
 

 
 

การอบรมเรือ่ง  

 Substation Equipment and Protective Relaying 
วันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2565 (วันเสาร์-วันอาทิตย์) 

ณ โรงแรม เอส ซ ีปารค์ (ห้องพระรามเก้า ชัน้ 6)  
  

จัดโดย คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) 

 
หลักการและเหตผุล 
 ปัจจุบนัสถานีไฟฟ้าแรงสงูนอกจากจะมีการติดตั้งใช้งานในระบบการจ่ายไฟของการไฟฟ้าทัง้ 3 แห่งของประเทศไทยแล้ว ใน
ภาคโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่ใช้ไฟมากจะมีสถานีไฟฟา้แรงสูงเป็นของโรงงานเองด้วย ดังนั้น ความรู้ในการติดตั้งและใช้งาน
อุปกรณ์ต่างๆในสถานไีฟฟ้าแรงสูงต่อบุคลากรที่รับผิดชอบของโรงงานจงึมีความจ าเป็นอยา่งมาก วสท.จึงได้มีการจัดอบรมเรื่อง 
Substation Equipment and Protective Relaying เพื่อเปน็การส่งเสริมให้วิศวกรไฟฟ้า ไดม้ีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับระบบ
การจ่ายไฟของการไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ติดตั้งใชง้านในสถานีไฟฟ้าและระบบป้องกนัไฟฟา้ก าลัง เพื่อสามารถน าความรู้ทีไ่ด้ไปใช้
งานได้อย่างถูกต้องและมปีระสทิธิภาพ ทราบถึงเทคโนโลยปีัจจบุันและอนาคต ตลอดจนเกิดความปลอดภัยต่อชีวติในการท างาน โดย
เนื้อหาจะเน้นถึงพืน้ฐานความรูข้องอุปกรณ์และหน้าที่การท างานของอุปกรณ์แต่ละชนิด รวมฟังก์ชันการท างานของอุปกรณ์ต่างๆเมื่อ
มีเหตุการณ์ไม่ปรกติเกิดขึ้นในระบบการจ่ายไฟ  
 

วิทยากร 
 

    นายนรินทร์ พงษ์ประพันธ์  ผู้อ านวยการกองก่อสร้างสถานีไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
    นายวีรภัทร เสนวิรัช  หัวหน้าแผนกวิศวกรรมระบบป้องกัน กองอุปกรณ์ป้องกันและรีเลย์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  

 

ก าหนดการ  
 

วันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 
เวลา 08.30-09.00 น.  ลงทะเบียน 
เวลา 09.00-16.00 น.   บรรยาย 

 Type of Substation  
 High Voltage Switchgear  
 Medium Voltage Switchgear 
 AC/DC Board, Battery charger & Battery 
 Power Cable & Termination kit 
 Substation Control & Protection 
 Substation Automation  
 Power Transformer 
 Substation Monitoring System & Digital fault Recorder 
 Substation to SCADA, Micro Grid, Cloud Control & Protection, Smart Grid 
 Substation Building Automation System 

 

PDU 18 หน่วย 



 
วันอาทิตย์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565 
เวลา 09.00-16.00 น.  บรรยาย 

 Protective Relay Technology 
 Busbar Protection 
 Transformer Protection  
 Line Protection 
 Feeder Protection 
 Capacitor Protection 
 Motor Protection 
 Adaptive Protection 
 Wide Area Protection 
 Fault Calculation and Relay Service Setting 
 

 พักรับประทานอาหารว่างเวลา 10.30-10.15 น. และ 14.30-14.45 น. 
 พักรับประทานอาหารกลางวนัเวลา 12.00-13.00 น. 

 
    ค่าลงทะเบียน                หมายเหตุ: ช าระก่อนวันท่ี 4 กุมภาพันธ์ 2565 ลด 500 บาท 

ประเภทสมาชิก 
 Substation Equipment and Protective Relaying  (วนัที่ 12-13 กุมภาพันธ์2565) 

ราคา /คน  

สมาชิก  วสท,  5,500 บาท 
ข้าราชการ/รัฐวสิาหกิจ/บุคคลทัว่ไป    6,000 บาท 

   
การช าระค่าลงทะเบียน 

 เงินสด  ช าระท่ี อาคาร วสท.  ชั้น  5   (ออกจากลิฟต์ขวามือ)  
 เช็ค  สั่งจ่าย “สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์” 
 โอนเงิน เข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ในนาม  

  “สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์” 
 ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาสภากาชาดไทย   เลขที่ 045-2-03026-1 
 ธนาคารกรุงเทพ  สาขาสุรวงศ์    เลขที่ 147-4-32388-6 
 ธนาคารกรุงไทย  สาขาจามจุรีสแควร์   เลขที่ 162-0-09914-4 

หมายเหตุ :  กรณีโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร กรุณาส่งส าเนาสลิปเงินโอน พร้อมรายละเอียด ชื่อหลักสูตร ระบุชื่อผู้เข้าอบรม 
 เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่ในการออกใบเสร็จ  เลขผู้เสียภาษีฯ   ส่งมาท่ี E-mail:  eit@eit.or.th 

 
สามารถสมัครอบรมหลักสูตร  Substation Equipment and Protective Relaying 
 

ได้ที่ลิงค์ :   https://forms.gle/vmo2JNScu3cEW15e8 
 
                  หรือ  Scan QR Code ได้ที่นี่                    
 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที:่ วสท.  โทรศัพท์ 0-2184-4600-9  ต่อ 521, 525 
    E-Mail : eit@eit.or.th  ,    www.eit.or.th 

mailto:eit@eit.or.th
https://forms.gle/vmo2JNScu3cEW15e8
mailto:eit@eit.or.th


 
 

หมายเหตุ 
1. ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  แล้ว  และ วสท. ได้รับการยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%   
2. ราคานี้รวมค่าเอกสาร/อาหารกลางวัน/อาหารว่าง/วุฒิบัตร 
3. ผู้เข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาอบรมจะได้รับวุฒิบัตร 
4. การโอนเงิน  กรุณาน าส่งหลักฐานการช าระเงนิ โดยระบุชื่อผู้เข้ารับการอบรมและที่อยู่ในการออกบเสร็จรับเงิน  
 มาที่  Fax No.  :  0-2184-4662 / E-mail:  eit@eit.or.th 
5. กรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมการอบรมได้ โปรดท าหนังสือแจ้งยกเลิกการอบรมล่วงหน้าก่อนการอบรม 

โดยมีรายละเอียดการคืนเงินดังต่อไปน้ี 
5.1 แจ้งยกเลิกก่อนวันจัดอบรม/สัมมนา 30 วัน คืนเงินเต็มจ านวนของค่าลงทะเบียน 
5.2 แจ้งยกเลิกก่อนวันจัดอบรม/สัมมนา 15 วัน คืนเงิน 80% ของค่าลงทะเบียน 
5.3 แจ้งยกเลิกก่อนวันจัดอบรม/สัมมนา 7 วัน คืนเงิน 50% ของค่าลงทะเบียน 
5.4 แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 7 วันก่อนวันจัดอบรม/สัมมนา ไม่คืนค่าลงทะเบียน 

 หมายเหตุ : เว้นแต่มีเหตุจ าเป็นซึ่งทางวิศวกรรสถานฯ จะพิจารณาเป็นรายๆ ไป และให้ถือผลการพิจารณาเป็นที่สิ้นสุด 
6. กรณี วสท.ยกเลิกการจัดอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงานดูงานทั้งในและต่างประเทศเนื่องจากสาเหตุใดก็ตาม วสท.จะคืนเงินให้

ท่านเต็มจ านวน 

สิทธิประโยชน์ 
1. นิติบุคคล มีสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ สูงสุดถึง 100 % ของรายจ่ายค่าลงทะเบียนเข้าอบรม 

(ทั้งนี้เป็นไปตามพระราชก าหนด ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ฉบับที่ 437 พ.ศ. 2548) 
2. ถือเป็นการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน ตามพระราชบัญญัติ ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2550  ซ่ึงก าหนดให้นายจ้างที่มี

ลูกจ้างตั้งแต่ 100 คนขึ้นไป  ต้องจัดอบรมให้แก่ลูกจ้างไม่ต่ ากว่าร้อยละ 50 ของลูกจ้างทั้งหมด 
3. มีสิทธิ์รับหน่วยพัฒนาความรู้ (PDU) ตามที่สภาวิศวกรให้การรับรอง เพื่อประโยชน์ในการสอบเลื่อนระดับเป็นสามัญวิศวกร 

และวิศวกรอาเซียน (AEC) 

การช าระเงิน 
เช็ค   สั่งจ่าย  สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
โอนเงิน บัญชีเงินฝาก  ออมทรัพย์    ชื่อบัญชี  สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถัมภ์ 

-  ธนาคารไทยพาณิชย์     สาขา สภากาชาดไทย    เลขที่บัญชี  045-2-03026-1 
-  ธนาคารกรงุเทพ          สาขา สุรวงศ ์ เลขที่บัญชี  147-4-32388-6 
-  ธนาคารกรงุไทย           สาขา จามจุรีสแควร์ เลขที่บัญชี  162-0-09914-4 

โปรดส่งใบสมัครมาที่  โทรสาร 0-2184-4662 /  e-mail : eit@eit.or.th / สมัครผ่านระบบเว็ปไซต์ 
ผู้ประสานงาน : คุณนพมาศ / คุณพรนิชา  โทรศัพท์ 0-2184-4600-9 ต่อ 521, 525  

 
 
 
 
 
 

สนใจติดต่อรายละเอียดได้ที ่

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  (ส านักงานใหญ่) 
เลขที่ 487 ซ.รามค าแหง 39 (ซอยเทพลีลา) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310  

โทรศัพท์ 0-2184-4600-9  ต่อ 521, 525 โทรสาร 0-2184-4662 
E-Mail : eit@eit.or.th  ,    www.eit.or.th 

mailto:eit@eit.or.th
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