
สอบถามรายละเอยีด ไดท้ี ่: แผนกฝึกอบรมและจัดการความรู ้  คณุพรรณณัฐดา/ คณุพัชราภรณ์/ คณุณชินา/ คณุพรทพิย ์ 

โทรศพัท ์: 02-280-7272 ตอ่ 606,504,608,505 มอืถอื 086-374-3124,085-935-6206,093-617-7305,089-482-3809 
โทรสาร :   02-280-7273        www.thaieei.com       https://www.facebook.com/trainingEEI 

Email :      punnatda@thaieei.com, patcharaporn@thaieei.com, nitchana@thaieei.com, pornthip@thaieei.com  
สถาบนัไฟฟ้าและอเิล็กทรอนกิส ์ 57 อาคารกรมโรงงานอตุสาหกรรม ชัน้ 6 ถ.พระสเุมรุ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 

หลกัสตูร 

Basic Electronics 

วันที ่ : 28 ตลุาคม, 4 พฤศจกิายน 2560 (หลักสตูร 2 วัน) 

เวลา : 09.00-16.00 น. 

สถานที ่: สถาบันไฟฟ้าและอเิล็กทรอนกิส ์(บางล าพ)ู ชัน้ 6 หอ้งประชมุ 1 

รบัสมคัรจ านวนจ ากดั เพยีง 15 ทา่น เทา่น ัน้  ปิดรบัสมคัรทนัทเีมือ่เต็มจ านวน 

วตัถปุระสงค ์:  
1. เพือ่ใหเ้ขา้ใจอปุกรณ์อเิล็กทรอนกิสพ์ืน้ฐาน  

2. สามารถอา่นคา่อปุกรณ์อเิล็กทรอนกิสพ์ืน้ฐาน  

3. เพือ่ใหท้ราบถงึวงจรไฟฟ้าและอเิล็กทรอนกิสเ์บือ้งตน้ 

4. สามารถใชม้เิตอรว์ดัคา่เชน่ แรงดัน, กระแส, ความตา้นทาน  

5. มคีวามรูเ้รือ่งการจัดการและควบคมุ ESD (Electro Static Discharge)  

6. เพือ่ใหส้ามารถน าความรูไ้ปใชใ้นการปฏบิตังิานได ้
 

เนือ้หาหลกัสตูร :  
1. อปุกรณ์อเิล็กทรอนกิสพ์ืน้พืน้ฐาน 
     1.1 ตัวตา้นทาน, ตัวเก็บประจุ, ตัวเหนยีวน า                              1.2 หมอ้แปลง, สวติทซ ์ 

     1.3 ไดโอด, LED,แบตเตอรี ่                                                         1.4 ทรานซสิเตอร,์  โฟโตท้รานซสิเตอร ์ 

     1.5 Opto coupler, Op-Amp,  IC                                                  1.6 PCB (Print Circuit  Board) 

2. การอา่นคา่อปุกรณ์อเิล็กทรอนกิสพ์ืน้ฐาน  
     2.1 การอา่นคา่ตัวตา้นทาน : 4 และ 5  แถบส ี                          2.2 การอา่นคา่ตัวตา้นทาน :   แบบรหัสตัวเลข(Chip R)  

     2.3 การอา่นคา่ตัวเก็บประจุ : แบบตัวเลขแสดงคา่โดยตรง    2.4 การอา่นคา่ตัวเก็บประจุ : แบบตัวเลขแสดงรหัส  

     2.5 เทคนคิการแปลงหน่วย  

3. วงจรไฟฟ้าเบือ้งตน้ 
      3.1 ไฟฟ้ากระแสตรง (Direct Current - DC)                              3.2  ไฟฟ้ากระแสสลับ (Alternating Current -AC)  

      3.3  วงจรไฟฟ้าเบือ้งตน้:วงจรอนุกรม, วงจรขนาน, วงจรผสม 3.4  กฎของโอหม์ (Ohm’s Law) 

      3.5  ตัวตา้นทาน(R)  ในวงจรอนุกรมและขนาน                          3.6  ตัวเก็บประจุ(C) ในวงจรอนุกรมและขนาน  

4. การใชม้ลัตมิเิตอร ์
     4.1 มัลตมิเิตอรค์อือะไร?                                                               4.2  ดจิติอลมัลตมิเิตอร ์ 

     4.3  สัญลักษณ์ทั่วไปทีใ่ชใ้นมัลตมิเิตอร ์                                   4.4 การวัดแรงดันไฟฟ้า(Voltage)  

     4.5 การวัดคา่ความตา้นทานและความตอ่เนือ่ง (Continuity)  4.6 การวัดคา่กรแสไฟฟ้า (Current)  

     4.7 การวัดไดโอด/ไดโอดเปลง่แสง (Diode/LED) 

5. วงจรอเิล็กทรอนกิสเ์บือ้งตน้  
     5.1 วงจรแปลงไฟฟ้ากระแสสลับเป็นกระแสตรง                       5.2 วงจรทรานซสิเตอร ์ 

     5.3 วงจร Opto-Coupler                                                                5.4 วงจร Op-Amp : วงจรเปรยีบเทยีบแรงดัน  

     5.5 วงจรตัง้เวลาดว้ย IC555  

6. การจัดการและควบคมุ ESD (Electro Static Discharge)  
     6.1 ไฟฟ้าสถติย ์(Static Electricity/Electrostatic) คอือะไร?  6.2  สาเหตกุารเกดิไฟฟ้าสถติย ์

     6.3 ESD คอือะไร?                                                                          6.4 ESD ท าใหอ้ปุกรณ์อเิล็กทรอนกิสเ์สยีหายไดอ้ยา่งไร?  

     6.5 การจัดการและควบคมุ ESD                                                   6.6 ตัวอยา่ง การเกดิ ESD  

7. Work Shop 
     7.1 อปุกรณ์อเิล็กทรอนกิสพ์ืน้ฐาน                                             7.2 การอา่นคา่ตัวตา้นทานและตัวเก็บประจุ  

      7.3 หาคา่ R,L,C รวม วงจรอนุกรม-ขนาน                                  7.4 การใชม้ัลตมิเิตอรวั์ดตัวอปุกรณ์  

โดยวทิยากรผูเ้ชีย่วชาญ มปีระสบการณ์มากกวา่ 20 ปี บรรยายใหก้บัองคก์รชัน้น าหลายแหง่  

ราคาเพยีง 
4,000 บาท  

พเิศษ!! สมาชกิ  
3,500บาท 
(รวม Vat) 



             
 

วิธีการสมคัร 
1.  กรอกรายละเอยีดลงในใบตอบรบัการเขา้ร่วมฝึกอบรม/สมัมนาแลว้ ส่งโทรสารหมายเลข (02) 280-7273 , 280-7277  หรอื ส่ง email  มาที ่ 
     punnatda@thaieei.com, patcharaporn@thaieei.com, nitchana@thaieei.com, pornthip@thaieei.com 
2.  สถาบนัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิ เลือ่น หรอื เปลีย่นแปลงวนัฝึกอบรมหากพจิารณาแลว้ว่ามจี านวนผูเ้ขา้อบรมไมเ่พยีงพอในการจดัหลกัสตูรนัน้ได ้
3.  ผูเ้ขา้รบัการอบรมจะไดร้บั Certificate ผา่นการอบรม ณ วนัอบรม ในกรณีหลกัสตูร 2 วนั ขึน้ไป 
4.  ในกรณทีีไ่มส่ามารถเขา้ร่วมอบรม/สมัมนาได ้กรุณาแจง้ล่วงหน้ากบัเจา้หน้าทีก่่อนการอบรม/สมัมนา 7 วนัท าการ มฉิะนัน้ 
     **ผูส้มคัรจะต้องช ำระค่ำลงทะเบียนเตม็อตัรำ** 

 

ช่ือ-นามสกุล (ผูติ้ดต่อ/ประสานงาน)……………………………………โทรศพัท…์………………………..……มือถือ……………………………… 

ข้อมูลบริษทั (ใช้ในการออกใบเสรจ็/ใบก ากบัภาษี)                e-mail….…………………………… 
 

บริษทั…………………………………………………...............เลขท่ี…..………หมู่ท่ี..…….........ถนน…………….....……………………………..   
แขวง………………………….......เขต….................................จงัหวดั…………………………………………………………................................. 
รหสัไปรษณีย…์…………….โทรศพัท…์……………...........…โทรสาร……………………......... E-mail….……………………………….............. 

เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี……………….………………...........…. ส านกังานใหญ่     สาขา  ………………………………............................... 
รายละเอียดผู้เข้ารบัการอบรม/ หลกัสตูรท่ีต้องการอบรม 

  

ล ำดับ ชือ่-นำมสกลุ ต ำแหน่ง เบอรโ์ทรศัพท ์ E-mail หลักสตูร วันที ่
1       
2       
3       
4       
5       
6       

 

  เป็นสมาชิกสถาบนัฯ  (เลขท่ีสมาชิก....................)          ทัว่ไป (ไม่ใช่สมาชิกสถาบนั)   
 

รวมค่าธรรมเนียม ……………หลกัสูตร  x……………บาท/หลกัสูตร   = …………………………….บาท 

*** ค่าฝึกอบรมสามารถน าไปลดหย่อนภาษีได้ 200%***   
วิธีการช าระเงิน (โปรดท าเครือ่งหมาย) 
 เงนิสด   

 เชค็สัง่จา่ยในนาม  “อตุสาหกรรมพฒันามลูนิธิเพ่ือสถาบนัไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส”์ 
 โดยโอนเงนิเขา้บญัช ี  “อตุสาหกรรมพฒันามลูนิธิเพ่ือสถาบนัไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์”   เลขที่  003-2-66608-4 

ธนาคารไทยพาณิชย ์สาขาบางล าพู ประเภทออมทรพัย ์(กรณุาแฟกซห์ลกัฐานการโอนเงนิใหส้ถาบนัฯ ทราบดว้ย ที ่02-280-7273,280-7277) 
 

 

 
 

สอบถำมรำยละเอียดได้ที ่แผนกฝึกอบรมและจดักำรควำมรู ้คณุพรรณณัฐดา / คณุพชัรำภรณ์  / คณุณิชนา / คณุพรทิพย ์ 
 โทร. 02-280-7272 ต่อ 606,504,608,505  โทรสาร  02-280-7273 , 02-280-7277 

 

สถำบนัไฟฟ้ำและอิเลก็ทรอนิกส ์  57 อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม ชัน้ 6 ถนนพระสเุมร ุเขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200   

**สามารถเข้าไปด ูCourse Outline ได้ท่ี www.thaieei.com** 

ใบตอบรบัการเข้าร่วมฝึกอบรมใบตอบรบัการเข้าร่วมฝึกอบรม  //สมัมนาสมัมนา  

สถาบนัไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อยูภ่ายใตอุ้ตสาหกรรมพฒันามูลนิธิ เป็นองคก์รสถานสาธารณะกุศลล าดบัท่ี 333 ของประกาศกระทรวงการคลงัฯ 
ไดรั้บการยกเวน้ภาษีเงินไดต้ามมาตรา 47(7)(ข) จึงไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 
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