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หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าท้ังท่ีเข้าข่ายเป็นงานวิศวกรรมควบคุมตามพระราชบัญญัติ
วิศวกรและไม่เข้าข่ายเป็นงานวิศวกรรมควบคุมจํานวนมากท่ีไม่ได้ถือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ สาขา
วิศวกรรมไฟฟ้า ประกอบกับกระทรวงแรงงานได้ประกาศให้สาขาอาชีพช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์ เฉพาะสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคารเป็นอาชีพท่ีอาจเป็นอันตรายต่อสาธารณะ ผู้ประกอบอาชีพ
ต้องได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพัฒนาเพ่ือแรงงาน  
 เพ่ือให้ผู้ประกอบอาชีพช่างไฟฟ้าและวิศวกรไฟฟ้าท่ียังไม่ได้ถือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ มีความ
ตระหนักถึงความสําคัญและความปลอดภัยในการประกอบวิชาชีพฯ อีกท้ังเป็นการเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจ
ทักษะในการทํางานจึงเห็นควรให้มีการจัดอบรมพ้ืนฐานความรู้ด้านวิศวกรรมไฟฟ้า (กําลัง) เพ่ือเตรียมความ
พร้อมสําหรับการขอใบอนุญาตภาคีวิศวกรพิเศษจากสภาวิศวกร 
 

วัตถุประสงค์ 
1.เพ่ือแนะแนวการเตรียมความพร้อมในการขอใบอนุญาตภาคีวิศวกรพิเศษ 
2.เพ่ือทบทวนความรู้พ้ืนฐานด้านวิศวกรรมไฟฟ้า 
3.เพ่ือให้เข้าใจหลักความปลอดภัยในการทํางานกับไฟฟ้า 
4.เพ่ือให้ทราบถึงกฎหมายความปลอดภัยในการทํางาน 
5.เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยทางไฟฟ้าต่อสาธารณะ 
 

ผู้ที่ควรเข้าอบรม 
ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า ช่างไฟฟ้า วิศวกรไฟฟ้าและผู้ท่ีสนใจ 

 
วิทยากร 

วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 
 นายชัชวาลย์    คุณค้ําชู 
 -  กรรมการสภาวิศวกร สมัยที่ 6 
 ผศ.ชายชาญ  โพธิสาร 
 -  อาจารย์ประจําภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหาร 
     ลาดกระบัง 
 -  เลขาธิการ สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาเครื่องกลและไฟฟ้าไทย 
วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 
ผศ.ชายชาญ  โพธิสาร 
 -  อาจารย์ประจําภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหาร 
     ลาดกระบัง 
 -  เลขาธิการ สมาคมวิศวกรท่ีปรึกษาเครื่องกลและไฟฟ้าไทย 
ผศ.สําเริง ฮินท่าไม้ 
 -  ประธานกรรมการวิชาการ สมาคมเครื่องกําเนิดไฟฟ้าไทย 
 -  อุปนายก สมาคมผู้ตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร 
วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 
ผศ.สําเริง ฮินท่าไม้ 
 -  ประธานกรรมการวิชาการ สมาคมเครื่องกําเนิดไฟฟ้าไทย 
 -  อุปนายก สมาคมผู้ตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร 
นายวิเชียร  บุษยบัณฑูร 
 -  กรรมการที่ปรึกษา สมาคมผู้ตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร 
 -  กรรมการจรรยาบรรณ สภาวิศวกร 



กําหนดการหลักสูตร 
พื้นฐานความรู้วิศวกรรมไฟฟ้า เพื่อเตรียมความพร้อมสําหรับ 

การขอรับใบอนุญาต ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ 
วันที่ 15 – 17 กุมภาพันธ์ 2560 (วันพุธ – วันศุกร)์ 

วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 
08.00 น. - 09.00 น. ลงทะเบียน 
09.00 น. - 09.10 น.  ประธานกล่าวเปิด 
    นายวสวัตต์ิ กฤษศิริธีรภาคย์ นายกสมาคมผู้ตรวจสอบและบริหาร  
    ความปลอดภัยอาคาร 
09.10 น. - 10.30 น.  การขอรับใบอนุญาตภาคีวิศวกรพิเศษ  
    วิทยากรโดย : นายชัชวาลย์ คุณคํ้าชู 
10.30 น. - 10.45 น.  พักทานอาหารว่าง   
10.45 น. - 12.00 น.  การขอรับใบอนุญาตภาคีวิศวกรพิเศษ (ต่อ)  
    วิทยากรโดย : นายชัชวาลย์ คุณคํ้าชู 
12.00 น. - 13.00 น.  พักรบัประทานอาหาร    
13.00 น. - 14.30 น.  พ้ืนฐานระบบไฟฟ้า 
    วิทยากรโดย : ผศ.ชายชาญ  โพธิสาร 
14.30 น. - 14.45 น.  พักทานอาหารว่าง 
14.45 น. - 16.00 น.  การต่อลงดิน 
    วิทยากรโดย : ผศ.ชายชาญ  โพธิสาร 
วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 
09.00 น. - 10.30 น.  การเลือกขนาดสายไฟฟ้า 
    วิทยากรโดย : ผศ.ชายชาญ  โพธิสาร 
10.30 น. - 10.45 น.  พักทานอาหารว่าง 
10.45 น. - 12.00 น.  การเลือกอุปกรณ์ป้องกันระบบไฟฟ้า 
    วิทยากรโดย : ผศ.ชายชาญ  โพธิสาร 
12.00 น. - 13.00 น.  พักรับประทานอาหาร 
13.00 น. - 14.30 น.  การตรวจสอบ ทดสอบระบบไฟฟ้า 
    วิทยากร โดย : ผศ.สําเริง ฮินท่าไม้   
14.30 น. - 14.45 น.  พักทานอาหารว่าง  
14.45 น. - 16.00 น.  การตรวจสอบ ทดสอบระบบไฟฟ้า (ต่อ) 
    วิทยากร โดย : ผศ.สําเริง ฮินท่าไม้  
วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 
09.00 น. - 10.30 น.  การตรวจสอบ ทดสอบระบบไฟฟ้า (ต่อ) 
    วิทยากรโดย : ผศ.สําเริง ฮินท่าไม้ 
10.30 น. - 10.45 น.  พักทานอาหารว่าง 
10.45 น. - 12.00 น.  กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
    วิทยากรโดย : นายวิเชียร บุษยบัณฑูร 
12.00 น. - 13.00 น.  พักรับประทานอาหาร 
13.00 น. - 14.30 น.  มาตรฐานวิชาชีพวิศวกรรม กฎหมายความปลอดภัย     
14.30 น. - 14.45 น.  พักทานอาหารว่าง 
14.45 น. - 15.00 น.  การกรอกแบบฟอร์มและการเขียนผลงานเพ่ือขอใบอนุญาต  
    วิทยากรโดย : นายวิเชียร บุษยบัณฑูร 
15.00 น. - 16.00 น.  ถาม-ตอบ 



 
ใบสมัครการอบรมเรื่อง 

พื้นฐานความรู้วิศวกรรมไฟฟ้า เพื่อเตรียมความพร้อม 
สําหรับการขอรับใบอนญุาต ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ 

** กรุณาเขียน ชื่อ – นามสกุล ตัวบรรจงเพื่อความถูกต้องของวุฒิบัตร ** 
ชื่อ – นามสกุล (นาย/นาง/นางสาว)...................................................................................... 
เลขท่ีสมาชิก (BSA) ..................................... เลขท่ีสมาชิกสภาวิศวกร................................... 
โทรศัพท์ …………………………………Email………….……………….…………………….. 
ที่อยู่ออกใบเสร็จ(บริษัท/หน่วยงาน) ………………………..………………….………………… 
เลขท่ี........................หมู่ที่.........................อาคาร............................................................... 
ซอย.............................................................ถนน.............................................................. 
ตําบล/แขวง ........................................... อาํเภอ/เขต ........................................................ 
จังหวัด............................................... รหัสไปรษณีย์.......................................................... 
เลขประจําตัวผู้เสียภาษี....................................................................................................... 
ค่าลงทะเบียน 
ชําระภายในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560   ชําระหลังวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 

 สมาชิกสมาคม BSA  4,500 บาท  สมาชิกสมาคม BSA  5,000 บาท  

 บุคคลทั่วไป      5,000 บาท  บุคคลทั่วไป      5,500 บาท 

ราคาดังกล่าวรวมภาษี 7% เรียบร้อยแล้ว สามารถหัก ณ ที่จ่ายได้ 

การชําระเงิน 

- เงินสด ที่สมาคมผู้ตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร 
- เงินโอน ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาส่ีแยกศรีวรา ชื่อบัญชี “สมาคมผู้ตรวจสอบและบริหารความ

ปลอดภัยอาคาร” เลขท่ีบัญชี 140-2-35560-9 พร้อมส่งสําเนามาที่ bsa.siwawut@gmail.com / 
bsa.janjira@gmail.com โทรสาร : 0-2184-4613 

- เช็ค ส่งจ่ายในนาม “สมาคมผู้ตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร” 

* สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณศิวาวุธ / คุณจันทร์จิรา โทร : 0-2184-4612, 08-5044-6144 * 

 

ผู้เข้าอบรมจะได้รับ : 
1.  เอกสารประกอบการบรรยาย 
2.  นับหน่วยพัฒนา (PDU) เพื่อทํากิจกรรม CPD ได้ 27 หน่วย 
3.  วุฒิบัตร  

 
หมายเหตุ : สมาคมสงวนสิทธ์ิยกเลิกหรือเล่ือนจัดอบรม หากผู้เข้าร่วมอบรมมีจํานวนไม่ถึง  
       จุดคุ้มทุน 

 


