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ระบบโครงขายไฟฟาสมารทกร�ด: 

แนวคิด ความทันสมัย การควบรวมเทคโนโลยี

สารสนเทศและเทคโนโลยีการดำเนินงาน โครงสรางพ�้นฐาน  

การว�เคราะห การจัดการดานขอมูล มาตรฐาน 

และการทำงานรวมกันได-บทเร�ยนที่ไดรับ

ขอเชิญเขารวมงานสัมมนาเชิงว�ชาการ 

(Smart Grid: Concepts, Modernization, IT/OT Convergence, Infrastructure, Analytics and 

Enterprise Data Management, Standards and Interoperability-Lessons Learned)



หมายเหตุ : วิทยากรอยู่ระหว่างการทาบทาม อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

กลุมเ าหมาย 

1. ผูบ้รหิาร วศิวกร และเจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงาน
ในกิจการไฟฟ้าและพลังงาน

2. ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่กำาหนด
นโยบายกิจการไฟฟ้าและพลังงาน

3. ผู้ผลิตและผู้ให้บริการระบบโครงข่าย          
ไฟฟ้าสมาร์ทกริด และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง

4. ที่ปรึกษา ผู้ประกอบการ อาจารย์ และ
นักลงทุน ในกิจการไฟฟ้าและพลังงาน และ                  
ผู้ที่สนใจทั่วไป

วั ุ ระสงค 

เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับความรู้ ความ
เข้าใจ เกี่ยวกับความหมาย องค์ประกอบพื้นฐาน 
แนวคิดและประโยชน์ของการพัฒนา และการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีของระบบโครงข่ายไฟฟ้า
สมาร์ทกริด เพ่ือสามารถใช้เป็นแนวทางสำาหรับ
ศึกษา วางแผน ออกแบบ และลงทุนพัฒนา
โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทำาให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด

หลักการและเห ุ ล 

แผนแม่บทการพัฒนาระบบสมาร์ทกริดของไทย พ.ศ. 2558-2579 จากแผนระยะเตรียมการ แผนระยะสั้น  
และกำาลังเข้าสู่แผนระยะปานกลาง เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับระบบส่ง รองรับการส่งถ่ายไฟฟ้าในภูมิภาค 
มุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางไฟฟ้าของอาเซียน เตรียมพร้อมการเปลี่ยนผ่านการพัฒนาระบบผลิตไฟฟ้าจากฟอสซิลไปเป็น
พลังงานหมุนเวียนในรูปแบบไฮบริด สุดท้ายนำาไปสู่เรื่องโรงไฟฟ้าชุมชน สร้างรายได้ให้กับเศรษฐกิจฐานราก 

สมาร์ทกริด (Smart Grid) หรือโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ คือ การพัฒนาให้ระบบไฟฟ้าที่นำาเทคโนโลยี                     
หลายประเภทเขา้มาทำางานรว่มกนัเพือ่ใหส้ามารถตอบสนองตอ่การทำางานไดอ้ยา่งชาญฉลาดมากขึน้ ระบบไฟฟา้จะมี
ความสามารถมากข้ึน โดยใช้ทรัพยากรที่น้อยลง มีประสิทธิภาพ มีความน่าเชื่อถือ ปลอดภัย และเป็นมิตรกับ                 
สิ่งแวดล้อม สมาร์ทกริด (Smart Grid) ช่วยยกระดับความสามารถของระบบไฟฟ้า ลดความต้องการโรงไฟฟ้าสำารอง  
ลดปัญหาไฟฟ้าตกหรือไฟดับในบางพ้ืนที่ ลดหน่วยสูญเสียในระบบไฟฟ้า ยกระดับคุณภาพบริการที่มีต่อผู้ใช้ไฟฟ้า               
ผูใ้ชไ้ฟฟา้สะดวกสบายมากขึน้ สามารถนำาระบบบรหิารจดัการการใชพ้ลังงานมาตดิตัง้ในบา้น ผูใ้ชไ้ฟฟา้สามารถควบคมุ
อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ผ่านทางอุปกรณ์เคลื่อนท่ี มีส่วนช่วยในการประหยัดไฟฟ้าและลดค่าไฟฟ้าลงได้ และยกระดับ
โครงสรา้งระบบไฟฟา้ทีเ่ปน็มติรตอ่สิง่แวดลอ้ม สง่เสรมิการผลติไฟฟา้ดว้ยพลงังานหมนุเวยีนเขา้สูร่ะบบไฟฟ้า ชว่ยลด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืน

สมาคมไฟฟ้าและพลังงานไอทริปเปิลอี (ประเทศไทย) หรือ IEEE Power & Energy Society - Thailand                 
(IEEE PES - Thailand) และวิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้เล็งเห็นถึง
ความสำาคัญการพัฒนาระบบสมาร์ทกริดของไทย การประยุกต์ใช้และบูรณาการเทคโนโลยีระบบผลิตไฟฟ้าให้เข้ากัน
อย่างเป็นระบบและทันสมัย จึงจัดการสัมมนาเชิงวิชาการเรื่อง “ระบบโครงข่ายไฟฟ้าสมาร์ทกริด: แนวคิด ความ             
ทนัสมยั การควบรวมเทคโนโลยสีารสนเทศและเทคโนโลยกีารดำาเนนิงาน โครงสรา้งพืน้ฐาน การวเิคราะห ์การจดัการ
ด้านข้อมูล มาตรฐานและการทำางานร่วมกันได้-บทเรียนที่ได้รับ” โดยการสนับสนุนวิชาการจาก สนพ. การไฟฟ้า             
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มหาวิทยาลัย ผู้ผลิตอุปกรณ์ เทคโนโลยี                   
ผู้ประกอบการ และนักวิจัย ซึ่งเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ในการพัฒนาระบบสมาร์ทกริดมาเป็นอย่างดี
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08.00 - 08.30 น. ลงทะเบียน 
08.30 - 08.45 น. พิธีเปิด
 โดย คุณสมชาย หอมกลิ่นแก้ว รองผู้ว่าการวางแผนและนวัตกรรมระบบไฟฟ้า การไฟฟ้านครหลวง 
 และ Vice Chairman, Technical & Social Activities, IEEE Power & Energy Society – Thailand Chapter 
ดำาเนินการสัมมนาโดย   Session Chairman - รองศาสตราจารย์ ดร.สมพร สิริสำาราญนุกุล ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์  
                  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และกรรมการบริหาร IEEE Power & Energy Society - Thailand Chapter 

 Session 1 แนวคิดของระบบโครงขายไฟฟาสมารทกร�ดและโ ล ั่นแบบองครวม รางแ นงาน และการ อบสนองดานโหลด

 Smart Grid t  a d i ti  S ti  r imi ar  a i  a d ma d   

08.45 - 10.15 น. สมาร์ทกริดคืออะไร ทำาไมต้องสมาร์ทกริด และสมาร์ทกริดจะเกิดขึ้นได้อย่างไร แก้ปัญหาความมั่นคงด้านพลังงานไฟฟ้าได้อย่างไร 
 โดย รองศาสตราจารย์ ดร.แนบบุญ หุนเจริญ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า และหัวหน้าหน่วยปฏิบัติการวิจัยระบบโครงข่ายไฟฟ้าสมาร์ทกริด
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
10.15 - 10.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.30 - 11.15 น. ร่างแผนสมาร์ทกริดระยะกลางของประเทศ เพื่อการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าไทย และเมืองอนาคต
 โดย ดร.วีรพัฒน์ เกียรติเฟื่องฟู รองผู้อำานวยการสำานักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน
11.15 - 12.00 น.    การเตรียมความพร้อมการตอบสนองด้านโหลด (Demand Response) ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
 โดย ผู้แทนจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

 Session 2  ความทันสมัยของระบบโครงขายไฟฟา: การควบรวมของเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีการดาเนินงาน 

 และการพั นาและ งานระบบ ดัการระบบ าหนายไฟฟาขันสง Grid d r i ati :  r

  r  a a m t S t m a d d a  i tri ti  a a m t S t m   

13.00 - 14.30 น. นิยาม อิทธิพล และกระบวนการของการควบรวมของเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีการดำาเนินงานทำาให้การพัฒนาสมาร์ทกริดเป็นอย่างไร    
 โดย ผู้เชี่ยวชาญจากบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำากัด (มหาชน)
14.30 - 14.45 น.       พักรับประทานอาหารว่าง   
14.45 - 15.45 น. ระบบควบคุมการจ่ายพลังงานไฟฟ้าอัจฉริยะ SICAM Microgrid Control และ Photovoltaic Plant Control 
 และโครงการกรณีศึกษาในประเทศและต่างประเทศ
 โดย ผู้เชี่ยวชาญจาก Siemens Limited Thailand       
15.45 - 16.30 น.      ระบบโซโลชนัดจิทิลั EcoStructureTM ADMS (Advance Distribution Management System) และโครงการกรณศีกึษาในประเทศและตา่งประเทศ
 โดย Mr.Thomas Polliand, Smart Grid Sales Head, Southeast & East Asia, Energy Management Business, Schneider Electric

โ รแกรมการสัมมนาเ ิงว� าการ ระบบโครงขายไฟฟาสมารทกร�ด: 

แนวคิด  ความทันสมัย การควบรวมเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีการดาเนินงาน  โครงสรางพ�้นฐาน  

การว�เคราะห การจัดการดานขอมูล มาตรฐาน และการทางานรวมกันได บทเร�ยนที่ไดรับ 

*** สมาคมฯ ให้ความสำาคัญกับมาตรการของภาครัฐ เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ                 
COVID-19 แก่ผู้เข้าสัมมนาและวิทยากรทุกท่าน ทางสมาคมฯ ได้จัดสัมมนาให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคและ   
คำาแนะนำาของทางราชการ 



 

5652 มคานมี 1 ่ทีราคงอันัว

ดำา ยดโานมมัสรากนินเ  Session Chairman - ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดุลยพิเชษฐ ฤกษปรีดาพงศ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา คณะวิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และกรรมการบริหาร IEEE Power & Energy Society - Thailand Chapter  

 Session 3

 Session 4   
 

 Session 5 

08.00 - 08.30 น. 
08.30 - 09.30 น. 

09.30 - 10.00 น.   
10.00 - 11.00 น. 

11.00 - 12.00 น.     

12.00 - 13.00 น.    

 Session 6            



 
บตอบรับเขารวมสัมมนาเชิงว�ชาการ
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ดักจ ยีดเีม ียลโนโคทเ ทัษิรบ

 .txE 3335-4532-0 .รทโ 2235-4532-0 ์กฟแ e-Mail : seminar@greennetworkseminar.com
kseminar.com/smartgridrowtenneerg.www : enilno นยีบเะทงล

ดร. าวิริสขุส ษ์งพฐษิดะรป 7116-1281-80 อือืม dnaliahT - yteicoS ygrenE & rewoP EEEI ,yraterceS ลุกร

500, 503

สะลแ มิตเมิ่พเลูมข้อมาถบอส า  ี่ทด้ไงั่นี่ทงอร  
ดรากนใ มคามสกาจยามหบอมรากบัรผู้ได้( ชบัร นยีบเะทงลบัรรากนินเ า  )นิงเบัรจ็รสเบใกออะลแ นยีบเะทงลค่าะร

 00401 พทเงุรก ีวทเชารตขเ ทไาญพทุ่งงวขแ ายธุยอีรศนนถ สลพเทไาญพราคาอ 4-3/174
เลขประจา ส( 5-60-06063-5501-0 รกาอีษาภยีสผู้เวัต า ญ่)หในางกัน

  

 มคามส่ีทจ้าหน้าเกาจมิตเม่ิพเลูมข้อมาถบอสอืรห
 

 ลุกส - อ่ืช  ตา  น่งหแ  ุยาอ ป
 )ษกงัอาษาภ( ลุกส - อ่ืช

 นางน่วยห / ทัษิรบอ่ืช
 ยู่อ่ีท

โทร. ซ์กฟแ  e-Mail : .

 ลุกส - อ่ืช  ตา  น่งหแ  ุยาอ ป
 )ษกงัอาษาภ( ลุกส - อ่ืช

 หน่วยงาน / ทัษิรบอ่ืช
 ที่อยู่

โทร. แฟกซ์  e-Mail : .

1.

2.

จะรปขลเุบะร*** า สลูมข้อน็ปเกาจงอ่ืนเ รากบอกะรปนาถสะลแีษาภยีสผู้เวัต า จ็รสเบใกออุบะรช้ใญัค
หมายเลขประจา  กลัห 31 ีษาภยีสผู้เวัต

  .oN rebmeM SEP     EEEI  

  .oN rebmeM SEP     EEEI  

รกวศิวาภสกิชามส่ีทขลเ  

รกวศิวาภสกิชามส่ีทขลเ  

          สา  ่ีทาขาส       ญ่หในางกัน

*** จ งอรบัรรากห้ใรกวิวาภส่ีทมาต )UDP(รู้มาวคานัพน่วยหบัริทิสีม านวน 18 PDUs

 

 ีชญับอ่ืช ย์พัรทมออีชญับข้าเนิงเนอโ
   6-73747-0-261 ี่ทขลเ ล้ากเปินะรพนาพะสาขาส พทเงุรกราคานธ
   5-33365-2-740 ี่ทขลเ นัข่ียงาบาขาส ยทไรกิสกราคานธ

ชาุรก า นยีบเะทงลนัวกาจบนั นัว 5 นใยาภนิงเะร

l

 กรุณาส่ง บตอบรับ ส เนา บโอนเงินที่ e-Mail : seminar@greennetworkseminar.com

 สมาชิก IEEE 
 ยัลายทิวาหมะลแ จิกหาสิวฐัรนางกันพ รากชารนางยน่วห

  ปไว่ัทลคคุบะลแ นางงรโ ทัษิรบ  

การชำระเง�น

ค�าใช�จ�ายในการลงทะเบียน

ท่านละ 8,000 + Vat 560 = ,  บาท
ท่านละ 9,000 + Vat 630 = ,  บาท

ท่านละ ,   at   ,  บาท

(อัตรานี้รวมค่าเอกสาร อาหารกลางวันและ Coffee Brea  และสามารถหักภาษี ณ ที่จ่ายได้ 3  
ส หรับนิติบุคคล ค่าสัมมนาสามารถลงรายจ่ายได้ 200 )

รับ นวน กัด

(Smart Grid: Concepts, Modernization, IT/OT Convergence, Infrastructure, Analytics and Enterprise Data 

Management, Standards and Interoperability – Lessons Learned) 

ระบบโครงขายไฟฟาสมารทกร�ด: แนวคิด  ความทันสมัย การควบรวมเทคโนโลยี

สารสนเทศและเทคโนโลยีการด เนินงาน  โครงสรางพน าน  การว�เคราะห การ ัดการดานขอมล 

มา ร าน และการท งานรวมกันได บทเรยนที่ไดรับ

(  เน่ืองจากสถานการณ์ C VID-19 ผู้เข้าสัมมนาต้องแสดงหลักฐานการตรวจ AT  เป็นผลลบภายใน 24 ช่ัวโมงก่อนเข้าสัมมนา)


