PDU 18 หน่วย

การอบรมเรื่อง มาตรฐานการปองกันฟาผา
ประจําป พ.ศ. 2561

วันที่ 22 - 23 กุมภาพันธ 2561 (วันพฤหัสบดี-วันศุกร)
ณ หองประชุม 1 ชั้น 4 อาคาร วสท. ซอยรามคําแหง 39 (เทพลีลา)
จัดโดย
คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟา
สมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ (วสท.)
รวมกับ สภาวิศวกร

www.eit.or.th
นับ ตั้งแตฟา ผา จรวดที่สงยานอวกาศอพอลโล 12 ขณะจรวดกํา ลังทะยานขึ้น ในป 1969 หรื อ
ประมาณ 45 ปลวงมาแลว องคการนาซาไดทมุ ทุนเกี่ยวกับการปองกันฟาผาอยางมากมายทําใหเทคโนโลยี
ไดกาวหนาขึ้นมาก ซึ่งนับตั้งแตยุคเบ็นจามิน แฟรงกลินไดประดิษฐตัวนําลอฟามาเปนเวลา 240 ปมาแลว
วสท. ไดจัดทําหนัง สือมาตรฐานการปองกันฟา ผา จํา นวน 4 เลม ซึ่งไดเรียบเรียงมาจากมาตรฐาน IEC
62305-1, 2, 3, 4 เนื้อหาในมาตรฐานนั้นมีมากมายและมีหลายสิ่งที่เปนสิ่ง ใหม ๆ ทําใหปรัช ญาการคิด
เกี่ยวกับเรื่องการปองกันฟาผาโดยเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอยางสิ้นเชิง ดังนั้น วสท. จึงไดจัดบรรยายทาง
วิชาการ เพื่อนําไปออกแบบและปฏิบัติงานไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ
รายละเอียดหลักสูตร
1. การปองกันฟาผาเลมที่ 1 : หลักการทั่วไป
2. ขอกําหนดทั่วไป
3. มาตรฐานการปองกันฟาผาเลมที่ 3
4. ตัวนําลอฟา
5. ตัวนําลงดิน
6. รากสายดิน
7. การปองกันฟาผาเลมที่ 4
8. การกําบังแมเหล็กไฟฟา
ผูรับผิดชอบโครงการ
ประธานคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ
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วิทยากร
นายวิวัฒน กุลวงศวิทย
- อดีตนายกสมาคมวิศวกรออกแบบและปรึกษาเครื่องกลและไฟฟาไทย
(พ.ศ. 2548-2549, 2550-2551)
- อดีตประธานวิชาการสาขาวิศวกรรมไฟฟา วสท. (พ.ศ. 2551-2553)
- ที่ปรึกษาสมาคมวิศวกรออกแบบและปรึกษาเครื่องกลและไฟฟาไทย (MECT)

กําหนดการ
วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ 2561
07.30-08.30 น.
ลงทะเบียน
09.00-10.30 น.
มาตรฐานการปองกันฟาผาเลมที่ 1 : หลักการทั่วไป
10.30-10.45 น.
พักระหวางเวลา
10.45-12.00 น.
ขอกําหนดทั่วไป
12.00-13.00 น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-14.30 น.
มาตรฐานการปองกันฟาผาเลมที่ 3
14.30-14.45 น.
พักระหวางเวลา
14.45-16.00 น.
ตัวนําลอฟา
16.00-16.30 น.
ถาม-ตอบปญหา
วันศุกรที่ 23 กุมภาพันธ 2561
09.00-10.30 น.
10.30-10.45 น.
10.45-12.00 น.
12.00-13.00 น.
13.00-14.30 น.
14.30-14.45 น.
14.45-16.00 น.
16.00-16.30 น.

ตัวนําลงดิน
พักระหวางเวลา
รากสายดิน
พักรับประทานอาหารกลางวัน
การปองกันฟาผาเลมที่ 4
พักระหวางเวลา
การกําบังแมเหล็กไฟฟา
ตอบปญหาและจบการบรรยาย

คาลงทะเบียน
ประเภทสมาชิก
จายภายในวันที่ 15 กพ. 59
3,500 บาท / คน
 สมาชิก วสท.
 ขาราชการ / รัฐวิสาหกิจ / บุคคลทั่วไป 4,000 บาท / คน

จายหลังวันที่ 15 กพ. 59
4,000 บาท / คน
4,500 บาท / คน
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การอบรมเรื่อง มาตรฐานการปองกันฟาผา
ประจําป พ.ศ. 2561
วันที่ 22-23 กุมภาพันธ 2561
ณ หองประชุม 1 ชั้น 4 อาคาร วสท. ซอยรามคําแหง 39 (เทพลีลา)
จัดโดย
คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟา
วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ
รวมกับ
สภาวิศวกร
ชื่อ – นามสกุล ..................................................................... .เลขที่สมาชิก วสท................เลขที่สมาชิกสภาวิศวกร……….................
หนวยงาน: (บริษัท / บาน)..........................................................................................................................................
เลขที่............................อาคาร.................................ชั้น ..........................หมู............................ซอย………………………
ถนน.................................................ตําบล/แขวง......................................................อําเภอ/เขต………………………….
จังหวัด.................................................รหัสไปรษณีย.............................โทรศัพท.......................................................
โทรศัพท (มือถือ) ..............................................................................โทรสาร.............................................................
E-mail………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ชื่อผูประสานงาน (ถามี).......................................................โทรศัพท (ผูประสานงาน) ………………………………………
เลขที่ประจําตัวผูเสียภาษี .......................................................................  สํานักงานใหญ  สาขา…………………
คาลงทะเบียน (อัตรานี้รวม ภาษีมูลคาเพิ่ม 7%, คาเอกสาร, คาอาหารกลางวัน อาหารวาง และ วสท. ไดรับ
การยกเวนภาษีหัก ณ ที่จาย 3%)
ประเภทสมาชิก
จายภายในวันที่ 15 กพ. 61 จายหลังวันที่ 15 กพ. 61
สมาชิก วสท.
3,500
4,000
ขาราชการ, รัฐวิสาหกิจ, บุคคลทั่วไป
4,000
4,500

**โปรดอาน** สิทธิ์ของสมาชิกสภาวิศวกร
หมายเหตุ :
กรณีทานที่เปนสมาชิกสภาวิศวกร ทานสามารถนําใบเสร็จไปยืน่ เพื่อขอรับเงินสนับสนุนคาใชจายในการลงทะเบียน
เขารวมการอบรม/สัมมนาจากสภาวิศวกรไดไมเกิน 1,000 บาท/คน/ครั้ง/ป (หนึ่งพันบาทตอคนตอครั้งตอป)
**โดยสภาวิศวกรจะสนับสนุนคาใชจายในการลงทะเบียนเขารวมการอบรม/สัมมนาใหกับสมาชิก 1,000 คน
แรกเทานั้น**
(สอบถามขอมูลการใชสิทธิ์ไดที่สภาวิศวกร โทรศัพท 0 2935 6860-8 ตอ 306)

การชําระคาลงทะเบียน
 เงินสด ชําระที่ อาคาร วสท. ชั้น 5 (ออกจากลิฟตขวามือ)
 เช็ค สั่งจาย “สมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ”
 โอนเงิน เขาบัญชีเงินฝากออมทรัพยในนาม
“สมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ”
 ธนาคารไทยพาณิชย สาขาสภากาชาดไทย
เลขที่ 045-2-03026-1
 ธนาคารกรุงเทพ สาขาสุรวงศ
เลขที่ 147-4-32388-6
 ธนาคารกรุงไทย สาขาจามจุรีสแควร
เลขที่ 162-0-09914-4
หมายเหตุ : กรณีโอนเงินเขาบัญชีธนาคาร กรุณาแฟกซสําเนาสลิปเงินโอน พรอมระบุชื่อผูเขาอบรม ที่อยูในการ
ออกใบเสร็จ สงแฟกซมาที่ 0-2319-2710-1, 0-2184-4597-8
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