
 

 

สถาบันวิศวพัฒน 
วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ 

 
 

ชือหลกัสูตร: ความรูพื้นฐานในการทาํงาน 
เกียวกบัไฟฟ้าทผีูป้ฏิบตังิานดา้นความปลอดภยัจาํเป็นตอ้งรู ้

วนัเสารที์  26  พฤษภาคม 2561   ณ  หอ้งประชุม อาคาร วสท. 

รุ่นท ี  

 

หลกัการและเหตุผล: 
พลงังานไฟฟ้านับไดว้า่มีความสาํคญัต่อการขบัเคลือนทางธุรกจิของทุกองคก์ร ไม่ว่าจะเป็นภาคบริการ หรือภาคอุตสาหกรรม   

และการทาํงานเกยีวกบัไฟฟ้า หรือการใชพ้ลงังานไฟฟ้านัน ย่อมมีความเสียงอนัตรายทีจะเกิดความสูญเสีย ทงัต่อ ร่างกาย ชีวิต และ
ทรพัยสิ์น อยา่งใหญ่หลวงไดเ้ช่นกนั  ความปลอดภยัในการทาํงานจึงถูกกาํหนดเป็นนโยบายทีทุกองคก์รใหค้วามสาํคญัเป็นอนัดบัแรก 
โดยมีเจา้หน้าทีความปลอดภยัในการทาํงาน (จป.) และคณะกรรมการความปลอดภยัฯ (คปอ.) เป็นกาํลงัหลกัในการผลกัดนัใหเ้กิด
ความปลอดภยัในการทาํงานของทุกองคก์ร   สาํหรบัความปลอดภยัในการทาํงานเกยีวกบัไฟฟ้านัน กระทรวงแรงงานไดมี้การออก
กฎกระทรวง กาํหนดมาตรฐานในการบริหาร จดัการ และดาํเนินการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการ
ทาํงาน เกยีวกบัไฟฟ้า พ.ศ.   ซึงมีผลบงัคบัใชใ้นปัจจุบนั  จึงเป็นสิงจาํเป็นอยา่งทีบุคลากรผูป้ฏิบติังานดา้นความปลอดภยัในการ
ทาํงาน ของทุกองคก์รควรตอ้งไดมี้การอบรมในหลกัสูตรดงักล่าว  เพอืใหมี้ความรูพ้ืนฐานทีจาํเป็นเกยีวกบัไฟฟ้าทงัภาคทฤษฎ ี และ
ภาคปฏบิติั  เพอืนําไปปรบัใชใ้หเ้กิดประโยชน์สูงสุด ในการทาํงานเกยีวกบัไฟฟ้า ร่วมกบั ช่างเทคนิค วิศวกร ในองคก์ร และรวมถึงการ
ติดตาม และควบคุม ตรวจสอบ การทาํงานของช่างผูร้บัเหมาทีเขา้มาทาํงานเกยีวกบัไฟฟ้า  ใหม้ีความปลอดภยัทวัทงัองคก์ร ต่อไป 
 

 

เนือหาวิชา ประกอบดว้ย : 
1. กฎหมายเกียวกบังานดา้นไฟฟ้า 

1.1 กฎกระทรวงฯ พ.ศ.   
1.2 พรบ. ส่งเสริมพฒันาฝีมือแรงงานฯ พ.ศ.  แกไ้ขเพมิเติม (ฉบบัที ) พ.ศ.  

2. ไฟฟ้าเบืองตน้ ทผีูป้ฏิบตัิงานดา้นความปลอดภยัตอ้งรู ้
2.1 แรงดนัไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า ความตา้นทานไฟฟ้า    2.2   กฎของโอหม์ และกาํลงัไฟฟ้า 
2.3  ความรูท้วัไปเกียวกบัวงจรไฟฟ้า 

3. เครอืงมือ และการตรวจวดัทางไฟฟ้าพนืฐาน 
.  การตรวจวดัแรงดนัไฟฟ้า       3.2  การตรวจวดักระแสไฟฟ้า 
.  การตรวจวดัความตา้นทานไฟฟ้า      3.4  การตรวจวดัความเป็นฉนวนไฟฟ้า 
.  การตรวจวดัความตา้นทานหลกัดิน 

4. สายไฟฟ้า พืนฐานการใชง้าน และการเปลียนแปลง 
.  สายไฟฟ้า มอก. -  (มาตรฐานเก่า)      4.2  สายไฟฟ้า มอก. -  (มาตรฐานใหม่) 

5. อนัตราย การประสบอนัตรายจากไฟฟ้า และการป้องกนั 
5.1 ไฟฟ้าดูด และการป้องกนั       5.2  ไฟฟ้าลดัวงจร และการป้องกนั 

6. ระบบการจดัการเพอืความปลอดภยัในการทาํงานเกียวกบัไฟฟ้า 
.  พลงังานไฟฟ้าสะสมในพนืทีทาํงาน ทีอาจเป็นอนัตราย     .  การปลดปล่อยพลงังานไฟฟ้าสะสม กอ่นลงมือ

ปฏิบติังาน 
.  การประยุกตใ์ชร้ะบบ Lockout Tag out เพือความปลอดภยัในงานไฟฟ้า     

วตัถปุระสงคข์องการฝึกอบรม : 
o เพือเรียนรูถ้ึงกฎหมายเกยีวกบังานไฟฟ้า กฎหมายอืนๆทีเกียวเนือง และความสาํคญัของความปลอดภยั 
o เพือเรียนรูถ้ึงหลกัการทางดา้นเทคนิคเกียวกบัไฟฟ้าพืนฐาน เพอืความปลอดภยัในการทาํงาน 
o เพือเรียนรูถ้ึงอนัตราย การประสบอนัตรายจากไฟฟ้า และวิธีป้องกนัทีถูกตอ้ง 
o เพือเรียนรูถ้ึงระบบการจดัการดา้นความปลอดภยัในการทาํงานเกยีวกบัไฟฟ้า 
 

กลุ่มเป้าหมายผูเ้ขา้อบรม: 
 ผูป้ฏิบติังานช่างเทคนิค   วิศวกร  นักเรียน นักศึกษา  
 เจา้หนา้ทีความปลอดภยัในการทาํงาน (จป.), คณะกรรมการความปลอดภยัฯ (คปอ.) และผูที้สนใจ 
 



 
 

 

กาํหนดการ เนือหาการอบรม หมายเหตุ 

09:00 – 12:00 
 

o ทดสอบก่อนอบรม 
o กฎหมายเกยีวกบังานดา้นไฟฟ้า 
o ไฟฟ้าเบืองตน้ ทีผูป้ฏิบติังานดา้นความปลอดภยัตอ้งรู ้
o เครืองมือ และการตรวจวดัทางไฟฟ้าพืนฐาน 
o สายไฟฟ้า พนืฐานการใชง้าน และการเปลียนแปลง 

 

12:00 – 13:00 พกัรบัประทานอาหารกลางวนั  

13:00 – 16:00 o สถานีที  (กลุ่มที ) อนัตราย การประสบอนัตรายจากไฟฟ้า และการป้องกนั 
o สถานีที  (กลุ่มที ) ระบบการจดัการเพือความปลอดภยัในการทาํงานเกยีวกบัไฟฟ้า 
o ทดสอบหลงัอบรม 
o มอบวุฒิบตัร, ปิดการอบรม 

 

วิทยากร: 
อาจารยว์ุฒิพงศ ์ปัทมวสิุทธิ 

 
 
 
 

o ป.ตรี อุตสาหกรรมศาสตรบ์ณัฑติ (เกียรตินิยม) วิศวกรรมไฟฟ้า
อีเล็กทรอนิกส ์

o วิศวกรทีปรึกษา/วิทยากร 
o ความเชียวชาญเฉพาะดา้น ไฟฟ้าโครงขา่ยสือสาร คอมพวิเตอร ์

วิศวกรรมความปลอดภยั การอบรม การบรรยายวิชาการ 
 

 

อาจารย ์ชยัยา ปาณาราช o (วศ.บ.)ไฟฟ้ากาํลงั สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล วข.อ.  
จงัหวดันครราชสีมา 

o อาจารยพ์ิเศษ แผนกช่างไฟฟ้า วิทยาลยัการอาชีพ พิมาย  
จงัหวดันครราชสีมา 

o วิศวกรอิสระ และวิศวกรทีปรึกษา งานออกแบบ ติดตงั บาํรุงรกัษา 
ตรวจสอบ ระบบไฟฟ้า เทคนิคการอนุรกัษาพลงังานตามหลกั
วิศวกรรม 

 

ว่าที ร.ต.ธีรเทพ พราหมณม์ณี o ป.ตรี (วศ.บ.)ไฟฟ้ากาํลงั (เกียรตินิยม) สถาบนัเทคโนโลยีพระจอม
เกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 

o กรรมการผู ้จดัการ  บริษัท ออดิเนท จาํกดั   
o ออกแบบ งานดา้นระบบไฟฟ้า 
o ตรวจสอบความปลอดภยัระบบไฟฟ้า ในสถานประกอบการ โรงงาน 
o ตรวจสอบอาคาร  ตรวจสอบป้าย 
o วิทยากรหลกัสูตรความปลอดภยัในการทางานเกยีวกบัไฟฟ้าและการ

ช่วยเหลือผูป้ระสบอนัตรายจากไฟฟ้าและปฐมพยาบาลเบืองตน้ 
o อาจารยพ์ิเศษ  ELECTRICAL SYSTEM & DRAWING DESIGN  

คณะวิศวกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี พระจอมเกลา้ธนบุรี  
(มจธ.) 

 

อ.วุฒินันทน์ ปัทมวิสุทธิ 
 

o วิทยากรหลกัสูตรดา้นความปลอดภยัในการทาํงานทวัไป ดา้น
เครืองจกัร ปันจนั เครืองมือกล วิศวกรรมความปลอดภยั 

o อนุกรรมการยกร่างมาตรฐานในการบริหารจดัการและดาํเนินการ
ดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน
เกียวกบัเครืองจกัร ปันจนั  และหมอ้นํา ตามคาํสงัแต่งตงัของ 
คณะกรรมการความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มใน
การทาํงาน 

o ประธานอนุกรรมการ คณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิวและปันจนั
ไทย ในคณะกรรมการสาขาวศิวกรรมเครืองกล วสท. 

 

 



 
 

 

ใบสมคัรการอบรมเรือง 
ความรูพื้นฐานในการทาํงานเกียวกบัไฟฟ้า  

ทีผูป้ฏิบตังิานดา้นความปลอดภยัจาํเป็นตอ้งรู ้รุ่นท ี  
วนัเสารที์ 26  พฤษภาคม  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   2,500 บาท/ท่าน 
  ขา้ราชการ/พนักงานรฐัวสิาหกิจ  3,000 บาท/ท่าน 
  บุคคลทวัไป    3,500 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   สาขาจามจุรีสแควส ์ 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 


