
 
 

   -- หนา้ 1 ของ 2 – โดย สถาบนัวทิยาการ สวทช. สํานักงานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต ิกระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

กําหนดการ หลักสูตร การปรับปรุงประสิทธิภาพพลังงานสําหรับอาคาร รุ่นที่ 6 (Energy Efficiency Improvement for Buildings, Master Class: EIB6) วันที่ 1 – 3 สิงหาคม 2561 ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (CC)  วิทยากร: คุณณัฏฐยุทธ  มนตรสีุริยการ          ผู้จัดการ บริษัท ชุ่มสุรีย ์จํากัด  วันที่ 1 สิงหาคม 2561:   ความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้า การใช้พลังงานในอาคาร ระบบต่างๆ ของอาคารการบันทึก  การทําสถิติ การใช้พลังงาน และอัตราค่าไฟฟ้า ประเภทต่างๆ การประมาณการใช้พลังงานการใช้เครื่องมือวัดเพื่อตรวจสอบการใช้พลังงาน 08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน  09.00 – 09.15 น. แบบทดสอบก่อนการเข้าสัมนา 09.15 – 10.30 น. ความปลอดภัยในการใช้ไฟฟา้ abc เรื่องพลังงาน การใช้พลงังานในอาคาร การทาํความเข้าใจกบับิลคา่ไฟฟ้า การเก็บข้อมูลเพื่อทําสถติิ และวิเคราะการใช้พลังงาน 10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารวา่ง 10.45 – 12.00 น. ระบบสง่จ่ายไฟฟา้แรงสูง หม้อแปลงไฟฟ้า มิเตอร์ไฟฟา้ ระบบส่งจ่ายไฟฟา้ภายในอาคาร  ระบบมอเตอร์ไฟฟ้า และโอกาสในการประหยัดพลังงาน 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 13.00 – 14.45 น. การประมาณการใชพ้ลังงาน (การคํานวณคา่ไฟฟา้) การใชง้านเครื่องมือตรวจวัดพื้นฐาน  พร้อมทดลองใช้งานจริง การตรวจสอบความถูกต้องของเครื่องมือวัด (การสอบเทียบ) 14.45 – 15.00 น. พักรับประทานอาหารวา่ง 15.00 – 16.00 น. Energy Cost vs Equipment Cost ข้อผิดพลาดทั่วๆ ไปที่พบจากการตรวจสอบการใช้พลังงาลักษณะภาระของปลั๊ก และกรณีศึกษาที่หนึ่ง (ลดคา่ไฟฟา้ของอาคาร พาณิชย์ 4 ชั้น วันที่ 2 สิงหาคม 2561: ระบบควบคุมการจ่ายน้ํา ระบบปรับอากาศ, Energy Management Opportunity, Energy Check List, ภาคปฏิบัติ และการบํารุงรักษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน 09.00 – 10.30 น. ระบบควบคุมการจ่ายน้ํา ระบบปรับอากาศ ระบบโซลาร์เซลล์ และระบบพลังงานหมุนเวียนอืน่ๆ    10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารวา่ง 10.45 – 12.00 น. การตรวจหาโอกาสลดการใช้พลงังาน (EnM Opportunity Finding)  การวิเคราะห์โอกาสการลดการใช้พลังงาน การวิเคราะห์จุดคุ้มทนุ และ  Check List สําหรับสาํนักงาน การเตรียมตัวเพื่อการตรวจสอบการใช้พลังงานภาคปฏิบัต ิ12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 13.15 – 15.00 น. การตรวจสอบอาคารเพื่อหาโอกาสในการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน ภาคปฏิบัต ิ(งานกลุ่ม) 15.00 – 15.30 น. พักรับประทานอาหารวา่ง 15.30 – 16.30 น. แบบทดสอบ ตามหัวข้อที่ได้เรียนรู้มา การบาํรุงรักษาเพื่อรักษาประสิทธิภาพพลงังาน และกรณศีึกษาที่สอง(ลดค่าไฟฟ้าสําหรับร้านอาหาร) 



 
 

   -- หนา้ 2 ของ 2 – โดย สถาบนัวทิยาการ สวทช. สํานักงานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต ิกระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 วันที่ 3 สิงหาคม 2561: Building Automation, สรุปผลการตรวจสอบประสิทธิภาพพลังงานของอาคาร Site       Reference Visit 09.00 – 10.30 น. กรณีศึกษาที่สาม (ลดค่าไฟฟ้าฟาร์มไก่ไข่) การปรบัปรุงประสิทธิภาพการใช้พลงังานด้วยการนําระบบ Building Automation เข้ามาช่วยงานประจําวนั และการบํารงุรักษาระบบต่างๆ ของอาคาร เพื่อควบคุม การใชพลังงานของอาคาร  10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารวา่ง  10.45 – 12.00 น. สรุปผลงานภาคปฏบิัติ (งานกลุม่)  12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  13.00 – 15.00 น. เยี่ยมชมศึกษาดูงาน ณ ศนูย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาต ิ(เนคเทค)   เป็นอาคารทีไ่ด้รับรางวัล  1. Thailand Energy Awards 2017 โครงการปรับปรุงอาคารเพื่อการอนุรักษ์ พลังงาน 2. ASEAN Energy Awards 2017 : ASEAN Best Practices Awards for Energy Efficiency  Buildings   15.00 – 15.15 น. พักรับประทานอาหารวา่ง 15.15 – 16.00 น. ถาม-ตอบ 16.00 – 16.15 น. มอบวุฒิบัตรผูท้ี่ผา่นการฝึกอบรม  หมายเหตุ:    1. กําหนดการและสถานที่อาจเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสมและความจาํเป็น โดยยังคงเนื้อหาและสาระสาํคัญของการอบรมไว ้2. ผู้เข้าอบรมต้องมีเวลาเรียนไม่ต่าํกว่า 80% จึงจะได้รับวฒุิบัตรจากสํานักงานพัฒนาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)  3. ผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่านจะต้องนาํบิลคา่ไฟฟา้เดือนสุดท้าย หรือเท่าที่จะหาได้ ของหน่วยงานมาด้วย       


