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“แนวทางการออกแบบการ
ส่ องสว่ างภายในอาคาร” รุ่น 2
**กรุ ณากรอกรายละเอียดด้ วยตัวบรรจงเพือ่ ชั ดเจน
ชื่อ - นามสกุล_______________________
หน่วยงาน/บริ ษทั _____________________
เลขประจาตัวผูเ้ สี ยภาษี__________________
เลขที่_____อาคาร____________ชั้น_____
หมู่_____ซอย______ถนน____________
ตาบล/แขวง__________อาเภอ/เขต________
จังหวัด___________รหัสไปรษณี ย_์ _______
โทรศัพท์_____________โทรสาร________
มือถือ__________อีเมล์______________
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ส่ องสว่ างภายในอาคาร” รุ่น 2

การชาระเงิน
**เช็คขีดคร่ อมสัง่ จ่ายที่ “ สมาคมไฟฟ้ าแสงสว่างแห่งประเทศไทย ”
โอนเข้าบัญชี “สมาคมไฟฟ้ าแสงสว่างแห่ งประเทศไทย”
เลขที่ 092-1-06644-9 ธนาคารกรุ งไทย / บัญชีออมทรัพย์
สาขาย่อยการไฟฟ้ านครหลวง (เพลินจิต)
หรื อ เลขที่ 001-2-08323-0 ธนาคารธนชาต / บัญชีออมทรัพย์
สาขาสานักชิดลม
** กรุ ณาแนบใบสาเนาใบฝากมาพร้อมกับใบสมัคร
(การลงทะเบียนจะสมบูรณ์เมื่อมีการชาระเงินเรี ยบร้อยแล้ว)

สมาคมไฟฟ้าแสงสว่างแห่ งประเทศไทย
เลขที่ 487 ชั้น 3 อาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
ซอยรามคาแหง 39 ถนนรามคาแหง แขวงพลับพลา
เขตวังทองหลาง กรุ งเทพฯ 10310
เลขประจาตัวผูเ้ สี ยภาษี 099-3-00018873-0
โทรศัพท์ 02-935-6905 โทรสาร 02-935-6569
E-mail : TIEA_association@hotmail.com
E-mail : tiea2530@gmail.com
www.tieathai.org

ว ันเสาร์ท ี่ 13 พฤษภาคม 2560
เวลา 10.00-14.45 น.
ณ ห้อง Jupiter 10
ิ ค้าและการประชุม อิมแพ็ค
ศูนย์แสดงสน
เมืองทองธานี
จ ัดโดย
สมาคมไฟฟ้าแสงสว่างแห่งประเทศไทย
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วันเสาร์ท ี่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
ณ ห ้อง Jupiter 10
ิ ค ้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี
ศูนย์แสดงสน

ผู้เข้ าอบรม
ผู ้ที่ ต้ อ งการเพิ่ ม องค์ ค วามรู ้ ท างเทคนิ ค เชิ ง ลึ ก
เกี่ยวกับแนวทางการออกแบบการส่ องสว่างภายในอาคาร
เพื่อนาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างถูกต้อง

สมาคมไฟฟ้ าแสงสว่างแห่ งประเทศไทย จึงจัดให้
มีการอบรมสร้ างความรู ้ ความเข้าใจเนื้ อหาภายในคู่มือนี้
เพื่อที่ผเู ้ ข้าร่ วมอบรมจะสามารถนาความรู ้น้ ี ไปใช้ได้อย่าง
ถูกต้อง

วันเสาร์ ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
09.30 - 10.00 น. ลงทะเบียน
10.00 - 10.45 น. แนวทางการออกแบบการส่ อง
สว่างภายในอาคารและเกณฑ์ต่าง ๆ

วัตถุประสงค์

หลักการและเหตุผล
แสงสว่างที่ดีถือเป็ นสิ่ งจาเป็ นเพื่อให้คนเราสามารถ
มองเห็ น ได้อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และมี ค วามสบายตา
อย่างไรก็ตาม ในพื้นที่ ต่างๆซึ่ ง มี ก ารใช้ง านแตกต่ างกัน
ย่อมต้องการสภาพแสงที่ แตกต่า งกัน สมาคมไฟฟ้ าแสง
สว่างแห่ งประเทศไทยจึงจัดทาคู่มือการออกแบบการส่ อง
สว่างภายในอาคารขึ้น เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการออกแบบ
การส่ องสว่าง โดยค านึ งถึ ง เกณฑ์ท้ งั ในเชิ ง คุ ณภาพและ
ปริ มาณ เพื่ อ ให้ ไ ด้ ส ภาพแวดล้ อ มการส่ องสว่ า งที่
เหมาะสมกับพื้นที่ใช้สอยลักษณะต่างๆ โดยคู่มือนี้ จะใช้
ทดแทนเอกสารเดิ มคื อ TIEA - GD 002 “ข้อแนะนาการ
ส่ องสว่างสาหรั บ ห้องที่ มีจอคอมพิ วเตอร์ ” และ TIEA –
GD 004 “ข้อแนะนาระดับ ความส่ องสว่างภายในอาคาร
ของประเทศไทย”

กาหนดการ

เพื่อให้ผเู้ ข้าอบรมทราบถึ ง แนวทางการออกแบบการ
ส่ องสว่างภายในอาคาร ด้านเทคนิคและหลักเกณฑ์ต่างๆ

10.45-11.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง
11.00 - 11.45 น. แนวทางการออกแบบการส่ องสว่าง
ภายในอาคารและเกณฑ์ต่างๆ (ต่อ)
11.45-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

อัตราค่ าลงทะเบียน

13.00 - 13.45 น. สาธิ ตวิธีการออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์
13.45-14.45 น. กรณี ศึกษา (ถาม-ตอบ)

ก่อนวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2560


สมาชิก

ราคา 800

บาท



บุคคลทัว่ ไป

ราคา 1,000 บาท

* หมายเหตุ ได้รับหนังสื อคู่มือ แนว
ทางการออกแบบการส่ องสว่างภายใน
อาคาร ราคา 500 บาท จานวน 1 เล่ม
(ฟรี )

** หมายเหตุ ราคานี้ได้รวมภาษีมูลค่าเพิม่ 7 % ไว้แล้ว และ
TIEA ได้รับการยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3 %

วิทยากร
คุณวีรพล เอาทารย์สกุล
เลขาธิ การ สมาคมไฟฟ้ าแสงสว่างแห่งประเทศไทย
ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่
คุณทศพร แดนมะตาม
โทรศัพท์ 02-935-6905 โทรสาร 02-935-6569
www.tieathai.org
E-mail :TIEA_association@hotmail.com,
tiea2530@gmail.com

