย   ...........................................................  

ถนน .................................. ตาํบล/แขวง ....................................................อาํเภอ/เขต ..................................................................  

จงัหวดั ....................................  รหสัไปรษณีย ์............................................... โทรศพัท ์...................................................................  

โทรสาร ................................................................................ E-mail : .............................................................................................  

ผูป้ระสานงานโดย ............................................................. โทรศพัท ์  ............................................................................................  

เลขประจาํตวัผูเ้สียภาษี  .......................................................   สาํนักงานใหญ่    สาขา........................................................  

ขอสาํรองรายชือเขา้ร่วมอบรมดงัตอ่ไปนี  (กรุณาเขียนชือ-นามสกุลตวับรรจง เพอืความถูกตอ้งของวุฒิบตัร) 

)  ชือ – นามสกุล   ..............................................................................  เลขทีสมาชิก วสท.  .......................................................  

)  ชือ – นามสกุล   ..............................................................................  เลขทีสมาชิก วสท.  .......................................................  

อตัราค่าลงทะเบียน 
  สมาชิก วสท./นศ.ป.ตรี    4,300  บาท/ท่าน 
  ขา้ราชการ/พนักงานรฐัวสิาหกิจ   5,200  บาท/ท่าน 
  บุคคลทวัไป     6,000  บาท/ท่าน 

(อตัรานีรวมภาษีมูลค่าเพมิ 7%  ค่าอาหารกลางวนั, อาหารว่าง, เอกสารประกอบบรรยาย  และ วสท. ไดร้บัการยกเวน้ภาษีหกั ณ ทีจ่าย %) 
ขอ้ปฏิบตัิกรณีการยกเลิก อบรม สมัมนา ศึกษาดูงาน ทงัในและต่างประเทศ และไดช้าํระเงินค่าลงทะเบียนก่อนล่วงหนา้ ดงันี 

   กรณี วสท. เป็นผูย้กเลิกเนืองจากเหตุใดก็ตาม จะคืนเงินใหก้บัลูกคา้เต็มจาํนวน 
   กรณีลูกคา้ไดล้งทะเบียน (ชาํระเงินแลว้) แจง้ยกเลิกเนืองจากเหตุใดก็ตามขอใหถื้อปฏิบติัดงัต่อไปนี 

 แจง้ยกเลิกก่อนวนัจดั อบรม สมัมนา ดูงาน  30 วนั  คืนเงินใหเ้ต็มจาํนวนของคา่ลงทะเบียน  
 แจง้ยกเลิกก่อนวนัจดั อบรม สมัมนา ดูงาน  15 วนั  คืนเงินให ้ % ของคา่ลงทะเบียน 
 แจง้ยกเลิกก่อนวนัจดั อบรม สมัมนา ดูงาน   7 วนั คืนเงินให ้ % ของคา่ลงทะเบียน 
 แจง้ยกเลิกก่อนวนัจดั อบรม สมัมนา ดูงาน    วนั  หรือภายในวนัจดังาน ไม่คืนค่าลงทะเบียน 

การชาํระเงิน 
เช็ค       สงัจ่ายสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ 
โอนเงิน  เขา้บญัชีเงินฝากออมทรพัยข์อง สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ   

 ธนาคารไทยพาณิชย ์ สาขาสีแยกศรีวรา เลขที - - -6  

 ธนาคารกรุงเทพ  สาขาสุรวงศ ์ เลขที - - -6 

 ธนาคารกรุงไทย   สาขาจามจรีุสแควส ์ เลขที - - -4 
กรณีโอนเงินเงินเขา้บญัชีธนาคาร กรุณาแฟกซ์หลกัฐานการชาํระเงินที - - 662 หรือถ่ายรูปใบโอนแลว้ส่ง Email มาที supannee@eit.or.th 

 

สนใจเขา้รบัการอบรมหรือตอ้งการขอ้มูลเพมิเติมติดตอ่ คณุสุพรรณีย ์ แสนภกัด ี
Tel:(02)184-4600 ถึง 9 ต่อ , FAX:(02)184-4662 

E-mail: supannee@eit.or.th, Website:www.eit.or.th 



 

 

สถาบันวิศวพัฒน 
วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ 

 
 

พลังงานไฟฟานับไดวามีความสําคัญตอการขับเคลื่อนทางธรุกิจของทุกองคกร ไมวาจะเปนภาคบริการ หรือภาคอุตสาหกรรม   

และการทํางานเกี่ยวกับไฟฟา หรือการใชพลังงานไฟฟานั้น ยอมมีความเสี่ยงอันตรายท่ีจะเกิดความสูญเสีย ทั้งตอ รางกาย ชีวิต และทรัพยสิน อยางใหญหลวงได
เชนกัน  ความปลอดภัยในการทํางานจึงถูกกําหนดเปนนโยบายที่ทุกองคกรใหความสําคญัเปนอันดบัแรก โดยมีเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางาน (จป.) และ
คณะกรรมการความปลอดภัยฯ (คปอ.) เปนกําลงัหลักในการผลักดันใหเกิดความปลอดภัยในการทํางานของทกุองคกร   สาํหรับความปลอดภัยในการทํางาน
เกี่ยวกับไฟฟาน้ัน กระทรวงแรงงานไดมีการออกกฎกระทรวง กําหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดําเนินการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดลอมในการทํางาน เกี่ยวกับไฟฟา พ.ศ.2558  ซึ่งมีผลบังคับใชในปจจุบัน  จึงเปนสิ่งจําเปนอยางที่บุคลากรผูปฏิบัติงานดานความปลอดภัยในการทํางาน 
ของทุกองคกรควรตองไดมีการอบรมในหลักสูตรดงักลาว  เพ่ือใหมีความรูพื้นฐานที่จําเปนเกี่ยวกับไฟฟาทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ  เพ่ือนําไปปรับใชใหเกิด
ประโยชนสูงสุด ในการทํางานเกี่ยวกับไฟฟา รวมกับ ชางเทคนิค วิศวกร ในองคกร และรวมถึงการติดตาม และควบคุม ตรวจสอบ การทํางานของชางผูรับเหมาที่
เขามาทํางานเกี่ยวกับไฟฟา  ใหมีความปลอดภัยท่ัวท้ังองคกร ตอไป

เนือหาวิชา ประกอบดว้ย : 
1. กฎหมายเกียวกบังานดา้นไฟฟ้า 

- กฎกระทรวงฯ ความปลอดภยัในการทาํงานเกยีวกบัไฟฟ้า พ.ศ.   
- พรบ. ส่งเสริมพฒันาฝีมือแรงงานฯ พ.ศ.  แกไ้ขเพมิเติม (ฉบบัที ) พ.ศ.  

2. ไฟฟ้าเบืองตน้ ทผีูป้ฏิบตัิงานดา้นความปลอดภยัตอ้งรู ้
- แรงดนัไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า ความตา้นทานไฟฟ้า     -  กฎของโอหม์ และกาํลงัไฟฟ้า 
- ความรูท้วัไปเกียวกบัวงจรไฟฟ้า 

3. เครอืงมือ และการตรวจวดัทางไฟฟ้าพนืฐาน 
- การตรวจวดัแรงดนัไฟฟ้า    -  การตรวจวดักระแสไฟฟ้า 
- การตรวจวดัความตา้นทานไฟฟ้า      -  การตรวจวดัความเป็นฉนวนไฟฟ้า 
- การตรวจวดัความตา้นทานหลกัดิน 

4. มาตรฐานทางไฟฟ้า,  มาตรฐานสายไฟฟ้า พืนฐานการใชง้าน  
- สายไฟฟ้า มอก. -  (มาตรฐานเก่า)  -  สายไฟฟ้า มอก. -  (มาตรฐานใหม่) 
-  มาตรฐาน เตา้รบั เตา้เสียบ  มอก. -   -  มาตรฐาน ชุดสายพว่ง  มอก. -  

5. อนัตราย การประสบอนัตรายจากไฟฟ้า และการป้องกนั 
5.1 ไฟฟ้าดูด และการป้องกนั        
5.2 ไฟฟ้าลดัวงจร และการป้องกนั  

6. ระบบการจดัการเพอืความปลอดภยัในการทาํงานเกียวกบัไฟฟ้า 
.  พลงังานไฟฟ้าสะสมในพนืทีทาํงาน ทีอาจเป็นอนัตราย      
.  การปลดปล่อยพลงังานไฟฟ้าสะสม กอ่นลงมือปฏบิติังาน 
.  การประยุกตใ์ชร้ะบบ Lockout Tag out เพือความปลอดภยัในงานไฟฟ้า     

7. การฝึกภาคปฏิบตัิ และ Workshop ดา้นความปลอดภยัไฟฟ้า 
วตัถปุระสงคข์องการฝึกอบรม : 
o เพือเรียนรูถึ้งกฎหมายเกียวกบังานไฟฟ้า กฎหมายอืนๆ ทีเกียวเนือง และความสาํคญัของความปลอดภยั 
o เพือเรียนรูถึ้งหลกัการทางดา้นเทคนิคเกียวกบัไฟฟ้าพืนฐาน เพือความปลอดภยัในการทาํงาน 
o เพือเรียนรูถึ้งอนัตราย การประสบอนัตรายจากไฟฟ้า และวิธีป้องกนัทีถูกตอ้ง 
o เพือเรียนรูถึ้งระบบการจดัการดา้นความปลอดภยัในการทาํงานเกียวกบัไฟฟ้า 
 



 
 

 

กลุ่มเป้าหมายผูเ้ขา้อบรม:  เจา้หนา้ทีความปลอดภยัในการทาํงาน (จป.), ระดบัวชิาชีพ, ระดบัหวัหน้างาน, ระดบับริหาร, คณะกรรมการ
ความปลอดภยัฯ (คปอ.)    ผูป้ฏิบติังานช่างเทคนิค, ช่างซ่อมบาํรุง, ฝ่ายผลิต, ฝ่ายบริการ  

  วิศวกร          นักเรียน นักศึกษา    และผูที้สนใจ 
กาํหนดการ 

วันท่ี 10 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2561 
09:00 – 12:00 
 

ทดสอบก่อนอบรม    
o กฎหมายเกียวกบังานดา้นไฟฟ้า 
o ไฟฟ้าเบืองตน้ ทีผูป้ฏิบติังานดา้นความปลอดภยัตอ้งรู ้

12:00 – 13:00 พกัรบัประทานอาหารกลางวนั 

13:00 – 16:00 o เครืองมือ และการตรวจวดัทางไฟฟ้าพืนฐาน 
o มาตรฐานทางไฟฟ้า, มาตรฐานสายไฟฟ้า  พืนฐานการใชง้าน 

วันท่ี 11 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2561 
09:00 – 12:00 
 

o อนัตราย  การประสบอนัตรายจากไฟฟ้า  และการป้องกนั 
o ระบบการจดัการเพือความปลอดภยัในการทาํงานเกียวกบัไฟฟ้า  (Lockout Tagout) 

12:00 – 13:00 พกัรบัประทานอาหารกลางวนั 
13:00 – 16:00 การฝึกภาคปฏิบติั  และ Workshop ดา้นความปลอดภยัไฟฟ้า 

o การตรวจวดัทางไฟฟ้า 
o อนัตรายและการป้องกนัอนัตรายจากไฟฟ้าและอุปกรณ์ป้องกนั อนัตรายจากไฟฟ้า (PPE) 
o ระบบการจดัการเพือความปลอดภยัในการทาํงานเกียวกบัไฟฟ้า  (Lockout Tagout) 
มอบวุฒิบตัร, ปิดการอบรม 

วิทยากร: 
อาจารยว์ุฒิพงศ ์ปัทมวสิุทธิ 

 
 
 
 
 

o ป.ตรี อุตสาหกรรมศาสตรบ์ณัฑิต (เกียรตินิยม) วิศวกรรมไฟฟ้าอีเล็กทรอนิกส ์
o วิศวกรทีปรึกษา/วิทยากร 
o ความเชียวชาญเฉพาะดา้น ไฟฟ้าโครงข่ายสือสาร คอมพิวเตอร ์วศิวกรรมความปลอดภยั การอบรม 

การบรรยายวชิาการ 
 

อาจารย ์ชยัยา ปาณาราช 
 
 
 
 
 

o (วศ.บ.)ไฟฟ้ากาํลงั สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล วข.อ. จงัหวดันครราชสีมา 
o อาจารยพิ์เศษ แผนกช่างไฟฟ้า วิทยาลยัการอาชีพ พิมาย จงัหวดันครราชสีมา 
o อาจารยพิ์เศษมหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ ์

วิศวกรอิสระ  

ว่าที ร.ต.ธีรเทพ พราหมณม์ณี o ป.ตรี (วศ.บ.)ไฟฟ้ากาํลงั (เกียรตินิยม) สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
o กรรมการผู ้จดัการ  บริษัท ออดิเนท จาํกดั   
o ออกแบบ งานดา้นระบบไฟฟ้า 
o ตรวจสอบความปลอดภยัระบบไฟฟ้า ในสถานประกอบการ โรงงาน 
o ตรวจสอบอาคาร  ตรวจสอบป้าย 
o วิทยากรหลกัสูตรความปลอดภยัในการทางานเกียวกบัไฟฟ้าและการช่วยเหลือผูป้ระสบอนัตรายจาก

ไฟฟ้าและปฐมพยาบาลเบืองตน้ 
o อาจารยพิ์เศษ  ELECTRICAL SYSTEM & DRAWING DESIGN  

คณะวศิวกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี พระจอมเกลา้ธนบุรี  (มจธ.) 
อ.วุฒินันทน์ ปัทมวิสุทธิ 

 
o วิทยากรหลกัสูตรดา้นความปลอดภยัในการทาํงานทวัไป ดา้นเครืองจกัร ปันจนั เครืองมือกล 

วิศวกรรมความปลอดภยั 
o อนุกรรมการยกร่างมาตรฐานในการบริหารจดัการและดาํเนินการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั 

และสภาพแวดลอ้มในการทาํงานเกียวกบัเครืองจกัร ปันจนั  และหมอ้นํา ตามคาํสงัแต่งตงัของ 
คณะกรรมการความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน 
ประธานอนุกรรมการ คณะอนุกรรมการวศิวกรรมยกหิวและปันจนัไทย ในคณะกรรมการสาขา
วิศวกรรมเครืองกล วสท. 



 
 

 

ใบสมคัรการอบรมเรือง 
ความรูพื้นฐานในการทาํงานเกียวกบัไฟฟ้า  

สาํหรบัผูป้ฏิบตังิานดา้นความปลอดภยัจาํเป็นตอ้งรู ้ 
รุน่ที       ระหวา่งวนัที   – 11 พฤศจิกายน พ.ศ.  ณ หอ้งประชุม อาคาร วสท. 

จดัโดย สถาบนัวิศวพฒัน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ ์
 

ทีอยู ่(หน่วยงาน/บริษัท) ................................................................................................................................................................   

เลขที ............. หมู่ที ................................ อาคาร  ....................................................... ซอย   ...........................................................  

ถนน .................................. ตาํบล/แขวง ....................................................อาํเภอ/เขต ..................................................................  

จงัหวดั ....................................  รหสัไปรษณีย ์............................................... โทรศพัท ์...................................................................  

โทรสาร ................................................................................ E-mail : .............................................................................................  

ผูป้ระสานงานโดย ............................................................. โทรศพัท ์  ............................................................................................  

เลขประจาํตวัผูเ้สียภาษี  .......................................................   สาํนักงานใหญ่    สาขา........................................................  

ขอสาํรองรายชือเขา้ร่วมอบรมดงัตอ่ไปนี  (กรุณาเขียนชือ-นามสกุลตวับรรจง เพอืความถูกตอ้งของวุฒิบตัร) 

)  ชือ – นามสกุล   ..............................................................................  เลขทีสมาชิก วสท.  .......................................................  

)  ชือ – นามสกุล   ..............................................................................  เลขทีสมาชิก วสท.  .......................................................  

อตัราค่าลงทะเบียน 
  สมาชิก วสท./นศ.ป.ตรี    4,300  บาท/ท่าน 
  ขา้ราชการ/พนักงานรฐัวสิาหกิจ   5,200  บาท/ท่าน 
  บุคคลทวัไป     6,000  บาท/ท่าน 

(อตัรานีรวมภาษีมูลค่าเพมิ 7%  ค่าอาหารกลางวนั, อาหารว่าง, เอกสารประกอบบรรยาย  และ วสท. ไดร้บัการยกเวน้ภาษีหกั ณ ทีจ่าย %) 
ขอ้ปฏิบตัิกรณีการยกเลิก อบรม สมัมนา ศึกษาดูงาน ทงัในและต่างประเทศ และไดช้าํระเงินค่าลงทะเบียนก่อนล่วงหนา้ ดงันี 

   กรณี วสท. เป็นผูย้กเลิกเนืองจากเหตุใดก็ตาม จะคืนเงินใหก้บัลูกคา้เต็มจาํนวน 
   กรณีลูกคา้ไดล้งทะเบียน (ชาํระเงินแลว้) แจง้ยกเลิกเนืองจากเหตุใดก็ตามขอใหถื้อปฏิบติัดงัต่อไปนี 

 แจง้ยกเลิกก่อนวนัจดั อบรม สมัมนา ดูงาน  30 วนั  คืนเงินใหเ้ต็มจาํนวนของคา่ลงทะเบียน  
 แจง้ยกเลิกก่อนวนัจดั อบรม สมัมนา ดูงาน  15 วนั  คืนเงินให ้ % ของคา่ลงทะเบียน 
 แจง้ยกเลิกก่อนวนัจดั อบรม สมัมนา ดูงาน   7 วนั คืนเงินให ้ % ของคา่ลงทะเบียน 
 แจง้ยกเลิกก่อนวนัจดั อบรม สมัมนา ดูงาน    วนั  หรือภายในวนัจดังาน ไม่คืนค่าลงทะเบียน 

การชาํระเงิน 
เช็ค       สงัจ่ายสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ 
โอนเงิน  เขา้บญัชีเงินฝากออมทรพัยข์อง สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ   

 ธนาคารไทยพาณิชย ์ สาขาสีแยกศรีวรา เลขที - - -6  

 ธนาคารกรุงเทพ  สาขาสุรวงศ ์ เลขที - - -6 

 ธนาคารกรุงไทย   สาขาจามจรีุสแควส ์ เลขที - - -4 
กรณีโอนเงินเงินเขา้บญัชีธนาคาร กรุณาแฟกซ์หลกัฐานการชาํระเงินที - - 662 หรือถ่ายรูปใบโอนแลว้ส่ง Email มาที supannee@eit.or.th 

 

สนใจเขา้รบัการอบรมหรือตอ้งการขอ้มูลเพมิเติมติดตอ่ คณุสุพรรณีย ์ แสนภกัด ี
Tel:(02)184-4600 ถึง 9 ต่อ , FAX:(02)184-4662 

E-mail: supannee@eit.or.th, Website:www.eit.or.th 



 

 

สถาบันวิศวพัฒน 
วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ 

 
 

พลังงานไฟฟานับไดวามีความสําคัญตอการขับเคลื่อนทางธรุกิจของทุกองคกร ไมวาจะเปนภาคบริการ หรือภาคอุตสาหกรรม   

และการทํางานเกี่ยวกับไฟฟา หรือการใชพลังงานไฟฟานั้น ยอมมีความเสี่ยงอันตรายท่ีจะเกิดความสูญเสีย ทั้งตอ รางกาย ชีวิต และทรัพยสิน อยางใหญหลวงได
เชนกัน  ความปลอดภัยในการทํางานจึงถูกกําหนดเปนนโยบายที่ทุกองคกรใหความสําคญัเปนอันดบัแรก โดยมีเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางาน (จป.) และ
คณะกรรมการความปลอดภัยฯ (คปอ.) เปนกําลงัหลักในการผลักดันใหเกิดความปลอดภัยในการทํางานของทกุองคกร   สาํหรับความปลอดภัยในการทํางาน
เกี่ยวกับไฟฟาน้ัน กระทรวงแรงงานไดมีการออกกฎกระทรวง กําหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดําเนินการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดลอมในการทํางาน เกี่ยวกับไฟฟา พ.ศ.2558  ซึ่งมีผลบังคับใชในปจจุบัน  จึงเปนสิ่งจําเปนอยางที่บุคลากรผูปฏิบัติงานดานความปลอดภัยในการทํางาน 
ของทุกองคกรควรตองไดมีการอบรมในหลักสูตรดงักลาว  เพ่ือใหมีความรูพื้นฐานที่จําเปนเกี่ยวกับไฟฟาทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ  เพ่ือนําไปปรับใชใหเกิด
ประโยชนสูงสุด ในการทํางานเกี่ยวกับไฟฟา รวมกับ ชางเทคนิค วิศวกร ในองคกร และรวมถึงการติดตาม และควบคุม ตรวจสอบ การทํางานของชางผูรับเหมาที่
เขามาทํางานเกี่ยวกับไฟฟา  ใหมีความปลอดภัยท่ัวท้ังองคกร ตอไป

เนือหาวิชา ประกอบดว้ย : 
1. กฎหมายเกียวกบังานดา้นไฟฟ้า 

- กฎกระทรวงฯ ความปลอดภยัในการทาํงานเกยีวกบัไฟฟ้า พ.ศ.   
- พรบ. ส่งเสริมพฒันาฝีมือแรงงานฯ พ.ศ.  แกไ้ขเพมิเติม (ฉบบัที ) พ.ศ.  

2. ไฟฟ้าเบืองตน้ ทผีูป้ฏิบตัิงานดา้นความปลอดภยัตอ้งรู ้
- แรงดนัไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า ความตา้นทานไฟฟ้า     -  กฎของโอหม์ และกาํลงัไฟฟ้า 
- ความรูท้วัไปเกียวกบัวงจรไฟฟ้า 

3. เครอืงมือ และการตรวจวดัทางไฟฟ้าพนืฐาน 
- การตรวจวดัแรงดนัไฟฟ้า    -  การตรวจวดักระแสไฟฟ้า 
- การตรวจวดัความตา้นทานไฟฟ้า      -  การตรวจวดัความเป็นฉนวนไฟฟ้า 
- การตรวจวดัความตา้นทานหลกัดิน 

4. มาตรฐานทางไฟฟ้า,  มาตรฐานสายไฟฟ้า พืนฐานการใชง้าน  
- สายไฟฟ้า มอก. -  (มาตรฐานเก่า)  -  สายไฟฟ้า มอก. -  (มาตรฐานใหม่) 
-  มาตรฐาน เตา้รบั เตา้เสียบ  มอก. -   -  มาตรฐาน ชุดสายพว่ง  มอก. -  

5. อนัตราย การประสบอนัตรายจากไฟฟ้า และการป้องกนั 
5.1 ไฟฟ้าดูด และการป้องกนั        
5.2 ไฟฟ้าลดัวงจร และการป้องกนั  

6. ระบบการจดัการเพอืความปลอดภยัในการทาํงานเกียวกบัไฟฟ้า 
.  พลงังานไฟฟ้าสะสมในพนืทีทาํงาน ทีอาจเป็นอนัตราย      
.  การปลดปล่อยพลงังานไฟฟ้าสะสม กอ่นลงมือปฏบิติังาน 
.  การประยุกตใ์ชร้ะบบ Lockout Tag out เพือความปลอดภยัในงานไฟฟ้า     

7. การฝึกภาคปฏิบตัิ และ Workshop ดา้นความปลอดภยัไฟฟ้า 
วตัถปุระสงคข์องการฝึกอบรม : 
o เพือเรียนรูถึ้งกฎหมายเกียวกบังานไฟฟ้า กฎหมายอืนๆ ทีเกียวเนือง และความสาํคญัของความปลอดภยั 
o เพือเรียนรูถึ้งหลกัการทางดา้นเทคนิคเกียวกบัไฟฟ้าพืนฐาน เพือความปลอดภยัในการทาํงาน 
o เพือเรียนรูถึ้งอนัตราย การประสบอนัตรายจากไฟฟ้า และวิธีป้องกนัทีถูกตอ้ง 
o เพือเรียนรูถึ้งระบบการจดัการดา้นความปลอดภยัในการทาํงานเกียวกบัไฟฟ้า 
 



 
 

 

กลุ่มเป้าหมายผูเ้ขา้อบรม:  เจา้หนา้ทีความปลอดภยัในการทาํงาน (จป.), ระดบัวชิาชีพ, ระดบัหวัหน้างาน, ระดบับริหาร, คณะกรรมการ
ความปลอดภยัฯ (คปอ.)    ผูป้ฏิบติังานช่างเทคนิค, ช่างซ่อมบาํรุง, ฝ่ายผลิต, ฝ่ายบริการ  

  วิศวกร          นักเรียน นักศึกษา    และผูที้สนใจ 
กาํหนดการ 

วันท่ี 10 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2561 
09:00 – 12:00 
 

ทดสอบก่อนอบรม    
o กฎหมายเกียวกบังานดา้นไฟฟ้า 
o ไฟฟ้าเบืองตน้ ทีผูป้ฏิบติังานดา้นความปลอดภยัตอ้งรู ้

12:00 – 13:00 พกัรบัประทานอาหารกลางวนั 

13:00 – 16:00 o เครืองมือ และการตรวจวดัทางไฟฟ้าพืนฐาน 
o มาตรฐานทางไฟฟ้า, มาตรฐานสายไฟฟ้า  พืนฐานการใชง้าน 

วันท่ี 11 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2561 
09:00 – 12:00 
 

o อนัตราย  การประสบอนัตรายจากไฟฟ้า  และการป้องกนั 
o ระบบการจดัการเพือความปลอดภยัในการทาํงานเกียวกบัไฟฟ้า  (Lockout Tagout) 

12:00 – 13:00 พกัรบัประทานอาหารกลางวนั 
13:00 – 16:00 การฝึกภาคปฏิบติั  และ Workshop ดา้นความปลอดภยัไฟฟ้า 

o การตรวจวดัทางไฟฟ้า 
o อนัตรายและการป้องกนัอนัตรายจากไฟฟ้าและอุปกรณ์ป้องกนั อนัตรายจากไฟฟ้า (PPE) 
o ระบบการจดัการเพือความปลอดภยัในการทาํงานเกียวกบัไฟฟ้า  (Lockout Tagout) 
มอบวุฒิบตัร, ปิดการอบรม 

วิทยากร: 
อาจารยว์ุฒิพงศ ์ปัทมวสิุทธิ 

 
 
 
 
 

o ป.ตรี อุตสาหกรรมศาสตรบ์ณัฑิต (เกียรตินิยม) วิศวกรรมไฟฟ้าอีเล็กทรอนิกส ์
o วิศวกรทีปรึกษา/วิทยากร 
o ความเชียวชาญเฉพาะดา้น ไฟฟ้าโครงข่ายสือสาร คอมพิวเตอร ์วศิวกรรมความปลอดภยั การอบรม 

การบรรยายวชิาการ 
 

อาจารย ์ชยัยา ปาณาราช 
 
 
 
 
 

o (วศ.บ.)ไฟฟ้ากาํลงั สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล วข.อ. จงัหวดันครราชสีมา 
o อาจารยพิ์เศษ แผนกช่างไฟฟ้า วิทยาลยัการอาชีพ พิมาย จงัหวดันครราชสีมา 
o อาจารยพิ์เศษมหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ ์

วิศวกรอิสระ  

ว่าที ร.ต.ธีรเทพ พราหมณม์ณี o ป.ตรี (วศ.บ.)ไฟฟ้ากาํลงั (เกียรตินิยม) สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
o กรรมการผู ้จดัการ  บริษัท ออดิเนท จาํกดั   
o ออกแบบ งานดา้นระบบไฟฟ้า 
o ตรวจสอบความปลอดภยัระบบไฟฟ้า ในสถานประกอบการ โรงงาน 
o ตรวจสอบอาคาร  ตรวจสอบป้าย 
o วิทยากรหลกัสูตรความปลอดภยัในการทางานเกียวกบัไฟฟ้าและการช่วยเหลือผูป้ระสบอนัตรายจาก

ไฟฟ้าและปฐมพยาบาลเบืองตน้ 
o อาจารยพิ์เศษ  ELECTRICAL SYSTEM & DRAWING DESIGN  

คณะวศิวกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี พระจอมเกลา้ธนบุรี  (มจธ.) 
อ.วุฒินันทน์ ปัทมวิสุทธิ 

 
o วิทยากรหลกัสูตรดา้นความปลอดภยัในการทาํงานทวัไป ดา้นเครืองจกัร ปันจนั เครืองมือกล 

วิศวกรรมความปลอดภยั 
o อนุกรรมการยกร่างมาตรฐานในการบริหารจดัการและดาํเนินการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั 

และสภาพแวดลอ้มในการทาํงานเกียวกบัเครืองจกัร ปันจนั  และหมอ้นํา ตามคาํสงัแต่งตงัของ 
คณะกรรมการความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน 
ประธานอนุกรรมการ คณะอนุกรรมการวศิวกรรมยกหิวและปันจนัไทย ในคณะกรรมการสาขา
วิศวกรรมเครืองกล วสท. 



 
 

 

ใบสมคัรการอบรมเรือง 
ความรูพื้นฐานในการทาํงานเกียวกบัไฟฟ้า  

สาํหรบัผูป้ฏิบตังิานดา้นความปลอดภยัจาํเป็นตอ้งรู ้ 
รุน่ที       ระหวา่งวนัที   – 11 พฤศจิกายน พ.ศ.  ณ หอ้งประชุม อาคาร วสท. 

จดัโดย สถาบนัวิศวพฒัน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ ์
 

ทีอยู ่(หน่วยงาน/บริษัท) ................................................................................................................................................................   

เลขที ............. หมู่ที ................................ อาคาร  ....................................................... ซอย   ...........................................................  

ถนน .................................. ตาํบล/แขวง ....................................................อาํเภอ/เขต ..................................................................  

จงัหวดั ....................................  รหสัไปรษณีย ์............................................... โทรศพัท ์...................................................................  

โทรสาร ................................................................................ E-mail : .............................................................................................  

ผูป้ระสานงานโดย ............................................................. โทรศพัท ์  ............................................................................................  

เลขประจาํตวัผูเ้สียภาษี  .......................................................   สาํนักงานใหญ่    สาขา........................................................  

ขอสาํรองรายชือเขา้ร่วมอบรมดงัตอ่ไปนี  (กรุณาเขียนชือ-นามสกุลตวับรรจง เพอืความถูกตอ้งของวุฒิบตัร) 

)  ชือ – นามสกุล   ..............................................................................  เลขทีสมาชิก วสท.  .......................................................  

)  ชือ – นามสกุล   ..............................................................................  เลขทีสมาชิก วสท.  .......................................................  

อตัราค่าลงทะเบียน 
  สมาชิก วสท./นศ.ป.ตรี    4,300  บาท/ท่าน 
  ขา้ราชการ/พนักงานรฐัวสิาหกิจ   5,200  บาท/ท่าน 
  บุคคลทวัไป     6,000  บาท/ท่าน 

(อตัรานีรวมภาษีมูลค่าเพมิ 7%  ค่าอาหารกลางวนั, อาหารว่าง, เอกสารประกอบบรรยาย  และ วสท. ไดร้บัการยกเวน้ภาษีหกั ณ ทีจ่าย %) 
ขอ้ปฏิบตัิกรณีการยกเลิก อบรม สมัมนา ศึกษาดูงาน ทงัในและต่างประเทศ และไดช้าํระเงินค่าลงทะเบียนก่อนล่วงหนา้ ดงันี 

   กรณี วสท. เป็นผูย้กเลิกเนืองจากเหตุใดก็ตาม จะคืนเงินใหก้บัลูกคา้เต็มจาํนวน 
   กรณีลูกคา้ไดล้งทะเบียน (ชาํระเงินแลว้) แจง้ยกเลิกเนืองจากเหตุใดก็ตามขอใหถื้อปฏิบติัดงัต่อไปนี 

 แจง้ยกเลิกก่อนวนัจดั อบรม สมัมนา ดูงาน  30 วนั  คืนเงินใหเ้ต็มจาํนวนของคา่ลงทะเบียน  
 แจง้ยกเลิกก่อนวนัจดั อบรม สมัมนา ดูงาน  15 วนั  คืนเงินให ้ % ของคา่ลงทะเบียน 
 แจง้ยกเลิกก่อนวนัจดั อบรม สมัมนา ดูงาน   7 วนั คืนเงินให ้ % ของคา่ลงทะเบียน 
 แจง้ยกเลิกก่อนวนัจดั อบรม สมัมนา ดูงาน    วนั  หรือภายในวนัจดังาน ไม่คืนค่าลงทะเบียน 

การชาํระเงิน 
เช็ค       สงัจ่ายสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ 
โอนเงิน  เขา้บญัชีเงินฝากออมทรพัยข์อง สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ   

 ธนาคารไทยพาณิชย ์ สาขาสีแยกศรีวรา เลขที - - -6  

 ธนาคารกรุงเทพ  สาขาสุรวงศ ์ เลขที - - -6 

 ธนาคารกรุงไทย   สาขาจามจรีุสแควส ์ เลขที - - -4 
กรณีโอนเงินเงินเขา้บญัชีธนาคาร กรุณาแฟกซ์หลกัฐานการชาํระเงินที - - 662 หรือถ่ายรูปใบโอนแลว้ส่ง Email มาที supannee@eit.or.th 

 

สนใจเขา้รบัการอบรมหรือตอ้งการขอ้มูลเพมิเติมติดตอ่ คณุสุพรรณีย ์ แสนภกัด ี
Tel:(02)184-4600 ถึง 9 ต่อ , FAX:(02)184-4662 

E-mail: supannee@eit.or.th, Website:www.eit.or.th 



 

 

สถาบันวิศวพัฒน 
วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ 

 
 

พลังงานไฟฟานับไดวามีความสําคัญตอการขับเคลื่อนทางธรุกิจของทุกองคกร ไมวาจะเปนภาคบริการ หรือภาคอุตสาหกรรม   

และการทํางานเกี่ยวกับไฟฟา หรือการใชพลังงานไฟฟานั้น ยอมมีความเสี่ยงอันตรายท่ีจะเกิดความสูญเสีย ทั้งตอ รางกาย ชีวิต และทรัพยสิน อยางใหญหลวงได
เชนกัน  ความปลอดภัยในการทํางานจึงถูกกําหนดเปนนโยบายที่ทุกองคกรใหความสําคญัเปนอันดบัแรก โดยมีเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางาน (จป.) และ
คณะกรรมการความปลอดภัยฯ (คปอ.) เปนกําลงัหลักในการผลักดันใหเกิดความปลอดภัยในการทํางานของทกุองคกร   สาํหรับความปลอดภัยในการทํางาน
เกี่ยวกับไฟฟาน้ัน กระทรวงแรงงานไดมีการออกกฎกระทรวง กําหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดําเนินการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดลอมในการทํางาน เกี่ยวกับไฟฟา พ.ศ.2558  ซึ่งมีผลบังคับใชในปจจุบัน  จึงเปนสิ่งจําเปนอยางที่บุคลากรผูปฏิบัติงานดานความปลอดภัยในการทํางาน 
ของทุกองคกรควรตองไดมีการอบรมในหลักสูตรดงักลาว  เพ่ือใหมีความรูพื้นฐานที่จําเปนเกี่ยวกับไฟฟาทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ  เพ่ือนําไปปรับใชใหเกิด
ประโยชนสูงสุด ในการทํางานเกี่ยวกับไฟฟา รวมกับ ชางเทคนิค วิศวกร ในองคกร และรวมถึงการติดตาม และควบคุม ตรวจสอบ การทํางานของชางผูรับเหมาที่
เขามาทํางานเกี่ยวกับไฟฟา  ใหมีความปลอดภัยท่ัวท้ังองคกร ตอไป

เนือหาวิชา ประกอบดว้ย : 
1. กฎหมายเกียวกบังานดา้นไฟฟ้า 

- กฎกระทรวงฯ ความปลอดภยัในการทาํงานเกยีวกบัไฟฟ้า พ.ศ.   
- พรบ. ส่งเสริมพฒันาฝีมือแรงงานฯ พ.ศ.  แกไ้ขเพมิเติม (ฉบบัที ) พ.ศ.  

2. ไฟฟ้าเบืองตน้ ทผีูป้ฏิบตัิงานดา้นความปลอดภยัตอ้งรู ้
- แรงดนัไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า ความตา้นทานไฟฟ้า     -  กฎของโอหม์ และกาํลงัไฟฟ้า 
- ความรูท้วัไปเกียวกบัวงจรไฟฟ้า 

3. เครอืงมือ และการตรวจวดัทางไฟฟ้าพนืฐาน 
- การตรวจวดัแรงดนัไฟฟ้า    -  การตรวจวดักระแสไฟฟ้า 
- การตรวจวดัความตา้นทานไฟฟ้า      -  การตรวจวดัความเป็นฉนวนไฟฟ้า 
- การตรวจวดัความตา้นทานหลกัดิน 

4. มาตรฐานทางไฟฟ้า,  มาตรฐานสายไฟฟ้า พืนฐานการใชง้าน  
- สายไฟฟ้า มอก. -  (มาตรฐานเก่า)  -  สายไฟฟ้า มอก. -  (มาตรฐานใหม่) 
-  มาตรฐาน เตา้รบั เตา้เสียบ  มอก. -   -  มาตรฐาน ชุดสายพว่ง  มอก. -  

5. อนัตราย การประสบอนัตรายจากไฟฟ้า และการป้องกนั 
5.1 ไฟฟ้าดูด และการป้องกนั        
5.2 ไฟฟ้าลดัวงจร และการป้องกนั  

6. ระบบการจดัการเพอืความปลอดภยัในการทาํงานเกียวกบัไฟฟ้า 
.  พลงังานไฟฟ้าสะสมในพนืทีทาํงาน ทีอาจเป็นอนัตราย      
.  การปลดปล่อยพลงังานไฟฟ้าสะสม กอ่นลงมือปฏบิติังาน 
.  การประยุกตใ์ชร้ะบบ Lockout Tag out เพือความปลอดภยัในงานไฟฟ้า     

7. การฝึกภาคปฏิบตัิ และ Workshop ดา้นความปลอดภยัไฟฟ้า 
วตัถปุระสงคข์องการฝึกอบรม : 
o เพือเรียนรูถึ้งกฎหมายเกียวกบังานไฟฟ้า กฎหมายอืนๆ ทีเกียวเนือง และความสาํคญัของความปลอดภยั 
o เพือเรียนรูถึ้งหลกัการทางดา้นเทคนิคเกียวกบัไฟฟ้าพืนฐาน เพือความปลอดภยัในการทาํงาน 
o เพือเรียนรูถึ้งอนัตราย การประสบอนัตรายจากไฟฟ้า และวิธีป้องกนัทีถูกตอ้ง 
o เพือเรียนรูถึ้งระบบการจดัการดา้นความปลอดภยัในการทาํงานเกียวกบัไฟฟ้า 
 



 
 

 

กลุ่มเป้าหมายผูเ้ขา้อบรม:  เจา้หนา้ทีความปลอดภยัในการทาํงาน (จป.), ระดบัวชิาชีพ, ระดบัหวัหน้างาน, ระดบับริหาร, คณะกรรมการ
ความปลอดภยัฯ (คปอ.)    ผูป้ฏิบติังานช่างเทคนิค, ช่างซ่อมบาํรุง, ฝ่ายผลิต, ฝ่ายบริการ  

  วิศวกร          นักเรียน นักศึกษา    และผูที้สนใจ 
กาํหนดการ 

วันท่ี 10 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2561 
09:00 – 12:00 
 

ทดสอบก่อนอบรม    
o กฎหมายเกียวกบังานดา้นไฟฟ้า 
o ไฟฟ้าเบืองตน้ ทีผูป้ฏิบติังานดา้นความปลอดภยัตอ้งรู ้

12:00 – 13:00 พกัรบัประทานอาหารกลางวนั 

13:00 – 16:00 o เครืองมือ และการตรวจวดัทางไฟฟ้าพืนฐาน 
o มาตรฐานทางไฟฟ้า, มาตรฐานสายไฟฟ้า  พืนฐานการใชง้าน 

วันท่ี 11 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2561 
09:00 – 12:00 
 

o อนัตราย  การประสบอนัตรายจากไฟฟ้า  และการป้องกนั 
o ระบบการจดัการเพือความปลอดภยัในการทาํงานเกียวกบัไฟฟ้า  (Lockout Tagout) 

12:00 – 13:00 พกัรบัประทานอาหารกลางวนั 
13:00 – 16:00 การฝึกภาคปฏิบติั  และ Workshop ดา้นความปลอดภยัไฟฟ้า 

o การตรวจวดัทางไฟฟ้า 
o อนัตรายและการป้องกนัอนัตรายจากไฟฟ้าและอุปกรณ์ป้องกนั อนัตรายจากไฟฟ้า (PPE) 
o ระบบการจดัการเพือความปลอดภยัในการทาํงานเกียวกบัไฟฟ้า  (Lockout Tagout) 
มอบวุฒิบตัร, ปิดการอบรม 

วิทยากร: 
อาจารยว์ุฒิพงศ ์ปัทมวสิุทธิ 

 
 
 
 
 

o ป.ตรี อุตสาหกรรมศาสตรบ์ณัฑิต (เกียรตินิยม) วิศวกรรมไฟฟ้าอีเล็กทรอนิกส ์
o วิศวกรทีปรึกษา/วิทยากร 
o ความเชียวชาญเฉพาะดา้น ไฟฟ้าโครงข่ายสือสาร คอมพิวเตอร ์วศิวกรรมความปลอดภยั การอบรม 

การบรรยายวชิาการ 
 

อาจารย ์ชยัยา ปาณาราช 
 
 
 
 
 

o (วศ.บ.)ไฟฟ้ากาํลงั สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล วข.อ. จงัหวดันครราชสีมา 
o อาจารยพิ์เศษ แผนกช่างไฟฟ้า วิทยาลยัการอาชีพ พิมาย จงัหวดันครราชสีมา 
o อาจารยพิ์เศษมหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ ์

วิศวกรอิสระ  

ว่าที ร.ต.ธีรเทพ พราหมณม์ณี o ป.ตรี (วศ.บ.)ไฟฟ้ากาํลงั (เกียรตินิยม) สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
o กรรมการผู ้จดัการ  บริษัท ออดิเนท จาํกดั   
o ออกแบบ งานดา้นระบบไฟฟ้า 
o ตรวจสอบความปลอดภยัระบบไฟฟ้า ในสถานประกอบการ โรงงาน 
o ตรวจสอบอาคาร  ตรวจสอบป้าย 
o วิทยากรหลกัสูตรความปลอดภยัในการทางานเกียวกบัไฟฟ้าและการช่วยเหลือผูป้ระสบอนัตรายจาก

ไฟฟ้าและปฐมพยาบาลเบืองตน้ 
o อาจารยพิ์เศษ  ELECTRICAL SYSTEM & DRAWING DESIGN  

คณะวศิวกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี พระจอมเกลา้ธนบุรี  (มจธ.) 
อ.วุฒินันทน์ ปัทมวิสุทธิ 

 
o วิทยากรหลกัสูตรดา้นความปลอดภยัในการทาํงานทวัไป ดา้นเครืองจกัร ปันจนั เครืองมือกล 

วิศวกรรมความปลอดภยั 
o อนุกรรมการยกร่างมาตรฐานในการบริหารจดัการและดาํเนินการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั 

และสภาพแวดลอ้มในการทาํงานเกียวกบัเครืองจกัร ปันจนั  และหมอ้นํา ตามคาํสงัแต่งตงัของ 
คณะกรรมการความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน 
ประธานอนุกรรมการ คณะอนุกรรมการวศิวกรรมยกหิวและปันจนัไทย ในคณะกรรมการสาขา
วิศวกรรมเครืองกล วสท. 



 
 

 

ใบสมคัรการอบรมเรือง 
ความรูพื้นฐานในการทาํงานเกียวกบัไฟฟ้า  

สาํหรบัผูป้ฏิบตังิานดา้นความปลอดภยัจาํเป็นตอ้งรู ้ 
รุน่ที       ระหวา่งวนัที   – 11 พฤศจิกายน พ.ศ.  ณ หอ้งประชุม อาคาร วสท. 

จดัโดย สถาบนัวิศวพฒัน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ ์
 

ทีอยู ่(หน่วยงาน/บริษัท) ................................................................................................................................................................   

เลขที ............. หมู่ที ................................ อาคาร  ....................................................... ซอย   ...........................................................  

ถนน .................................. ตาํบล/แขวง ....................................................อาํเภอ/เขต ..................................................................  

จงัหวดั ....................................  รหสัไปรษณีย ์............................................... โทรศพัท ์...................................................................  

โทรสาร ................................................................................ E-mail : .............................................................................................  

ผูป้ระสานงานโดย ............................................................. โทรศพัท ์  ............................................................................................  

เลขประจาํตวัผูเ้สียภาษี  .......................................................   สาํนักงานใหญ่    สาขา........................................................  

ขอสาํรองรายชือเขา้ร่วมอบรมดงัตอ่ไปนี  (กรุณาเขียนชือ-นามสกุลตวับรรจง เพอืความถูกตอ้งของวุฒิบตัร) 

)  ชือ – นามสกุล   ..............................................................................  เลขทีสมาชิก วสท.  .......................................................  

)  ชือ – นามสกุล   ..............................................................................  เลขทีสมาชิก วสท.  .......................................................  

อตัราค่าลงทะเบียน 
  สมาชิก วสท./นศ.ป.ตรี    4,300  บาท/ท่าน 
  ขา้ราชการ/พนักงานรฐัวสิาหกิจ   5,200  บาท/ท่าน 
  บุคคลทวัไป     6,000  บาท/ท่าน 

(อตัรานีรวมภาษีมูลค่าเพมิ 7%  ค่าอาหารกลางวนั, อาหารว่าง, เอกสารประกอบบรรยาย  และ วสท. ไดร้บัการยกเวน้ภาษีหกั ณ ทีจ่าย %) 
ขอ้ปฏิบตัิกรณีการยกเลิก อบรม สมัมนา ศึกษาดูงาน ทงัในและต่างประเทศ และไดช้าํระเงินค่าลงทะเบียนก่อนล่วงหนา้ ดงันี 

   กรณี วสท. เป็นผูย้กเลิกเนืองจากเหตุใดก็ตาม จะคืนเงินใหก้บัลูกคา้เต็มจาํนวน 
   กรณีลูกคา้ไดล้งทะเบียน (ชาํระเงินแลว้) แจง้ยกเลิกเนืองจากเหตุใดก็ตามขอใหถื้อปฏิบติัดงัต่อไปนี 

 แจง้ยกเลิกก่อนวนัจดั อบรม สมัมนา ดูงาน  30 วนั  คืนเงินใหเ้ต็มจาํนวนของคา่ลงทะเบียน  
 แจง้ยกเลิกก่อนวนัจดั อบรม สมัมนา ดูงาน  15 วนั  คืนเงินให ้ % ของคา่ลงทะเบียน 
 แจง้ยกเลิกก่อนวนัจดั อบรม สมัมนา ดูงาน   7 วนั คืนเงินให ้ % ของคา่ลงทะเบียน 
 แจง้ยกเลิกก่อนวนัจดั อบรม สมัมนา ดูงาน    วนั  หรือภายในวนัจดังาน ไม่คืนค่าลงทะเบียน 

การชาํระเงิน 
เช็ค       สงัจ่ายสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ 
โอนเงิน  เขา้บญัชีเงินฝากออมทรพัยข์อง สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ   

 ธนาคารไทยพาณิชย ์ สาขาสีแยกศรีวรา เลขที - - -6  

 ธนาคารกรุงเทพ  สาขาสุรวงศ ์ เลขที - - -6 

 ธนาคารกรุงไทย   สาขาจามจรีุสแควส ์ เลขที - - -4 
กรณีโอนเงินเงินเขา้บญัชีธนาคาร กรุณาแฟกซ์หลกัฐานการชาํระเงินที - - 662 หรือถ่ายรูปใบโอนแลว้ส่ง Email มาที supannee@eit.or.th 

 

สนใจเขา้รบัการอบรมหรือตอ้งการขอ้มูลเพมิเติมติดตอ่ คณุสุพรรณีย ์ แสนภกัด ี
Tel:(02)184-4600 ถึง 9 ต่อ , FAX:(02)184-4662 

E-mail: supannee@eit.or.th, Website:www.eit.or.th 



 

 

สถาบันวิศวพัฒน 
วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ 

 
 

พลังงานไฟฟานับไดวามีความสําคัญตอการขับเคลื่อนทางธรุกิจของทุกองคกร ไมวาจะเปนภาคบริการ หรือภาคอุตสาหกรรม   

และการทํางานเกี่ยวกับไฟฟา หรือการใชพลังงานไฟฟานั้น ยอมมีความเสี่ยงอันตรายท่ีจะเกิดความสูญเสีย ทั้งตอ รางกาย ชีวิต และทรัพยสิน อยางใหญหลวงได
เชนกัน  ความปลอดภัยในการทํางานจึงถูกกําหนดเปนนโยบายที่ทุกองคกรใหความสําคญัเปนอันดบัแรก โดยมีเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางาน (จป.) และ
คณะกรรมการความปลอดภัยฯ (คปอ.) เปนกําลงัหลักในการผลักดันใหเกิดความปลอดภัยในการทํางานของทกุองคกร   สาํหรับความปลอดภัยในการทํางาน
เกี่ยวกับไฟฟาน้ัน กระทรวงแรงงานไดมีการออกกฎกระทรวง กําหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดําเนินการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดลอมในการทํางาน เกี่ยวกับไฟฟา พ.ศ.2558  ซึ่งมีผลบังคับใชในปจจุบัน  จึงเปนสิ่งจําเปนอยางที่บุคลากรผูปฏิบัติงานดานความปลอดภัยในการทํางาน 
ของทุกองคกรควรตองไดมีการอบรมในหลักสูตรดงักลาว  เพ่ือใหมีความรูพื้นฐานที่จําเปนเกี่ยวกับไฟฟาทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ  เพ่ือนําไปปรับใชใหเกิด
ประโยชนสูงสุด ในการทํางานเกี่ยวกับไฟฟา รวมกับ ชางเทคนิค วิศวกร ในองคกร และรวมถึงการติดตาม และควบคุม ตรวจสอบ การทํางานของชางผูรับเหมาที่
เขามาทํางานเกี่ยวกับไฟฟา  ใหมีความปลอดภัยท่ัวท้ังองคกร ตอไป

เนือหาวิชา ประกอบดว้ย : 
1. กฎหมายเกียวกบังานดา้นไฟฟ้า 

- กฎกระทรวงฯ ความปลอดภยัในการทาํงานเกยีวกบัไฟฟ้า พ.ศ.   
- พรบ. ส่งเสริมพฒันาฝีมือแรงงานฯ พ.ศ.  แกไ้ขเพมิเติม (ฉบบัที ) พ.ศ.  

2. ไฟฟ้าเบืองตน้ ทผีูป้ฏิบตัิงานดา้นความปลอดภยัตอ้งรู ้
- แรงดนัไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า ความตา้นทานไฟฟ้า     -  กฎของโอหม์ และกาํลงัไฟฟ้า 
- ความรูท้วัไปเกียวกบัวงจรไฟฟ้า 

3. เครอืงมือ และการตรวจวดัทางไฟฟ้าพนืฐาน 
- การตรวจวดัแรงดนัไฟฟ้า    -  การตรวจวดักระแสไฟฟ้า 
- การตรวจวดัความตา้นทานไฟฟ้า      -  การตรวจวดัความเป็นฉนวนไฟฟ้า 
- การตรวจวดัความตา้นทานหลกัดิน 

4. มาตรฐานทางไฟฟ้า,  มาตรฐานสายไฟฟ้า พืนฐานการใชง้าน  
- สายไฟฟ้า มอก. -  (มาตรฐานเก่า)  -  สายไฟฟ้า มอก. -  (มาตรฐานใหม่) 
-  มาตรฐาน เตา้รบั เตา้เสียบ  มอก. -   -  มาตรฐาน ชุดสายพว่ง  มอก. -  

5. อนัตราย การประสบอนัตรายจากไฟฟ้า และการป้องกนั 
5.1 ไฟฟ้าดูด และการป้องกนั        
5.2 ไฟฟ้าลดัวงจร และการป้องกนั  

6. ระบบการจดัการเพอืความปลอดภยัในการทาํงานเกียวกบัไฟฟ้า 
.  พลงังานไฟฟ้าสะสมในพนืทีทาํงาน ทีอาจเป็นอนัตราย      
.  การปลดปล่อยพลงังานไฟฟ้าสะสม กอ่นลงมือปฏบิติังาน 
.  การประยุกตใ์ชร้ะบบ Lockout Tag out เพือความปลอดภยัในงานไฟฟ้า     

7. การฝึกภาคปฏิบตัิ และ Workshop ดา้นความปลอดภยัไฟฟ้า 
วตัถปุระสงคข์องการฝึกอบรม : 
o เพือเรียนรูถึ้งกฎหมายเกียวกบังานไฟฟ้า กฎหมายอืนๆ ทีเกียวเนือง และความสาํคญัของความปลอดภยั 
o เพือเรียนรูถึ้งหลกัการทางดา้นเทคนิคเกียวกบัไฟฟ้าพืนฐาน เพือความปลอดภยัในการทาํงาน 
o เพือเรียนรูถึ้งอนัตราย การประสบอนัตรายจากไฟฟ้า และวิธีป้องกนัทีถูกตอ้ง 
o เพือเรียนรูถึ้งระบบการจดัการดา้นความปลอดภยัในการทาํงานเกียวกบัไฟฟ้า 
 



 
 

 

กลุ่มเป้าหมายผูเ้ขา้อบรม:  เจา้หนา้ทีความปลอดภยัในการทาํงาน (จป.), ระดบัวชิาชีพ, ระดบัหวัหน้างาน, ระดบับริหาร, คณะกรรมการ
ความปลอดภยัฯ (คปอ.)    ผูป้ฏิบติังานช่างเทคนิค, ช่างซ่อมบาํรุง, ฝ่ายผลิต, ฝ่ายบริการ  

  วิศวกร          นักเรียน นักศึกษา    และผูที้สนใจ 
กาํหนดการ 

วันท่ี 10 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2561 
09:00 – 12:00 
 

ทดสอบก่อนอบรม    
o กฎหมายเกียวกบังานดา้นไฟฟ้า 
o ไฟฟ้าเบืองตน้ ทีผูป้ฏิบติังานดา้นความปลอดภยัตอ้งรู ้

12:00 – 13:00 พกัรบัประทานอาหารกลางวนั 

13:00 – 16:00 o เครืองมือ และการตรวจวดัทางไฟฟ้าพืนฐาน 
o มาตรฐานทางไฟฟ้า, มาตรฐานสายไฟฟ้า  พืนฐานการใชง้าน 

วันท่ี 11 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2561 
09:00 – 12:00 
 

o อนัตราย  การประสบอนัตรายจากไฟฟ้า  และการป้องกนั 
o ระบบการจดัการเพือความปลอดภยัในการทาํงานเกียวกบัไฟฟ้า  (Lockout Tagout) 

12:00 – 13:00 พกัรบัประทานอาหารกลางวนั 
13:00 – 16:00 การฝึกภาคปฏิบติั  และ Workshop ดา้นความปลอดภยัไฟฟ้า 

o การตรวจวดัทางไฟฟ้า 
o อนัตรายและการป้องกนัอนัตรายจากไฟฟ้าและอุปกรณ์ป้องกนั อนัตรายจากไฟฟ้า (PPE) 
o ระบบการจดัการเพือความปลอดภยัในการทาํงานเกียวกบัไฟฟ้า  (Lockout Tagout) 
มอบวุฒิบตัร, ปิดการอบรม 

วิทยากร: 
อาจารยว์ุฒิพงศ ์ปัทมวสิุทธิ 

 
 
 
 
 

o ป.ตรี อุตสาหกรรมศาสตรบ์ณัฑิต (เกียรตินิยม) วิศวกรรมไฟฟ้าอีเล็กทรอนิกส ์
o วิศวกรทีปรึกษา/วิทยากร 
o ความเชียวชาญเฉพาะดา้น ไฟฟ้าโครงข่ายสือสาร คอมพิวเตอร ์วศิวกรรมความปลอดภยั การอบรม 

การบรรยายวชิาการ 
 

อาจารย ์ชยัยา ปาณาราช 
 
 
 
 
 

o (วศ.บ.)ไฟฟ้ากาํลงั สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล วข.อ. จงัหวดันครราชสีมา 
o อาจารยพิ์เศษ แผนกช่างไฟฟ้า วิทยาลยัการอาชีพ พิมาย จงัหวดันครราชสีมา 
o อาจารยพิ์เศษมหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ ์

วิศวกรอิสระ  

ว่าที ร.ต.ธีรเทพ พราหมณม์ณี o ป.ตรี (วศ.บ.)ไฟฟ้ากาํลงั (เกียรตินิยม) สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
o กรรมการผู ้จดัการ  บริษัท ออดิเนท จาํกดั   
o ออกแบบ งานดา้นระบบไฟฟ้า 
o ตรวจสอบความปลอดภยัระบบไฟฟ้า ในสถานประกอบการ โรงงาน 
o ตรวจสอบอาคาร  ตรวจสอบป้าย 
o วิทยากรหลกัสูตรความปลอดภยัในการทางานเกียวกบัไฟฟ้าและการช่วยเหลือผูป้ระสบอนัตรายจาก

ไฟฟ้าและปฐมพยาบาลเบืองตน้ 
o อาจารยพิ์เศษ  ELECTRICAL SYSTEM & DRAWING DESIGN  

คณะวศิวกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี พระจอมเกลา้ธนบุรี  (มจธ.) 
อ.วุฒินันทน์ ปัทมวิสุทธิ 

 
o วิทยากรหลกัสูตรดา้นความปลอดภยัในการทาํงานทวัไป ดา้นเครืองจกัร ปันจนั เครืองมือกล 

วิศวกรรมความปลอดภยั 
o อนุกรรมการยกร่างมาตรฐานในการบริหารจดัการและดาํเนินการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั 

และสภาพแวดลอ้มในการทาํงานเกียวกบัเครืองจกัร ปันจนั  และหมอ้นํา ตามคาํสงัแต่งตงัของ 
คณะกรรมการความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน 
ประธานอนุกรรมการ คณะอนุกรรมการวศิวกรรมยกหิวและปันจนัไทย ในคณะกรรมการสาขา
วิศวกรรมเครืองกล วสท. 



 
 

 

ใบสมคัรการอบรมเรือง 
ความรูพื้นฐานในการทาํงานเกียวกบัไฟฟ้า  

สาํหรบัผูป้ฏิบตังิานดา้นความปลอดภยัจาํเป็นตอ้งรู ้ 
รุน่ที       ระหวา่งวนัที   – 11 พฤศจิกายน พ.ศ.  ณ หอ้งประชุม อาคาร วสท. 

จดัโดย สถาบนัวิศวพฒัน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ ์
 

ทีอยู ่(หน่วยงาน/บริษัท) ................................................................................................................................................................   

เลขที ............. หมู่ที ................................ อาคาร  ....................................................... ซอย   ...........................................................  

ถนน .................................. ตาํบล/แขวง ....................................................อาํเภอ/เขต ..................................................................  

จงัหวดั ....................................  รหสัไปรษณีย ์............................................... โทรศพัท ์...................................................................  

โทรสาร ................................................................................ E-mail : .............................................................................................  

ผูป้ระสานงานโดย ............................................................. โทรศพัท ์  ............................................................................................  

เลขประจาํตวัผูเ้สียภาษี  .......................................................   สาํนักงานใหญ่    สาขา........................................................  

ขอสาํรองรายชือเขา้ร่วมอบรมดงัตอ่ไปนี  (กรุณาเขียนชือ-นามสกุลตวับรรจง เพอืความถูกตอ้งของวุฒิบตัร) 

)  ชือ – นามสกุล   ..............................................................................  เลขทีสมาชิก วสท.  .......................................................  

)  ชือ – นามสกุล   ..............................................................................  เลขทีสมาชิก วสท.  .......................................................  

อตัราค่าลงทะเบียน 
  สมาชิก วสท./นศ.ป.ตรี    4,300  บาท/ท่าน 
  ขา้ราชการ/พนักงานรฐัวสิาหกิจ   5,200  บาท/ท่าน 
  บุคคลทวัไป     6,000  บาท/ท่าน 

(อตัรานีรวมภาษีมูลค่าเพมิ 7%  ค่าอาหารกลางวนั, อาหารว่าง, เอกสารประกอบบรรยาย  และ วสท. ไดร้บัการยกเวน้ภาษีหกั ณ ทีจ่าย %) 
ขอ้ปฏิบตัิกรณีการยกเลิก อบรม สมัมนา ศึกษาดูงาน ทงัในและต่างประเทศ และไดช้าํระเงินค่าลงทะเบียนก่อนล่วงหนา้ ดงันี 

   กรณี วสท. เป็นผูย้กเลิกเนืองจากเหตุใดก็ตาม จะคืนเงินใหก้บัลูกคา้เต็มจาํนวน 
   กรณีลูกคา้ไดล้งทะเบียน (ชาํระเงินแลว้) แจง้ยกเลิกเนืองจากเหตุใดก็ตามขอใหถื้อปฏิบติัดงัต่อไปนี 

 แจง้ยกเลิกก่อนวนัจดั อบรม สมัมนา ดูงาน  30 วนั  คืนเงินใหเ้ต็มจาํนวนของคา่ลงทะเบียน  
 แจง้ยกเลิกก่อนวนัจดั อบรม สมัมนา ดูงาน  15 วนั  คืนเงินให ้ % ของคา่ลงทะเบียน 
 แจง้ยกเลิกก่อนวนัจดั อบรม สมัมนา ดูงาน   7 วนั คืนเงินให ้ % ของคา่ลงทะเบียน 
 แจง้ยกเลิกก่อนวนัจดั อบรม สมัมนา ดูงาน    วนั  หรือภายในวนัจดังาน ไม่คืนค่าลงทะเบียน 

การชาํระเงิน 
เช็ค       สงัจ่ายสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ 
โอนเงิน  เขา้บญัชีเงินฝากออมทรพัยข์อง สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ   

 ธนาคารไทยพาณิชย ์ สาขาสีแยกศรีวรา เลขที - - -6  

 ธนาคารกรุงเทพ  สาขาสุรวงศ ์ เลขที - - -6 

 ธนาคารกรุงไทย   สาขาจามจรีุสแควส ์ เลขที - - -4 
กรณีโอนเงินเงินเขา้บญัชีธนาคาร กรุณาแฟกซ์หลกัฐานการชาํระเงินที - - 662 หรือถ่ายรูปใบโอนแลว้ส่ง Email มาที supannee@eit.or.th 

 

สนใจเขา้รบัการอบรมหรือตอ้งการขอ้มูลเพมิเติมติดตอ่ คณุสุพรรณีย ์ แสนภกัด ี
Tel:(02)184-4600 ถึง 9 ต่อ , FAX:(02)184-4662 

E-mail: supannee@eit.or.th, Website:www.eit.or.th 



 

 

สถาบันวิศวพัฒน 
วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ 

 
 

พลังงานไฟฟานับไดวามีความสําคัญตอการขับเคลื่อนทางธรุกิจของทุกองคกร ไมวาจะเปนภาคบริการ หรือภาคอุตสาหกรรม   

และการทํางานเกี่ยวกับไฟฟา หรือการใชพลังงานไฟฟานั้น ยอมมีความเสี่ยงอันตรายท่ีจะเกิดความสูญเสีย ทั้งตอ รางกาย ชีวิต และทรัพยสิน อยางใหญหลวงได
เชนกัน  ความปลอดภัยในการทํางานจึงถูกกําหนดเปนนโยบายที่ทุกองคกรใหความสําคญัเปนอันดบัแรก โดยมีเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางาน (จป.) และ
คณะกรรมการความปลอดภัยฯ (คปอ.) เปนกําลงัหลักในการผลักดันใหเกิดความปลอดภัยในการทํางานของทกุองคกร   สาํหรับความปลอดภัยในการทํางาน
เกี่ยวกับไฟฟาน้ัน กระทรวงแรงงานไดมีการออกกฎกระทรวง กําหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดําเนินการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดลอมในการทํางาน เกี่ยวกับไฟฟา พ.ศ.2558  ซึ่งมีผลบังคับใชในปจจุบัน  จึงเปนสิ่งจําเปนอยางที่บุคลากรผูปฏิบัติงานดานความปลอดภัยในการทํางาน 
ของทุกองคกรควรตองไดมีการอบรมในหลักสูตรดงักลาว  เพ่ือใหมีความรูพื้นฐานที่จําเปนเกี่ยวกับไฟฟาทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ  เพ่ือนําไปปรับใชใหเกิด
ประโยชนสูงสุด ในการทํางานเกี่ยวกับไฟฟา รวมกับ ชางเทคนิค วิศวกร ในองคกร และรวมถึงการติดตาม และควบคุม ตรวจสอบ การทํางานของชางผูรับเหมาที่
เขามาทํางานเกี่ยวกับไฟฟา  ใหมีความปลอดภัยท่ัวท้ังองคกร ตอไป

เนือหาวิชา ประกอบดว้ย : 
1. กฎหมายเกียวกบังานดา้นไฟฟ้า 

- กฎกระทรวงฯ ความปลอดภยัในการทาํงานเกยีวกบัไฟฟ้า พ.ศ.   
- พรบ. ส่งเสริมพฒันาฝีมือแรงงานฯ พ.ศ.  แกไ้ขเพมิเติม (ฉบบัที ) พ.ศ.  

2. ไฟฟ้าเบืองตน้ ทผีูป้ฏิบตัิงานดา้นความปลอดภยัตอ้งรู ้
- แรงดนัไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า ความตา้นทานไฟฟ้า     -  กฎของโอหม์ และกาํลงัไฟฟ้า 
- ความรูท้วัไปเกียวกบัวงจรไฟฟ้า 

3. เครอืงมือ และการตรวจวดัทางไฟฟ้าพนืฐาน 
- การตรวจวดัแรงดนัไฟฟ้า    -  การตรวจวดักระแสไฟฟ้า 
- การตรวจวดัความตา้นทานไฟฟ้า      -  การตรวจวดัความเป็นฉนวนไฟฟ้า 
- การตรวจวดัความตา้นทานหลกัดิน 

4. มาตรฐานทางไฟฟ้า,  มาตรฐานสายไฟฟ้า พืนฐานการใชง้าน  
- สายไฟฟ้า มอก. -  (มาตรฐานเก่า)  -  สายไฟฟ้า มอก. -  (มาตรฐานใหม่) 
-  มาตรฐาน เตา้รบั เตา้เสียบ  มอก. -   -  มาตรฐาน ชุดสายพว่ง  มอก. -  

5. อนัตราย การประสบอนัตรายจากไฟฟ้า และการป้องกนั 
5.1 ไฟฟ้าดูด และการป้องกนั        
5.2 ไฟฟ้าลดัวงจร และการป้องกนั  

6. ระบบการจดัการเพอืความปลอดภยัในการทาํงานเกียวกบัไฟฟ้า 
.  พลงังานไฟฟ้าสะสมในพนืทีทาํงาน ทีอาจเป็นอนัตราย      
.  การปลดปล่อยพลงังานไฟฟ้าสะสม กอ่นลงมือปฏบิติังาน 
.  การประยุกตใ์ชร้ะบบ Lockout Tag out เพือความปลอดภยัในงานไฟฟ้า     

7. การฝึกภาคปฏิบตัิ และ Workshop ดา้นความปลอดภยัไฟฟ้า 
วตัถปุระสงคข์องการฝึกอบรม : 
o เพือเรียนรูถึ้งกฎหมายเกียวกบังานไฟฟ้า กฎหมายอืนๆ ทีเกียวเนือง และความสาํคญัของความปลอดภยั 
o เพือเรียนรูถึ้งหลกัการทางดา้นเทคนิคเกียวกบัไฟฟ้าพืนฐาน เพือความปลอดภยัในการทาํงาน 
o เพือเรียนรูถึ้งอนัตราย การประสบอนัตรายจากไฟฟ้า และวิธีป้องกนัทีถูกตอ้ง 
o เพือเรียนรูถึ้งระบบการจดัการดา้นความปลอดภยัในการทาํงานเกียวกบัไฟฟ้า 
 



 
 

 

กลุ่มเป้าหมายผูเ้ขา้อบรม:  เจา้หนา้ทีความปลอดภยัในการทาํงาน (จป.), ระดบัวชิาชีพ, ระดบัหวัหน้างาน, ระดบับริหาร, คณะกรรมการ
ความปลอดภยัฯ (คปอ.)    ผูป้ฏิบติังานช่างเทคนิค, ช่างซ่อมบาํรุง, ฝ่ายผลิต, ฝ่ายบริการ  

  วิศวกร          นักเรียน นักศึกษา    และผูที้สนใจ 
กาํหนดการ 

วันท่ี 10 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2561 
09:00 – 12:00 
 

ทดสอบก่อนอบรม    
o กฎหมายเกียวกบังานดา้นไฟฟ้า 
o ไฟฟ้าเบืองตน้ ทีผูป้ฏิบติังานดา้นความปลอดภยัตอ้งรู ้

12:00 – 13:00 พกัรบัประทานอาหารกลางวนั 

13:00 – 16:00 o เครืองมือ และการตรวจวดัทางไฟฟ้าพืนฐาน 
o มาตรฐานทางไฟฟ้า, มาตรฐานสายไฟฟ้า  พืนฐานการใชง้าน 

วันท่ี 11 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2561 
09:00 – 12:00 
 

o อนัตราย  การประสบอนัตรายจากไฟฟ้า  และการป้องกนั 
o ระบบการจดัการเพือความปลอดภยัในการทาํงานเกียวกบัไฟฟ้า  (Lockout Tagout) 

12:00 – 13:00 พกัรบัประทานอาหารกลางวนั 
13:00 – 16:00 การฝึกภาคปฏิบติั  และ Workshop ดา้นความปลอดภยัไฟฟ้า 

o การตรวจวดัทางไฟฟ้า 
o อนัตรายและการป้องกนัอนัตรายจากไฟฟ้าและอุปกรณ์ป้องกนั อนัตรายจากไฟฟ้า (PPE) 
o ระบบการจดัการเพือความปลอดภยัในการทาํงานเกียวกบัไฟฟ้า  (Lockout Tagout) 
มอบวุฒิบตัร, ปิดการอบรม 

วิทยากร: 
อาจารยว์ุฒิพงศ ์ปัทมวสิุทธิ 

 
 
 
 
 

o ป.ตรี อุตสาหกรรมศาสตรบ์ณัฑิต (เกียรตินิยม) วิศวกรรมไฟฟ้าอีเล็กทรอนิกส ์
o วิศวกรทีปรึกษา/วิทยากร 
o ความเชียวชาญเฉพาะดา้น ไฟฟ้าโครงข่ายสือสาร คอมพิวเตอร ์วศิวกรรมความปลอดภยั การอบรม 

การบรรยายวชิาการ 
 

อาจารย ์ชยัยา ปาณาราช 
 
 
 
 
 

o (วศ.บ.)ไฟฟ้ากาํลงั สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล วข.อ. จงัหวดันครราชสีมา 
o อาจารยพิ์เศษ แผนกช่างไฟฟ้า วิทยาลยัการอาชีพ พิมาย จงัหวดันครราชสีมา 
o อาจารยพิ์เศษมหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ ์

วิศวกรอิสระ  

ว่าที ร.ต.ธีรเทพ พราหมณม์ณี o ป.ตรี (วศ.บ.)ไฟฟ้ากาํลงั (เกียรตินิยม) สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
o กรรมการผู ้จดัการ  บริษัท ออดิเนท จาํกดั   
o ออกแบบ งานดา้นระบบไฟฟ้า 
o ตรวจสอบความปลอดภยัระบบไฟฟ้า ในสถานประกอบการ โรงงาน 
o ตรวจสอบอาคาร  ตรวจสอบป้าย 
o วิทยากรหลกัสูตรความปลอดภยัในการทางานเกียวกบัไฟฟ้าและการช่วยเหลือผูป้ระสบอนัตรายจาก

ไฟฟ้าและปฐมพยาบาลเบืองตน้ 
o อาจารยพิ์เศษ  ELECTRICAL SYSTEM & DRAWING DESIGN  

คณะวศิวกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี พระจอมเกลา้ธนบุรี  (มจธ.) 
อ.วุฒินันทน์ ปัทมวิสุทธิ 

 
o วิทยากรหลกัสูตรดา้นความปลอดภยัในการทาํงานทวัไป ดา้นเครืองจกัร ปันจนั เครืองมือกล 

วิศวกรรมความปลอดภยั 
o อนุกรรมการยกร่างมาตรฐานในการบริหารจดัการและดาํเนินการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั 

และสภาพแวดลอ้มในการทาํงานเกียวกบัเครืองจกัร ปันจนั  และหมอ้นํา ตามคาํสงัแต่งตงัของ 
คณะกรรมการความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน 
ประธานอนุกรรมการ คณะอนุกรรมการวศิวกรรมยกหิวและปันจนัไทย ในคณะกรรมการสาขา
วิศวกรรมเครืองกล วสท. 



 
 

 

ใบสมคัรการอบรมเรือง 
ความรูพื้นฐานในการทาํงานเกียวกบัไฟฟ้า  

สาํหรบัผูป้ฏิบตังิานดา้นความปลอดภยัจาํเป็นตอ้งรู ้ 
รุน่ที       ระหวา่งวนัที   – 11 พฤศจิกายน พ.ศ.  ณ หอ้งประชุม อาคาร วสท. 

จดัโดย สถาบนัวิศวพฒัน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ ์
 

ทีอยู ่(หน่วยงาน/บริษัท) ................................................................................................................................................................   

เลขที ............. หมู่ที ................................ อาคาร  ....................................................... ซอย   ...........................................................  

ถนน .................................. ตาํบล/แขวง ....................................................อาํเภอ/เขต ..................................................................  

จงัหวดั ....................................  รหสัไปรษณีย ์............................................... โทรศพัท ์...................................................................  

โทรสาร ................................................................................ E-mail : .............................................................................................  

ผูป้ระสานงานโดย ............................................................. โทรศพัท ์  ............................................................................................  

เลขประจาํตวัผูเ้สียภาษี  .......................................................   สาํนักงานใหญ่    สาขา........................................................  

ขอสาํรองรายชือเขา้ร่วมอบรมดงัตอ่ไปนี  (กรุณาเขียนชือ-นามสกุลตวับรรจง เพอืความถูกตอ้งของวุฒิบตัร) 

)  ชือ – นามสกุล   ..............................................................................  เลขทีสมาชิก วสท.  .......................................................  

)  ชือ – นามสกุล   ..............................................................................  เลขทีสมาชิก วสท.  .......................................................  

อตัราค่าลงทะเบียน 
  สมาชิก วสท./นศ.ป.ตรี    4,300  บาท/ท่าน 
  ขา้ราชการ/พนักงานรฐัวสิาหกิจ   5,200  บาท/ท่าน 
  บุคคลทวัไป     6,000  บาท/ท่าน 

(อตัรานีรวมภาษีมูลค่าเพมิ 7%  ค่าอาหารกลางวนั, อาหารว่าง, เอกสารประกอบบรรยาย  และ วสท. ไดร้บัการยกเวน้ภาษีหกั ณ ทีจ่าย %) 
ขอ้ปฏิบตัิกรณีการยกเลิก อบรม สมัมนา ศึกษาดูงาน ทงัในและต่างประเทศ และไดช้าํระเงินค่าลงทะเบียนก่อนล่วงหนา้ ดงันี 

   กรณี วสท. เป็นผูย้กเลิกเนืองจากเหตุใดก็ตาม จะคืนเงินใหก้บัลูกคา้เต็มจาํนวน 
   กรณีลูกคา้ไดล้งทะเบียน (ชาํระเงินแลว้) แจง้ยกเลิกเนืองจากเหตุใดก็ตามขอใหถื้อปฏิบติัดงัต่อไปนี 

 แจง้ยกเลิกก่อนวนัจดั อบรม สมัมนา ดูงาน  30 วนั  คืนเงินใหเ้ต็มจาํนวนของคา่ลงทะเบียน  
 แจง้ยกเลิกก่อนวนัจดั อบรม สมัมนา ดูงาน  15 วนั  คืนเงินให ้ % ของคา่ลงทะเบียน 
 แจง้ยกเลิกก่อนวนัจดั อบรม สมัมนา ดูงาน   7 วนั คืนเงินให ้ % ของคา่ลงทะเบียน 
 แจง้ยกเลิกก่อนวนัจดั อบรม สมัมนา ดูงาน    วนั  หรือภายในวนัจดังาน ไม่คืนค่าลงทะเบียน 

การชาํระเงิน 
เช็ค       สงัจ่ายสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ 
โอนเงิน  เขา้บญัชีเงินฝากออมทรพัยข์อง สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ   

 ธนาคารไทยพาณิชย ์ สาขาสีแยกศรีวรา เลขที - - -6  

 ธนาคารกรุงเทพ  สาขาสุรวงศ ์ เลขที - - -6 

 ธนาคารกรุงไทย   สาขาจามจรีุสแควส ์ เลขที - - -4 
กรณีโอนเงินเงินเขา้บญัชีธนาคาร กรุณาแฟกซ์หลกัฐานการชาํระเงินที - - 662 หรือถ่ายรูปใบโอนแลว้ส่ง Email มาที supannee@eit.or.th 

 

สนใจเขา้รบัการอบรมหรือตอ้งการขอ้มูลเพมิเติมติดตอ่ คณุสุพรรณีย ์ แสนภกัด ี
Tel:(02)184-4600 ถึง 9 ต่อ , FAX:(02)184-4662 

E-mail: supannee@eit.or.th, Website:www.eit.or.th 



 

 

สถาบันวิศวพัฒน 
วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ 

 
 

พลังงานไฟฟานับไดวามีความสําคัญตอการขับเคลื่อนทางธรุกิจของทุกองคกร ไมวาจะเปนภาคบริการ หรือภาคอุตสาหกรรม   

และการทํางานเกี่ยวกับไฟฟา หรือการใชพลังงานไฟฟานั้น ยอมมีความเสี่ยงอันตรายท่ีจะเกิดความสูญเสีย ทั้งตอ รางกาย ชีวิต และทรัพยสิน อยางใหญหลวงได
เชนกัน  ความปลอดภัยในการทํางานจึงถูกกําหนดเปนนโยบายที่ทุกองคกรใหความสําคญัเปนอันดบัแรก โดยมีเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางาน (จป.) และ
คณะกรรมการความปลอดภัยฯ (คปอ.) เปนกําลงัหลักในการผลักดันใหเกิดความปลอดภัยในการทํางานของทกุองคกร   สาํหรับความปลอดภัยในการทํางาน
เกี่ยวกับไฟฟาน้ัน กระทรวงแรงงานไดมีการออกกฎกระทรวง กําหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดําเนินการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดลอมในการทํางาน เกี่ยวกับไฟฟา พ.ศ.2558  ซึ่งมีผลบังคับใชในปจจุบัน  จึงเปนสิ่งจําเปนอยางที่บุคลากรผูปฏิบัติงานดานความปลอดภัยในการทํางาน 
ของทุกองคกรควรตองไดมีการอบรมในหลักสูตรดงักลาว  เพ่ือใหมีความรูพื้นฐานที่จําเปนเกี่ยวกับไฟฟาทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ  เพ่ือนําไปปรับใชใหเกิด
ประโยชนสูงสุด ในการทํางานเกี่ยวกับไฟฟา รวมกับ ชางเทคนิค วิศวกร ในองคกร และรวมถึงการติดตาม และควบคุม ตรวจสอบ การทํางานของชางผูรับเหมาที่
เขามาทํางานเกี่ยวกับไฟฟา  ใหมีความปลอดภัยท่ัวท้ังองคกร ตอไป

เนือหาวิชา ประกอบดว้ย : 
1. กฎหมายเกียวกบังานดา้นไฟฟ้า 

- กฎกระทรวงฯ ความปลอดภยัในการทาํงานเกยีวกบัไฟฟ้า พ.ศ.   
- พรบ. ส่งเสริมพฒันาฝีมือแรงงานฯ พ.ศ.  แกไ้ขเพมิเติม (ฉบบัที ) พ.ศ.  

2. ไฟฟ้าเบืองตน้ ทผีูป้ฏิบตัิงานดา้นความปลอดภยัตอ้งรู ้
- แรงดนัไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า ความตา้นทานไฟฟ้า     -  กฎของโอหม์ และกาํลงัไฟฟ้า 
- ความรูท้วัไปเกียวกบัวงจรไฟฟ้า 

3. เครอืงมือ และการตรวจวดัทางไฟฟ้าพนืฐาน 
- การตรวจวดัแรงดนัไฟฟ้า    -  การตรวจวดักระแสไฟฟ้า 
- การตรวจวดัความตา้นทานไฟฟ้า      -  การตรวจวดัความเป็นฉนวนไฟฟ้า 
- การตรวจวดัความตา้นทานหลกัดิน 

4. มาตรฐานทางไฟฟ้า,  มาตรฐานสายไฟฟ้า พืนฐานการใชง้าน  
- สายไฟฟ้า มอก. -  (มาตรฐานเก่า)  -  สายไฟฟ้า มอก. -  (มาตรฐานใหม่) 
-  มาตรฐาน เตา้รบั เตา้เสียบ  มอก. -   -  มาตรฐาน ชุดสายพว่ง  มอก. -  

5. อนัตราย การประสบอนัตรายจากไฟฟ้า และการป้องกนั 
5.1 ไฟฟ้าดูด และการป้องกนั        
5.2 ไฟฟ้าลดัวงจร และการป้องกนั  

6. ระบบการจดัการเพอืความปลอดภยัในการทาํงานเกียวกบัไฟฟ้า 
.  พลงังานไฟฟ้าสะสมในพนืทีทาํงาน ทีอาจเป็นอนัตราย      
.  การปลดปล่อยพลงังานไฟฟ้าสะสม กอ่นลงมือปฏบิติังาน 
.  การประยุกตใ์ชร้ะบบ Lockout Tag out เพือความปลอดภยัในงานไฟฟ้า     

7. การฝึกภาคปฏิบตัิ และ Workshop ดา้นความปลอดภยัไฟฟ้า 
วตัถปุระสงคข์องการฝึกอบรม : 
o เพือเรียนรูถึ้งกฎหมายเกียวกบังานไฟฟ้า กฎหมายอืนๆ ทีเกียวเนือง และความสาํคญัของความปลอดภยั 
o เพือเรียนรูถึ้งหลกัการทางดา้นเทคนิคเกียวกบัไฟฟ้าพืนฐาน เพือความปลอดภยัในการทาํงาน 
o เพือเรียนรูถึ้งอนัตราย การประสบอนัตรายจากไฟฟ้า และวิธีป้องกนัทีถูกตอ้ง 
o เพือเรียนรูถึ้งระบบการจดัการดา้นความปลอดภยัในการทาํงานเกียวกบัไฟฟ้า 
 



 
 

 

กลุ่มเป้าหมายผูเ้ขา้อบรม:  เจา้หนา้ทีความปลอดภยัในการทาํงาน (จป.), ระดบัวชิาชีพ, ระดบัหวัหน้างาน, ระดบับริหาร, คณะกรรมการ
ความปลอดภยัฯ (คปอ.)    ผูป้ฏิบติังานช่างเทคนิค, ช่างซ่อมบาํรุง, ฝ่ายผลิต, ฝ่ายบริการ  

  วิศวกร          นักเรียน นักศึกษา    และผูที้สนใจ 
กาํหนดการ 

วันท่ี 10 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2561 
09:00 – 12:00 
 

ทดสอบก่อนอบรม    
o กฎหมายเกียวกบังานดา้นไฟฟ้า 
o ไฟฟ้าเบืองตน้ ทีผูป้ฏิบติังานดา้นความปลอดภยัตอ้งรู ้

12:00 – 13:00 พกัรบัประทานอาหารกลางวนั 

13:00 – 16:00 o เครืองมือ และการตรวจวดัทางไฟฟ้าพืนฐาน 
o มาตรฐานทางไฟฟ้า, มาตรฐานสายไฟฟ้า  พืนฐานการใชง้าน 

วันท่ี 11 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2561 
09:00 – 12:00 
 

o อนัตราย  การประสบอนัตรายจากไฟฟ้า  และการป้องกนั 
o ระบบการจดัการเพือความปลอดภยัในการทาํงานเกียวกบัไฟฟ้า  (Lockout Tagout) 

12:00 – 13:00 พกัรบัประทานอาหารกลางวนั 
13:00 – 16:00 การฝึกภาคปฏิบติั  และ Workshop ดา้นความปลอดภยัไฟฟ้า 

o การตรวจวดัทางไฟฟ้า 
o อนัตรายและการป้องกนัอนัตรายจากไฟฟ้าและอุปกรณ์ป้องกนั อนัตรายจากไฟฟ้า (PPE) 
o ระบบการจดัการเพือความปลอดภยัในการทาํงานเกียวกบัไฟฟ้า  (Lockout Tagout) 
มอบวุฒิบตัร, ปิดการอบรม 

วิทยากร: 
อาจารยว์ุฒิพงศ ์ปัทมวสิุทธิ 

 
 
 
 
 

o ป.ตรี อุตสาหกรรมศาสตรบ์ณัฑิต (เกียรตินิยม) วิศวกรรมไฟฟ้าอีเล็กทรอนิกส ์
o วิศวกรทีปรึกษา/วิทยากร 
o ความเชียวชาญเฉพาะดา้น ไฟฟ้าโครงข่ายสือสาร คอมพิวเตอร ์วศิวกรรมความปลอดภยั การอบรม 

การบรรยายวชิาการ 
 

อาจารย ์ชยัยา ปาณาราช 
 
 
 
 
 

o (วศ.บ.)ไฟฟ้ากาํลงั สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล วข.อ. จงัหวดันครราชสีมา 
o อาจารยพิ์เศษ แผนกช่างไฟฟ้า วิทยาลยัการอาชีพ พิมาย จงัหวดันครราชสีมา 
o อาจารยพิ์เศษมหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ ์

วิศวกรอิสระ  

ว่าที ร.ต.ธีรเทพ พราหมณม์ณี o ป.ตรี (วศ.บ.)ไฟฟ้ากาํลงั (เกียรตินิยม) สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
o กรรมการผู ้จดัการ  บริษัท ออดิเนท จาํกดั   
o ออกแบบ งานดา้นระบบไฟฟ้า 
o ตรวจสอบความปลอดภยัระบบไฟฟ้า ในสถานประกอบการ โรงงาน 
o ตรวจสอบอาคาร  ตรวจสอบป้าย 
o วิทยากรหลกัสูตรความปลอดภยัในการทางานเกียวกบัไฟฟ้าและการช่วยเหลือผูป้ระสบอนัตรายจาก

ไฟฟ้าและปฐมพยาบาลเบืองตน้ 
o อาจารยพิ์เศษ  ELECTRICAL SYSTEM & DRAWING DESIGN  

คณะวศิวกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี พระจอมเกลา้ธนบุรี  (มจธ.) 
อ.วุฒินันทน์ ปัทมวิสุทธิ 

 
o วิทยากรหลกัสูตรดา้นความปลอดภยัในการทาํงานทวัไป ดา้นเครืองจกัร ปันจนั เครืองมือกล 

วิศวกรรมความปลอดภยั 
o อนุกรรมการยกร่างมาตรฐานในการบริหารจดัการและดาํเนินการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั 

และสภาพแวดลอ้มในการทาํงานเกียวกบัเครืองจกัร ปันจนั  และหมอ้นํา ตามคาํสงัแต่งตงัของ 
คณะกรรมการความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน 
ประธานอนุกรรมการ คณะอนุกรรมการวศิวกรรมยกหิวและปันจนัไทย ในคณะกรรมการสาขา
วิศวกรรมเครืองกล วสท. 



 
 

 

ใบสมคัรการอบรมเรือง 
ความรูพื้นฐานในการทาํงานเกียวกบัไฟฟ้า  

สาํหรบัผูป้ฏิบตังิานดา้นความปลอดภยัจาํเป็นตอ้งรู ้ 
รุน่ที       ระหวา่งวนัที   – 11 พฤศจิกายน พ.ศ.  ณ หอ้งประชุม อาคาร วสท. 

จดัโดย สถาบนัวิศวพฒัน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ ์
 

ทีอยู ่(หน่วยงาน/บริษัท) ................................................................................................................................................................   

เลขที ............. หมู่ที ................................ อาคาร  ....................................................... ซอย   ...........................................................  

ถนน .................................. ตาํบล/แขวง ....................................................อาํเภอ/เขต ..................................................................  

จงัหวดั ....................................  รหสัไปรษณีย ์............................................... โทรศพัท ์...................................................................  

โทรสาร ................................................................................ E-mail : .............................................................................................  

ผูป้ระสานงานโดย ............................................................. โทรศพัท ์  ............................................................................................  

เลขประจาํตวัผูเ้สียภาษี  .......................................................   สาํนักงานใหญ่    สาขา........................................................  

ขอสาํรองรายชือเขา้ร่วมอบรมดงัตอ่ไปนี  (กรุณาเขียนชือ-นามสกุลตวับรรจง เพอืความถูกตอ้งของวุฒิบตัร) 

)  ชือ – นามสกุล   ..............................................................................  เลขทีสมาชิก วสท.  .......................................................  

)  ชือ – นามสกุล   ..............................................................................  เลขทีสมาชิก วสท.  .......................................................  

อตัราค่าลงทะเบียน 
  สมาชิก วสท./นศ.ป.ตรี    4,300  บาท/ท่าน 
  ขา้ราชการ/พนักงานรฐัวสิาหกิจ   5,200  บาท/ท่าน 
  บุคคลทวัไป     6,000  บาท/ท่าน 

(อตัรานีรวมภาษีมูลค่าเพมิ 7%  ค่าอาหารกลางวนั, อาหารว่าง, เอกสารประกอบบรรยาย  และ วสท. ไดร้บัการยกเวน้ภาษีหกั ณ ทีจ่าย %) 
ขอ้ปฏิบตัิกรณีการยกเลิก อบรม สมัมนา ศึกษาดูงาน ทงัในและต่างประเทศ และไดช้าํระเงินค่าลงทะเบียนก่อนล่วงหนา้ ดงันี 

   กรณี วสท. เป็นผูย้กเลิกเนืองจากเหตุใดก็ตาม จะคืนเงินใหก้บัลูกคา้เต็มจาํนวน 
   กรณีลูกคา้ไดล้งทะเบียน (ชาํระเงินแลว้) แจง้ยกเลิกเนืองจากเหตุใดก็ตามขอใหถื้อปฏิบติัดงัต่อไปนี 

 แจง้ยกเลิกก่อนวนัจดั อบรม สมัมนา ดูงาน  30 วนั  คืนเงินใหเ้ต็มจาํนวนของคา่ลงทะเบียน  
 แจง้ยกเลิกก่อนวนัจดั อบรม สมัมนา ดูงาน  15 วนั  คืนเงินให ้ % ของคา่ลงทะเบียน 
 แจง้ยกเลิกก่อนวนัจดั อบรม สมัมนา ดูงาน   7 วนั คืนเงินให ้ % ของคา่ลงทะเบียน 
 แจง้ยกเลิกก่อนวนัจดั อบรม สมัมนา ดูงาน    วนั  หรือภายในวนัจดังาน ไม่คืนค่าลงทะเบียน 

การชาํระเงิน 
เช็ค       สงัจ่ายสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ 
โอนเงิน  เขา้บญัชีเงินฝากออมทรพัยข์อง สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ   

 ธนาคารไทยพาณิชย ์ สาขาสีแยกศรีวรา เลขที - - -6  

 ธนาคารกรุงเทพ  สาขาสุรวงศ ์ เลขที - - -6 

 ธนาคารกรุงไทย   สาขาจามจรีุสแควส ์ เลขที - - -4 
กรณีโอนเงินเงินเขา้บญัชีธนาคาร กรุณาแฟกซ์หลกัฐานการชาํระเงินที - - 662 หรือถ่ายรูปใบโอนแลว้ส่ง Email มาที supannee@eit.or.th 

 

สนใจเขา้รบัการอบรมหรือตอ้งการขอ้มูลเพมิเติมติดตอ่ คณุสุพรรณีย ์ แสนภกัด ี
Tel:(02)184-4600 ถึง 9 ต่อ , FAX:(02)184-4662 

E-mail: supannee@eit.or.th, Website:www.eit.or.th 



 

 

สถาบันวิศวพัฒน 
วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ 

 
 

พลังงานไฟฟานับไดวามีความสําคัญตอการขับเคลื่อนทางธรุกิจของทุกองคกร ไมวาจะเปนภาคบริการ หรือภาคอุตสาหกรรม   

และการทํางานเกี่ยวกับไฟฟา หรือการใชพลังงานไฟฟานั้น ยอมมีความเสี่ยงอันตรายท่ีจะเกิดความสูญเสีย ทั้งตอ รางกาย ชีวิต และทรัพยสิน อยางใหญหลวงได
เชนกัน  ความปลอดภัยในการทํางานจึงถูกกําหนดเปนนโยบายที่ทุกองคกรใหความสําคญัเปนอันดบัแรก โดยมีเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางาน (จป.) และ
คณะกรรมการความปลอดภัยฯ (คปอ.) เปนกําลงัหลักในการผลักดันใหเกิดความปลอดภัยในการทํางานของทกุองคกร   สาํหรับความปลอดภัยในการทํางาน
เกี่ยวกับไฟฟาน้ัน กระทรวงแรงงานไดมีการออกกฎกระทรวง กําหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดําเนินการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดลอมในการทํางาน เกี่ยวกับไฟฟา พ.ศ.2558  ซึ่งมีผลบังคับใชในปจจุบัน  จึงเปนสิ่งจําเปนอยางที่บุคลากรผูปฏิบัติงานดานความปลอดภัยในการทํางาน 
ของทุกองคกรควรตองไดมีการอบรมในหลักสูตรดงักลาว  เพ่ือใหมีความรูพื้นฐานที่จําเปนเกี่ยวกับไฟฟาทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ  เพ่ือนําไปปรับใชใหเกิด
ประโยชนสูงสุด ในการทํางานเกี่ยวกับไฟฟา รวมกับ ชางเทคนิค วิศวกร ในองคกร และรวมถึงการติดตาม และควบคุม ตรวจสอบ การทํางานของชางผูรับเหมาที่
เขามาทํางานเกี่ยวกับไฟฟา  ใหมีความปลอดภัยท่ัวท้ังองคกร ตอไป

เนือหาวิชา ประกอบดว้ย : 
1. กฎหมายเกียวกบังานดา้นไฟฟ้า 

- กฎกระทรวงฯ ความปลอดภยัในการทาํงานเกยีวกบัไฟฟ้า พ.ศ.   
- พรบ. ส่งเสริมพฒันาฝีมือแรงงานฯ พ.ศ.  แกไ้ขเพมิเติม (ฉบบัที ) พ.ศ.  

2. ไฟฟ้าเบืองตน้ ทผีูป้ฏิบตัิงานดา้นความปลอดภยัตอ้งรู ้
- แรงดนัไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า ความตา้นทานไฟฟ้า     -  กฎของโอหม์ และกาํลงัไฟฟ้า 
- ความรูท้วัไปเกียวกบัวงจรไฟฟ้า 

3. เครอืงมือ และการตรวจวดัทางไฟฟ้าพนืฐาน 
- การตรวจวดัแรงดนัไฟฟ้า    -  การตรวจวดักระแสไฟฟ้า 
- การตรวจวดัความตา้นทานไฟฟ้า      -  การตรวจวดัความเป็นฉนวนไฟฟ้า 
- การตรวจวดัความตา้นทานหลกัดิน 

4. มาตรฐานทางไฟฟ้า,  มาตรฐานสายไฟฟ้า พืนฐานการใชง้าน  
- สายไฟฟ้า มอก. -  (มาตรฐานเก่า)  -  สายไฟฟ้า มอก. -  (มาตรฐานใหม่) 
-  มาตรฐาน เตา้รบั เตา้เสียบ  มอก. -   -  มาตรฐาน ชุดสายพว่ง  มอก. -  

5. อนัตราย การประสบอนัตรายจากไฟฟ้า และการป้องกนั 
5.1 ไฟฟ้าดูด และการป้องกนั        
5.2 ไฟฟ้าลดัวงจร และการป้องกนั  

6. ระบบการจดัการเพอืความปลอดภยัในการทาํงานเกียวกบัไฟฟ้า 
.  พลงังานไฟฟ้าสะสมในพนืทีทาํงาน ทีอาจเป็นอนัตราย      
.  การปลดปล่อยพลงังานไฟฟ้าสะสม กอ่นลงมือปฏบิติังาน 
.  การประยุกตใ์ชร้ะบบ Lockout Tag out เพือความปลอดภยัในงานไฟฟ้า     

7. การฝึกภาคปฏิบตัิ และ Workshop ดา้นความปลอดภยัไฟฟ้า 
วตัถปุระสงคข์องการฝึกอบรม : 
o เพือเรียนรูถึ้งกฎหมายเกียวกบังานไฟฟ้า กฎหมายอืนๆ ทีเกียวเนือง และความสาํคญัของความปลอดภยั 
o เพือเรียนรูถึ้งหลกัการทางดา้นเทคนิคเกียวกบัไฟฟ้าพืนฐาน เพือความปลอดภยัในการทาํงาน 
o เพือเรียนรูถึ้งอนัตราย การประสบอนัตรายจากไฟฟ้า และวิธีป้องกนัทีถูกตอ้ง 
o เพือเรียนรูถึ้งระบบการจดัการดา้นความปลอดภยัในการทาํงานเกียวกบัไฟฟ้า 
 



 
 

 

กลุ่มเป้าหมายผูเ้ขา้อบรม:  เจา้หนา้ทีความปลอดภยัในการทาํงาน (จป.), ระดบัวชิาชีพ, ระดบัหวัหน้างาน, ระดบับริหาร, คณะกรรมการ
ความปลอดภยัฯ (คปอ.)    ผูป้ฏิบติังานช่างเทคนิค, ช่างซ่อมบาํรุง, ฝ่ายผลิต, ฝ่ายบริการ  

  วิศวกร          นักเรียน นักศึกษา    และผูที้สนใจ 
กาํหนดการ 

วันท่ี 10 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2561 
09:00 – 12:00 
 

ทดสอบก่อนอบรม    
o กฎหมายเกียวกบังานดา้นไฟฟ้า 
o ไฟฟ้าเบืองตน้ ทีผูป้ฏิบติังานดา้นความปลอดภยัตอ้งรู ้

12:00 – 13:00 พกัรบัประทานอาหารกลางวนั 

13:00 – 16:00 o เครืองมือ และการตรวจวดัทางไฟฟ้าพืนฐาน 
o มาตรฐานทางไฟฟ้า, มาตรฐานสายไฟฟ้า  พืนฐานการใชง้าน 

วันท่ี 11 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2561 
09:00 – 12:00 
 

o อนัตราย  การประสบอนัตรายจากไฟฟ้า  และการป้องกนั 
o ระบบการจดัการเพือความปลอดภยัในการทาํงานเกียวกบัไฟฟ้า  (Lockout Tagout) 

12:00 – 13:00 พกัรบัประทานอาหารกลางวนั 
13:00 – 16:00 การฝึกภาคปฏิบติั  และ Workshop ดา้นความปลอดภยัไฟฟ้า 

o การตรวจวดัทางไฟฟ้า 
o อนัตรายและการป้องกนัอนัตรายจากไฟฟ้าและอุปกรณ์ป้องกนั อนัตรายจากไฟฟ้า (PPE) 
o ระบบการจดัการเพือความปลอดภยัในการทาํงานเกียวกบัไฟฟ้า  (Lockout Tagout) 
มอบวุฒิบตัร, ปิดการอบรม 

วิทยากร: 
อาจารยว์ุฒิพงศ ์ปัทมวสิุทธิ 

 
 
 
 
 

o ป.ตรี อุตสาหกรรมศาสตรบ์ณัฑิต (เกียรตินิยม) วิศวกรรมไฟฟ้าอีเล็กทรอนิกส ์
o วิศวกรทีปรึกษา/วิทยากร 
o ความเชียวชาญเฉพาะดา้น ไฟฟ้าโครงข่ายสือสาร คอมพิวเตอร ์วศิวกรรมความปลอดภยั การอบรม 

การบรรยายวชิาการ 
 

อาจารย ์ชยัยา ปาณาราช 
 
 
 
 
 

o (วศ.บ.)ไฟฟ้ากาํลงั สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล วข.อ. จงัหวดันครราชสีมา 
o อาจารยพิ์เศษ แผนกช่างไฟฟ้า วิทยาลยัการอาชีพ พิมาย จงัหวดันครราชสีมา 
o อาจารยพิ์เศษมหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ ์

วิศวกรอิสระ  

ว่าที ร.ต.ธีรเทพ พราหมณม์ณี o ป.ตรี (วศ.บ.)ไฟฟ้ากาํลงั (เกียรตินิยม) สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
o กรรมการผู ้จดัการ  บริษัท ออดิเนท จาํกดั   
o ออกแบบ งานดา้นระบบไฟฟ้า 
o ตรวจสอบความปลอดภยัระบบไฟฟ้า ในสถานประกอบการ โรงงาน 
o ตรวจสอบอาคาร  ตรวจสอบป้าย 
o วิทยากรหลกัสูตรความปลอดภยัในการทางานเกียวกบัไฟฟ้าและการช่วยเหลือผูป้ระสบอนัตรายจาก

ไฟฟ้าและปฐมพยาบาลเบืองตน้ 
o อาจารยพิ์เศษ  ELECTRICAL SYSTEM & DRAWING DESIGN  

คณะวศิวกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี พระจอมเกลา้ธนบุรี  (มจธ.) 
อ.วุฒินันทน์ ปัทมวิสุทธิ 

 
o วิทยากรหลกัสูตรดา้นความปลอดภยัในการทาํงานทวัไป ดา้นเครืองจกัร ปันจนั เครืองมือกล 

วิศวกรรมความปลอดภยั 
o อนุกรรมการยกร่างมาตรฐานในการบริหารจดัการและดาํเนินการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั 

และสภาพแวดลอ้มในการทาํงานเกียวกบัเครืองจกัร ปันจนั  และหมอ้นํา ตามคาํสงัแต่งตงัของ 
คณะกรรมการความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน 
ประธานอนุกรรมการ คณะอนุกรรมการวศิวกรรมยกหิวและปันจนัไทย ในคณะกรรมการสาขา
วิศวกรรมเครืองกล วสท. 



 
 

 

ใบสมคัรการอบรมเรือง 
ความรูพื้นฐานในการทาํงานเกียวกบัไฟฟ้า  

สาํหรบัผูป้ฏิบตังิานดา้นความปลอดภยัจาํเป็นตอ้งรู ้ 
รุน่ที       ระหวา่งวนัที   – 11 พฤศจิกายน พ.ศ.  ณ หอ้งประชุม อาคาร วสท. 

จดัโดย สถาบนัวิศวพฒัน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ ์
 

ทีอยู ่(หน่วยงาน/บริษัท) ................................................................................................................................................................   

เลขที ............. หมู่ที ................................ อาคาร  ....................................................... ซอย   ...........................................................  

ถนน .................................. ตาํบล/แขวง ....................................................อาํเภอ/เขต ..................................................................  

จงัหวดั ....................................  รหสัไปรษณีย ์............................................... โทรศพัท ์...................................................................  

โทรสาร ................................................................................ E-mail : .............................................................................................  

ผูป้ระสานงานโดย ............................................................. โทรศพัท ์  ............................................................................................  

เลขประจาํตวัผูเ้สียภาษี  .......................................................   สาํนักงานใหญ่    สาขา........................................................  

ขอสาํรองรายชือเขา้ร่วมอบรมดงัตอ่ไปนี  (กรุณาเขียนชือ-นามสกุลตวับรรจง เพอืความถูกตอ้งของวุฒิบตัร) 

)  ชือ – นามสกุล   ..............................................................................  เลขทีสมาชิก วสท.  .......................................................  

)  ชือ – นามสกุล   ..............................................................................  เลขทีสมาชิก วสท.  .......................................................  

อตัราค่าลงทะเบียน 
  สมาชิก วสท./นศ.ป.ตรี    4,300  บาท/ท่าน 
  ขา้ราชการ/พนักงานรฐัวสิาหกิจ   5,200  บาท/ท่าน 
  บุคคลทวัไป     6,000  บาท/ท่าน 

(อตัรานีรวมภาษีมูลค่าเพมิ 7%  ค่าอาหารกลางวนั, อาหารว่าง, เอกสารประกอบบรรยาย  และ วสท. ไดร้บัการยกเวน้ภาษีหกั ณ ทีจ่าย %) 
ขอ้ปฏิบตัิกรณีการยกเลิก อบรม สมัมนา ศึกษาดูงาน ทงัในและต่างประเทศ และไดช้าํระเงินค่าลงทะเบียนก่อนล่วงหนา้ ดงันี 

   กรณี วสท. เป็นผูย้กเลิกเนืองจากเหตุใดก็ตาม จะคืนเงินใหก้บัลูกคา้เต็มจาํนวน 
   กรณีลูกคา้ไดล้งทะเบียน (ชาํระเงินแลว้) แจง้ยกเลิกเนืองจากเหตุใดก็ตามขอใหถื้อปฏิบติัดงัต่อไปนี 

 แจง้ยกเลิกก่อนวนัจดั อบรม สมัมนา ดูงาน  30 วนั  คืนเงินใหเ้ต็มจาํนวนของคา่ลงทะเบียน  
 แจง้ยกเลิกก่อนวนัจดั อบรม สมัมนา ดูงาน  15 วนั  คืนเงินให ้ % ของคา่ลงทะเบียน 
 แจง้ยกเลิกก่อนวนัจดั อบรม สมัมนา ดูงาน   7 วนั คืนเงินให ้ % ของคา่ลงทะเบียน 
 แจง้ยกเลิกก่อนวนัจดั อบรม สมัมนา ดูงาน    วนั  หรือภายในวนัจดังาน ไม่คืนค่าลงทะเบียน 

การชาํระเงิน 
เช็ค       สงัจ่ายสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ 
โอนเงิน  เขา้บญัชีเงินฝากออมทรพัยข์อง สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ   

 ธนาคารไทยพาณิชย ์ สาขาสีแยกศรีวรา เลขที - - -6  

 ธนาคารกรุงเทพ  สาขาสุรวงศ ์ เลขที - - -6 

 ธนาคารกรุงไทย   สาขาจามจรีุสแควส ์ เลขที - - -4 
กรณีโอนเงินเงินเขา้บญัชีธนาคาร กรุณาแฟกซ์หลกัฐานการชาํระเงินที - - 662 หรือถ่ายรูปใบโอนแลว้ส่ง Email มาที supannee@eit.or.th 

 

สนใจเขา้รบัการอบรมหรือตอ้งการขอ้มูลเพมิเติมติดตอ่ คณุสุพรรณีย ์ แสนภกัด ี
Tel:(02)184-4600 ถึง 9 ต่อ , FAX:(02)184-4662 

E-mail: supannee@eit.or.th, Website:www.eit.or.th 



 

 

สถาบันวิศวพัฒน 
วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ 

 
 

พลังงานไฟฟานับไดวามีความสําคัญตอการขับเคลื่อนทางธรุกิจของทุกองคกร ไมวาจะเปนภาคบริการ หรือภาคอุตสาหกรรม   

และการทํางานเกี่ยวกับไฟฟา หรือการใชพลังงานไฟฟานั้น ยอมมีความเสี่ยงอันตรายท่ีจะเกิดความสูญเสีย ทั้งตอ รางกาย ชีวิต และทรัพยสิน อยางใหญหลวงได
เชนกัน  ความปลอดภัยในการทํางานจึงถูกกําหนดเปนนโยบายที่ทุกองคกรใหความสําคญัเปนอันดบัแรก โดยมีเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางาน (จป.) และ
คณะกรรมการความปลอดภัยฯ (คปอ.) เปนกําลงัหลักในการผลักดันใหเกิดความปลอดภัยในการทํางานของทกุองคกร   สาํหรับความปลอดภัยในการทํางาน
เกี่ยวกับไฟฟาน้ัน กระทรวงแรงงานไดมีการออกกฎกระทรวง กําหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดําเนินการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดลอมในการทํางาน เกี่ยวกับไฟฟา พ.ศ.2558  ซึ่งมีผลบังคับใชในปจจุบัน  จึงเปนสิ่งจําเปนอยางที่บุคลากรผูปฏิบัติงานดานความปลอดภัยในการทํางาน 
ของทุกองคกรควรตองไดมีการอบรมในหลักสูตรดงักลาว  เพ่ือใหมีความรูพื้นฐานที่จําเปนเกี่ยวกับไฟฟาทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ  เพ่ือนําไปปรับใชใหเกิด
ประโยชนสูงสุด ในการทํางานเกี่ยวกับไฟฟา รวมกับ ชางเทคนิค วิศวกร ในองคกร และรวมถึงการติดตาม และควบคุม ตรวจสอบ การทํางานของชางผูรับเหมาที่
เขามาทํางานเกี่ยวกับไฟฟา  ใหมีความปลอดภัยท่ัวท้ังองคกร ตอไป

เนือหาวิชา ประกอบดว้ย : 
1. กฎหมายเกียวกบังานดา้นไฟฟ้า 

- กฎกระทรวงฯ ความปลอดภยัในการทาํงานเกยีวกบัไฟฟ้า พ.ศ.   
- พรบ. ส่งเสริมพฒันาฝีมือแรงงานฯ พ.ศ.  แกไ้ขเพมิเติม (ฉบบัที ) พ.ศ.  

2. ไฟฟ้าเบืองตน้ ทผีูป้ฏิบตัิงานดา้นความปลอดภยัตอ้งรู ้
- แรงดนัไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า ความตา้นทานไฟฟ้า     -  กฎของโอหม์ และกาํลงัไฟฟ้า 
- ความรูท้วัไปเกียวกบัวงจรไฟฟ้า 

3. เครอืงมือ และการตรวจวดัทางไฟฟ้าพนืฐาน 
- การตรวจวดัแรงดนัไฟฟ้า    -  การตรวจวดักระแสไฟฟ้า 
- การตรวจวดัความตา้นทานไฟฟ้า      -  การตรวจวดัความเป็นฉนวนไฟฟ้า 
- การตรวจวดัความตา้นทานหลกัดิน 

4. มาตรฐานทางไฟฟ้า,  มาตรฐานสายไฟฟ้า พืนฐานการใชง้าน  
- สายไฟฟ้า มอก. -  (มาตรฐานเก่า)  -  สายไฟฟ้า มอก. -  (มาตรฐานใหม่) 
-  มาตรฐาน เตา้รบั เตา้เสียบ  มอก. -   -  มาตรฐาน ชุดสายพว่ง  มอก. -  

5. อนัตราย การประสบอนัตรายจากไฟฟ้า และการป้องกนั 
5.1 ไฟฟ้าดูด และการป้องกนั        
5.2 ไฟฟ้าลดัวงจร และการป้องกนั  

6. ระบบการจดัการเพอืความปลอดภยัในการทาํงานเกียวกบัไฟฟ้า 
.  พลงังานไฟฟ้าสะสมในพนืทีทาํงาน ทีอาจเป็นอนัตราย      
.  การปลดปล่อยพลงังานไฟฟ้าสะสม กอ่นลงมือปฏบิติังาน 
.  การประยุกตใ์ชร้ะบบ Lockout Tag out เพือความปลอดภยัในงานไฟฟ้า     

7. การฝึกภาคปฏิบตัิ และ Workshop ดา้นความปลอดภยัไฟฟ้า 
วตัถปุระสงคข์องการฝึกอบรม : 
o เพือเรียนรูถึ้งกฎหมายเกียวกบังานไฟฟ้า กฎหมายอืนๆ ทีเกียวเนือง และความสาํคญัของความปลอดภยั 
o เพือเรียนรูถึ้งหลกัการทางดา้นเทคนิคเกียวกบัไฟฟ้าพืนฐาน เพือความปลอดภยัในการทาํงาน 
o เพือเรียนรูถึ้งอนัตราย การประสบอนัตรายจากไฟฟ้า และวิธีป้องกนัทีถูกตอ้ง 
o เพือเรียนรูถึ้งระบบการจดัการดา้นความปลอดภยัในการทาํงานเกียวกบัไฟฟ้า 
 



 
 

 

กลุ่มเป้าหมายผูเ้ขา้อบรม:  เจา้หนา้ทีความปลอดภยัในการทาํงาน (จป.), ระดบัวชิาชีพ, ระดบัหวัหน้างาน, ระดบับริหาร, คณะกรรมการ
ความปลอดภยัฯ (คปอ.)    ผูป้ฏิบติังานช่างเทคนิค, ช่างซ่อมบาํรุง, ฝ่ายผลิต, ฝ่ายบริการ  

  วิศวกร          นักเรียน นักศึกษา    และผูที้สนใจ 
กาํหนดการ 

วันท่ี 10 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2561 
09:00 – 12:00 
 

ทดสอบก่อนอบรม    
o กฎหมายเกียวกบังานดา้นไฟฟ้า 
o ไฟฟ้าเบืองตน้ ทีผูป้ฏิบติังานดา้นความปลอดภยัตอ้งรู ้

12:00 – 13:00 พกัรบัประทานอาหารกลางวนั 

13:00 – 16:00 o เครืองมือ และการตรวจวดัทางไฟฟ้าพืนฐาน 
o มาตรฐานทางไฟฟ้า, มาตรฐานสายไฟฟ้า  พืนฐานการใชง้าน 

วันท่ี 11 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2561 
09:00 – 12:00 
 

o อนัตราย  การประสบอนัตรายจากไฟฟ้า  และการป้องกนั 
o ระบบการจดัการเพือความปลอดภยัในการทาํงานเกียวกบัไฟฟ้า  (Lockout Tagout) 

12:00 – 13:00 พกัรบัประทานอาหารกลางวนั 
13:00 – 16:00 การฝึกภาคปฏิบติั  และ Workshop ดา้นความปลอดภยัไฟฟ้า 

o การตรวจวดัทางไฟฟ้า 
o อนัตรายและการป้องกนัอนัตรายจากไฟฟ้าและอุปกรณ์ป้องกนั อนัตรายจากไฟฟ้า (PPE) 
o ระบบการจดัการเพือความปลอดภยัในการทาํงานเกียวกบัไฟฟ้า  (Lockout Tagout) 
มอบวุฒิบตัร, ปิดการอบรม 

วิทยากร: 
อาจารยว์ุฒิพงศ ์ปัทมวสิุทธิ 

 
 
 
 
 

o ป.ตรี อุตสาหกรรมศาสตรบ์ณัฑิต (เกียรตินิยม) วิศวกรรมไฟฟ้าอีเล็กทรอนิกส ์
o วิศวกรทีปรึกษา/วิทยากร 
o ความเชียวชาญเฉพาะดา้น ไฟฟ้าโครงข่ายสือสาร คอมพิวเตอร ์วศิวกรรมความปลอดภยั การอบรม 

การบรรยายวชิาการ 
 

อาจารย ์ชยัยา ปาณาราช 
 
 
 
 
 

o (วศ.บ.)ไฟฟ้ากาํลงั สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล วข.อ. จงัหวดันครราชสีมา 
o อาจารยพิ์เศษ แผนกช่างไฟฟ้า วิทยาลยัการอาชีพ พิมาย จงัหวดันครราชสีมา 
o อาจารยพิ์เศษมหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ ์

วิศวกรอิสระ  

ว่าที ร.ต.ธีรเทพ พราหมณม์ณี o ป.ตรี (วศ.บ.)ไฟฟ้ากาํลงั (เกียรตินิยม) สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
o กรรมการผู ้จดัการ  บริษัท ออดิเนท จาํกดั   
o ออกแบบ งานดา้นระบบไฟฟ้า 
o ตรวจสอบความปลอดภยัระบบไฟฟ้า ในสถานประกอบการ โรงงาน 
o ตรวจสอบอาคาร  ตรวจสอบป้าย 
o วิทยากรหลกัสูตรความปลอดภยัในการทางานเกียวกบัไฟฟ้าและการช่วยเหลือผูป้ระสบอนัตรายจาก

ไฟฟ้าและปฐมพยาบาลเบืองตน้ 
o อาจารยพิ์เศษ  ELECTRICAL SYSTEM & DRAWING DESIGN  

คณะวศิวกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี พระจอมเกลา้ธนบุรี  (มจธ.) 
อ.วุฒินันทน์ ปัทมวิสุทธิ 

 
o วิทยากรหลกัสูตรดา้นความปลอดภยัในการทาํงานทวัไป ดา้นเครืองจกัร ปันจนั เครืองมือกล 

วิศวกรรมความปลอดภยั 
o อนุกรรมการยกร่างมาตรฐานในการบริหารจดัการและดาํเนินการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั 

และสภาพแวดลอ้มในการทาํงานเกียวกบัเครืองจกัร ปันจนั  และหมอ้นํา ตามคาํสงัแต่งตงัของ 
คณะกรรมการความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน 
ประธานอนุกรรมการ คณะอนุกรรมการวศิวกรรมยกหิวและปันจนัไทย ในคณะกรรมการสาขา
วิศวกรรมเครืองกล วสท. 



 
 

 

ใบสมคัรการอบรมเรือง 
ความรูพื้นฐานในการทาํงานเกียวกบัไฟฟ้า  

สาํหรบัผูป้ฏิบตังิานดา้นความปลอดภยัจาํเป็นตอ้งรู ้ 
รุน่ที       ระหวา่งวนัที   – 11 พฤศจิกายน พ.ศ.  ณ หอ้งประชุม อาคาร วสท. 

จดัโดย สถาบนัวิศวพฒัน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ ์
 

ทีอยู ่(หน่วยงาน/บริษัท) ................................................................................................................................................................   

เลขที ............. หมู่ที ................................ อาคาร  ....................................................... ซอย   ...........................................................  

ถนน .................................. ตาํบล/แขวง ....................................................อาํเภอ/เขต ..................................................................  

จงัหวดั ....................................  รหสัไปรษณีย ์............................................... โทรศพัท ์...................................................................  

โทรสาร ................................................................................ E-mail : .............................................................................................  

ผูป้ระสานงานโดย ............................................................. โทรศพัท ์  ............................................................................................  

เลขประจาํตวัผูเ้สียภาษี  .......................................................   สาํนักงานใหญ่    สาขา........................................................  

ขอสาํรองรายชือเขา้ร่วมอบรมดงัตอ่ไปนี  (กรุณาเขียนชือ-นามสกุลตวับรรจง เพอืความถูกตอ้งของวุฒิบตัร) 

)  ชือ – นามสกุล   ..............................................................................  เลขทีสมาชิก วสท.  .......................................................  

)  ชือ – นามสกุล   ..............................................................................  เลขทีสมาชิก วสท.  .......................................................  

อตัราค่าลงทะเบียน 
  สมาชิก วสท./นศ.ป.ตรี    4,300  บาท/ท่าน 
  ขา้ราชการ/พนักงานรฐัวสิาหกิจ   5,200  บาท/ท่าน 
  บุคคลทวัไป     6,000  บาท/ท่าน 

(อตัรานีรวมภาษีมูลค่าเพมิ 7%  ค่าอาหารกลางวนั, อาหารว่าง, เอกสารประกอบบรรยาย  และ วสท. ไดร้บัการยกเวน้ภาษีหกั ณ ทีจ่าย %) 
ขอ้ปฏิบตัิกรณีการยกเลิก อบรม สมัมนา ศึกษาดูงาน ทงัในและต่างประเทศ และไดช้าํระเงินค่าลงทะเบียนก่อนล่วงหนา้ ดงันี 

   กรณี วสท. เป็นผูย้กเลิกเนืองจากเหตุใดก็ตาม จะคืนเงินใหก้บัลูกคา้เต็มจาํนวน 
   กรณีลูกคา้ไดล้งทะเบียน (ชาํระเงินแลว้) แจง้ยกเลิกเนืองจากเหตุใดก็ตามขอใหถื้อปฏิบติัดงัต่อไปนี 

 แจง้ยกเลิกก่อนวนัจดั อบรม สมัมนา ดูงาน  30 วนั  คืนเงินใหเ้ต็มจาํนวนของคา่ลงทะเบียน  
 แจง้ยกเลิกก่อนวนัจดั อบรม สมัมนา ดูงาน  15 วนั  คืนเงินให ้ % ของคา่ลงทะเบียน 
 แจง้ยกเลิกก่อนวนัจดั อบรม สมัมนา ดูงาน   7 วนั คืนเงินให ้ % ของคา่ลงทะเบียน 
 แจง้ยกเลิกก่อนวนัจดั อบรม สมัมนา ดูงาน    วนั  หรือภายในวนัจดังาน ไม่คืนค่าลงทะเบียน 

การชาํระเงิน 
เช็ค       สงัจ่ายสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ 
โอนเงิน  เขา้บญัชีเงินฝากออมทรพัยข์อง สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ   

 ธนาคารไทยพาณิชย ์ สาขาสีแยกศรีวรา เลขที - - -6  

 ธนาคารกรุงเทพ  สาขาสุรวงศ ์ เลขที - - -6 

 ธนาคารกรุงไทย   สาขาจามจรีุสแควส ์ เลขที - - -4 
กรณีโอนเงินเงินเขา้บญัชีธนาคาร กรุณาแฟกซ์หลกัฐานการชาํระเงินที - - 662 หรือถ่ายรูปใบโอนแลว้ส่ง Email มาที supannee@eit.or.th 

 

สนใจเขา้รบัการอบรมหรือตอ้งการขอ้มูลเพมิเติมติดตอ่ คณุสุพรรณีย ์ แสนภกัด ี
Tel:(02)184-4600 ถึง 9 ต่อ , FAX:(02)184-4662 

E-mail: supannee@eit.or.th, Website:www.eit.or.th 



 

 

สถาบันวิศวพัฒน 
วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ 

 
 

พลังงานไฟฟานับไดวามีความสําคัญตอการขับเคลื่อนทางธรุกิจของทุกองคกร ไมวาจะเปนภาคบริการ หรือภาคอุตสาหกรรม   

และการทํางานเกี่ยวกับไฟฟา หรือการใชพลังงานไฟฟานั้น ยอมมีความเสี่ยงอันตรายท่ีจะเกิดความสูญเสีย ทั้งตอ รางกาย ชีวิต และทรัพยสิน อยางใหญหลวงได
เชนกัน  ความปลอดภัยในการทํางานจึงถูกกําหนดเปนนโยบายที่ทุกองคกรใหความสําคญัเปนอันดบัแรก โดยมีเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางาน (จป.) และ
คณะกรรมการความปลอดภัยฯ (คปอ.) เปนกําลงัหลักในการผลักดันใหเกิดความปลอดภัยในการทํางานของทกุองคกร   สาํหรับความปลอดภัยในการทํางาน
เกี่ยวกับไฟฟาน้ัน กระทรวงแรงงานไดมีการออกกฎกระทรวง กําหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดําเนินการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดลอมในการทํางาน เกี่ยวกับไฟฟา พ.ศ.2558  ซึ่งมีผลบังคับใชในปจจุบัน  จึงเปนสิ่งจําเปนอยางที่บุคลากรผูปฏิบัติงานดานความปลอดภัยในการทํางาน 
ของทุกองคกรควรตองไดมีการอบรมในหลักสูตรดงักลาว  เพ่ือใหมีความรูพื้นฐานที่จําเปนเกี่ยวกับไฟฟาทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ  เพ่ือนําไปปรับใชใหเกิด
ประโยชนสูงสุด ในการทํางานเกี่ยวกับไฟฟา รวมกับ ชางเทคนิค วิศวกร ในองคกร และรวมถึงการติดตาม และควบคุม ตรวจสอบ การทํางานของชางผูรับเหมาที่
เขามาทํางานเกี่ยวกับไฟฟา  ใหมีความปลอดภัยท่ัวท้ังองคกร ตอไป

เนือหาวิชา ประกอบดว้ย : 
1. กฎหมายเกียวกบังานดา้นไฟฟ้า 

- กฎกระทรวงฯ ความปลอดภยัในการทาํงานเกยีวกบัไฟฟ้า พ.ศ.   
- พรบ. ส่งเสริมพฒันาฝีมือแรงงานฯ พ.ศ.  แกไ้ขเพมิเติม (ฉบบัที ) พ.ศ.  

2. ไฟฟ้าเบืองตน้ ทผีูป้ฏิบตัิงานดา้นความปลอดภยัตอ้งรู ้
- แรงดนัไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า ความตา้นทานไฟฟ้า     -  กฎของโอหม์ และกาํลงัไฟฟ้า 
- ความรูท้วัไปเกียวกบัวงจรไฟฟ้า 

3. เครอืงมือ และการตรวจวดัทางไฟฟ้าพนืฐาน 
- การตรวจวดัแรงดนัไฟฟ้า    -  การตรวจวดักระแสไฟฟ้า 
- การตรวจวดัความตา้นทานไฟฟ้า      -  การตรวจวดัความเป็นฉนวนไฟฟ้า 
- การตรวจวดัความตา้นทานหลกัดิน 

4. มาตรฐานทางไฟฟ้า,  มาตรฐานสายไฟฟ้า พืนฐานการใชง้าน  
- สายไฟฟ้า มอก. -  (มาตรฐานเก่า)  -  สายไฟฟ้า มอก. -  (มาตรฐานใหม่) 
-  มาตรฐาน เตา้รบั เตา้เสียบ  มอก. -   -  มาตรฐาน ชุดสายพว่ง  มอก. -  

5. อนัตราย การประสบอนัตรายจากไฟฟ้า และการป้องกนั 
5.1 ไฟฟ้าดูด และการป้องกนั        
5.2 ไฟฟ้าลดัวงจร และการป้องกนั  

6. ระบบการจดัการเพอืความปลอดภยัในการทาํงานเกียวกบัไฟฟ้า 
.  พลงังานไฟฟ้าสะสมในพนืทีทาํงาน ทีอาจเป็นอนัตราย      
.  การปลดปล่อยพลงังานไฟฟ้าสะสม กอ่นลงมือปฏบิติังาน 
.  การประยุกตใ์ชร้ะบบ Lockout Tag out เพือความปลอดภยัในงานไฟฟ้า     

7. การฝึกภาคปฏิบตัิ และ Workshop ดา้นความปลอดภยัไฟฟ้า 
วตัถปุระสงคข์องการฝึกอบรม : 
o เพือเรียนรูถึ้งกฎหมายเกียวกบังานไฟฟ้า กฎหมายอืนๆ ทีเกียวเนือง และความสาํคญัของความปลอดภยั 
o เพือเรียนรูถึ้งหลกัการทางดา้นเทคนิคเกียวกบัไฟฟ้าพืนฐาน เพือความปลอดภยัในการทาํงาน 
o เพือเรียนรูถึ้งอนัตราย การประสบอนัตรายจากไฟฟ้า และวิธีป้องกนัทีถูกตอ้ง 
o เพือเรียนรูถึ้งระบบการจดัการดา้นความปลอดภยัในการทาํงานเกียวกบัไฟฟ้า 
 



 
 

 

กลุ่มเป้าหมายผูเ้ขา้อบรม:  เจา้หนา้ทีความปลอดภยัในการทาํงาน (จป.), ระดบัวชิาชีพ, ระดบัหวัหน้างาน, ระดบับริหาร, คณะกรรมการ
ความปลอดภยัฯ (คปอ.)    ผูป้ฏิบติังานช่างเทคนิค, ช่างซ่อมบาํรุง, ฝ่ายผลิต, ฝ่ายบริการ  

  วิศวกร          นักเรียน นักศึกษา    และผูที้สนใจ 
กาํหนดการ 

วันท่ี 10 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2561 
09:00 – 12:00 
 

ทดสอบก่อนอบรม    
o กฎหมายเกียวกบังานดา้นไฟฟ้า 
o ไฟฟ้าเบืองตน้ ทีผูป้ฏิบติังานดา้นความปลอดภยัตอ้งรู ้

12:00 – 13:00 พกัรบัประทานอาหารกลางวนั 

13:00 – 16:00 o เครืองมือ และการตรวจวดัทางไฟฟ้าพืนฐาน 
o มาตรฐานทางไฟฟ้า, มาตรฐานสายไฟฟ้า  พืนฐานการใชง้าน 

วันท่ี 11 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2561 
09:00 – 12:00 
 

o อนัตราย  การประสบอนัตรายจากไฟฟ้า  และการป้องกนั 
o ระบบการจดัการเพือความปลอดภยัในการทาํงานเกียวกบัไฟฟ้า  (Lockout Tagout) 

12:00 – 13:00 พกัรบัประทานอาหารกลางวนั 
13:00 – 16:00 การฝึกภาคปฏิบติั  และ Workshop ดา้นความปลอดภยัไฟฟ้า 

o การตรวจวดัทางไฟฟ้า 
o อนัตรายและการป้องกนัอนัตรายจากไฟฟ้าและอุปกรณ์ป้องกนั อนัตรายจากไฟฟ้า (PPE) 
o ระบบการจดัการเพือความปลอดภยัในการทาํงานเกียวกบัไฟฟ้า  (Lockout Tagout) 
มอบวุฒิบตัร, ปิดการอบรม 

วิทยากร: 
อาจารยว์ุฒิพงศ ์ปัทมวสิุทธิ 

 
 
 
 
 

o ป.ตรี อุตสาหกรรมศาสตรบ์ณัฑิต (เกียรตินิยม) วิศวกรรมไฟฟ้าอีเล็กทรอนิกส ์
o วิศวกรทีปรึกษา/วิทยากร 
o ความเชียวชาญเฉพาะดา้น ไฟฟ้าโครงข่ายสือสาร คอมพิวเตอร ์วศิวกรรมความปลอดภยั การอบรม 

การบรรยายวชิาการ 
 

อาจารย ์ชยัยา ปาณาราช 
 
 
 
 
 

o (วศ.บ.)ไฟฟ้ากาํลงั สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล วข.อ. จงัหวดันครราชสีมา 
o อาจารยพิ์เศษ แผนกช่างไฟฟ้า วิทยาลยัการอาชีพ พิมาย จงัหวดันครราชสีมา 
o อาจารยพิ์เศษมหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ ์

วิศวกรอิสระ  

ว่าที ร.ต.ธีรเทพ พราหมณม์ณี o ป.ตรี (วศ.บ.)ไฟฟ้ากาํลงั (เกียรตินิยม) สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
o กรรมการผู ้จดัการ  บริษัท ออดิเนท จาํกดั   
o ออกแบบ งานดา้นระบบไฟฟ้า 
o ตรวจสอบความปลอดภยัระบบไฟฟ้า ในสถานประกอบการ โรงงาน 
o ตรวจสอบอาคาร  ตรวจสอบป้าย 
o วิทยากรหลกัสูตรความปลอดภยัในการทางานเกียวกบัไฟฟ้าและการช่วยเหลือผูป้ระสบอนัตรายจาก

ไฟฟ้าและปฐมพยาบาลเบืองตน้ 
o อาจารยพิ์เศษ  ELECTRICAL SYSTEM & DRAWING DESIGN  

คณะวศิวกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี พระจอมเกลา้ธนบุรี  (มจธ.) 
อ.วุฒินันทน์ ปัทมวิสุทธิ 

 
o วิทยากรหลกัสูตรดา้นความปลอดภยัในการทาํงานทวัไป ดา้นเครืองจกัร ปันจนั เครืองมือกล 

วิศวกรรมความปลอดภยั 
o อนุกรรมการยกร่างมาตรฐานในการบริหารจดัการและดาํเนินการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั 

และสภาพแวดลอ้มในการทาํงานเกียวกบัเครืองจกัร ปันจนั  และหมอ้นํา ตามคาํสงัแต่งตงัของ 
คณะกรรมการความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน 
ประธานอนุกรรมการ คณะอนุกรรมการวศิวกรรมยกหิวและปันจนัไทย ในคณะกรรมการสาขา
วิศวกรรมเครืองกล วสท. 



 
 

 

ใบสมคัรการอบรมเรือง 
ความรูพื้นฐานในการทาํงานเกียวกบัไฟฟ้า  

สาํหรบัผูป้ฏิบตังิานดา้นความปลอดภยัจาํเป็นตอ้งรู ้ 
รุน่ที       ระหวา่งวนัที   – 11 พฤศจิกายน พ.ศ.  ณ หอ้งประชุม อาคาร วสท. 

จดัโดย สถาบนัวิศวพฒัน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ ์
 

ทีอยู ่(หน่วยงาน/บริษัท) ................................................................................................................................................................   

เลขที ............. หมู่ที ................................ อาคาร  ....................................................... ซอย   ...........................................................  

ถนน .................................. ตาํบล/แขวง ....................................................อาํเภอ/เขต ..................................................................  

จงัหวดั ....................................  รหสัไปรษณีย ์............................................... โทรศพัท ์...................................................................  

โทรสาร ................................................................................ E-mail : .............................................................................................  

ผูป้ระสานงานโดย ............................................................. โทรศพัท ์  ............................................................................................  

เลขประจาํตวัผูเ้สียภาษี  .......................................................   สาํนักงานใหญ่    สาขา........................................................  

ขอสาํรองรายชือเขา้ร่วมอบรมดงัตอ่ไปนี  (กรุณาเขียนชือ-นามสกุลตวับรรจง เพอืความถูกตอ้งของวุฒิบตัร) 

)  ชือ – นามสกุล   ..............................................................................  เลขทีสมาชิก วสท.  .......................................................  

)  ชือ – นามสกุล   ..............................................................................  เลขทีสมาชิก วสท.  .......................................................  

อตัราค่าลงทะเบียน 
  สมาชิก วสท./นศ.ป.ตรี    4,300  บาท/ท่าน 
  ขา้ราชการ/พนักงานรฐัวสิาหกิจ   5,200  บาท/ท่าน 
  บุคคลทวัไป     6,000  บาท/ท่าน 

(อตัรานีรวมภาษีมูลค่าเพมิ 7%  ค่าอาหารกลางวนั, อาหารว่าง, เอกสารประกอบบรรยาย  และ วสท. ไดร้บัการยกเวน้ภาษีหกั ณ ทีจ่าย %) 
ขอ้ปฏิบตัิกรณีการยกเลิก อบรม สมัมนา ศึกษาดูงาน ทงัในและต่างประเทศ และไดช้าํระเงินค่าลงทะเบียนก่อนล่วงหนา้ ดงันี 

   กรณี วสท. เป็นผูย้กเลิกเนืองจากเหตุใดก็ตาม จะคืนเงินใหก้บัลูกคา้เต็มจาํนวน 
   กรณีลูกคา้ไดล้งทะเบียน (ชาํระเงินแลว้) แจง้ยกเลิกเนืองจากเหตุใดก็ตามขอใหถื้อปฏิบติัดงัต่อไปนี 

 แจง้ยกเลิกก่อนวนัจดั อบรม สมัมนา ดูงาน  30 วนั  คืนเงินใหเ้ต็มจาํนวนของคา่ลงทะเบียน  
 แจง้ยกเลิกก่อนวนัจดั อบรม สมัมนา ดูงาน  15 วนั  คืนเงินให ้ % ของคา่ลงทะเบียน 
 แจง้ยกเลิกก่อนวนัจดั อบรม สมัมนา ดูงาน   7 วนั คืนเงินให ้ % ของคา่ลงทะเบียน 
 แจง้ยกเลิกก่อนวนัจดั อบรม สมัมนา ดูงาน    วนั  หรือภายในวนัจดังาน ไม่คืนค่าลงทะเบียน 

การชาํระเงิน 
เช็ค       สงัจ่ายสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ 
โอนเงิน  เขา้บญัชีเงินฝากออมทรพัยข์อง สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ   

 ธนาคารไทยพาณิชย ์ สาขาสีแยกศรีวรา เลขที - - -6  

 ธนาคารกรุงเทพ  สาขาสุรวงศ ์ เลขที - - -6 

 ธนาคารกรุงไทย   สาขาจามจรีุสแควส ์ เลขที - - -4 
กรณีโอนเงินเงินเขา้บญัชีธนาคาร กรุณาแฟกซ์หลกัฐานการชาํระเงินที - - 662 หรือถ่ายรูปใบโอนแลว้ส่ง Email มาที supannee@eit.or.th 

 

สนใจเขา้รบัการอบรมหรือตอ้งการขอ้มูลเพมิเติมติดตอ่ คณุสุพรรณีย ์ แสนภกัด ี
Tel:(02)184-4600 ถึง 9 ต่อ , FAX:(02)184-4662 

E-mail: supannee@eit.or.th, Website:www.eit.or.th 


