
 
 
 
 
 

พื้นฐานความรู้เบื้องต้นส าหรับวิศวกรไฟฟ้า 
(ส าหรับการใช้งาน และการพัฒนาเป็นวิศวกรมืออาชีพ) 

วันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม 2564 
จัดโดย คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
www.eit.or.th 

 
 
หลักการและเหตุผล 
 วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) โดยคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ได้
เล็งเห็นถึงความส าคัญของพ้ืนฐานความรู้เบื้องต้นส าหรับวิศวกรไฟฟ้า ส าหรับการใช้งาน และการสอบเลื่อนระดับ ของ
วิศวกรที่จบใหม่ และวิศวกรที่ต้องการทบทวนความรู้เพ่ือปูพื้นฐานการน ามาใช้ในการปฏิบัติงาน การพัฒนาเป็นวิศวกร
มืออาชีพ และการสอบ  ดังนั้น จึงได้จัดอบรมในหลักสูตรนี้ขึ้น เป็นระยะเวลา 1 วัน โดยมีเนื้อหาต่างๆ เช่น ไฟฟ้า
กระแสสลับ, ค่า RMS, ค่า Peak, สามเหลี่ยมก าลัง (kVA kW kvar), บริภัณฑ์ไฟฟ้า, สายไฟฟ้า, Circuit breaker, 
เครื่องจักรกลไฟฟ้า (Electrical Machine),  การก าหนดค่า %Zk ของหม้อแปลงไฟฟ้า, การค านวณหากระแสลัดวงจร
ด้วยวิธี Infinite bus จากค่า %Zk, ค านวณหาค่าไฟฟ้าฯ  
 
วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือทบทวนความรู้พ้ืนฐานทางไฟฟ้า 
2. เพ่ือปูพื้นฐานท าความรู้จักเครื่องจักรกลไฟฟ้า 
3. เพ่ือเรียนรู้การค านวณกระแสไฟฟ้าลัดวงจร และค านวณค่าไฟฟ้า 

 
หลักสูตรนี้เหมาะส าหรับ 
 วิศวกรระดับภาคีวิศวกร วิศวกรระดับภาคีพิเศษ ท่านที่สนใจที่จะเรียนรู้ต่อเนื่องจากหลักสูตร  
ผู้ไม่ได้เป็นวิศวกรไฟฟ้าและมีความสนใจเนื้อหาข้างต้น   
 
คณะวิทยากร  

1. อาจารย์สุจ ิ คอประเสริฐศักดิ์  (พ้ืนฐานระบบไฟฟ้า) 
รองประธานคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วสท., รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนชา จ ากัด 

2. อาจารย์พิชิต  ล ายอง (เครื่องจักรกลไฟฟ้า) 
ที่ปรึกษาคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วสท., อาจารย์ประจ าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

3. อาจารย์สุวิทย์  ศรีสุข (การค านวณพ้ืนฐานทางไฟฟ้า) 
กรรมการวิศวกรรมสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วสท. 

 
 
 

PDU 9 หน่วย 

http://www.eit.or.th/


 
ก าหนดการ 
08.30-08.50 น. ลงทะเบียน 
08.50-09.00 น. พิธีเปิด โดย นายลือชัย  ทองนิล 
 ประธานคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 
09.00-10.30 น.  ไฟฟ้าพ้ืนฐาน เช่น ไฟฟ้ากระแสสลับ ค่า RMS ค่า Peak สามเหลี่ยมก าลัง (kVA kW kvar) 

บริภัณฑ์ไฟฟ้า สายไฟฟ้า Circuit breaker (AT AF IC)  
 โดย อ.สุจิ คอประเสริฐศักดิ์ 
10.30-10.45 น.  Coffee break 
10:45-12:15   เครื่องจักรกลไฟฟ้า (Electrical Machines) เช่น Generator Motor 
  โดย อ.พิชิต ล ายอง 
12.15-13.00 น.   พักรับประทานอาหารกลางวัน  (45 นาที) 
13.00-14.30 น.  การก าหนดค่า %Zk ของหม้อแปลงไฟฟ้า การค านวณหากระแสลัดวงจร 
  ด้วยวิธี Infinite bus จากค่า %Zk 
 โดย อ.สุวิทย์ ศรีสุข 
14.30-14.45 น.  Coffee break 
14.45-16.15 น.    ค านวณหาค่าไฟฟ้าจากใบแจ้งหนี้ การใช้ไฟฟ้าของนิติบุคคลอาคารชุดพักอาศัย      
         ประเภท 3.2.2 
    การหาข้อมูลจากใบแจ้งหนี้มาใส่ลงในสามเหลี่ยมก าลังพร้อมการค านวณหาค่า    
         kVA สูงสุดประจ าเดือน และหาค่า Power Factor ต่ าสุดประจ าเดือน 
  โดย อ.สุวิทย์ ศรีสุข 
16.15-16.30 น. ถาม-ตอบ 
 
แผนท่ี วสท. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
สนใจติดต่อรายละเอียดได้ที่ 
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  (ส านักงานใหญ่) 
เลขที่ 487 ซ.รามค าแหง 39 (เทพลีลา 1) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310  
โทรศัพท์ 0-2184-4600-9  ต่อ 521, 525   โทรสาร 0-2184-4662    E-Mail : eit@eit.or.th     www.eit.or.th 
 
 

ค่าลงทะเบียน 
ค่าลงทะเบียน    ช าระภายในวันที่ 19 สิงหาคม 2564 ช าระหลังวันที่ 19 สิงหาคม 2564 
สมาชิก  วสท. , นิสิต/นักศึกษา(ปริญญาตรี) 2,500 บาท 3,000 บาท 
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/บุคคลทั่วไป 3,000 บาท 3,500 บาท 

ค่าลงทะเบียน (อัตรานี้รวม  ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%,  ค่าเอกสาร,  ค่าอาหาร  และ วสท.ได้รับการยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%) 

หมายเหตุ 
1. ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  แล้ว  และ วสท. ได้รับการยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%   
2. ราคานี้รวมค่าเอกสาร/อาหารกลางวนั/อาหารวา่ง/วฒุิบัตร 
3. ผู้เข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาอบรมจะได้รับวุฒบิัตร 
4. การโอนเงิน  กรุณาน าสง่หลักฐานการช าระเงิน โดยระบุชื่อผู้เขา้รับการอบรมและที่อยู่ในการออกใบเสร็จรับเงิน  
 มาที่  Fax No. :  0-2184-4662  / E-mail:  eit@eit.or.th 
5. กรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมการอบรมได้ โปรดท าหนงัสือแจ้งยกเลิกการอบรมล่วงหน้าก่อนการอบรม 
 โดยมีรายละเอียดการคืนเงินดังต่อไปนี้ 

 5.1 แจ้งยกเลิกก่อนวันจัดอบรม/สัมมนา 30 วัน คืนเงนิเต็มจ านวนของค่าลงทะเบียน 
 5.2  แจ้งยกเลิกก่อนวันจัดอบรม/สัมมนา 15 วัน คืนเงนิ 80% ของค่าลงทะเบียน 
 5.3  แจ้งยกเลิกก่อนวันจัดอบรม/สัมมนา 7 วัน คนืเงิน 50% ของค่าลงทะเบียน 
 5.4  แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 7 วันก่อนวนัจัดอบรม/สัมมนา ไม่คืนค่าลงทะเบียน 

 หมายเหตุ : เว้นแต่มีเหตุจ าเปน็ซึ่งทางวิศวกรรสถานฯ จะพจิารณาเป็นรายๆ ไป และให้ถือผลการพิจารณาเปน็ทีส่ิ้นสดุ 
6. กรณี วสท.ยกเลิกการจัดอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงานดงูานทั้งในและต่างประเทศเนื่องจากสาเหตุใดก็ตาม วสท.จะคืนเงนิ
 ให้ท่านเต็มจ านวน 

สิทธิประโยชน ์
1. นิติบุคคล มสีิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ สูงสุดถึง 100 % ของรายจ่ายค่าลงทะเบียนเข้าอบรม 
 (ทั้งนี้เปน็ไปตามพระราชก าหนด ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ฉบับที่ 437 พ.ศ. 2548) 
2. ถือเป็นการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน ตามพระราชบัญญัติ สง่เสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2550  ซึ่งก าหนดให้นายจ้างทีม่ี
 ลูกจ้างตั้งแต่ 100 คนขึ้นไป  ตอ้งจัดอบรมให้แก่ลูกจ้างไม่ต่ ากว่าร้อยละ 50 ของลูกจ้างทั้งหมด 
3. มีสิทธิ์รับหน่วยพฒันาความรู้ (PDU) ตามที่สภาวิศวกรให้การรับรอง เพื่อประโยชน์ในการสอบเลื่อนระดับเปน็สามญัวิศวกร 
 และวิศวกรอาเซียน (AEC) 
 

การช าระเงิน 
เช็ค   สั่งจ่าย  สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

โอนเงิน บัญชีเงินฝาก  ออมทรัพย์    ชื่อบัญชี  สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถัมภ์ 

-  ธนาคารไทยพาณิชย์     สาขา สภากาชาดไทย    เลขที่บัญชี  045-2-03026-1 

-  ธนาคารกรุงเทพ          สาขา สุรวงศ์ เลขที่บัญชี  147-4-32388-6 

-  ธนาคารกรุงไทย           สาขา จามจุรีสแควร ์ เลขที่บัญชี  162-0-09914-4 
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ใบสมัคร 

พื้นฐานความรู้เบื้องต้นส าหรับวิศวกรไฟฟ้า 
(ส าหรับการใช้งาน และการพัฒนาเป็นวิศวกรมืออาชีพ) 

วันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม 2564 
จัดโดย  คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 

ชื่อ – นามสกลุ .................................................................................. สมาชิก วสท.เลขที่ ................มาชิกสภาวิศวกร เลขที่ ................... 

หน่วยงาน  )บริษทั / บา้น( ………………………………………………………………………………………………………………………………...................................................................... 

เลขที่.....................อาคาร..............................................................................ชั้น  ...................หมู่....................ซอย................................... 

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

โทรศัพท์มือถือ…………………………………………..……….โทรศัพท์ .............................................................โทรสาร........................................ 

E-mail……………………………………………………………….................................................................................................................................. 

ชื่อผู้ประสานงาน(ถ้ามี).....................................โทรศัพท์ (ผู้ประสานงาน) ...................................E-mail:…………………………………………… 

เลขท่ีประจ าตัวผู้เสยีภาษ ี..........................................................................................  ส านักงานใหญ่    สาขา .............. ...............................  

 ค่าลงทะเบียน (อัตรานี้รวม  ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%,  ค่าเอกสาร,  ค่าอาหาร  และ วสท.ได้รับการยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%) 
 

ค่าลงทะเบียน    ช าระภายในวันที่ 19 สิงหาคม 2564 ช าระหลังวันที่ 19 สิงหาคม 2564 
สมาชิก  วสท. , นิสิต/นักศึกษา(ปริญญาตรี) 2,500 บาท 3,000 บาท 
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/บุคคลทั่วไป 3,000 บาท 3,500 บาท 

 
การช าระค่าลงทะเบียน 

 เงินสด  ช าระที่ อาคาร วสท.  ชั้น  5   (ออกจากลิฟต์ขวามือ)  
 เช็ค  สั่งจ่าย “สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์” 
 โอนเงิน เข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ในนาม  

“สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์” 
 ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาสภากาชาดไทย เลขที่ 045-2-03026-1 
 ธนาคารกรุงเทพ  สาขาสุรวงศ์    เลขที่ 147-4-32388-6 
 ธนาคารกรุงไทย  สาขาจามจุรีสแควร์   เลขที่ 162-0-09914-4 

หมายเหตุ :  กรณีโอนเงินเข้าบัญชธีนาคาร กรุณาแฟกซ์ส าเนาสลปิเงินโอน พร้อมใบสมัคร ระบุชื่อผู้เข้าอบรม เบอร์โทรศัพท ์
 ที่อยู่ในการออกใบเสร็จ  เลขผู้เสียภาษีฯ  ส่งแฟกซ์มาที่ 0-2184-4662  หรือ E-mail:  eit@eit.or.th 
 
สนใจติดต่อรายละเอียดไดท้ี่ : วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  (ส านักงานใหญ)่ 
     เลขที่ 487 ซ.รามค าแหง 39 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310  

    โทรศัพท์ 02-184-4600-9 ต่อ 521, 525 (ฝ่ายวิชาการ และโครงการ) โทรสาร 0-2184-4662 
    E-Mail : eit@eit.or.th ,      www.eit.or.th 
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