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การตรวจสอบและทดสอบระบบไฟฟ้าอาคาร
เพือการบํารุงร ักษาและความปลอดภ ัย
(ทฤษฎีและปฏิบัต)ิ

รุนที่ 49
วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ 2561
ณ หองประชุม 3 ชั้น 4 อาคาร วสท. ซอยรามคําแหง 39
จัดโดย
คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้ า
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)

รับจํานวนจํากัด ท่านแรกทีชําระเงินก่อนเท่านัน
(เนืองจากมีภาคปฏิบตั ิ ดังนัน วสท. จึงขอสงวนสิ ทธิให้กบั ผูท้ ีชําระเงินก่อน หากเกิ นจะต้องรอเข้ารุ่ นต่อไป
วัตถุประสงค :
วัตถุประสงค
ระบบไฟฟาอาคารเปนสิ่งสําคัญอยางยิ่ง หากการติดตั้งไมไดมาตรฐานจะนําไปสูอันตรายตอผูใช อาจเกิดไฟไหม หรือ
เกิดความสูญเปลาเนื่องจากไฟฟาตก ไฟฟาเกิน นอกจากนั้นในขณะที่ใชไฟฟา ใชอุปกรณไฟฟาตางๆ ก็สามารถทําใหระบบไฟฟา มี
ปญหาคุณภาพเสีย เชน ไฟฟาตก ไฟฟาเกิน มี ฮารโมนิคส คา Power Factor ไมเหมาะระบบไฟฟาเกิดความรอนมากผิดปกติอาจ
ทําใหเครื่องจักรเครื่องใชไฟฟาตลอดจนถึงอาคารชํารุดเสียหายได เปนตน ซึ่งสิ่งเหลานี้ลําพังการติดตั้งตามมาตรฐานและตรวจ
พินิจดวยสายตาเทานั้น ยังไมสามารถพบเห็นปญหาที่แฝงอยูได ในยุโรปจึงมีมาตรฐาน IEC-60364 สําหรับทดสอบระบบไฟฟา
ติดตั้งใหมและระบบเกาตามระยะเวลาที่เหมาะสม ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพของระบบไฟฟาสําหรับผูใชงานใน
อาคารนั้น สวนการตรวจและทดสอบเพื่อการบํารุงรักษาคุณภาพไฟฟา (Power Quality) ก็เปนประโยชนและจําเปนที่จะตองรู
สภาพไฟตก ไฟเกิน ฮารโมนิคส ฯลฯ ซึ่งที่กลาวมาเราสามารถหาวิธีและเครื่องมือวัดและทดสอบสภาพตางๆ ของระบบไฟฟา
อาคารได สาขาวิศวกรรมไฟฟา วสท. จึงจัดอบรมที่มีทั้งภาคทฤษฏี และปฏิบัติเพื่อใหผูเขาอบรมมีความรูและประสบการณมากขึน้
สามารถนําไปใชประโยชนในวิชาชีพตอไป
การอบรมนี้มีประโยชนอยางยิ่งสําหรับผูตรวจสอบอาคาร วิศวกรไฟฟา ชางไฟฟา เจาของอาคาร ผูออกแบบ/ผูติดตั้ง
ระบบไฟฟ า ผูรับ เหมาระบบไฟฟาอาคาร อาจารย นิสิตนักศึกษา ผูสนใจงานระบบไฟฟ า และผูบริหารที่ใหความสําคัญกับ
มาตรการปองกันการเกิดความเสียหายมากกวาการแกไขหลังจากการเกิดความเสียหาย
กําหนดการ :
08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 – 12.15 น. มาตรฐานการทดสอบการติดตั้งระบบไฟฟาตาม IEC 60364 รายการทดสอบ เชน
- ความตอเนื่องของสาย L,N,PE
- ความถูกตองของการเขาขั้วสาย L,N,PE
- ความตานทานสายดินและเสาหลักดิน,Loop Impedance
- การทดสอบเครื่องตัดวงจรไฟฟาเมื่อกระแสรั่วลงดิน,กระแส,เวลา (RCD)
- อื่นๆ

- หลักความปลอดภัยในการทดสอบและคุณภาพเครื่องทดสอบ
- ความหมายขององคประกอบคุณภาพไฟฟา (Power Quality)
(Sag, Swell, Outage, Frequency Variation, Harmonic, Power Factor, ฯลฯ)

วิทยากร คุณสุพจน ตุงคเศรวงศ
13.15 - 13.45 น. ประสบการณตรวจและทดสอบระบบไฟฟา
13.45 - 14.45 น. - Power Quality analyzer
- Grounding Measurement
- IR Thermometer Principle & Application
15.00 - 16.30 น. ปฏิบัติการทดสอบการติดตั้งระบบไฟฟาอาคารดวยเครื่องมือชนิดตางๆ
เชน Insulation Tester ,Ground Tester, Electrical Installation tester
ปฏิบัติ Power Quality Analyzer, IR Thermometer
วิทยากร ดร.ยุทธพงศ ทัพผดุง
วิทยากร คุณธีระวัฒน หนูนาค
หมายเหตุ :

Coffee Break
Lunch

เวลา 10.30-10.45 น. และเวลา 14.45-15.00 น.
เวลา 12.15-13.15 น.

วิทยากร :
 คุณสุพจน ตุงคเศรวงศ, Metrology Product Director, บริษัท เมเชอรโทรนิกซ จํากัด
 ดร.ธีระวัฒน หนูนาค, Power Quality Analyzer & IRT Engineer, บริษัท เมเชอรโทรนิกซ จํากัด
 ดร.ยุทธพงศ ทัพผดุง, ผูจัดการฝาย หนวยธุรกิจวิศวกรรมและฝกอบรม, บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
คาลงทะเบียน (อัตรานี้รวม ภาษีมูลคาเพิม่ 7%, คาเอกสาร, คาอาหาร และ วสท. ไดรบั การยกเวนภาษีหัก ณ ที่จาย 3%)

ประเภท
 สมาชิก วสท.
 ไมใชสมาชิก วสท.

ชําระเงินกอนวันที่
20 กุมภาพันธ 2561
2,800 บาท/คน
3,000 บาท/คน

ชําระเงินภายในวันที่
20 กุมภาพันธ 2561
3,000 บาท/คน
3,200 บาท/คน

สนใจติดตอรายละเอียดไดที่ :
วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ (สํานักงานใหญ)
เลขที่ 487 ซ.รามคําแหง 39 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท 02-184-4600-9 ตอ 521, 525 (ฝายวิชาการ และโครงการ) โทรสาร 0-2184-4662

E-Mail : eit@eit.or.th

ใบสมัคร
การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
การตรวจสอบและทดสอบระบบไฟฟาอาคารเพื่อการบํารุงรักษาและความปลอดภัย
(ทฤษฎีและปฏิบตั ิ)
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จัดโดย
คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟา
วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ (วสท.)
** กรุณากรอกขอมูลดวยตัวบรรจงเพื่อความชัดเจน **
ชื่อ – นามสกุล ............................................................................. สมาชิก วสท.เลขที่ ................สมาชิกสภาวิศวกร เลขที่ ...............
หนวยงาน (บริษัท / บาน) ..........................................................……………………………………………………………………………………………………………..
เลขที่.....................อาคาร..............................................................................ชั้น ...................หมู....................ซอย..............................
ถนน.........................................ตําบล/แขวง....................................อําเภอ/เขต.......................................... จังหวัด ............................
รหัสไปรษณีย..........................โทรศัพทมือถือ…………………………………………..……….โทรศัพท ............................................. ตอ .......
โทรสาร.......................................E-mail ..................................................................................... …………………………………………………
ชื่อผูประสานงาน(ถามี).........................................โทรศัพท (ผูประสานงาน) ...................................E-mail:........................................
เลขที่ประจําตัวผูเสียภาษี .............................................................................  สํานักงานใหญ
 สาขา........................
คาลงทะเบียน (อัตรานี้รวม ภาษีมูลคาเพิม่ 7%, คาเอกสาร, คาอาหาร และ วสท.ไดรับการยกเวนภาษีหัก ณ ที่จาย 3%)

ประเภทสมาชิก
สมาชิก วสท.
ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ/ บุคคลทั่วไป

จายภายในวันที่ 20 กพ. 2561

จายหลังวันที่ 20 กพ. 2561

2,800 บาท/คน
3,000 บาท/คน

3,000 บาท/คน
3,200 บาท/คน

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 สาขาจามจุรสี แควร
เลขที่ 162-0-09914-4
หมายเหตุ : กรณีโอนเงินเขาบัญชีธนาคาร กรุณาแฟกซสําเนาสลิปเงินโอน พรอมระบุชื่อผูเ ขาอบรม ที่อยูในการออกใบเสร็จ เลข
ผูเสียภาษีฯ
สงแฟกซมาที่ 0-2184-4662 หรือ E-mail: eit@eit.or.th

