
 

 

การอบรมเรื่อง 

การลดก าลังไฟฟ้าสูญเสียและความเสียหายในระบบไฟฟ้า 
อันเนื่องจากปัญหาคุณภาพก าลังไฟฟ้าและกรณีศึกษา                
วันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2563  ณ ห้องประชุม อาคาร วสท. 

จัดโดย  สถาบันวิศวพัฒน์  วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์  (วสท.) 
 

หลักการและเหตุผล 
  ปัจจุบันปัญหาคุณภาพไฟฟ้านับเป็นสาเหตุส าคัญท่ีท าให้เกิดความผิดปกติ ก าลังงานสูญเสียและลดทอนพิกัดในการใช้

งานระบบไฟฟ้าตลอดจนท าให้เกิดความเสียหายกับเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ในระบบ เน่ืองจากมีการปรับปรุงและติดต้ัง
อุปกรณ์ไฟฟ้าและเคร่ืองจักรสมัยใหม่ท่ีควบคุมหรือท างานด้วยวงจรอิเล็กทรอนิกส์ก าลังท่ีสร้างปัญหาคุณภาพไฟฟ้าเป็น
จ านวนมาก ความรู้ความเข้าใจพ้ืนฐานด้านคุณภาพไฟฟ้าได้มีการเผยแพร่จากหลายหน่วยงานให้แก่ผู้รับผิดชอบด้านไฟฟ้าท่ี
เก่ียวข้อง อย่างไรก็ตามส าหรับผู้ท่ีต้องการข้อมูลเชิงลึกของปัญหาท่ีเกิดข้ึน ตัวอย่างปัญหา การแก้ไขด้วยเทคนิคและ
วิธีการท่ีเหมาะสมตลอดจนผลท่ีเกิดข้ึนหลังการปรับปรุงแก้ไขยังมีจ าเป็นเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหา การอบรม
น้ีจะเน้นการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาในเชิงปฏิบัติจากประสบการณ์โดยตรงของวิทยากรเพ่ือตอบข้อสงสัยต่างๆให้แก่ผู้
ร่วมอบรม 
 

วัตถุประสงค์และเป้าหมาย 
- เพื่อความเขา้ใจขอ้มลูและข้อบงัคับที่ใช้อา้งอิงจากหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งปัจจุบนัภายในประเทศ 
- เพื่อความเขา้ใจปญัหาขอ้ขอ้งใจด้านปญัหาคณุภาพก าลังไฟฟ้าทีเ่กี่ยวขอ้งกับปัญหาความเสยีหายการท างานผิดพลาด ความ

ร้อนสูงผิดปกติ ของเครือ่งจักรและระบบไฟฟ้า ตลอดจนคา่ไฟฟ้าทีสู่ญเสยีโดยไมเ่กดิประโยชน์ 
- ข้อมลูภาพถ่าย ผลการตรวจวดัและวิเคราะห์จากเหตุการณ์จรงิที่เกิดขึ้นในอาคารและกลุม่โรงงานอตุสาหกรรมประเภท

ต่างๆภายในประเทศ 
- เพื่อเปน็ขอ้มลูในการวางแผนจดัหา ก าหนดรายละเอียดดา้นเทคนคิของเครื่องจกัรและอปุกรณ์ระบบไฟฟ้า ทีจ่ะไมส่รา้ง

ปัญหาคณุภาพไฟฟ้าในอนาคต 
- เพื่อเปน็แนวทางในการประเมณิความเสีย่ง ความสญูเสีย เพือ่วางแผนเลอืกวิธกีารแก้ไขทีถ่กูต้องและคุ้มค่าในการลงทนุ 
 

กลุ่มเป้าหมาย :    วิศวกรไฟฟ้า ฝา่ยซ่อมบ ารงุ ผูจ้ัดการโรงงาน ผูร้ับผิดชอบดา้นพลงังาน  
 ฝ่ายจัดซื้อด้านอปุกรณไ์ฟฟ้าและเทคโนโลยี 

รูปแบบการอบรม :  บรรยาย ถาม-ตอบ workshop กรณศีึกษาปัญหาด้านคณุภาพไฟฟ้าที่เกี่ยวขอ้งกับงานทีผู่้รบัการอบรม
  รับผดิชอบหรอิตอ้งการค าตอบแนวทางการจดัการปัญหา 
 

PDU 9 หน่วย 

รุ่นที่ 4 



วิทยากร 

    ผศ.ดร. อิษฎา บุญญาอรุณเนตร 
    High vocational certificate, Electronic (RMIT/BTC) 
    BEE. Electronic and telecommunication (KMITT) 
    MEE. Power Electronic (NIT, Japan) 
    DEE.  Power Electronic (NIT, Japan) 
 

ก าหนดการ   

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียนรับเอกสาร 
09.00 – 16.00 น. บรรยายหัวข้อ 

- การวิเคราะห์และการจัดการจากข้อมูลใบเรียกเก็บค่าไฟฟ้า 
- คุณลักษณะของแรงดันและกระแสไฟฟ้าในอุดมคติท่ีมีก าลังไฟฟ้าสูญเสียต่ าสุด 
- คุณลักษณะการใช้ก าลังไฟฟ้าและปัญหาท่ีเกิดข้ึนของโหลดและเคร่ืองจักรชนิดต่างๆท่ีมีใช้ใน

ระบบไฟฟ้าอาคารและอุตสาหกรรมต่างๆ ตลอดจนปัญหาและความเสียหายต่อเน่ืองท่ีเกิดข้ึน
ตามมา 

- การประเมิณ ค านวณ ก าลังไฟฟ้าสูญเสียท่ีเกิดข้ึนเน่ืองจากปัญหาคุณภาพไฟฟ้าในระบบไฟฟ้า 
และการประเมิณความเส่ียงท่ีเกิดข้ึน 

- การก าหนดความต้องการและเป้าหมายการปรับปรุงท่ีสอดคล้องกับทรัพยากร และ
เทคโนโลยีท่ีมีในปัจจุบัน 

- ข้ันตอนการด าเนินงาน ตลอดจนการประเมิณผลส าเร็จ 
- กรณีศึกษา การวิเคราะห์สาเหตุปัญหา ผลกระทบและความเสียหาย แนวทางการแก้ไข

ปรับปรุง และผลหลังการปรับปรุง 
- สรุป การการถาม-ตอบข้อสงสัย 

หมายเหตุ   พักรับประทานอาหารวา่ง 10.30-10.45 น.  และ 14.45-15.00 น. พกัรบัประทานอาหารกลางวนั 12.00-13.00 น. 
******************************************* 

 

ข้อปฏิบัติกรณีการยกเลิก อบรม สัมมนา ศกึษาดูงาน ทัง้ในและตา่งประเทศ และได้ช าระเงนิค่าลงทะเบียนก่อนล่วงหนา้ ดังนี้ 

  กรณ ีวสท. เป็นผู้ยกเลิกเนือ่งจากเหตุใดก็ตาม จะคืนเงินให้กับลูกค้าเต็มจ านวน 

  กรณลีูกคา้ได้ลงทะเบียน (ช าระเงนิแลว้) แจ้งยกเลิกเนื่องจากเหตุใดก็ตามขอใหถ้ือปฏบัิตดิังตอ่ไปน้ี 

 แจง้ยกเลกิก่อนวันจัด อบรม สัมมนา ดูงาน  33 วัน  คืนเงินให้เต็มจ านวนของค่าลงทะเบียน 

 แจง้ยกเลกิก่อนวันจัด อบรม สัมมนา ดูงาน  15 วัน  คืนเงินให้ 03 % ของค่าลงทะเบียน 

 แจง้ยกเลกิก่อนวันจัด อบรม สัมมนา ดูงาน   7 วัน  คืนเงินให้ 03 % ของค่าลงทะเบียน 

 แจง้ยกเลกิก่อนวันจัด อบรม สัมมนา ดูงาน   3 วัน  หรอืเายในวันจัดงาน ไมค่ืนค่าลงทะเบียน 
  



  -ใบสมัคร- การอบรมเร่ือง 

การลดก าลงัไฟฟ้าสูญเสียและความเสียหายในระบบไฟฟ้า  
อันเนื่องจากปัญหาคุณภาพก าลงัไฟฟ้าและกรณีศึกษา    รุ่นท่ี 4 

วันพฤหัสบดีท่ี 11 มีนาคม พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุม อาคาร วสท. 
จัดโดย   สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ 

 
ที่อยู ่(หนว่ยงาน/บรษิัท) ............................................................................   

เลขที ่............ หมู่ที ่.............. อาคาร  .......................  ซอย   .......................  

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

จังหวัด .......................  รหสัไปรษณยี ์.................... โทรศัพท ์............................  

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

ผู้ประสานงานโดย .................................  โทรศพัท์   ......................................  

เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษ ี ..............................   ส านกังานใหญ่    สาขา ....................  

ขอส ารองรายช่ือเข้าร่วมอบรมดังต่อไปน้ี (กรุณาเขียนชือ่-นามสกลุตวับรรจง เพื่อความถกูตอ้งของวุฒบิัตร) 

1)  ชื่อ – นามสกุล   ..............................................................................  เลขที่สมาชิก วสท.  ..........................................  

2)  ชื่อ – นามสกุล   ..............................................................................  เลขที่สมาชิก วสท.  ..........................................  

อัตราค่าลงทะเบียน 
 สมาชิก วสท./นศ.ป.ตรี    2,500  บาท/ท่าน  
 ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ    3,000  บาท/ท่าน  
 บุคคลท่ัวไป      3,500  บาท/ท่าน  

(อัตรานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, ค่าอาหารกลางวัน, อาหารว่าง, เอกสารประกอบบรรยาย และ วสท.ได้รับการยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%) 
 

การช าระเงิน 
เช็ค        สั่งจา่ยสมาคมวศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ 
โอนเงนิ  เข้าบัญชีเงินฝากออมทรพัยข์อง สมาคมวศิวกรรมสถานแหง่ประเทศไทยฯ   

 ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาสีแ่ยกศรีวรา เลขที่ 140-2-30221-6  
 ธนาคารกรุงเทพ  สาขาสรุวงศ์  เลขที่ 147-4-32388-6 

กรณีโอนเงินเงินเข้าบัญชีธนาคาร กรุณาแฟกซ์หลักฐานการช าระเงิน พร้อมระบุชื่อผู้เข้าอบรมที่อยู่ในการออกใบเสร็จส่งมาท่ี 0-2184-4662 
หรือส่งมาที่  Email มาที่ supannee@eit.or.th  

 
 

สนใจเข้ารับการอบรมหรือต้องการข้อมูลเพิม่เติมติดต่อ คณุสพุรรณยี์ แสนภกัดี 
Tel:(02)184-4600 ถึง 9 ต่อ 538  FAX:(02)184-4662 

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