
 

การอบรมหลกัสูตร พืน้ฐานทฤษฎไีฟฟ้าเบื้องต้น ส าหรับบุคคลทัว่ไป ทีไ่ม่ใช่วศิวกรไฟฟ้า 
(Basic Electrical for non-electrical engineer) 

ในวนัองัคารท่ี 15 กนัยายน 2563 
เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ หอ้งประชุม 2 ชั้น 4 อาคาร วสท. 

จดัโดย สถาบนัวิศวพฒัน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ ์(วสท.) 
 

หลกัการและเหตุผล 
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ์ (วสท.) ขอเรียนเชิญเขา้ร่วมอบรมหลกัสูตรพ้ืนฐาน

ทฤษฎีไฟฟ้าเบ้ืองตน้ โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือใหรู้้ถึงชนิดของไฟฟ้า ทฤษฏีไฟฟ้าเบ้ืองตน้ กฎของโอห์ม วงจรไฟฟ้า ความ
ปลอดภยัในการท างานดา้นไฟฟ้า เคร่ืองมือและอุปกรณ์ในการท างานดา้นไฟฟ้า และแบบตรวจความปลอดภยัไฟฟ้า
พ้ืนฐาน ใหก้บับุคคลทัว่ไป ท่ีมีความประสงคเ์พ่ิมพูนความรู้พ้ืนฐานทฤษฏีไฟฟ้าเบ้ืองตน้ 

 

กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าอบรม 
• วิศวกรทุกสาขา  
• ผูป้ฏิบติังานช่างเทคนิค, ช่างซ่อมบ ารุง, ฝ่ายผลิต, ฝ่ายบริการ 
• เจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัในการท างาน (จป.), ระดบัวิชาชีพ, ระดบัหวัหนา้งาน, ระดบับริหาร และ คณะกรรมการ

ความปลอดภยัฯ (คปอ.) 
• นกัเรียน นิสิต นกัศึกษา และผูท่ี้สนใจ 

 

วทิยากร: อาจารยว์ฒิุพงศ ์ ปัทมวิสุทธ์ิ 
 

หัวข้ออบรม 
 ไฟฟ้าคืออะไร 
 ทฤษฏีไฟฟ้าเบ้ืองตน้ 
 กฎของโอห์ม 
 วงจรไฟฟ้าและการอ่านแบบวงจรไฟฟ้า 

 

 ความปลอดภยัในการท างานดา้นไฟฟ้า 
 เคร่ืองมือและอุปกรณ์ในงานไฟฟ้า 
 แบบตรวจความปลอดภยัไฟฟ้าพ้ืนฐาน 

 

ก าหนดการ 
08.30 – 09.00 น.  ลงทะเบียน ณ อาคาร วสท. 
09.00 – 12.00  น.  บรรยายพ้ืนฐานทฤษฎีไฟฟ้าเบ้ืองตน้ 
12.00 – 13.00 น.  รับประทานอาหรกลางวัน 
13.00 – 16.00 น.  บรรยายพ้ืนฐานทฤษฎีไฟฟ้าเบ้ืองตน้ (ต่อ) 
**พักรับประทานอาหารว่าง น ้ าชา กาแฟ เวลาเชา้ 10.30 – 10.45 น. และเวลาบ่าย 14.30 – 14.45 น.** 

 
 
 
 
 
 

 
 

จ านวนหน่วย 
PDU 9 หน่วย 

แผนท่ี วสท. 



 
การอบรมหลกัสูตร พื้นฐานทฤษฎีไฟฟ้าเบ้ืองต้น ส าหรับบุคคลทั่วไป ที่ไม่ใช่วศิวกรไฟฟ้า 

(Basic Electrical for non-electrical engineer) 
ในวนัองัคารท่ี 15 กนัยายน 2563 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ หอ้งประชุม 2 ชั้น 4 อาคาร วสท. 
จดัโดย สถาบนัวิศวพฒัน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ ์(วสท.) 

**กรุณากรอกด้วยตัวบรรจงเพ่ือความชัดเจน** 

ช่ือ – นามสกลุ............................................................................................................................................................ 
(กรุณาระบุ) หมายเลขสมาชิก วสท................................................หมายเลขสมาชิกสภาวิศวกร…………………… 
หน่วยงาน (บริษทั/บา้น)……………………………………………………………………………......................... 
เลขท่ี.........................หมู่ท่ี...........................................อาคาร.......................................................ชั้น………………. 
ซอย.......................................ถนน..................................................ต าบล/แขวง……………………………………. 
อ าเภอ/เขต...............................................จงัหวดั..................................................รหสัไปรษณีย…์……………......... 
E-mail:…………………………………………… โทรศพัท.์................................... โทรสาร……………………... 
ประสานงานโดย ช่ือ-นามสกลุ.....................................................โทรศพัทผ์ูป้ระสานงาน.......................................... 
เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี....................................................................ส านกังานใหญ่  สาขา................................ 

ค่าลงทะเบียน 
 สมาชิก วสท./นิสิต, นกัศึกษา 2,000  บาท 
 ขา้ราชการ พนกังานรัฐวิสาหกิจ 2,500  บาท 
 บุคคลทัว่ไป 3,000  บาท 

 (อัตรานีร้วมภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% ค่าเอกสาร ค่าอาหารกลางวนั ค่าอาหารว่าง เคร่ืองด่ืม) 

การช าระค่าลงทะเบียน 
 เงนิสด ช าระก่อนวนัสมัมนาไดท่ี้ ชั้น 5 อาคาร วสท.  หรือ วนัแรกของการประชุม ณ   อาคาร วสท. 
 เช็ค  สัง่จ่าย  สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ ์ 
  น ามาช าระก่อนไดท่ี้ชั้น 5 หรือวนัแรกของการจดัอบรม 
 โอนเงิน เขา้บญัชีเงินฝากออมทรัพยใ์นนามสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ ์

 ธนาคารไทยพาณิชย ์  สาขาสภากาชาดไทย   เลขท่ี  045-2-03026-1 
 ธนาคารกรุงเทพ   สาขาสุรวงศ ์ เลขท่ี 147-4-32388-6 
 ธนาคารกรุงไทย  สาขาจามจุรีสแควร์  เลขท่ี 162-0-09914-4 

**กรณีโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุณาแฟกซ์หลักฐานการช าระเงินโดยทางโทรสารที่หมายเลข 02 184 4662  
หรือ E-mail: plally@gmail.com โดยระบุช่ืองาน ช่ือผู้เข้าร่วมอบรมและท่ีอยู่ในการออกใบเสร็จรับเงินด้วย**  

หมายเหตุ: สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม น.ส.อารีรัตน์ อยู่ คุ้มญาติ โทร. 02 184 4600 – 9 ต่อ 511 
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ ์(วสท.) 
เลขท่ี 487 ซอยรามค าแหง 39 ถนนรามค าแหง แขวงพลบัพลา เขตวงัทองหลาง กทม. 10310 
โทร. 02 184 4600 – 9 โทรสาร 02 184 4662  website: eit.or.th 

กรุณาส่ง 

ช าระค่าไปรษณียากรแลว้ 
ใบอนุญาตท่ี 72/2554 
ศฝ.บดินทรเดชา 


