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ความเสี่ยงและการบริหารสินทรัพย

สำหรับระบบไฟฟา



กลุ่มเป้าหมาย 
1. ผู้บริหารในองค์กรที่ดูแลเกี่ยวกับนโยบายในด้านการ
   วางแผน และการบริหารจัดการทรัพย์สินภายในองค์กร 

2. วิศวกร หรือเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ที่เกี ่ยวข้องกับการ
   วางแผน หรือการปฏิบัติหน้าที่ในการดูแล และบำารุง
   รักษา 

3. ผู้สนใจทั่วไป ที่ต้องการความรู้เพิ่มเติม ในด้านการ
   บริหารสินทรัพย์สำาหรับระบบไฟฟ้า

วัตถุประสงค์ 
1. สร้างความรู้ ความเข้าใจ ในด้านความเสี่ยงและการ

บริหารสินทรัพย์สำาหรับระบบไฟฟ้าให้กับผู้สนใจ
ผู้บริหาร ตลอดจนวิศวกร หรือผู้เก่ียวข้องในเร่ืองดังกล่าว

2. มีการแลกเปล่ียนประสบการณ์ระหว่างผู้เข้าร่วมสัมมนา
กับผู้เชี่ยวชาญ ทั้งในส่วนของภาครัฐและเอกชน

3. สามารถนำาแนวคิด วิธีปฏิบัติ และความรู้ที่ได้รับ มา
ปรับใช้สำาหรับการดำาเนินงานภายในองค์กร 

หลักการและเหตุผล 
การบริหารจัดการสินทรัพย์เป็นเคร่ืองมือสำาคัญที่จะทำาให้องค์กรสามารถบรรลุ  

วิสัยทัศน์ ภารกิจ ทำาให้มั่นใจได้ว่าสามารถให้บริการไปสู่ลูกค้าและสามารถให้ข้อมูลการ
ดำาเนินการแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล ส่งผลให้สามารถ
สร้างคุณค่าสูงสุดจากสินทรัพย์ด้วยการจัดกระบวนการท่ีเหมาะสมครอบคลุมตลอดวงจรชีวิต
ของสินทรัพย์ เร่ิมต้ังแต่การวางแผน การออกแบบ การจัดหา การก่อสร้าง การปฏิบัติการ
การบำารุงรักษา รวมถึงการจำาหน่ายสินทรัพย์ออกจากระบบ

โดยท่ัวไปสำาหรับองค์กรขนาดใหญ่แล้ว อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์  ROA หรือ 
Return on Assets มักมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเน่ือง รวมท้ังมีจุดอ่อนในการใช้ประโยชน์จาก
สินทรัพย์ท่ีไม่เต็มประสิทธิภาพ มีการดูแลบำารุงรักษาระบบไฟฟ้าตามระยะเวลาโดยไม่คำานึง
ถึงสภาพของสินทรัพย์ ทำางานแบบแยกส่วนหรือแบบเฉพาะกิจ ขาดการตัดสินใจร่วมกันของ
ผู้เก่ียวข้องท้ังหมด การบำารุงรักษาส่วนใหญ่มักกำาหนดด้วยปริมาณงานและอ่ืนๆ จึงจำาเป็น
ต้องมีการปรับปรุงข้ันตอน วิธีการการบำารุงรักษาท่ีทันสมัยและมีประสิทธิภาพ เพ่ือยืดอายุ
การใช้งานของสินทรัพย์ รวมท้ังการจัดหาพัสดุและอุปกรณ์ท่ีมีคุณภาพเพ่ือลดการลงทุนหรือ
ค่าใช้จ่ายท่ีไม่จำาเป็น เป็นไปตามมาตรฐานสากล หลักวิชาการ ทวนสอบได้

สมาคมวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์แห่งประเทศไทย (IEEE Thailand Section) 
และ IEEE Power & Energy Society - Thailand Chapter ได้เล็งเห็นถึงความสำาคัญในเร่ือง
ดังกล่าว จึงได้จัดให้มีการสัมมนาเชิงวิชาการ เร่ือง “ความเส่ียงและการบริหารสินทรัพย์
สำาหรับระบบไฟฟ้า” น้ี จะเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจมาตรฐาน PASS55 ISO55000  การ
บริหารทรัพย์สินท่ีดีจะช่วยการบริหารจัดการความเส่ียงท่ีเกิดข้ึน ทำาให้การลงทุนเกิดความ    
คุ้มค่า ทำาให้การใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์การใช้งานสูงสุด ซ่ึงจะ
เป็นประโยชน์ในภาพรวมของหน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชน โดยการสนับสนุนวิชาการจาก 
กฟผ. กฟน. กฟภ. บริษัทผู้ประกอบการ และสถาบันอุดมศึกษา ซ่ึงเป็นผู้มีประสบการณ์     
ในงานภาคปฏิบัติโดยตรง

วันจันทร์ที่ 16 กันยายน 2562
08.00 - 08.30 น.   ลงทะเบียน
08.30 - 08.45 น.   โดย คุณวัลลภ กิตติวิวัฒน์ รองผู้ว่าการปฏิบัติการและบำารุงรักษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
  และรองประธานกรรมการบริหาร IEEE Power & Energy Society - Thailand Chapter
ดำาเนินการสัมมนา  โดย Session Chairman 
  รศ.ดร.ธนพงศ์ สุวรรณศรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
  รศ.ดร.นรเศรษฐ พัฒนเดช สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 
 Session 1 
08.45 - 10.00 น.  Asset Management Overview 
  โดย ดร.สมชาย ทรงศิริ ผู้อำานวยการฝ่ายวิศวกรรม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
10.00 - 10.30 น.  พักรับประทานอาหารว่าง 
10.30 - 12.00 น.  ISO 55000 : Asset Management และประสบการณ์การบริหารสินทรัพย์ระบบไฟฟ้าใน ต่างประเทศ
  โดย ดร.ธีรพจน์ จันทรศุภแสง รักษาการรองผู้อำานวยการ ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการนานาชาติ
  วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิตอล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
12.00 - 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน

 Session 2 
13.00 - 13.45 น.  เทคโนโลยีที่ใช้ในการประเมิน Asset Management: หม้อแปลงไฟฟ้ากำาลัง
  โดย รศ.ดร.ธนพงศ์ สุวรรณศรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
13.45 - 14.30 น.  เทคโนโลยีที่ใช้ในการประเมิน Asset Management: สายเคเบิล
  โดย รศ.ดร.นรเศรษฐ พัฒนเดช สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
14.30 - 15.00 น.  พักรับประทานอาหารว่าง
15.00 - 16.30 น.  ระบบการประเมินสมรรถนะของอุปกรณ์ไฟฟ้าหลัก : หม้อแปลงไฟฟ้ากำาลัง 
  โดย รศ.ดร.ธนพงศ์ สุวรรณศรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

โปรแกรมการสัมมนาเชิงวิชาการ ความเสี่ยงและการบริหารสินทรัพย์สำาหรับระบบไฟฟ้า

หมายเหตุ : วิทยากรอยู่ระหว่างการทาบทาม อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม



วันอังคารที่ 17 กันยายน 2562
 Session 3   
08.00 - 08.30 น.  ลงทะเบียน

08.30 - 10.00 น.  Concept: Failure Mode, Effects, and Criticality Analysis (FMECA)  

  โดย ดร.สมชาย ทรงศิริ ผู้อำานวยการฝ่ายวิศวกรรม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

10.00 - 10.30 น.  พักรับประทานอาหารว่าง 

10.30 - 12.00 น.  Workshop: ผลกระทบความลม้เหลวและการวเิคราะหว์กิฤต, Failure Mode, Effects, and Criticality Analysis  

  (FMECA) ของอุปกรณ์ไฟฟ้า

  โดย คุณพีระ โรหิตะบุตร รองผู้อำานวยการกองบำารุงรักษาสถานีไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  

12.00 - 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน

 Session 4
13.00 - 14.30 น.  Concept: การประเมิน Health Index/Performance Assessment ของอุปกรณ์ไฟฟ้า

  โดย รศ.ดร.ธนพงศ์ สุวรรณศรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

14.30 - 15.00 น.  พักรับประทานอาหารว่าง

15.00 - 16.30 น.  Workshop: การประเมิน Health Index/Performance Assessment ของอุปกรณ์ไฟฟ้า

  โดย รศ.ดร.ธนพงศ์ สุวรรณศรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

วันพุธที่ 18 กันยายน 2562 

 Session 5
08.00 - 08.30 น.  ลงทะเบียน

08.30 - 10.00 น.  Asset Risk: การประเมินความเสี่ยงของอุปกรณ์ไฟฟ้า

  โดย คุณศรชัย บัวแก้ว ผู้ช่วยผู้อำานวยการกองบำารุงรักษาอุปกรณ์สถานีย่อย การไฟฟ้านครหลวง

10.00 - 10.30 น.  พักรับประทานอาหารว่าง

10.30 - 12.00 น.  ประสบการณ์การทำางานด้าน Asset Management 

  โดย ผู้เชี่ยวชาญจาก บริษัท โกลว์ จำากัด

12.00 - 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน

 Session 6
13.00 - 13.45 น.  ประสบการณ์การทำางานด้าน Asset Management จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

  โดย คุณวิทิต คุ้มชู หัวหน้ากองหม้อแปลง ฝ่ายบำารุงรักษาระบบส่ง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

13.45 - 14.30 น.  ประสบการณ์การทำางานด้าน Asset Management จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

  โดย คุณพีระ โรหิตะบุตร รองผู้อำานวยการกองบำารุงรักษาสถานีไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

14.30 - 15.00 น.  พักรับประทานอาหารว่าง

15.00 - 15.45 น.  ประสบการณ์การทำางานด้าน Asset Management จากการไฟฟ้านครหลวง

  โดย คุณศรชัย บัวแก้ว ผู้ช่วยหัวหน้ากองบำารุงรักษาอุปกรณ์สถานีย่อย ฝ่ายบำารุงรักษาระบบไฟฟ้า 

  การไฟฟ้านครหลวง

15.45 - 16.30 น.   สรุปประสบการณ์การทำางานและเป็นที่ปรึกษาด้าน Asset Management

  โดย รศ.ดร.ธนพงศ์ สุวรรณศรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

16.30 น.  จบการสัมมนา

หมายเหตุ : วิทยากรอยู่ระหว่างการทาบทาม อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
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*** ำจ งอรบัรรากหใรกวศิวาภส่ีทมาต )UDP(รูมาวคานฒัพนวยหบัร์ิธทิสีม านวน 18 PDUs

ทานละ 8,000 + Vat 560 = 8,560 บาท
ทานละ 9,000 + Vat 630 = 9,630 บาท

ทานละ 7,500 + Vat 525 = 8,025 บาท


