
การอบรมเรื่อง
มาตรฐานออกแบบและติดตั้งเครื่องกําเนิดไฟฟาสําหรับดาตาเซนเตอร รุนท่ี 1

ระหวางวันท่ี 6 -7 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.30-16.30 น
จัดโดย สถาบันวิศวพัฒน  วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ (วสท.)

หลักการและเหตุผล
ระบบเครื่องกําเนิดไฟฟามีความสําคัญกับดาตาเซนเตอรประเภทตางๆ มาก เนื่องจากเปนอุปกรณสําหรับ

จายกําลังไฟฟาสํารองใหกับอุปกรณท่ีจําเปนภายในดาตาเซนเตอรในกรณีท่ีไฟฟาจากแหลงจายไฟฟาหลักดับ หรือ
ขัดของ ระบบไฟฟาจากระบบเครื่องกําเนิดไฟฟาเปนระบบท่ีสามารถควบคุมไดจึงมีความนาเชื่อถือมากกวา
แหลงจายไฟฟาอ่ืนๆ การติดตั้งเครื่องกําเนิดไฟฟาใหถูกตอง และเปนไปตามมาตรฐานจึงมีความจําเปน วิศวกรรม
สถานแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ จึงไดจัดอบรมเรื่องมาตรฐานออกแบบและติดตั้งเครื่องกําเนิดไฟฟา
สําหรับดาตาเซนเตอรเพ่ือใหแก วิศวกรผูออกแบบ วิศวกรควบคุมงาน ผูปฏิบัติงานและผูสนใจท่ัวไป เพ่ือจะไดนํา
ความรูไปประกอบการปฏิบัติงานตอไป

วิทยากร
1. นายธวัช  มีชัย
2. นายสุชาติ  จงควินิต
3. นายพรชัย  บรรจงใหม
4. นายธัมรัต พรหมเพ็ญรังสี

กําหนดการ
วันท่ี 6 มีนาคม 2562
08.30 น. – 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 น. – 10.30 น. - ขอกําหนดดานการติดตั้งและความปลอดภัย

- ระบบระบายอากาศ
- ระบบระบายความรอน
- ระบบน้ํามันเชื้อเพลิง
วิทยากร : นายธวัช มีชัย

10.30 น. – 10.45 น. พักรับประทานอาหารวาง
10.45 น. – 12.15 น. - ระบบทอไอเสีย

- อุปกรณรองรับความสั่นสะเทือน
- ระบบแบตเตอรี่
วิทยากร : นายสุชาติ จงควินิต

12.15 น. – 13.15 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.15 น. – 14.45 น. - การบํารุงรักษาเครื่องกําเนิดไฟฟา

- การทดสอบสมรรถนะเครื่องกําเนิดไฟฟา
วิทยากร : นายพรชัย บรรจงใหม

14.45 น. – 15.00 น. พักรับประทานอาหารวาง
15.00 น. – 16.30 น. ทําแบบทดสอบ



วันท่ี 7 มีนาคม 2562
08.30 น. – 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 น. – 10.30 น. - พิกัดกําลังของเครื่องกําเนิดไฟฟา

- การจัดวางระบบเครื่องกําเนิดไฟฟาสําหรับดาตาเซนเตอรประเภทตางๆ
วิทยากร : นายธัมรัต พรหมเพ็ญรังสี

10.30 น. – 10.45 น. พักรับประทานอาหารวาง
10.45 น. – 12.15 น. - อุปกรณสับเปลี่ยนแหลงจายไฟ (Transfer Switch)

และสวิทซตอตรง (Bypass Isolating Switch)
- ระบบตอลงดิน (Grounding System)
วิทยากร : นายธัมรัต พรหมเพ็ญรังสี

12.15 น. – 13.15 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.15 น. – 14.15 น. - การจัดเตรียมสิ่งอํานวยความสะดวกและโหลดเทียม (Load Bank)

สําหรับทดสอบเครื่องกําเนิดไฟฟา
วิทยากร : นายธัมรัต พรหมเพ็ญรังสี

14.15 น. – 14.30 น. พักรับประทานอาหารวาง
14.30 น. – 16.00 น. ทําแบบทดสอบ



ใบสมัครการอบรมเรื่อง
มาตรฐานออกแบบและติดตั้งเครื่องกําเนิดไฟฟาสําหรับดาตาเซนเตอร รุนท่ี 1
ระหวางวันท่ี 6 - 7 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.30-16.30 น ณ อาคาร วสท.

จัดโดย สถาบันวิศวพัฒน  วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ (วสท.)

ขอสํารองรายช่ือเขารวมอบรมดังตอไปนี้ (กรุณาเขียนช่ือ-นามสกุลตัวบรรจง เพื่อความถูกตองของวุฒิบัตร)

ช่ือ – นามสกุล .................................................................................... เลขท่ีสมาชิก วสท........................................
โทรศัพท......................................................... E-mail :......................................................................

ท่ีอยูหนวยงาน/บริษัท ...................................................................................................................................................
เลขท่ี ...............................หมูท่ี...........................................อาคาร.....................................ซอย ...................................
ถนน .................................. ตําบล/แขวง ................................. อําเภอ/เขต ................................ จังหวัด .......................
รหัสไปรษณีย..................... โทรศัพท ....................................... โทรสาร.........................................................................
ผูประสานงานโดย..........................................................................................................................................................
เลขประจําตัวผูเสียภาษี ................................................................  สํานักงานใหญ  หรือ สาขา................

ประสานงาน และสอบถามขอมูล คุณรุงลาวรรณ  สทานภพ
โทรศัพท  0-21844600-9 ตอ 510  โทรสาร 0-23192710-1 E-Mail: runglawan@eit.or.th

คาลงทะเบียน
ประเภทสมาชิก ชําระภายในวันท่ี 22  ก.พ. 62 ชําระหลงัวันท่ี 22 ก.พ. 62

 สมาชิก ว.ส.ท. 7,000 บาท / คน 8,000 บาท / คน
 ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ 8,000 บาท / คน 9,000   บาท / คน
 บุคคลท่ัวไป 11,000 บาท / คน 12,000   บาท / คน

หมายเหตุ : 1. ราคานี้รวม ภาษีมูลคาเพ่ิม 7%, คาเอกสาร, คาอาหาร และเครื่องดื่ม) วสท. ไดรับการยกเวนภาษี
หัก ณ ท่ีจาย 3%

การชําระคาลงทะเบียน
 เงินสด ชําระท่ี อาคาร วสท. ชั้น  5   (ออกจากลิฟตขวามือ)
 เช็ค สั่งจาย สมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ
 โอนเงิน เขาบัญชีเงินฝากออมทรัพยในนาม..

สมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ
 ธนาคารไทยพาณิชย  สาขาสภากาชาดไทย เลขท่ี 045-2-03026-1
 ธนาคารกรุงเทพ  สาขาสุรวงศ เลขท่ี 147-4-32388-6
 ธนาคารกรุงไทย  สาขาจามจุรีสแควส เลขท่ี 162-0-09914-4

หมายเหตุ : กรณีโอนเงินเขาบัญชีธนาคาร กรุณาแฟกซสําเนาสลิปเงินโอน พรอมระบุชื่อผูเขาอบรม ท่ีอยูในการ
ออกใบเสร็จ สงแฟกซมาท่ี 0-2319-2710-1, 0-2184-4597-8


