วันเวลา และสถานที่

วิทยากรผูบรรยาย
- คุณ สมพล ชํานาญวนิชกุล
ประวัติวิทยากรผูบรรยาย
การปองกันระบบไฟฟาและรีเลย ที่ใชในระบบปองกัน
( POWER SYSTEM AND RELAY
PROTECTION )

ระบบไฟฟาเปนระบบการสงจายพลังงานไฟฟาจากที่
ตาง ๆ ไปสูผูใชไฟฟา การสงจายพลังงานไฟฟามีตั้งแต ระบบ
ขนาดใหญ เชน การสงจายจากแหลงผลิตไปสูผูใชไฟฟา การ
สงจายพลังงานไฟฟาจากสถานียอยของโรงงานเขาสูระบบการ
ผลิตของโรงงาน ซึ่งการสงจายพลังงานไฟฟาเหลานี้มีโอกาส ที่
จะทํางานผิดพลาดหรือบกพรองได ซึง่ ตองมีอุปกรณที่ชวย
ตรวจสอบ และปองกันไมใหความผิดพลาดหรือความบกพรอง
ที่เกิดขึ้นลุกลามไปมาก หรือทําความเสียหายขนาดใหญได จึง
ตองมีการใช รีเลย (Relay) ในการตรวจจับ และปองกันจํากัด
ความเสียหายของระบบใหอยูในวงแคบที่สุด ไมใหลุกลาม
ตอไป เนือ้ หาของหลักสูตรนี้ จึงเปนการกลาวถึง การปองกัน
ระบบไฟฟาพืน้ ฐาน, ระบบสายดิน, ระบบ CT & PT ที่ใชในการ
สงสัญญาณใหกับ รีเลย (Relay), รีเลย (Relay) ชนิดตาง ๆ
และพื้นฐาน
ดังนั้น ผูเขาอบรมจะไดรับความรูเบื้องตนเกี่ยวกับ
พื้นฐานและการปองกันระบบไฟฟากําลังอยางครบถวน
กลุมเปาหมาย
- วิศวกร หรือ ชางเทคนิคไฟฟา ที่ตองการทราบถึง
ความรูพื้นฐานของรีเลย (Relay) และระบบการปองกันไฟฟา
เบื้องตน
- ผูที่สนใจ (บุคคลทั่วไป)

 การศึกษา
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขา
วิศวกรรมไฟฟา - กําลัง จาก จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
 การทํางาน
- หัวหนากองเทคโนโลยีศูนยควบคุม การไฟฟาฝายผลิต
แหงประเทศไทย (2561 – ปจจุบัน)
- หัวหนากองวิเคราะหระบบไฟฟา การไฟฟาฝายผลิตแหง
ประเทศไทย (2559 - 2561)
- หัวหนาแผนกระบบปองกันและ Fault Recorder การไฟฟา
ฝายผลิตแหงประเทศไทย (2529 - 2559)

งานบรรยายทางวิชาการ
- บรรยายหลักสูตร Relay Protection 1 & 2
- บรรยายหลักสูตร Fault Recorder และการวิเคราะห
เหตุการณ
- บรรยายหลักสูตร Generator Control & Protection
การทํางานในปจจุบัน
- วิทยากรบรรยาย ศูนยเชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะดาน
เทคโนโลยีไฟฟากําลัง จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โดยบรรยายใน
หัวขอ ดังตอไปนี้
- หลักสูตรระบบปองกันทั่วไป
- หลักสูตรปญหาดานระบบปองกัน และการ
แกปญหา
- หลักสูตรการ Setting และ Coordination ของ
ระบบปองกัน

TIS ENGINEERING AND SERVICE CO., LTD.

( TIS GROUP )

- วันพฤหัสบดี - ศุกรที่ 30 และ 31 สิงหาคม 2561 เวลา
09.00 - 16.00 น. ณ หองอบรม 1 และหองอบรม 2 ของกลุม
บริษัท TIS ซอยจตุโชติ 14 กรุงเทพฯ

กําหนดการ
 วันพฤหัสบดี ที่ 30 สิ งหาคม 2561

08.00 – 09.30 น. Review fault calculation, grounding system.
09.30 – 09.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
09.45 – 12.00 น. Review fault calculation, grounding system.(ต่อ)
13.00 – 14.30 น. Instrument transformer
14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
14.45 – 16.00 น. Instrument transformer (ต่อ)

 วันศุกร์ ที่ 31 สิ งหาคม 2561
08.00 – 09.30 น.

Relay ชนิ ดต่างๆและหลักการเบื้องต้น เช่ น
Over current relay, Over / Under voltage
relay

09.30 – 09.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
09.45 – 12.00 น. Relay ชนิดต่างๆและหลักการเบื้องต้น เช่น
Over current relay, Over / Under voltage
relay (ต่อ)

13.00 – 14.30 น. Differential relay, Distance relay
14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
14.45 – 16.00 น. Differential relay, Distance relay (ต่อ)

INSULATION ENGINEERING AND CONSULTANT CO., LTD.

ใบสมัครเขาอบรม

TIS GROUP

แผนที่

หลักสูตรที่ 1

การอบรมพิเศษ

การปองกันระบบไฟฟา และ รีเลย ที่ใชในระบบปองกัน
( POWER SYSTEM AND RELAY
PROTECTION )

- พิกัด 13.894944, 100.683870
(บริษัท อินซูเลชั่น เอ็นจิเนียริ่ง แอนด คอนซัลแทนท จํากัด)

เรือ่ ง

การปองกันระบบไฟฟา และ รีเลย ที่ใชในระบบปองกัน
( POWER SYSTEM AND RELAY
PROTECTION )

** กรุณากรอกดวยตัวบรรจง เพื่อความชัดเจน และถูกตอง **
ชื่อ - นามสกุล.................................................................................
บริษัท / บาน ......................................................................................
เลขที.่ ..............หมูที่..........อาคาร..............................ชั้น.............
ซอย.............................................ถนน...........................................
ตําบล / แขวง...............................อําเภอ / เขต..............................
จังหวัด ........................................รหัสไปรษณีย .........................
โทรศัพท....................................... มือถือ....................................
E – mail.: ....................................................................................
ผูติดตอประสานงาน.....................................................................
เลขประจําตัวผูเสียภาษี................................................................

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
คุณอรทัย ใจมูล ( คุณน้ําผึ้ง )

(ฝายประสานงานการอบรม)
Tel. 02 - 992 – 4477 โทรสาร. 02 - 992 - 4447
Mobile.
088 - 022-9258 (คุณอรทัย)
089 - 796-5252 (คุณยุทธนา)
088 - 022-9255 (คุณสุรินทร)
E - mail.: orathaij.iec@gmail.com.,
yutthana@tisservice.com,,
surin@tisservice.com

สํานักงานใหญ
คาลงทะเบียน

สาขา ................. ......

ทานละ 7, 500 บาท

(หากสมัครตั้งแต 2 คนขึ้นไปมีสวนลดให 500 บาทตอทาน)
(คาฝกอบรมนี้ : รวมคาเอกสารที่ใชในการอบรม คาอาหารกลางวันและคาอาหารวาง)

\

การชําระเงิน
เงินสด / เช็ค สั่งจาย
“ บริษทั ทีไอเอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนดเซอรวิส จํากัด ”
โอนเงิน เขาบัญชีออมทรัพย ธนาคารไทยพานิชย จํากัด
สาขา บิ๊กซี สุขาภิบาล 5 เลขที่บัญชี

By

403 - 282738 - 3
และ

โอนเงิน เขาบัญชีออมทรัพย ธนาคารธนชาต จํากัด
สาขา รามอินทรา กม.8 เลขที่บัญชี
149 - 2 - 36047 - 8

…ดําเนินงานโดย กลุม บริษัท TIS จํากัด...

(*กรุณานําสง หลักฐานการชําระเงินคาลงทะเบียนกอนวันอบรมภายใน 1 สัปดาห
ทางบริษัท ฯ จึงจะถือวาเปนการลงทะเบียนอยางสมบูรณ โดยรายละเอียดการ
ติดตอ ระบุไวในสวนของ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม*)
TIS ENGINEERING AND SERVICE CO., LTD.

( TIS GROUP )

INSULATION ENGINEERING AND CONSULTANT CO., LTD.

