
 
 
 

การอบรมเชิงวิชาชีพเรื่อง 

“กลยุทธ์ควบคุมคณุภาพไฟฟ้าเพื่อความเชื่อถือได้และเพิ่มประสิทธิผล” 
ประจ ำปี 2564 

รุ่นที่ 1 :  วันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2564  เวลา 09.00-16.00 น.  
(เดิมก ำหนดวันท่ี 2 กรกฎำคม 2564) 

ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อำคำร วสท.  ซอยรำมค ำแหง 39 
จัดโดย  คณะกรรมกำรสำขำวิศวกรรมไฟฟ้ำ 

วิศวกรรมสถำนแห่งประเทศไทย ในพระบรมรำชูปถัมภ์ (วสท.) 
 
 

วัตถุประสงค ์
 ระบบก ำลังไฟฟ้ำในปัจจุบันมีควำมซับซ้อนมำกขึ้นและมีกำรจ่ำยไฟฟ้ำเป็นระยะทำงไกลที่มีผู้ใช้งำนเชื่อมต่อระบบ
ไฟฟ้ำกันมำก รวมทั้งกำรที่ระบบไฟฟ้ำมีผู้ใช้งำนจ ำนวนมำกและหลำกหลำยประเภททั้งงำนพำณิชยกรรม, อุตสำหกรรม, 
เกษตรกรรม และอ่ืนๆ ที่ได้น ำอุปกรณ์และเครื่องจักรที่มีผลต่อคุณภำพไฟฟ้ำจ ำนวนมำกมำใช้ ตลอดจนกำรใช้งำนใน
ระบบคอมพิวเตอร์และระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร (ICT) ท ำให้เกิดควำมบกพร่องและเกิดปัญหำขึ้นใน
ระบบไฟฟ้ำ เช่น แรงดันไฟฟ้ำผิดปกติ, รูปคลื่นไฟฟ้ำผิดเพ้ียน, คลื่นรบกวน ฯลฯ ซึ่งส่งผลให้เกิดปัญหำต่อกำรท ำงำน, 
กำรเก็บข้อมูล, กำรผลิต, กำรควบคุม, ควำมปลอดภัย, กำรสื่อสำร และกำรประหยัดพลังงำน 

วิศวกรรมสถำนแห่งประเทศไทย ในพระบรมรำชูปถัมภ์ (วสท.) จึงได้จัดอบรมแนวทำงในกำรควบคุมคุณภำพไฟฟ้ำ
อย่ำงมีประสิทธิผล ซึ่งเป็นกำรเพ่ิมควำมเชื่อถือได้ทำงไฟฟ้ำและเพ่ิมควำมมั่นคงทำงไฟฟ้ำ อีกทั้งยังเป็นกำรเพ่ิม
ประสิทธิภำพทำงไฟฟ้ำและท ำให้ค่ำไฟฟ้ำลดลง นอกจำกนี้ยังเป็นโอกำสที่ผู้เข้ำรับกำรอบรมจะได้แลกเปลี่ยนควำมรู้ใน
เรื่องคุณภำพไฟฟ้ำและกำรใช้งำนในระบบไฟฟ้ำอีกด้วย 

กำรอบรมครั้งนี้ประสงค์จะให้ควำมรู้ตั้งแต่พ้ืนฐำนของระบบไฟฟ้ำด้ำนคุณภำพไฟฟ้ำ จนถึงกำรประยุกต์ในกำร
แก้ปัญหำด้วยกำรน ำอุปกรณ์ควบคุมคุณภำพไฟฟ้ำต่ำงๆ มำใช้ตลอดจนวิธีกำรจัดท ำระบบไฟฟ้ำให้คุณภำพไฟฟ้ำ
เหมำะสมและลดควำมสูญเสียให้กับกำรใช้งำนในอำคำรส ำนักงำน, โรงงำน, โรงพยำบำล, โรงแรม, ธนำคำร, บริษัทด้ำน
กำรเงิน, บริษัทประกัน เป็นต้น ให้เกิดเสถียรภำพทำงไฟฟ้ำและเกิดประโยชน์ในกำรใช้งำนสูงสุด 
 

การอบรมนี้เหมาะส าหรับ 
1. วิศวกรและช่ำงเทคนิค 
2. ผู้ออกแบบ, ผู้จัดหำ, ผู้ติดตั้ง, ผู้ใช้งำน, ผู้ตรวจสอบและทดสอบงำนระบบ 
3. ผู้ประกอบกำร, ผู้ผลิต, ผู้จ ำหน่ำย 

 

PDU   9  หน่วย 



4. ผู้ท ำงำนเกี่ยวกับระบบไฟฟ้ำ, ระบบสนับสนุนคอมพิวเตอร์ และดำตำเซนเตอร์ 
5. ผู้สนใจทั่วไป, อำจำรย์, นักศึกษำ 
 

วิทยากร 
 

 รศ.ถำวร  อมตกติติ์   
-  รองศำสตรำจำรย์ สำขำวิศวกรรมไฟฟ้ำ มหำวิทยำลัยศรีปทุม 
-  ที่ปรึกษำคณะกรรมกำรสำขำวิศวกรรมไฟฟ้ำ วิศวกรรมสถำนแห่งประเทศไทย ในพระบรมรำชูปถัมภ์ 
-  ผู้เชี่ยวชำญกำรออกแบบ/ปรึกษำด้ำนคุณภำพไฟฟ้ำและระบบสนับสนุนคอมพิวเตอร์ 
-  ฯลฯ   

 รศ.ดร.กีรติ  ชยะกุลคีรี   
-  รองศำสตรำจำรย์ สำขำวิศวกรรมไฟฟ้ำ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำร ี
-  ที่ปรึกษำด้ำนพลังงำน โครงกำรชุบชีวิตธุรกิจไทย (ITB) กระทรวงอุตสำหกรรม 
-  ผู้เชี่ยวชำญด้ำนพลังงำน โครงกำรอนุรักษ์พลังงำนแบบมีส่วนร่วม กระทรวงพลังงำน 
-  ฯลฯ   
 

ก าหนดการ 

   รุ่นที่ 1 :  วันศุกร์ที่ 2 กรกฎาคม 2564           ยกเลิก 
   รุ่นที่ 1 :  วันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2564   

08.30-08.55 น. ลงทะเบียน 
08.55-09.00 น. พิธีเปิด  
 โดย   นำยลือชัย  ทองนิล, ประธำนคณะกรรมกำรสำขำวิศวกรรมไฟฟ้ำ วสท. 
09.00 - 12.00 น. คุณภาพไฟฟ้าและการแก้ปัญหาคุณภาพไฟฟ้า 

 -  สำเหตุและต้นเหตุของกำรเกิดปัญหำคณุภำพไฟฟ้ำ 
 -  โอกำสและควำมถ่ีที่เกิดปัญหำคุณภำพไฟฟ้ำ 
 -  กำรแก้ปัญหำคุณภำพไฟฟ้ำ 
 -  มำตรกำรควบคุมคุณภำพไฟฟ้ำเพ่ือควำมเชื่อถือได้ 
 วิทยากร  รศ.ถำวร  อมตกิตติ์  

12.00 - 13.00 น. พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน 
13.00 - 16.00 น. ผลของคุณภาพไฟฟ้าที่มีต่อประสิทธิภาพและการประหยัดค่าไฟฟ้า  

 -  ตัวแปรในกำรใช้พลังงำนไฟฟ้ำและกำรคิดค่ำไฟฟ้ำ 
 -  กำรตรวจวิเครำะห์กำรใช้พลังงำนไฟฟ้ำ 
 -  ผลของคุณภำพไฟฟ้ำต่อประสิทธิภำพกำรใช้พลังงำนไฟฟ้ำ 
 -  กำรประหยัดค่ำไฟฟ้ำจำกกำรควบคุมคุณภำพไฟฟ้ำ 
 วิทยากร  รศ.ดร.กีรติ  ชยะกุลคีรี  
 

หมายเหตุ:  พักดื่มชา-กาแฟ  เวลา 10.30.-10.45 น. และเวลา 14.30-14.45 น. 



ค่าลงทะเบียน 
รุ่นที่ 1 :  วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564   รุ่นที่ 1/64 จ่ำยภำยในวนัที่ 29 ตค.64 รุ่นที่ 1/64 จ่ำยหลังวันที่ 29 ตค.64 

 สมำชิก วสท.  2,500 บำท / คน 3,000 บำท / คน 

ข้ำรำชกำร/รัฐวิสำหกิจ/บุคคลทั่วไป 3,000 บำท / คน 3,500 บำท / คน 
 

หมายเหต ุ
1. รำคำนี้รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7%  แล้ว  และ วสท. ได้รับกำรยกเว้นกำรหักภำษี ณ ที่จ่ำย 3%   
2. รำคำนี้รวมค่ำเอกสำร/อำหำรกลำงวัน/อำหำรว่ำง/วุฒิบัตร 
3. ผู้เข้ำรับกำรอบรมไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 ของเวลำอบรมจะได้รับวุฒิบัตร 
4. กำรโอนเงิน  กรุณำน ำส่งหลักฐำนกำรช ำระเงนิ โดยระบุชื่อผู้เข้ำรับกำรอบรมและที่อยู่ในกำรออกบเสร็จรับเงิน  
 มำที่  Fax No. : 0-2184-4662 / E-mail:  eit@eit.or.th 
5. กรณีที่ท่ำนไม่สำมำรถเข้ำร่วมกำรอบรมได้ โปรดท าหนังสือแจ้งยกเลิกการอบรมล่วงหน้าก่อนการอบรม 
 โดยมีรายละเอียดการคืนเงินดังต่อไปน้ี 

 5.1 แจ้งยกเลิกก่อนวันจัดอบรม/สัมมนำ 30 วัน คืนเงินเต็มจ ำนวนของค่ำลงทะเบียน 
 5.2 แจ้งยกเลิกก่อนวันจัดอบรม/สัมมนำ 15 วัน คืนเงิน 80% ของค่ำลงทะเบียน 
 5.3 แจ้งยกเลิกก่อนวันจัดอบรม/สัมมนำ 7 วัน คืนเงิน 50% ของค่ำลงทะเบียน 
 5.4 แจ้งยกเลิกน้อยกว่ำ 7 วันก่อนวันจัดอบรม/สัมมนำ ไม่คืนค่ำลงทะเบียน 

       หมายเหต ุ: เว้นแต่มีเหตุจ ำเป็นซึ่งทำง วสท. จะพิจำรณำเป็นรำยๆ ไป และให้ถือผลกำรพิจำรณำเป็นที่สิ้นสุด 
6. กรณี วสท.ยกเลิกกำรอบรม/สัมมนำ/ดูงำนทั้งในและต่ำงประเทศเนื่องจำกสำเหตุใดก็ตำม วสท.จะคืนเงินให้เต็มจ ำนวน 
 

สิทธิประโยชน์ 
1. นิติบุคคล มีสิทธิยกเว้นภำษีเงินได้ สูงสุดถึง 100 % ของรำยจ่ำยค่ำลงทะเบียนเข้ำอบรม 
 (ทั้งนี้เป็นไปตำมพระรำชก ำหนด ออกตำมควำมในประมวลรัษฎำกรว่ำด้วยการยกเว้นรัษฎากร ฉบับที่ 437 พ.ศ. 2548) 
2. ถือเป็นกำรฝึกอบรมฝีมือแรงงำน ตามพระราชบัญญัติ ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2550  ซ่ึงก ำหนดให้ นำยจ้ำงที่มี
ลูกจ้ำงตั้งแต่ 100 คนขึ้นไป  ต้องจัดอบรมให้แก่ลูกจ้ำงไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 50 ของลูกจ้ำงทั้งหมด 
3. มีสิทธิ์รับหน่วยพัฒนำควำมรู้ (PDU) ตำมที่สภำวิศวกรให้กำรรับรอง เพื่อประโยชน์ในกำรสอบเลื่อนระดับเป็นสำมัญวิศวกร 
 และวิศวกรอำเซียน (AEC) 
 

การช าระเงิน 
เช็ค    สั่งจ่ำย  สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
โอนเงิน บัญชีเงินฝำก  ออมทรัพย์    ชื่อบัญชี  สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถัมภ์ 
-  ธนำคำรไทยพำณิชย์     สำขำ สภำกำชำดไทย    เลขที่บัญชี  045-2-03026-1 
-  ธนำคำรกรงุเทพ          สำขำ สุรวงศ ์ เลขที่บัญชี  147-4-32388-6 
-  ธนำคำรกรงุไทย           สำขำ จำมจุรีสแควร์ เลขที่บัญชี  162-0-09914-4 
 

สนใจติดต่อรายละเอียดได้ที ่
วิศวกรรมสถำนแห่งประเทศไทย ในพระบรมรำชูปถัมภ์  (ส ำนักงำนใหญ่) 

เลขท่ี 487 ซ.รำมค ำแหง 39 (ซอยเทพลีลำ) แขวงพลับพลำ เขตวังทองหลำง กรุงเทพฯ 10310  
โทรศัพท์ 0-2184-4600-9  ต่อ 521, 525 โทรสำร 0-2184-4662     E-Mail : eit@eit.or.th  ,    www.eit.or.th 

mailto:eit@eit.or.th


 

ใบสมัคร 

การอบรมเชิงวิชาชีพเรื่อง 

“กลยุทธ์ควบคุมคุณภาพไฟฟ้าเพ่ือความเชื่อถือได้และเพ่ิมประสิทธิผล” 
รุ่นที่ 1 :  วันที่ 2 กรกฎาคม 2564   *** ยกเลิก 

เลื่อนเป็น         รุ่นที่ 1 :  วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 
ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 อำคำร วสท.  ซอยรำมค ำแหง 39 

จัดโดย  คณะกรรมกำรสำขำวิศวกรรมไฟฟ้ำ 
วิศวกรรมสถำนแห่งประเทศไทย ในพระบรมรำชูปถัมภ์ (วสท.) 

ค่าลงทะเบียน 
รุ่นที ่1 : วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564   รุ่นที่ 1/64 จ่ำยภำยในวนัที่ 29 ตค.64 รุ่นที่ 1/64 จ่ำยภำยในวนัที่ 29 ตค.64 

 สมำชิก วสท.  2,500 บำท / คน 3,000 บำท / คน 

ข้ำรำชกำร/รัฐวิสำหกิจ/บุคคลทั่วไป 3,000 บำท / คน 3,500 บำท / คน 

กรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมการอบรมได ้
 โปรดท าหนังสือแจ้งยกเลิกการอบรมล่วงหน้าก่อนการอบรมโดยมีรายละเอียดการคืนเงินดงัต่อไปนี้ 

1) แจ้งยกเลิกก่อนวันจัดอบรม/สัมมนำ 30 วัน คืนเงินเต็มจ ำนวนของค่ำลงทะเบียน 
2) แจ้งยกเลิกก่อนวันจัดอบรม/สัมมนำ 15 วัน คืนเงิน 80% ของค่ำลงทะเบียน 
3) แจ้งยกเลิกก่อนวันจัดอบรม/สัมมนำ 7 วัน คืนเงิน 50% ของค่ำลงทะเบียน 
4) แจ้งยกเลิกน้อยกว่ำ 7 วันก่อนวันจัดอบรม/สัมมนำ ไม่คืนค่ำลงทะเบียน 

หมายเหตุ : เว้นแต่มีเหตุจ ำเป็นซึ่ง วสท. จะพิจำรณำเปน็รำยๆ ไป และให้ถือผลกำรพิจำรณำเปน็ที่สิน้สุด 
 

(กรุณาเขียนอักษรตัวบรรจง  เพื่อความถูกต้องของใบก ากับภาษี) 

ชื่อ   นำมสกุล  
เลขที่สมำชิก วสท.                           เลขที่สมำชิกสภำวิศวกร                               เลขที่ใบ กว.  
หน่วยงำน   
เลขที่    หมู่   อำคำร    ซอย   
ถนน  ต ำบล/แขวง   อ ำเภอ/เขต   
จังหวัด รหัสไปรษณีย ์  มือถือ :    
โทรศัพท์ :   โทรสำร  :    
e-mail  :  
เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี :   
ผู้ประสำนงำน :            โทรศัพท์                
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