การอบรมหลักสู ตร พืน้ ฐานทฤษฎีไฟฟ้ าเบื้องต้ น สาหรับบุคคลทัว่ ไป ทีไ่ ม่ ใช่ วศิ วกรไฟฟ้ า
(Basic Electrical for non-electrical engineer)

จานวนหน่วย

ในวันอังคารที่ 15 กันยายน 2563
PDU 9 หน่วย
เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 อาคาร วสท.
จัดโดย สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)

หลักการและเหตุผล
วิศวกรรมสถานแห่ งประเทศไทย ในพระบรมราชู ปถัมภ์ (วสท.) ขอเรี ยนเชิ ญเข้าร่ วมอบรมหลักสู ตรพื้ นฐาน
ทฤษฎีไฟฟ้ าเบื้องต้น โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้รู้ถึงชนิ ดของไฟฟ้ า ทฤษฏีไฟฟ้ าเบื้องต้น กฎของโอห์ม วงจรไฟฟ้ า ความ
ปลอดภัยในการทางานด้านไฟฟ้ า เครื่ องมื อและอุปกรณ์ ในการทางานด้านไฟฟ้ า และแบบตรวจความปลอดภัยไฟฟ้ า
พื้นฐาน ให้กบั บุคคลทัว่ ไป ที่มีความประสงค์เพิ่มพูนความรู ้พ้ืนฐานทฤษฏีไฟฟ้าเบื้องต้น

กลุ่มเป้ าหมายผู้เข้ าอบรม
• วิศวกรทุกสาขา
• ผูป้ ฏิบตั ิงานช่างเทคนิค, ช่างซ่อมบารุ ง, ฝ่ ายผลิต, ฝ่ ายบริ การ
• เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทางาน (จป.), ระดับวิชาชี พ, ระดับหัวหน้างาน, ระดับบริ หาร และ คณะกรรมการ
ความปลอดภัยฯ (คปอ.)
• นักเรี ยน นิสิต นักศึกษา และผูท้ ี่สนใจ

วิทยากร: อาจารย์วฒุ ิพงศ์ ปัทมวิสุทธิ์
หัวข้ ออบรม





ไฟฟ้าคืออะไร
ทฤษฏีไฟฟ้าเบื้องต้น
กฎของโอห์ม
วงจรไฟฟ้าและการอ่านแบบวงจรไฟฟ้า

 ความปลอดภัยในการทางานด้านไฟฟ้า
 เครื่ องมือและอุปกรณ์ในงานไฟฟ้า
 แบบตรวจความปลอดภัยไฟฟ้าพื้นฐาน

กาหนดการ
08.30 – 09.00 น.
09.00 – 12.00 น.
12.00 – 13.00 น.
13.00 – 16.00 น.

ลงทะเบียน ณ อาคาร วสท.
บรรยายพื้นฐานทฤษฎีไฟฟ้าเบื้องต้น
รั บประทานอาหรกลางวัน
บรรยายพื้นฐานทฤษฎีไฟฟ้าเบื้องต้น (ต่อ)

**พักรั บประทานอาหารว่ าง น้ าชา กาแฟ เวลาเช้า 10.30 – 10.45 น. และเวลาบ่าย 14.30 – 14.45 น.**

แผนที่ วสท.

การอบรมหลักสู ตร พื้นฐานทฤษฎีไฟฟ้ าเบื้องต้ น สาหรับบุคคลทั่วไป ที่ไม่ ใช่ วศิ วกรไฟฟ้ า
(Basic Electrical for non-electrical engineer)
ในวันอังคารที่ 15 กันยายน 2563 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 อาคาร วสท.
จัดโดย สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)
**กรุ ณากรอกด้ วยตัวบรรจงเพื่อความชัดเจน**

ชื่อ – นามสกุล............................................................................................................................................................
(กรุ ณาระบุ) หมายเลขสมาชิก วสท................................................หมายเลขสมาชิกสภาวิศวกร……………………
หน่วยงาน (บริ ษทั /บ้าน)…………………………………………………………………………….........................
เลขที่.........................หมู่ที่...........................................อาคาร.......................................................ชั้น……………….
ซอย.......................................ถนน..................................................ตาบล/แขวง…………………………………….
อาเภอ/เขต...............................................จังหวัด..................................................รหัสไปรษณี ย…
์ …………….........
E-mail:…………………………………………… โทรศัพท์.................................... โทรสาร……………………...
ประสานงานโดย ชื่อ-นามสกุล.....................................................โทรศัพท์ผปู ้ ระสานงาน..........................................
เลขประจาตัวผูเ้ สี ยภาษี....................................................................สานักงานใหญ่ สาขา................................
ค่ าลงทะเบียน
 สมาชิก วสท./นิสิต, นักศึกษา
 ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ
 บุคคลทัว่ ไป

2,000 บาท
2,500 บาท
3,000 บาท

(อัตรานีร้ วมภาษีมลู ค่ าเพิ่ม 7% ค่ าเอกสาร ค่ าอาหารกลางวัน ค่ าอาหารว่ าง เครื่ องดื่ม)

การชาระค่ าลงทะเบียน
เงินสด ชาระก่อนวันสัมมนาได้ที่ ชั้น 5 อาคาร วสท. หรื อ วันแรกของการประชุม ณ อาคาร วสท.
เช็ค
สัง่ จ่าย สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
นามาชาระก่อนได้ที่ช้ นั 5 หรื อวันแรกของการจัดอบรม
โอนเงิน เข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ในนามสมาคมวิศวกรรมสถานแห่ งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ธนาคารไทยพาณิ ชย์
ธนาคารกรุ งเทพ
ธนาคารกรุ งไทย

สาขาสภากาชาดไทย
สาขาสุรวงศ์
สาขาจามจุรีสแควร์

เลขที่ 045-2-03026-1
เลขที่ 147-4-32388-6
เลขที่ 162-0-09914-4

**กรณี โอนเงินเข้ าบัญชีธนาคารกรุณาแฟกซ์ หลักฐานการชาระเงินโดยทางโทรสารที่หมายเลข 02 184 4662
หรื อ E-mail: plally@gmail.com โดยระบุชื่องาน ชื่ อผู้เข้ าร่ วมอบรมและที่อยู่ในการออกใบเสร็ จรั บเงินด้ วย**
หมายเหตุ: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม น.ส.อารี รัตน์ อยู่ค้ ุมญาติ โทร. 02 184 4600 – 9 ต่ อ 511
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)
เลขที่ 487 ซอยรามคาแหง 39 ถนนรามคาแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กทม. 10310
โทร. 02 184 4600 – 9 โทรสาร 02 184 4662 website: eit.or.th

กรุ ณาส่ ง

ชาระค่าไปรษณี ยากรแล้ว
ใบอนุญาตที่ 72/2554
ศฝ.บดินทรเดชา

