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หลักการและเหตุผล

การบริหารจัดการสินทรัพย์เป็นเครื่องมือสำ�คัญที่จะทำ�ให้องค์กรสามารถบรรลุ
วิสัยทัศน์ ภารกิจ ทำ�ให้มั่นใจได้ว่าสามารถให้บริการไปสู่ลูกค้าและสามารถให้ข้อมูลการ
ดำ�เนินการแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล ส่งผลให้สามารถ
สร้างคุณค่าสูงสุดจากสินทรัพย์ดว้ ยการจัดกระบวนการทีเ่ หมาะสมครอบคลุมตลอดวงจรชีวติ
ของสินทรัพย์ เริม่ ตัง้ แต่การวางแผน การออกแบบ การจัดหา การก่อสร้าง การปฏิบตั กิ าร
การบำ�รุงรักษา รวมถึงการจำ�หน่ายสินทรัพย์ออกจากระบบ
โดยทัว่ ไปสำ�หรับองค์กรขนาดใหญ่แล้ว อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ ROA หรือ
Return on Assets มักมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนือ่ ง รวมทัง้ มีจดุ อ่อนในการใช้ประโยชน์จาก
สินทรัพย์ท่ีไม่เต็มประสิทธิภาพ มีการดูแลบำ�รุงรักษาระบบไฟฟ้าตามระยะเวลาโดยไม่ค�ำ นึง
ถึงสภาพของสินทรัพย์ ทำ�งานแบบแยกส่วนหรือแบบเฉพาะกิจ ขาดการตัดสินใจร่วมกันของ
ผูเ้ กีย่ วข้องทัง้ หมด การบำ�รุงรักษาส่วนใหญ่มกั กำ�หนดด้วยปริมาณงานและอืน่ ๆ จึงจำ�เป็น
ต้องมีการปรับปรุงขัน้ ตอน วิธกี ารการบำ�รุงรักษาทีท่ นั สมัยและมีประสิทธิภาพ เพือ่ ยืดอายุ
การใช้งานของสินทรัพย์ รวมทัง้ การจัดหาพัสดุและอุปกรณ์ทม่ี คี ณุ ภาพเพือ่ ลดการลงทุนหรือ
ค่าใช้จา่ ยที่ไม่จ�ำ เป็น เป็นไปตามมาตรฐานสากล หลักวิชาการ ทวนสอบได้
สมาคมวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์แห่งประเทศไทย (IEEE Thailand Section)
และ IEEE Power & Energy Society - Thailand Chapter ได้เล็งเห็นถึงความสำ�คัญในเรือ่ ง
ดังกล่าว จึงได้จดั ให้มกี ารสัมมนาเชิงวิชาการ เรือ่ ง “ความเสีย่ งและการบริหารสินทรัพย์
สำ�หรับระบบไฟฟ้า” นี้ จะเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจมาตรฐาน PASS55 ISO55000 การ
บริหารทรัพย์สนิ ทีด่ จี ะช่วยการบริหารจัดการความเสีย่ งทีเ่ กิดขึน้ ทำ�ให้การลงทุนเกิดความ
คุม้ ค่า ทำ�ให้การใช้ทรัพยากรทีม่ อี ยูเ่ กิดประสิทธิภาพและประโยชน์การใช้งานสูงสุด ซึง่ จะ
เป็นประโยชน์ในภาพรวมของหน่วยงานทัง้ ภาครัฐและเอกชน โดยการสนับสนุนวิชาการจาก
กฟผ. กฟน. กฟภ. บริษัทผูป้ ระกอบการ และสถาบันอุดมศึกษา ซึง่ เป็นผูม้ ปี ระสบการณ์
ในงานภาคปฏิบตั โิ ดยตรง

วัตถุประสงค์
1. สร้างความรู้ ความเข้าใจ ในด้านความเสี่ยงและการ
บริ ห ารสิ น ทรั พ ย์ สำ � หรั บ ระบบไฟฟ้ า ให้ กั บ ผู้ ส นใจ
ผูบ้ ริหาร ตลอดจนวิศวกร หรือผูเ้ กีย่ วข้องในเรือ่ งดังกล่าว
2. มีการแลกเปลีย่ นประสบการณ์ระหว่างผูเ้ ข้าร่วมสัมมนา
กับผู้เชี่ยวชาญ ทั้งในส่วนของภาครัฐและเอกชน
3. สามารถนำ�แนวคิด วิธีปฏิบัติ และความรู้ที่ ได้รับ มา
ปรับใช้สำ�หรับการดำ�เนินงานภายในองค์กร

กลุ่มเป้าหมาย
1. ผู้บริหารในองค์กรที่ดูแลเกี่ยวกับนโยบายในด้านการ
วางแผน และการบริหารจัดการทรัพย์สนิ ภายในองค์กร
2. วิศวกร หรือเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ที่เกี่ยวข้องกับการ
วางแผน หรือการปฏิบัติหน้าที่ ในการดูแล และบำ�รุง
รักษา
3. ผู้สนใจทั่วไป ที่ต้องการความรู้เพิ่มเติม ในด้านการ
บริหารสินทรัพย์สำ�หรับระบบไฟฟ้า

โปรแกรมการสัมมนาเชิงวิชาการ ความเสี่ยงและการบริหารสินทรัพย์สำ�หรับระบบไฟฟ้า
วันจันทร์ที่ 16 กันยายน 2562

08.00 - 08.30 น. 		 ลงทะเบียน
08.30 - 08.45 น. 		 โดย คุณวัลลภ กิตติวิวัฒน์ รองผู้ว่าการปฏิบัติการและบำ�รุงรักษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
		 และรองประธานกรรมการบริหาร IEEE Power & Energy Society - Thailand Chapter
ดำ�เนินการสัมมนา		 โดย Session Chairman
		
รศ.ดร.ธนพงศ์ สุวรรณศรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
		
รศ.ดร.นรเศรษฐ พัฒนเดช สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

Session 1

08.45 - 10.00 น.		
		
10.00 - 10.30 น.		
10.30 - 12.00 น.		
		
		
12.00 - 13.00 น.		

Session 2

13.00 - 13.45 น.		
		
13.45 - 14.30 น.		
		
14.30 - 15.00 น.		
15.00 - 16.30 น.		
		

Asset Management Overview
โดย ดร.สมชาย ทรงศิริ ผู้อำ�นวยการฝ่ายวิศวกรรม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
พักรับประทานอาหารว่าง
ISO 55000 : Asset Management และประสบการณ์การบริหารสินทรัพย์ระบบไฟฟ้าใน ต่างประเทศ
โดย ดร.ธีรพจน์ จันทรศุภแสง รักษาการรองผู้อำ�นวยการ ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการนานาชาติ
วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิตอล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พักรับประทานอาหารกลางวัน
เทคโนโลยีที่ใช้ในการประเมิน Asset Management: หม้อแปลงไฟฟ้ากำ�ลัง
โดย รศ.ดร.ธนพงศ์ สุวรรณศรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เทคโนโลยีที่ใช้ในการประเมิน Asset Management: สายเคเบิล
โดย รศ.ดร.นรเศรษฐ พัฒนเดช สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
พักรับประทานอาหารว่าง
ระบบการประเมินสมรรถนะของอุปกรณ์ไฟฟ้าหลัก : หม้อแปลงไฟฟ้ากำ�ลัง
โดย รศ.ดร.ธนพงศ์ สุวรรณศรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
หมายเหตุ : วิทยากรอยู่ระหว่างการทาบทาม อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

Session 3

08.00 - 08.30 น.		
08.30 - 10.00 น.		
		
10.00 - 10.30 น.		
10.30 - 12.00 น.		
		
		
12.00 - 13.00 น.		

Session 4

13.00 - 14.30 น.		
		
14.30 - 15.00 น.		
15.00 - 16.30 น.		
		

วันอังคารที่ 17 กันยายน 2562
ลงทะเบียน
Concept: Failure Mode, Effects, and Criticality Analysis (FMECA)
โดย ดร.สมชาย ทรงศิริ ผู้อำ�นวยการฝ่ายวิศวกรรม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
พักรับประทานอาหารว่าง
Workshop: ผลกระทบความล้มเหลวและการวิเคราะห์วกิ ฤต, Failure Mode, Effects, and Criticality Analysis
(FMECA) ของอุปกรณ์ไฟฟ้า
โดย คุณพีระ โรหิตะบุตร รองผู้อำ�นวยการกองบำ�รุงรักษาสถานีไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
พักรับประทานอาหารกลางวัน
Concept: การประเมิน Health Index/Performance Assessment ของอุปกรณ์ไฟฟ้า
โดย รศ.ดร.ธนพงศ์ สุวรรณศรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
พักรับประทานอาหารว่าง
Workshop: การประเมิน Health Index/Performance Assessment ของอุปกรณ์ไฟฟ้า
โดย รศ.ดร.ธนพงศ์ สุวรรณศรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

วันพุธที่ 18 กันยายน 2562
Session 5

08.00 - 08.30 น.		
08.30 - 10.00 น.		
		
10.00 - 10.30 น.		
10.30 - 12.00 น.		
		
12.00 - 13.00 น.		

Session 6

13.00 - 13.45 น.		
		
13.45 - 14.30 น.		
		
14.30 - 15.00 น.		
15.00 - 15.45 น.		
		
		
15.45 - 16.30 น. 		
		
16.30 น.		

ลงทะเบียน
Asset Risk: การประเมินความเสี่ยงของอุปกรณ์ไฟฟ้า
โดย คุณศรชัย บัวแก้ว ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการกองบำ�รุงรักษาอุปกรณ์สถานีย่อย การไฟฟ้านครหลวง
พักรับประทานอาหารว่าง
ประสบการณ์การทำ�งานด้าน Asset Management
โดย ผู้เชี่ยวชาญจาก บริษัท โกลว์ จำ�กัด
พักรับประทานอาหารกลางวัน
ประสบการณ์การทำ�งานด้าน Asset Management จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
โดย คุณวิทิต คุ้มชู หัวหน้ากองหม้อแปลง ฝ่ายบำ�รุงรักษาระบบส่ง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ประสบการณ์การทำ�งานด้าน Asset Management จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
โดย คุณพีระ โรหิตะบุตร รองผู้อำ�นวยการกองบำ�รุงรักษาสถานีไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
พักรับประทานอาหารว่าง
ประสบการณ์การทำ�งานด้าน Asset Management จากการไฟฟ้านครหลวง
โดย คุณศรชัย บัวแก้ว ผู้ช่วยหัวหน้ากองบำ�รุงรักษาอุปกรณ์สถานีย่อย ฝ่ายบำ�รุงรักษาระบบไฟฟ้า
การไฟฟ้านครหลวง
สรุปประสบการณ์การทำ�งานและเป็นที่ปรึกษาด้าน Asset Management
โดย รศ.ดร.ธนพงศ์ สุวรรณศรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จบการสัมมนา
หมายเหตุ : วิทยากรอยู่ระหว่างการทาบทาม อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

รับจำนวนจำกัด

ใบตอบรับเขารวมสัมมนาเชิงว�ชาการ

ความเสี่ยงและการบร�หารสินทรัพยสำหรับระบบไฟฟา
Risk and Asset Management in Electric Power System

วันที่ 16 - 18 กันยายน 2562 ณ หอง Arnoma โรงแรมอโนมา แกรนด กรุงเทพฯ
***มสีทิธร์ิบัหนวยพฒ
ั นาความรู (PDU) ตามทส่ีภาวศิวกรใหการรบัรอง จำานวน 18 PDUs
***ระบเุลขประจาำตวัผูเสยีภาษแีละสถานประกอบการ เนอ่ืงจากเปน็ขอมลูสาำคญ
ั ใชระบอุอกใบเสรจ็
หมายเลขประจำาตวัผูเสยีภาษี 13 หลกั
สำานกังานใหญ
สาขาท่ี
IEEE

1. ชอ่ื - สกลุ
ชอ่ื - สกลุ (ภาษาองักฤษ)
ชอ่ืบรษิัท / หนวยงาน
ทอ่ียู
โทร.

IEEE

เลขทส่ีมาชกิสภาวศิวกร

PES Member No.

ตำาแหนง

แฟกซ

e-Mail :

ป

.

เลขทส่ีมาชกิสภาวศิวกร

PES Member No.

2. ชอ่ื - สกลุ
ชอ่ื - สกลุ (ภาษาองักฤษ)
ชอ่ืบรษิัท / หนวยงาน
ที่อยู
โทร.

อายุ

ตำาแหนง

แฟกซ

อายุ

e-Mail :

ป

.

คาใชจายในการลงทะเบียน

สมาชิก IEEE ทานละ 7,500 + Vat 525 = 8,025 บาท
หนวยงานราชการ พนกังานรฐัวสิาหกจิ และมหาวทิยาลยั ทานละ 8,000 + Vat 560 = 8,560 บาท
บรษิัท โรงงาน และบคุคลทว่ัไป ทานละ 9,000 + Vat 630 = 9,630 บาท
(อัตรานร้ีวมคาเอกสาร อาหารกลางวนั Coffee Break และสามารถหกัภาษี ณ ท่ีจายได 3%)
สำหรับนิติบุคคลคาสมัมนาสามารถลงรายจายได 200%

การชำระเง�น

ั ชอีอมทรพัย ชอ่ืบญ
ั ชี
l โอนเงนิเขาบญ
ธนาคารกรงุเทพ สาขาสะพานพระปนเกลา เลขท่ี 162-0-74737-6
ธนาคารกสกิรไทย สาขาบางยข่ีนั เลขท่ี 047-2-56333-5
กรณ
ุ าชาำระเงนิภายใน 5 วนั นบัจากวนัลงทะเบยีน

สอบถามขอมลูเพม่ิเตมิ และสาำรองทน่ีง่ัไดท่ี บรษิทั เทคโนโลยี มเีดยี จำกดั
(ผูไดรบัการมอบหมายจากสมาคมฯ ในการดำเนนิการรบัลงทะเบยีน รบัชาำระคาลงทะเบยีน และออกใบเสรจ็รบัเงนิ)
471/3-4 อาคารพญาไทเพลส ถนนศรอียธุยา แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กรงุเทพฯ 10400
เลขประจำาตวัผูเสยีภาษอีากร 0-1055-36060-06-5 (สาำนกังานใหญ)

โทร. 0-2354-5333 Ext. 500 (ภทัรกนัต), 503 (ศิริภักตร) แฟกซ 0-2354-5322 e-Mail : seminar@greennetworkseminar.com
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