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ความเสี่ยงและการบร�หารสินทรัพยสำหรับอุปกรณไฟฟาโปรแกรมการสัมมนาเชิงว�ชาการ

08.00 - 08.30 ลงทะเบียน
08.30 - 08.45 พิธีเปด โดย คุณสุรศักดิ์ ไตรทาน รองผูวาการทรัพยากรบุคคล การไฟฟาสวนภูมิภาค  
         รองประธานกรรมการ และประธานคณะทํางาน IEEE Power & Energy Society - Thailand Chapter
ดําเนินการสัมมนาโดย Session Chairman 
 รศ. ดร.ธนพงศ สุวรรณศรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 
 รศ. ดร.นรเศรษฐ พัฒนเดช สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

08.45 - 10.00 น. Asset Management Overview 
 โดย ดร.สมชาย ทรงศิริ ผูอํานวยการฝายวิศวกรรม การไฟฟาสวนภูมิภาค
10.00 - 10.30 น. พักรับประทานอาหารวาง
10.30 - 12.00 น. ISO 55000 : Asset Management และประสบการณการบริหารสินทรัพย
 ระบบไฟฟาในตางประเทศ
 โดย ดร.ธีรพจน จันทรศุภแสง มหาวิทยาลัยเชียงใหม
12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 - 13.45 น. เทคโนโลยีที่ใชในการประเมิน Asset Management : หมอแปลงไฟฟากําลัง
 โดย รศ. ดร.ธนพงศ สุวรรณศรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
13.45 - 14.30 น. เทคโนโลยีที่ใชในการประเมิน Asset Management : สายเคเบิล
 โดย ผศ. ดร.วีระพันธ รังสีวิจิตรประภา คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
14.30 - 15.00 น. พักรับประทานอาหารวาง
15.00 - 16.30 น. ระบบการประเมินสมรรถนะของอุปกรณไฟฟาหลัก : หมอแปลงไฟฟากําลัง 
 โดย รศ. ดร.ธนพงศ สุวรรณศรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ

ปจจบุนัทรพัยสนิในระบบไฟฟาทีม่อียูทัง้ในระบบผลติ ระบบสง และระบบ
จําหนาย มีการเติบโตและขยายปริมาณเพิ่มข้ึนอยางมาก ดวยเหตุผลจากการ
ขยายตัวทางระบบเศรษฐกิจ และการเติบโตของผูใชไฟ ซึ่งเปนสวนผลักดันให
เกดิการขยายระบบไฟฟาเพิม่มากขึน้ โดยหนวยงานทัง้ภาครัฐหรอืเอกชน ทีม่สีวน
เกีย่วของในเร่ืองดงักลาว ไดเริม่ตระหนกัและเลง็เหน็ถงึความสําคญัของการบริหาร
จดัการทรพัยสนิ (Asset Management) ทีเ่กดิขึน้ เนือ่งจากการบรหิารและจดัการ
สนิทรพัยทีด่ ีจะชวยในเรือ่งการบรหิารจดัการความเสีย่งทีเ่กดิขึน้ ทาํใหการใชเงิน
ลงทุนเกิดความคุมคา รวมถึงทําใหการใชทรัพยากรที่มีอยูเกิดประสิทธิภาพ และ
ประโยชนการใชงานสูงสุด  

สมาคมวิศวกรไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสแหงประเทศไทย (IEEE Thailand 
Section) และ IEEE Power & Energy Society - Thailand Chapter ได
เล็งเห็นถึงความสําคัญในเร่ืองดังกลาว จึงไดจัดใหมีการสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง 
“ความเส่ียงและการบรหิารสนิทรพัยสาํหรบัอปุกรณไฟฟา” ซ่ึงจะเปนประโยชน
ในภาพรวมของหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ใหมีองคความรูเรื่องการบริหาร
จัดการทรัพยสินท่ีมีอยูของแตละองคใหเกิดประโยชนสูงสุด โดยการสนับสนุน
วิชาการจาก กฟผ. กฟน. กฟภ. บริษัทผูประกอบการ และสถาบันอุดมศึกษา 
ซึ่งเปนผูมีประสบการณในงานภาคปฏิบัติโดยตรง

หลักการและเหตุผล

กลุ�มเป�าหมาย
1. ผูบริหารในองคกร ที่ดูแลเกี่ยวกับนโยบายในดานการ

วางแผน และการบริหารจัดการทรัพยสินภายในองคกร 
2. วศิวกร หรอืเจาหนาทีป่ฏบิตังิาน ทีเ่กีย่วของกบัการวางแผน 

หรือการปฏิบัติหนาที่ในการดูแล และบํารุงรักษา 
3. ผูสนใจทั่วไป ที่ตองการความรูเพิ่มเติม ในดานการบริหาร

สินทรัพยสําหรับอุปกรณไฟฟา

วัตถุประสงค� 
1. สรางความรู ความเขาใจ ในดานความเส่ียงและการบรหิาร

สินทรัพยสําหรับอุปกรณไฟฟาใหกับผูสนใจ ผูบริหาร 
ตลอดจนวิศวกร หรือผูเกี่ยวของในเรื่องดังกลาว

2. มีการแลกเปล่ียนประสบการณระหวางผูเขารวมสัมมนา 
กับผูเชี่ยวชาญ ทั้งในสวนของภาครัฐและเอกชน

3..สามารถนาํแนวคิด วธิปีฏิบตั ิและความรูทีไ่ดรบั มาปรบัใช
สําหรับการดําเนินงานภายในองคกร

วันจันทร�ที่ 23 กรกฎาคม 2561
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Session 2



ความเสี่ยงและการบร�หารสินทรัพยสำหรับอุปกรณไฟฟาโปรแกรมการสัมมนาเชิงว�ชาการ

วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม 2561

08.00 - 08.30 น. ลงทะเบียน
08.30 - 10.00 น. Concept: Failure Mode, Effects, and Criticality Analysis (FMECA)  
 โดย Professor Campbell Booth, University of Strathclyde 
10.00 - 10.30 น. พักรับประทานอาหารวาง 
10.30 - 12.00 น. Workshop: ผลกระทบความลมเหลวและการวิเคราะหวิกฤต, Failure Mode, 
 Effects, and Criticality Analysis (FMECA) ของอุปกรณไฟฟา
 โดย Professor Campbell Booth, University of Strathclyde
12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 - 14.30 น. Concept: การประเมิน Health Index/ Performance Assessment 
 ของอุปกรณไฟฟา
 โดย รศ. ดร.ธนพงศ สุวรรณศรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
14.30 - 15.00 น. พักรับประทานอาหารวาง
15.00 - 16.30 น. Workshop: การประเมิน Health Index/ Performance Assessment 
 ของอุปกรณไฟฟา
 โดย รศ. ดร.ธนพงศ สุวรรณศรี 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ

                                     

08.00 - 08.30 น. ลงทะเบียน
08.30 - 10.00 น. Asset Risk: การประเมินความเสี่ยงของอุปกรณไฟฟา
 โดย ดร.ธีรพจน จันทรศุภแสง มหาวิทยาลัยเชียงใหม
10.00 - 10.30 น. พักรับประทานอาหารวาง
10.30 - 12.00 น. ประสบการณการทํางานดาน Asset Management 
 โดย ผูเชี่ยวชาญจากผูประกอบการ
12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 - 13.45 น. ประสบการณการทํางานดาน Asset Management จากการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
 โดย คุณวิทิต คุมชู หัวหนากองหมอแปลง ฝายบํารุงรักษาระบบสง การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
13.45 - 14.30 น. ประสบการณการทํางานดาน Asset Management จากการไฟฟาสวนภูมิภาค
 โดย คุณพีระ โรหิตะบุตร รองผูอํานวยการกองบํารุงรักษาสถานีไฟฟา การไฟฟาสวนภูมิภาค
14.30 - 15.00 น. พักรับประทานอาหารวาง
15.00 - 15.45 น. ประสบการณการทํางานดาน Asset Management จากการไฟฟานครหลวง
 โดย คุณศรชัย บัวแกว ผูชวยหัวหนากองบํารุงรักษาอุปกรณสถานียอย ฝายบํารุงรักษาระบบไฟฟา 
  การไฟฟานครหลวง
15.45 - 16.30 น.  สรุปประสบการณการทํางานและเปนที่ปรึกษาดาน Asset Management
 โดย รศ. ดร.ธนพงศ สุวรรณศรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
16.30 น. จบการสัมมนา

Session 3

Session 4

Session 5

Session 6

วันพ�ธที่ 25 กรกฎาคม 2561



รับจำนวน
จำกัด

 
 

ำสะลแ มิตเมิ่พเลูมขอมาถบอส า  ี่ทดไงั่นี่ทงอร ดักำจ ยีดเีม ียลโนโคทเ ทัษิรบ  
ำดรากนใ ฯมคามสกาจยามหบอมรากบัรผูได( ำชบัร นยีบเะทงลบัรรากนินเ า  )นิงเบัรจ็รสเบใกออะลแ นยีบเะทงลคาะร

 00401 ฯพทเงุรก ีวทเชารตขเ ทไาญพทุงงวขแ ายธุยอีรศนนถ สลพเทไาญพราคาอ 4-3/174
เลขประจำา ำส( 5-60-06063-5501-0 รกาอีษาภยีสผูเวัต า ญ)หในางกัน

), 510 (ศิริภักตร)ตนักรทัภ( 005 .txE 3335-4532-0 .รทโ 2235-4532-0 ซกฟแ  e-Mail : seminar@greennetworkseminar.com 

kseminar.com/assetrowtenneerg.www : enilno นยีบเะทงล
 ฯมคามส่ีทจาหนาเกาจมิตเม่ิพเลูมขอมาถบอสอืรห

นาย ถาวิริสขุส ษงพฐษิดะรป 7116-1281-80 อืถอืม dnaliahT - yteicoS ygrenE & rewoP EEEI ,yraterceS ลุกร  

 ลุกส - อ่ืช  ตำา  นงหแ  ุยาอ ป

 )ษฤกงัอาษาภ( ลุกส - อ่ืช

 นางนวยห / ทัษิรบอ่ืช

 ยูอ่ีท

โทร. ซกฟแ  e-Mail : .

 ลุกส - อ่ืช  ตำา  นงหแ  ุยาอ ป

 )ษฤกงัอาษาภ( ลุกส - อ่ืช

 หนวยงาน / ทัษิรบอ่ืช

 ที่อยู

โทร. แฟกซ  e-Mail : .

●  ยัลายทิวาหมะลแ จิกหาสิวฐัรนางกันพ รากชารนางยนวห EEEI กิชามส
 ทานละ 7,500 + Vat 525 = 8,025 บาท
●

●

  ปไว่ัทลคคุบะลแ นางงรโ ทัษิรบ ทานละ 8,500 + Vat 595 = 9,095 บาท  
)%3 จายได่ีท ณ ีษาภกัหถรามาสะลแ kaerB eeffoC นัวงาลกราหาอ ราสกอเคามวร้ีนารตัอ(

%002 จายไดยารงลถรามาสานมมัสคาสำหรับนิติบุคคล

  ีชญับอ่ืช ยพัรทมออีชญับขาเนิงเนอโ ”ดักำจ ยีดเีม ียลโนโคทเ ทัษิรบ“
   6-73747-0-261 ่ีทขลเ ลากเปนะรพนาพะสาขาส พทเงุรกราคานธ
   5-33365-2-740 ่ีทขลเ นัข่ียงาบาขาส ยทไรกิสกราคานธ

*** ณาสงแฟกซรุก รอมสำเนาพบัรบอตบใ 2235-4532-0 รอบเ่ีทนิงเนอโบใ  ***

1.

2.

ำชาณุรก า นยีบเะทงลนัวกาจบัน นัว 5 นใยาภนิงเะร

ำจะรปขลเุบะร*** า ำสลูมขอน็ปเกาจงอ่ืนเ รากบอกะรปนาถสะลแีษาภยีสผูเวัต า จ็รสเบใกออุบะรชใญัค

หมายเลขประจำา  กัลห 31 ีษาภยีสผูเวัต

*** ำจ งอรบัรรากหใรกวศิวาภส่ีทมาต )UDP(รูมาวคานฒัพนวยหบัร์ิธทิสีม านวน 18 PDUs

  .oN rebmeM SEP     EEEI  

  .oN rebmeM SEP     EEEI  

รกวศิวาภสกิชามส่ีทขลเ  

รกวศิวาภสกิชามส่ีทขลเ  

          สำา  ่ีทาขาส       ญหในางกัน

ใบตอบรับเข�าร�วมสัมมนาเชิงว�ชาการ

วันที่ 23-25 กรกฎาคม 2561 เวลา 08-00-16.30 น. ณ ห�อง Lotus ศูนย�การประชุมแห�งชาติสิร�กิติ์

ค�าใช�จ�ายในการลงทะเบียน

การชำระเง�น

ความเสี่ยงและการบร�หารสินทรัพย
สำหรับระบบไฟฟา


