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สัมมนาเชิงปฏิบัติการ
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New Normal’s
Standard
มีประสบการณจัดสัมมนาแลว
ดวยมาตรการปองกัน  COVID-19  ครบครัน 

วันที่จัดสัมมนา

สถานที่จัดสัมมนา

ห�องรัชว�ภา ชั้น 2 
อาคารธารทิพย� โรงแรมรามาดา
บายวินแดมบางกอกเจ�าพระยาปาร�ค 

พฤศจ�กายน
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(HIGH VOLTAGE EQUIPMENT TESTING AND ONLINE 
MONITORING FOR PRODUCTION, INSTALLATION, 
OPERATION, MAINTENANCE AND  ASSET 
MANAGEMENT) 

การทดสอบและเฝ�าตรวจออนไลน�
อ�ปกรณ�ไฟฟ�าแรงสูงสําหรับ
การผลิต ติดตั้ง ใช�งาน บํารุงรักษา 
และบริหารสินทรัพย�

พร�อมภาคปฏิบัติจร�ง  โดย
ว�ทยากร ผู�มีประสบการณ� สูง



หลักการและเหตุผล

      ระบบไฟฟามีการกอสรางและติดตั้งอุปกรณไฟฟาประกอบเขาดวยกัน
เปนจำนวนมาก โดยเฉพาะอุปกรณไฟฟาแรงสูงและแรงดันปานกลาง เชน 
หมอแปลงกำลัง เซอรกิตเบรกเกอร สวิตชเกียรฉนวนดวยกาซ SF   หมอ
แปลงเครื่องมือวัด สายเคเบิล และมอเตอร ทั้งที่ใชงานในระบบของการ
ไฟฟาและของผูใชไฟฟาซึ่งเปนสินทรัพยที่มีมูลคาสูงมากสำหรับผูลงทุน 
ผูประกอบการ และผูใชงาน ดังนั้นเมื่ออุปกรณไฟฟาใหมที่จะนำมาตอ
เขากับระบบเปนครั้งแรก หรืออุปกรณไฟฟาที่นำไปซอมบำรุงเนื่องจากเกิด
ความผิดพรองหรือเส่ือมสภาพแลวจะนำกลับเขาใชงานในระบบอีกคร้ังหน่ึง 
ในกระบวนการตอเช่ือมอุปกรณไฟฟาดังกลาวกับระบบมีความจำเปนท่ีตอง
ทำการทดสอบอุปกรณไฟฟาเหลานั้นใหสอดคลองตามมาตรฐานสากลกอน 
เพื่อใหมั่นใจวาอุปกรณไฟฟาสามารถทำงานตามหนาที่ในระบบไดอยาง
ถูกตอง เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และปลอดภัยตอผูปฏิบัติงานและทรัพยสิน
ในบริเวณพื้นที่ใชงาน นอกจากนี้การทดสอบดีสชารจบางสวน และการ
ประยุกตใชเทคโนโลยีเฝาตรวจออนไลนกับอุปกรณระหวางการใชงานระบบ
ไฟฟาแรงสูงนั้น สามารถชวยประเมินและวิเคราะหสภาพและสมรรถนะ
ของอุปกรณไดอยางมีประสิทธิภาพสูงอีกดวย
 
      PEN Academy ไดเล็งเห็นถึงความสำคัญถึงการทดสอบและเฝา
ตรวจอุปกรณไฟฟาแรงสูง จึงไดจัดใหมีการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
“การทดสอบและเฝาตรวจออนไลนอุปกรณไฟฟาแรงสูงสำหรับการผลิต 
ติดตั ้ง ใชงาน บำรุงรักษา และบริหารสินทรัพย (High Voltage 
Equipment Testing and Online Monitoring for Production, 
Installation, Operation, Maintenance and Asset Management)” 
โดยทีมวิทยากรซึ่งเปนผูเชี่ยวชาญที่มีความรู ประสบการณ และปฏิบัติงาน
ทางดานการทดสอบอุปกรณไฟฟาแรงสูงมาอยางยาวนาน

วัตถุประสงค�

      เพื่อใหผูเขาสัมมนาไดรับความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับงานวิศวกรรม
ไฟฟาแรงสูงวาดวยเรื่องการทดสอบอุปกรณและการวัดคาไฟฟาแรงสูง
ตามมาตรฐานสากล เทคโนโลยีอุปกรณและเครื่องมือที่ใชทดสอบ เทคนิค
การทดสอบ การเฝาตรวจแบบออนไลน การประเมินสภาพของฉนวน และ
การแปลผลการทดสอบ รวมถึงการใหคำปรึกษาและการถายทอด
ประสบการณจากผูที่มีความรูและความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน
ทดสอบอุปกรณไฟฟาแรงสูง

กลุ�มเป�าหมาย

ผูบริหาร วิศวกร ชางเทคนิค เจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานในระบบผลิต สง 
และจำหนายไฟฟา
วิศวกร ชางเทคนิค เจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานในบริษัทผูผลิตอุปกรณ
ไฟฟาแรงสูง
ผูใหบริการออกแบบ กอสราง ติดตั้ง ทดสอบ และบำรุงรักษาระบบ
ไฟฟา 
ที่ปรึกษางานระบบไฟฟาแรงสูง อาจารย และผูที่สนใจทั่วไป
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08:00 – 08:30 น. ลงทะเบียน

08:30 – 08:45 น. พิธีเปดและประธานกลาวเปดการสัมมนา

                            โดย คุณสมชาย โรจนรุงวศินกุล อดีตผูวาการ

                             การไฟฟานครหลวง  President, PEN Academy 

                            ดำเนินการสัมมนาเชิงปฏิบัติการโดย 

                             Session Chairman 

                            เรืออากาศตรี ดร.โตศักดิ์  ทัศนานุตริยะ 

                             Secretary, PEN Academy

08.45 – 09.45 น.    การทดสอบและเฝาตรวจออนไลนอุปกรณไฟฟาแรงสูง

                            กับความม่ันคง ความเช่ือถือได และคุณภาพของแหลง

                            จายไฟฟา และการบริหารสินทรัพยในระบบไฟฟา

                            โดย เรืออากาศตรี ดร.โตศักดิ์  ทัศนานุตริยะ    

                            Secretary, PEN Academy  

09.45 – 10.00 น.     พักรับประทานอาหารวาง

10.00 – 11.00 น.    มาตรฐานสำหรับการทดสอบไฟฟาแรงสูง: IEC  

                           60060-1, IEC 60060-2, IEC 60060-3, IEC 61180, 

                           IEEE Std. 4-2013 โดย รศ. ดร.นรเศรษฐ พัฒนเดช   

                           ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา คณะวิศวกรรมศาสตร 

                           สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

11.00 – 12.30 น.    หองทดสอบไฟฟาแรงสูง: เครื่องกำเนิดไฟฟาแรงสูง

                           กระแสตรง กระแสสลับ แรงดันอิมพัลส หมอแปลง 

                           ทดสอบ และระบบการวัดไฟฟาแรงสูง 

                           โดย ผศ. ดร.คมสัน เพ็ชรรักษ ภาควิชาวิศวกรรม

                           ไฟฟา คณะวิศวกรรมศาสตร

12.30 – 13.30 น.    พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.30 – 14.30 น.    การทดสอบแรงดันไฟฟากระแสสลับ (AC Voltage Test)  

                           โดย ผศ. ดร.คมสัน เพ็ชรรักษ ภาควิชาวิศวกรรม      

                           ไฟฟา คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  

14.30 – 15.30 น.    การทดสอบแรงดันอิมพัลส (Impulse Voltage Test)  

                           โดย ผศ. ดร.คมสัน เพ็ชรรักษ ภาควิชาวิศวกรรม       

                           ไฟฟา คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย   

15.30 – 15.45 น.    พักรับประทานอาหารวาง

15.45 – 16.45 น.    การทดสอบดีสชารจบางสวน (Partial Discharge 

                           Test): IEC 60270 โดย รศ. ดร.นรเศรษฐ พัฒนเดช   

                           ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา คณะวิศวกรรมศาสตร 

                           สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร       

                           ลาดกระบัง   

Session         ¡ÒÃ·´ÊÍºáÅÐà½‡ÒµÃÇ¨ÍØ»¡Ã³�ä¿¿‡Ò
                  ¡Ñº§Ò¹ºÃÔËÒÃÊÔ¹·ÃÑ¾Â�1

Session         ÁÒµÃ°Ò¹áÅÐà·¤â¹âÅÂÕ¡ÒÃ·´ÊÍº
                   ä¿¿‡ÒáÃ§ÊÙ§2

Session         à·¤¹Ô¤¡ÒÃ·´ÊÍºä¿¿‡ÒáÃ§ÊÙ§3
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08.45 – 10.30 น.     การทดสอบหมอแปลงกำลัง (Power Transformer)   

                            และหมอแปลงจำหนาย (Distribution Transformer)

                            โดย คุณเฉลิมศักด์ิ วุฒิเศลา ผูจัดการสวนทดสอบไฟฟา

                            และประกันคุณภาพ บริษัท ถิรไทย จำกัด (มหาชน)

10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารวาง

10.45 – 12.15 น. การทดสอบสถานีไฟฟาแรงสูงแบบฉนวนดวยกาซ SF   

                            (Gas Insulated Switchgear)

                            โดย คุณสุวพิชญ ลิขิตสุภิณ  ผูเชี่ยวชาญพิเศษงาน

                            ทดสอบไฟฟาแรงสูง   

12.15 – 13.15 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.15 – 14.15 น. การทดสอบหมอแปลงกระแส (Current 

                            Transformer)  และหมอแปลงแรงดัน (Voltage 

                            Transformer)  โดย คุณศุภโชค สุทธาพานิช  

                            ผูเชี่ยวชาญงานทดสอบไฟฟาแรงสูง         

14.15 – 15.15 น. การทดสอบลูกถวย (Insulators): Porcelain, Glass,  

                            and Composite โดย ผศ. ดร.ชาญณรงค บาลมงคล 

                            ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา คณะวิศวกรรมศาสตร  

                            จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย   

15.15 – 15.30 น. พักรับประทานอาหารวาง

15.30 – 16.45 น. การทดสอบสวิตชเกียรแรงสูงและเกียรควบคุม: 

                            HV and MV Switchgear and Circuit Breaker 

                            โดย คุณสุทัศน สุขสกุลปญญา  ผูเชี่ยวชาญ 

                            งานทดสอบไฟฟาแรงสูง

Session         ¡ÒÃ·´ÊÍºÍØ»¡Ã³�ã¹ÃÐººÊ‹§áÅÐ
                   ¨ÓË¹‹ÒÂä¿¿‡Ò4

08.45 – 10.15 น. การทดสอบสายเคเบิลฉนวนดวยครอสลิงคโพลิเอทธิ   

                            ลีน (XLPE)  และอุปกรณประกอบ: Termination and       

                            Splicing Kits โดย ผศ. ดร.วีระพันธ รังสีวิจิตรประภา 

                            ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา คณะวิศวกรรมศาสตร      

                            จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

10.15 – 10.30 น. พักรับประทานอาหารวาง

10.30 – 12.00 น. ประสบการณการการออกแบบ ติดต้ัง และใชงานระบบ

                            เฝาตรวจออนไลนหมอแปลงกำลัง (Power   

                            Transformer Online Monitoring System)     

                            โดย  คุณศรชัย บัวแกว  ผูเชี่ยวชาญงานทดสอบและ    

                            บำรุงรักษาสถานีไฟฟายอย

12.00 – 12.30 น. ประสบการณการการออกแบบ ติดตั้ง และใชงาน        

                            ระบบ Internet of Thing (IoT) เฝาตรวจออนไลน 

                            สวิตชเกียรแรงดันปานกลาง (MV Switchgear IoT     

                            Online Monitoring System)     

                            โดย คุณอรินทม ไมรอด ผูจัดการแผนกอาวุโส แผนก 

                            พัฒนาธุรกิจ บริษัท อาซีฟา จำกัด  (มหาชน) 

12.30 – 13.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.30 – 16.00 น. ภาคปฏิบัติ: การทดสอบดีสชารจบางสวนและการ 

                            ประเมินสภาพฉนวนอุปกรณไฟฟาแรงสูง: 

                            Generator, Motor, Transformer, and 

                            Underground Cable  โดย คุณเพทาย นิ่มสนอง 

                            ผูเชี่ยวชาญงานทดสอบ วินิจฉัย และประเมินสภาพ 

                            ฉนวนอุปกรณไฟฟาแรงสูง

16.00 น.            ปดการสัมมนา

Session         ¡ÒÃ·´ÊÍºÊÒÂà¤àºÔÅ áÅÐÃÐººà½‡ÒµÃÇ¨
                   ÍÍ¹äÅ¹�ÍØ»¡Ã³�ä¿¿‡ÒáÃ§ÊÙ§5

Session         Workshop ¡ÒÃ·´ÊÍº´ÕÊªÒÃ�¨ºÒ§Ê‹Ç¹ 
                   (Partial Discharge Test)  6
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หองรัชวิภา ชั้น 2 อาคารธารทิพย
โรงแรมรามาดาบายวินแดมบางกอกเจาพระยาปารค

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

และสามารถหักภาษี ณ ที่จายได 3%
คาสัมมนาสามารถลงรายจายได  200%
กรุณาชำระเงินภายใน 5 วัน นับจากวันที่ลงทะเบียน  

กรุณาสงพรอมสำเนาใบโอนที่
email: penthailand2016@gmail.com            

สอบถามขอมูลเพิ่มเติม และสำรองที่นั่งไดที่ บริษัท เพาเวอร เอ็นเนอรจี เน็ทเวิรค จำกัด
(ผูไดรับการมอบหมายจากสถาบันในการดำเนินการรับลงทะเบียน รับชำระคาลงทะเบียน และออกใบเสร็จรับเงิน) 

154 ซอยลาดพราว 115 (ศานตินิเวศ) ถนนลาดพราว แขวงคลองจั่น เขตบางกะป กรุงเทพฯ 10240
เลขที่ผูเสียภาษีอากร  0-1055-59086-76-1 (สำนักงานใหญ)  ติดตอ คุณสาริณี  สาณะเสน โทร. 094-871-4422, แฟกซ 0-2734-1089

หากผูสัมมนาตองการใหจัดอาหารพิเศษ เชน มังสวิรัติ หรืออาหารฮาลาล กรุณาแจงใหทราบลวงหนากอนจัดงาน
ไมนอยกวา 7 วัน  ไดที่คุณสาริณี โทร. 09-4871-4422 หรือที่ penthailand2016@gmail.com

การทดสอบและเฝาตรวจออนไลนอุปกรณ
ไฟฟาแรงสูงสำหรับการผลิต ติดตั้ง ใชงาน 
บำรุงรักษา และบริหารสินทรัพย 
(High Voltage Equipment Testing and Online Monitoring for Production, Installation, 
Operation, Maintenance and Asset Management)

Email :  penthailand2016@gmail.com                            ลงทะเบียน Online : www.pen-th.com

วันที่ 25 - 27 พฤศจิกายน 2563

ทานละ 9,500 บาท + VAT 665 = 10,165 บาท

คาใชจายในการลงทะเบียนสัมมนา การชำระเงิน

ใบตอบรับเขารวมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

รับจำนวน
จำกัด!


