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หลักการและเหตุผล
ระบบผลิต สง และจําหนายไฟฟามีการกอสรางและติดตั้งอุปกรณ

ไฟฟาประกอบเขาดวยกันเปนจํานวนมาก โดยเฉพาะอุปกรณไฟฟาแรงสูงและ
แรงดันปานกลาง เชน เครื่องกําเนิดไฟฟา หมอแปลงกําลัง เซอรกิตเบรกเกอร 
สวติชเกยีรฉนวนดวยกาซ SF6 สายเคเบลิ และมอเตอร ทัง้ในระบบของการไฟฟาและ
ของผูใชไฟฟาซึ่งเปนสินทรัพยที่มีมูลคาสูงมากสําหรับผูลงทุน ผูประกอบการ และ
ผูใชงาน ดงันัน้เมือ่อปุกรณไฟฟาใหมทีจ่ะนาํมาตอเขากบัระบบเปนครัง้แรก หรอือปุกรณ
ไฟฟาที่นําไปซอมบํารุงเนื่องจากเกิดความผิดพรองหรือเสื่อมสภาพแลวจะนํากลับเขา
ใชงานในระบบอีกครั้งหนึ่งนั้น  ในกระบวนการตอเชื่อมอุปกรณไฟฟาดังกลาวกับระบบ 
มีความจําเปนที่ตองทําการทดสอบอุปกรณไฟฟาเหลานั้นใหสอดคลองตามมาตรฐานสากล
กอน เพื่อใหมั่นใจวาอุปกรณไฟฟาสามารถทํางานตามหนาที่ในระบบไดอยางถูกตอง 
เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และปลอดภัยตอผูปฏิบัติงานและทรัพยสินในบริเวณพื้นที่
ใชงาน 

สมาคมวิศวกรไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสแหงประเทศไทย (IEEE Thailand 
Section) และ IEEE Power & Energy Society - Thailand Chapter ไดเล็งเห็นถึง
ความสําคัญของการทดสอบอุปกรณไฟฟาแรงสูง จึงไดจัดใหมีการสัมมนาเชิงวิชาการ 
เรื่อง “การทดสอบอุปกรณไฟฟาแรงสูงในระบบผลิต สง และจําหนายไฟฟา: 
มาตรฐาน เทคโนโลย ีเทคนคิ การวเิคราะหผล และการแกไขปญหา (High-Voltage 
Equipment Testing in Power Generation Transmission and Distribution 
Systems: Standards, Technologies, Techniques,  Result Analysis and 
Solutions)” โดยการสนับสนุนวิชาการจาก การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
การไฟฟานครหลวง การไฟฟาสวนภูมิภาค ผูผลิตอุปกรณไฟฟาแรงสูง บริษัท
ผูประกอบการ และสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ซึ่งเปนผูมีประสบการณในงาน
ภาคปฏิบัติวิศวกรรมไฟฟาแรงสูงโดยตรง

กำ หนดการสัมมนา

วัตถุประสงค
เพื่อใหผูเขาสัมมนาไดรับความรู ความเขาใจ 

เกี่ยวกับงานวิศวกรรมไฟฟาแรงสูงวาดวยเรื่องการ
ทดสอบอุปกรณและการวัดคาไฟฟาแรงสูงตาม

มาตรฐานสากล เทคโนโลยีอุปกรณและเครื่องมือที่ใช
ทดสอบ เทคนิคการทดสอบ การแปลผลการทดสอบ และ

แนวทางการแกปญหาหากอุปกรณไฟฟาไมผานการทดสอบ 
รวมถึงการใหคําปรึกษาและการถายทอดประสบการณจากผูที่มี

ความรูและความเชีย่วชาญในการปฏบิตังิานทดสอบอปุกรณไฟฟา
แรงสูงของการไฟฟา สถาบันอุดมศึกษา และภาคเอกชน  

กลุมเปาหมาย
1. ผูบรหิาร วศิวกร ชางเทคนคิ เจาหนาทีท่ีป่ฏบิตังิานในระบบผลติ 
สง และจําหนายไฟฟา
2. วิศวกร ชางเทคนิค เจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานในบริษัทผูผลิต

อุปกรณไฟฟาแรงสูง
3. ผูใหบริการออกแบบ กอสราง ติดตั้ง ทดสอบ และบํารุง

รักษาระบบไฟฟา 
4. ที่ปรึกษางานระบบไฟฟาแรงสูง และผูที่สนใจทั่วไป

วันจันทรที่ 2 เมษายน 2561
08.00 - 08.30 น. ลงทะเบียน
08.30 - 08.45 น. พิธีเปด
  โดย คุณสุรศักดิ์ ไตรทาน รองผูวาการทรัพยากรบุคคล การไฟฟาสวนภูมิภาค  
        รองประธานกรรมการ และประธานคณะทํางาน IEEE Power & Energy Society - Thailand Chapter
ดําเนินการสัมมนา โดย Session Chairman เรืออากาศตรี ดร.โตศักดิ์ ทัศนานุตริยะ ผูอํานวยการโครงการธุรกิจพัฒนากิจการไฟฟา การไฟฟานครหลวง 
  และกรรมการบริหาร IEEE Power & Energy Society - Thailand Chapter

Session 1   สินทรัพยในระบบผลิต สง และจําหนายไฟฟา
08.45 - 09.30 น. บริบทของการทดสอบอุปกรณไฟฟาแรงสูงกับความมั่นคงและความเชื่อถือไดของระบบผลิต สง และจําหนายไฟฟา
  โดย เรืออากาศตรี ดร.โตศักดิ์ ทัศนานุตริยะ ผูอํานวยการโครงการธุรกิจพัฒนากิจการไฟฟา การไฟฟานครหลวง 
  และกรรมการบริหาร IEEE Power & Energy Society - Thailand Chapter

Session 2   มาตรฐานและเทคโนโลยีการทดสอบไฟฟาแรงสูง
09.30 - 10.15 น. แนะนํามาตรฐานสําหรับการทดสอบไฟฟาแรงสูง: IEC 60060-1, IEC 60060-2, IEC 60060-3, IEC 61180, IEEE Std. 4-2013 
  โดย รศ. ดร.นรเศรษฐ พัฒนเดช ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา คณะวิศวกรรมศาสตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
10.15 - 10.30 น. พักรับประทานอาหารวาง
10.30 - 12.00 น.  หองทดสอบไฟฟาแรงสูง: เครื่องกําเนิดไฟฟาแรงสูงกระแสตรง กระแสสลับ แรงดันอิมพัลส หมอแปลงทดสอบ และระบบการวัด
  ไฟฟาแรงสูง 
  โดย ผศ. ดร.คมสัน เพ็ชรรักษ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

Session 3   เทคนิคการทดสอบไฟฟาแรงสูง
13.00 - 14.00 น. การทดสอบแรงดันไฟฟากระแสสลับ (AC Voltage Test)  
  โดย ผศ. ดร.คมสัน เพ็ชรรักษ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  
14.00 - 14.45 น. การทดสอบแรงดันอิมพัลส (Impulse Voltage Test)  
  โดย ผศ. ดร.คมสัน เพ็ชรรักษ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย   
14.45 - 15.00 น. พักรับประทานอาหารวาง
15.00 - 16.00 น. การทดสอบดีสชารจบางสวน (Partial Discharge Test): IEC 60270
  โดย รศ. ดร.นรเศรษฐ พัฒนเดช ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา คณะวิศวกรรมศาสตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
16.00 - 17.00 น.  การทดสอบลัดวงจรและอารกเนื่องจากฟอลต (Short-Circuit and Arc Fault Test)  
  โดย รศ. ดร.ธนพงศ สวุรรณศร ีบณัฑติวทิยาลยั วศิวกรรมศาสตรนานาชาตสิรินิธร ไทย–เยอรมนั มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลาพระนครเหนอื



วันอังคารที่ 3 เมษายน 2561
Session 4    การทดสอบเครื่องจักรกลไฟฟาแรงสูง
08.45 - 10.15 น. การทดสอบเครื่องกําเนิดไฟฟา (Generator) และมอเตอร (Motor)
  โดย คุณจิตติยะ คุมแกว หัวหนาแผนกวิศวกรรมอุปกรณและระบบไฟฟา 
  การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
10.15 - 10.30 น. พักรับประทานอาหารวาง
10.30 - 12.00 น. การทดสอบหมอแปลงกําลัง (Power Transformer) และหมอแปลงจําหนาย
  (Distribution Transformer)
  โดย คุณเฉลิมศักดิ์ วุฒิเศลา ผูจัดการสวนทดสอบไฟฟา บริษัท ถิรไทย จํากัด (มหาชน) 
12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

Session 5    การทดสอบหมอแปลงเครื่องมือวัด
13.00 - 14.00 น. การทดสอบหมอแปลงกระแส (Current Transformer) และหมอแปลงแรงดัน 
  (Voltage Transformer)   
  โดย วศ.ศุภโชค สุทธาพานิช หัวหนาแผนกสอบเทียบไฟฟาแรงสูง 
  การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย

Session 6    การทดสอบลูกถวยและกับดักเสิรจ
14.00 - 15.00 น. การทดสอบลูกถวย (Insulators): Porcelain, Glass and Composite  
  โดย ดร.ชาญณรงค บาลมงคล ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา คณะวิศวกรรมศาสตร 
  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
15.00 - 15.15 น. พักรับประทานอาหารวาง
15.15 - 16.00 น. การทดสอบกับดักเสิรจ (Surge Arrester)
  โดย คุณสุทัศน สุขสกุลปญญา หัวหนาแผนกทดสอบอุปกรณไฟฟาแรงสูง 
  การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย

Session 7    การทดสอบสวิตชเกียรฉนวนดวยกาซ SF6

16.00 - 17.00 น. การทดสอบสถานไีฟฟาแรงสงูแบบฉนวนดวยกาซ SF6 (Gas Insulated Switchgear)
  โดย คุณสุวพิชญ ลิขิตสุภิณ หัวหนากองทดสอบอุปกรณไฟฟาแรงสูง 
  การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย

วันพุธที่ 4 เมษายน 2561
Session 8    การทดสอบเซอรกิตเบรกเกอร และสวิตชเกียร
08.45 - 10.00 น.   การทดสอบเซอรกิตเบรกเกอร: HV and MV Circuit Breakers
  โดย คุณนิพนธ เกียรติพวงชัย รองผูอํานวยการฝายกอสรางสถานีไฟฟา การไฟฟาสวนภูมิภาค 
10.00 - 10.15 น. พักรับประทานอาหารวาง
10.15 - 11.15 น.    การทดสอบสวิตชเกียรแรงดันปานกลาง (MV Switchgear)
  โดย คุณนิพนธ เกียรติพวงชัย รองผูอํานวยการฝายกอสรางสถานีไฟฟา การไฟฟาสวนภูมิภาค
11.15 - 12.15 น. การทดสอบ Ring Main Unit และ Unit Substation 
  โดย คุณภัทรวรรธน วองไววรารักษ Senior Field Service Specialist, Schneider Electric
12.15 - 13.15 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

Session 9    การทดสอบสายเคเบิลและอุปกรณประกอบ
13.15 - 14.45 น. การทดสอบอุปกรณประกอบสายเคเบิล: Termination and Splicing Kits และสาธิตวิธีการทดสอบ (Demonstration)
  โดย คุณสาธิต อํานวยพาณิชย MV & HV Jointer Service Manager, CBA Power Technology Co., Ltd.
14.45 - 15.00 น. พักรับประทานอาหารวาง
15.00 - 16.00 น. การทดสอบสายเคเบิลฉนวนดวยครอสลิงคโพลิเอทธิลีน (XLPE)  
  โดย ผศ. ดร.วีระพันธ รังสีวิจิตรประภา ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

Session 10    เทคโนโลยีอุปกรณและเครื่องมือทดสอบอุปกรณไฟฟาแรงสูง
16.00 - 17.00 น. เทคโนโลยีอุปกรณและเครื่องมือทดสอบอุปกรณไฟฟาแรงสูง (Innovative Power System Testing Solutions)   
  โดย คุณกิติชัย ถนอมวงษ Product Specialist, Unipower Engineering Co., Ltd.
17.00 น.  ปดการสัมมนา
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● 
 คาลงทะเบียน ทานละ 7,000 บาท + VAT 490 = 7,490 บาท

บริษัทและบุคคลทั่วไป  คาลงทะเบียน ทานละ 8,000 บาท + VAT 560 = 8,560 บาท
อัตรานี้รวมคาเอกสาร อาหารกลางวัน และอาหารวาง และสามารถหักภาษี ณ ที่จายได 3%
คาสัมมนาสามารถลงรายจายได 200%

●  

โอนเงินเขาบัญชีออมทรัพย ชื่อบัญชี “บริษัท เพาเวอร เอ็นเนอรจี เน็ทเวิรค จำกัด”
   ธนาคารกรุงไทย สาขาซอยอารีย บัญชีเลขที่ 172-0-26410-4

*** กรุณาสงพรอมสำเนาใบโอนที่ e-Mail : penthailand2016@gmail.com ***   

กรุณาชำระเงินภายใน 5 วัน นับจากวันที่ลงทะเบียน

***มีสิทธิ์รับหนวยพัฒนาความรู (PDU) ตามที่สภาวิศวกรใหการรับรอง จำนวน 18 PDUs

***ระบุเลขประจำตัวผูเสียภาษีและสถานประกอบการ เนื่องจากเปนขอมูลสำคัญใชระบุออกใบเสร็จ

หมายเลขประจำตัวผูเสียภาษี 13 หลัก

สำนักงานใหญ

IEEE 

1. ชื่อ - สกุล                                                                   ตำแหนง                                อายุ         ป

 ชื่อ - สกุล (ภาษาอังกฤษ)

 ชื่อบริษัท / หนวยงาน

 ที่อยู

 โทร.  แฟกซ e-Mail :

PES Member No. เลขที่สมาชิกสภาวิศวกร

สาขาที่

 

.

IEEE 

2. ชื่อ - สกุล                                                                   ตำแหนง                                อายุ         ป

 ชื่อ - สกุล (ภาษาอังกฤษ)
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