
 

การอบรมเรื่อง   พื้นฐานทฤษฎีไฟฟ้าเบื้องต้น ส าหรับบุคคลทั่วไป ที่ไม่ใช่วิศวกรไฟฟ้า   รุ่นที่ 2 
(Basic Electrical for non-electrical engineer) 
ในวันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2564 
เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ หอ้งประชุม  อาคาร วสท. 

จัดโดย  สถาบันวิศวพัฒน ์วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) 
 

 
 
หลักการและเหตุผล 

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรพ้ืนฐานทฤษฎี
ไฟฟ้าเบื้องต้น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้รู้ถึงชนิดของไฟฟ้า ทฤษฏีไฟฟ้าเบื้องต้น กฎของโอห์ม วงจรไฟฟ้า ความปลอดภัยใน
การท างานด้านไฟฟ้า เครื่องมือและอุปกรณ์ในการท างานด้านไฟฟ้า และแบบตรวจความปลอดภัยไฟฟ้าพ้ืนฐาน ให้กับบุคคล
ทั่วไป ที่มีความประสงค์เพ่ิมพูนความรู้พื้นฐานทฤษฏีไฟฟ้าเบื้องต้น 

 
กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าอบรม 

• วิศวกรทุกสาขา  
• ผู้ปฏิบัติงานช่างเทคนิค, ช่างซ่อมบ ารุง, ฝ่ายผลิต, ฝ่ายบริการ 
• เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างาน (จป.), ระดับวิชาชีพ, ระดับหัวหน้างาน, ระดับบริหาร  

และคณะกรรมการความปลอดภัยฯ (คปอ.) 
• นักเรียน นิสิต นักศึกษา และผู้ที่สนใจ 

 
หัวข้ออบรม 
 ไฟฟ้าคืออะไร 
 ทฤษฏีไฟฟ้าเบื้องต้น 
 กฎของโอห์ม 
 วงจรไฟฟ้าและการอ่านแบบวงจรไฟฟ้า 

 

 ความปลอดภัยในการท างานด้านไฟฟ้า 
 เครื่องมือและอุปกรณ์ในงานไฟฟ้า 
 แบบตรวจความปลอดภัยไฟฟ้าพ้ืนฐาน 

 

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

 
วิทยากรโดย: อาจารย์วุฒิพงศ์  ปัทมวิสุทธิ์ 

 
o ป.ตรี อุตสาหกรรมศาสตร์บัณฑติ (เกียรตินิยม) วิศวกรรมไฟฟ้าอีเล็กทรอนิกส์ 
o วิศวกรที่ปรึกษา/วิทยากร 
o ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ไฟฟา้โครงข่ายสื่อสาร คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมความปลอดภัยการอบรม 

การบรรยายวิชาการ 
 

 
 

จ ำนวนหน่วย 
PDU 9 หน่วย 



 
การอบรมหลักสูตร พื้นฐานทฤษฎีไฟฟ้าเบื้องต้น ส าหรับบุคคลทั่วไป ท่ีไม่ใช่วิศวกรไฟฟ้า  รุ่นที่ 2 

(Basic Electrical for non-electrical engineer) 
ในวันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม อาคาร วสท. 

จัดโดย สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) 
 
ท่ีอยู ่(หน่วยงาน/บริษัท) ...........................................................................................................................................................................   

เลขท่ี ........................ หมู่ท่ี ................................ อาคาร  .......................................................  ซอย   ..........................................................  

ถนน .............................................. ต าบล/แขวง .................................................... อ าเภอ/เขต ..................................................................  

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

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

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

เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี  ....................................................................   ส านักงานใหญ่    สาขา .......................................................  

ขอส ารองรายช่ือเขา้ร่วมอบรมดงัตอ่ไปน้ี  (กรุณาเขียนช่ือ-นามสกุลตวับรรจง เพ่ือความถกูตอ้งของวุฒิบตัร) 

1)  ช่ือ – นามสกุล   ..........................................................................................  เลขท่ีสมาชิก วสท.  .......................................................  

2)  ช่ือ – นามสกุล   ..........................................................................................  เลขท่ีสมาชิก วสท.  .......................................................  

อตัราค่าลงทะเบียน 

(อตัราน้ีรวมภาษีมูลค่าเพ่ิม 7%  คา่อาหารกลางวนั, อาหารวา่ง, เอกสารประกอบบรรยาย  และ วสท. ไดร้บัการยกเวน้ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3%) 

 สมาชิก วสท.     2,000 บาท/ท่าน 

 ขา้ราชการ/พนักงานรฐัวสิาหกิจ   2,500 บาท/ท่าน 

 บุคคลทัว่ไป     3,000 บาท/ท่าน 
 

ขอ้ปฏิบตัิกรณีการยกเลิก อบรม สมัมนา ศึกษาดูงาน ทั้งในและต่างประเทศ และไดช้  าระเงินค่าลงทะเบียนก่อนล่วงหนา้ ดงัน้ี 

  กรณี วสท. เป็นผูย้กเลิกเน่ืองจากเหตุใดก็ตาม จะคืนเงินใหก้บัลูกคา้เต็มจ านวน 

  กรณีลูกคา้ไดล้งทะเบียน (ช าระเงินแลว้) แจง้ยกเลิกเน่ืองจากเหตุใดก็ตามขอใหถื้อปฏิบติัดงัต่อไปน้ี 

 แจง้ยกเลิกก่อนวนัจดั อบรม สมัมนา ดูงาน  30 วนั  คืนเงินใหเ้ต็มจ านวนของคา่ลงทะเบียน 

 แจง้ยกเลิกก่อนวนัจดั อบรม สมัมนา ดูงาน  15 วนั  คืนเงินให ้80% ของคา่ลงทะเบียน 

 แจง้ยกเลิกก่อนวนัจดั อบรม สมัมนา ดูงาน   7 วนั   คืนเงินให ้50% ของคา่ลงทะเบียน 

 แจง้ยกเลิกก่อนวนัจดั อบรม สมัมนา ดูงาน  3 วนั    หรือภายในวนัจดังาน ไมคื่นค่าลงทะเบียน 

การช าระเงิน 

เช็ค       สัง่จ่ายสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ 

โอนเงิน  เขา้บญัชีเงินฝากออมทรพัยข์อง สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ   

 ธนาคารไทยพาณิชย ์ สาขาส่ีแยกศรีวรา เลขท่ี 140-2-30221-6  

 ธนาคารกรุงเทพ  สาขาสุรวงศ ์  เลขท่ี 147-4-32388-6 

 ธนาคารกรุงไทย   สาขาจามจรีุสแควส ์ เลขท่ี 162-0-09914-4 

กรณีโอนเงินเงินเขา้บญัชีธนาคาร กรุณาแฟกซห์ลกัฐานการช าระเงินท่ี 0-2184-4662 หรือถ่ายรูปใบโอนแลว้ส่ง Email: supannee@eit.or.th 

 

สนใจเขา้รบัการอบรมหรือตอ้งการขอ้มูลเพิ่มเติมติดตอ่ คณุสุพรรณีย ์ แสนภกัดี 

Tel:(02)184-4600 ถึง 9 ต่อ 538, FAX:(02)184-4662 

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

mailto:supannee@eit.or.th

