
 
 
 

การอบรมเชิงวิชาชีพเรื่อง 

“กลยุทธ์ควบคุมคณุภาพไฟฟ้าเพื่อความเชื่อถือได้และเพิ่มประสิทธิผล” 
วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2565  เวลา 09.00-16.00 น.  

ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคาร วสท.  ซอยรามค าแหง 39 
จัดโดย  คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) 
 
 

วัตถุประสงค ์
 ระบบก าลังไฟฟ้าในปัจจุบันมีความซับซ้อนมากขึ้นและมีการจ่ายไฟฟ้าเป็นระยะทางไกลที่มีผู้ใช้งานเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า
กันมาก รวมทั้งการที่ระบบไฟฟ้ามีผู้ ใช้งานจ านวนมากและหลากหลายประเภททั้งงานพาณิชยกรรม, อุตสาหกรรม, 
เกษตรกรรม และอ่ืนๆ ที่ได้น าอุปกรณ์และเครื่องจักรที่มีผลต่อคุณภาพไฟฟ้าจ านวนมากมาใช้ ตลอดจนการใช้งานในระบบ
คอมพิวเตอร์และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ท าให้เกิดความบกพร่องและเกิดปัญหาขึ้นในระบบไฟฟ้า 
เช่น แรงดันไฟฟ้าผิดปกติ, รูปคลื่นไฟฟ้าผิดเพ้ียน, คลื่นรบกวน ฯลฯ ซึ่งส่งผลให้เกิดปัญหาต่อการท างาน, การเก็บข้อมูล, การ
ผลิต, การควบคุม, ความปลอดภัย, การสื่อสาร และการประหยัดพลังงาน 
 

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) จึงได้จัดอบรมแนวทางในการควบคุมคุณภาพไฟฟ้าอย่างมี
ประสิทธิผล ซึ่งเป็นการเพ่ิมความเชื่อถือได้ทางไฟฟ้าและเพ่ิมความมั่นคงทางไฟฟ้า อีกทั้งยังเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพทาง
ไฟฟ้าและท าให้ค่าไฟฟ้าลดลง นอกจากนี้ยังเป็นโอกาสที่ผู้เข้ารับการอบรมจะได้แลกเปลี่ยนความรู้ในเรื่องคุณภาพไฟฟ้าและ
การใช้งานในระบบไฟฟ้าอีกดว้ย 

 

การอบรมครั้งนี้ประสงค์จะให้ความรู้ตั้งแต่พ้ืนฐานของระบบไฟฟ้าด้านคุณภาพไฟฟ้า จนถึงการประยุกต์ในการแก้ปัญหา
ด้วยการน าอุปกรณ์ควบคุมคุณภาพไฟฟ้าต่างๆ มาใช้ตลอดจนวิธีการจัดท าระบบไฟฟ้าให้คุณภาพไฟฟ้าเหมาะสมและลดความ
สูญเสียให้กับการใช้งานในอาคารส านักงาน, โรงงาน, โรงพยาบาล, โรงแรม, ธนาคาร, บริษัทด้านการเงิน, บริษัทประกัน เป็น
ต้น ให้เกิดเสถียรภาพทางไฟฟ้าและเกิดประโยชน์ในการใช้งานสูงสุด 
 

การอบรมนี้เหมาะส าหรับ 
1. วิศวกรและช่างเทคนิค 
2. ผู้ออกแบบ, ผู้จัดหา, ผู้ติดตั้ง, ผู้ใช้งาน, ผู้ตรวจสอบและทดสอบงานระบบ 
3. ผู้ประกอบการ, ผู้ผลิต, ผู้จ าหน่าย 
4. ผู้ท างานเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า, ระบบสนับสนุนคอมพิวเตอร์ และดาตาเซนเตอร์ 
5. ผู้สนใจทั่วไป, อาจารย์, นักศึกษา 
 

PDU 9 หน่วย 



วิทยากร 
 

 รศ.ถาวร  อมตกติติ์   
-  รองศาสตราจารย์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
-  ที่ปรึกษาคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
-  ผู้เชี่ยวชาญการออกแบบ/ปรึกษาด้านคุณภาพไฟฟ้าและระบบสนับสนุนคอมพิวเตอร์ 
-  ฯลฯ   

 รศ.ดร.กีรติ  ชยะกุลคีรี   
-  รองศาสตราจารย์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
-  ที่ปรึกษาด้านพลังงาน โครงการชุบชีวิตธุรกิจไทย (ITB) กระทรวงอุตสาหกรรม 
-  ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงาน โครงการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วม กระทรวงพลังงาน 
-  ฯลฯ   
 

ก าหนดการ 
08.30-08.55 น. ลงทะเบียน 
08.55-09.00 น. พิธีเปิด  
 โดย   นายลือชัย  ทองนิล, ประธานคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วสท. 
09.00 - 12.00 น. คุณภาพไฟฟ้าและการแก้ปัญหาคุณภาพไฟฟ้า 

 -  สาเหตุและต้นเหตุของการเกิดปัญหาคุณภาพไฟฟ้า 
 -  โอกาสและความถ่ีที่เกิดปัญหาคุณภาพไฟฟ้า 
 -  การแก้ปัญหาคุณภาพไฟฟ้า 
 -  มาตรการควบคุมคุณภาพไฟฟ้าเพ่ือความเชื่อถือได้ 
 วิทยากร  รศ.ถาวร  อมตกิตติ์  

12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 - 16.00 น. ผลของคุณภาพไฟฟ้าที่มีต่อประสิทธิภาพและการประหยัดค่าไฟฟ้า  

 -  ตัวแปรในการใช้พลังงานไฟฟ้าและการคิดค่าไฟฟ้า 
 -  การตรวจวิเคราะห์การใช้พลังงานไฟฟ้า 
 -  ผลของคุณภาพไฟฟ้าต่อประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้า 
 -  การประหยัดค่าไฟฟ้าจากการควบคุมคุณภาพไฟฟ้า 
 วิทยากร  รศ.ดร.กีรติ  ชยะกุลคีรี  
 

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

ค่าลงทะเบียน 
วันที่ 1 กรกฎาคม    ภายในวันที่ 23 มิถุนายน 2565 จ่ายหลังวนัที่ 23 มิถุนายน 2565 

 สมาชิก วสท.  2,500 บาท / คน 3,000 บาท / คน 

ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ/บุคคลทั่วไป 3,000 บาท / คน 3,500 บาท / คน 
 



หมายเหตุ 
1. ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  แล้ว  และ วสท. ได้รับการยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%   
2. ราคานี้รวมค่าเอกสาร/อาหารกลางวัน/อาหารว่าง/วุฒิบัตร 
3. ผู้เข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาอบรมจะได้รับวุฒิบัตร 
4. การโอนเงิน  กรุณาน าส่งหลักฐานการช าระเงนิ โดยระบุชื่อผู้เข้ารับการอบรมและที่อยู่ในการออกบเสร็จรับเงิน  
 มาที่  Fax No. : 0-2184-4662 / E-mail:  eit@eit.or.th 
5. กรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมการอบรมได้ โปรดท าหนังสือแจ้งยกเลิกการอบรมล่วงหน้าก่อนการอบรม 
 โดยมีรายละเอียดการคืนเงินดังต่อไปน้ี 

 5.1 แจ้งยกเลิกก่อนวันจัดอบรม/สัมมนา 30 วัน คืนเงินเต็มจ านวนของค่าลงทะเบียน 
 5.2 แจ้งยกเลิกก่อนวันจัดอบรม/สัมมนา 15 วัน คืนเงิน 80% ของค่าลงทะเบียน 
 5.3 แจ้งยกเลิกก่อนวันจัดอบรม/สัมมนา 7 วัน คืนเงิน 50% ของค่าลงทะเบียน 
 5.4 แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 7 วันก่อนวันจัดอบรม/สัมมนา ไม่คืนค่าลงทะเบียน 

       หมายเหต ุ: เว้นแต่มีเหตุจ าเป็นซึ่งทาง วสท. จะพิจารณาเป็นรายๆ ไป และให้ถือผลการพิจารณาเป็นที่สิ้นสุด 
6. กรณี วสท.ยกเลิกการอบรม/สัมมนา/ดูงานทั้งในและต่างประเทศเนื่องจากสาเหตุใดก็ตาม วสท.จะคืนเงินให้เต็มจ านวน 
 

สิทธิประโยชน์ 
1. นิติบุคคล มีสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ สูงสุดถึง 100 % ของรายจ่ายค่าลงทะเบียนเข้าอบรม 
 (ทั้งนี้เป็นไปตามพระราชก าหนด ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ฉบับที่ 437 พ.ศ. 2548) 
2. ถือเป็นการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน ตามพระราชบัญญัติ ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2550  ซ่ึงก าหนดให้ น า ย จ้ า ง ที่ มี
ลูกจ้างตั้งแต่ 100 คนขึ้นไป  ต้องจัดอบรมให้แก่ลูกจ้างไม่ต่ ากว่าร้อยละ 50 ของลูกจ้างทั้งหมด 
3. มีสิทธิ์รับหน่วยพัฒนาความรู้ (PDU) ตามที่สภาวิศวกรให้การรับรอง เพื่อประโยชน์ในการสอบเลื่อนระดับเป็นสามัญวิศวกร  แ ล ะ
วิศวกรอาเซียน (AEC) 
 

การช าระเงิน 
เช็ค    สั่งจ่าย  สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
โอนเงิน บัญชีเงินฝาก  ออมทรัพย์    ชื่อบัญชี  สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถัมภ์ 
-  ธนาคารไทยพาณิชย์     สาขา สภากาชาดไทย    เลขที่บัญชี  045-2-03026-1 
-  ธนาคารกรงุเทพ          สาขา สุรวงศ ์ เลขที่บัญชี  147-4-32388-6 
-  ธนาคารกรงุไทย           สาขา จามจุรีสแควร์ เลขที่บัญชี  162-0-09914-4 
 
 
 
 
 

 
 

สนใจติดต่อรายละเอียดได้ที ่
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  (ส านักงานใหญ่) 

เลขท่ี 487 ซ.รามค าแหง 39 (ซอยเทพลีลา) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310  
โทรศัพท์ 0-2184-4600-9  ต่อ 521, 525 โทรสาร 0-2184-4662     E-Mail : eit@eit.or.th  ,    www.eit.or.th 

mailto:eit@eit.or.th


การอบรมเชิงวิชาชีพเรื่อง 

“กลยุทธ์ควบคุมคณุภาพไฟฟ้าเพื่อความเชื่อถือได้และเพิ่มประสิทธิผล” 
วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2565  เวลา 09.00-16.00 น.  

ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคาร วสท.  ซอยรามค าแหง 39 
 

ค่าลงทะเบียน 
วันที่ 1 กรกฎาคม    ภายในวันที่ 23 มิถุนายน 2565 จ่ายหลังวนัที่ 23 มิถุนายน 2565 

 สมาชิก วสท.  2,500 บาท / คน 3,000 บาท / คน 

ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ/บุคคลทั่วไป 3,000 บาท / คน 3,500 บาท / คน 

หมายเหตุ:  วสท. ขอสงวนสิทธิ์ ส าหรับผู้ที่ช าระเงินก่อนเท่านั้น กรณีที่น่ังเต็ม  
   

การช าระค่าลงทะเบียน 
 เงินสด  ช ำระท่ี อำคำร วสท.  ชั้น  5   (ออกจำกลิฟต์ขวำมือ) ก่อนวันอบรม 
 เช็ค  สั่งจ่ำย “สมำคมวิศวกรรมสถำนแห่งประเทศไทย ในพระบรมรำชูปถัมภ์” 
 โอนเงิน เข้ำบัญชีเงินฝำกออมทรัพย์ในนำม  

  “สมำคมวิศวกรรมสถำนแห่งประเทศไทย ในพระบรมรำชูปถัมภ์” 
 ธนำคำรไทยพำณิชย์  สำขำสภำกำชำดไทย   เลขที่ 045-2-03026-1 
 ธนำคำรกรุงเทพ  สำขำสุรวงศ์    เลขที่ 147-4-32388-6 
 ธนำคำรกรุงไทย  สำขำจำมจุรีสแควร์   เลขที่ 162-0-09914-4 

หมายเหตุ :  กรณีโอนเงินเข้ำบัญชีธนำคำร กรุณำส่งส ำเนำสลิปเงินโอน พร้อมรำยละเอียด ชื่อหลักสูตร ระบุชื่อผู้เข้ำ
อบรม เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่ในกำรออกใบเสร็จ  เลขผู้เสียภำษีฯ   ส่งมำท่ี E-mail:  pinsuwan@eit.or.th 

 

สามารถสมัคร:  อบรมหลกัสูตร กลยุทธ์ควบคุมคุณภาพไฟฟ้าเพื่อความเชื่อถือได้และเพิ่มประสิทธิผล  
 

ได้ที่ลิงค์ :     https://forms.gle/jzuSu3eLo2YERThz5 
 

 
หรือ  Scan QR Code ได้ที่นี่                    
 
 
 

สนใจตดิต่อรายละเอียดได้ที ่
วิศวกรรมสถำนแห่งประเทศไทย ในพระบรมรำชูปถัมภ์  (ส ำนักงำนใหญ่) 

เลขที่ 487 ซ.รำมค ำแหง 39 (ซอยเทพลีลำ) แขวงพลับพลำ เขตวังทองหลำง กรุงเทพฯ 10310  
โทรศัพท์ 0-2184-4600-9  ต่อ 521 โทรสำร 0-2184-4662 

E-Mail : pinsuwan@eit.or.th  ,    www.eit.or.th 
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