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ก ำหนดกำร 

หลกัสตูร “กำรปรบัปรุงประสทิธภิำพพลงังำนส ำหรบัอำคำร รุน่ที ่2” 
(Energy Efficiency Improvement for Buildings Masterclass: EIB2) 

วนัที ่23-25 มกรำคม 2556 
ณ บำ้นวทิยำศำสตรส์รินิธร อุทยำนวทิยำศำสตรป์ระเทศไทย 

 

วทิยำกร: คณุณัฏฐยุทธ  มนตรสีรุยิะการ 

          ผูจ้ัดการ บรษัิท ไอเอส เทคโนโลย ีจ ากดั 

ผูช้ว่ยวทิยำกร: นายศตกร สคุนธขจรกลุ  ชา่งเทคนคิ บรษัิทไอเอส เทคโนโลย ีจ ากดั 

     นายประมวล ลอ้มวงศ ์ ชา่งเทคนคิ บรษัิทไอเอส เทคโนโลย ีจ ากดั 

 

วนัที ่23 มกรำคม 2556: ควำมปลอดภยัในกำรใชไ้ฟฟ้ำ กำรใชพ้ลงังำนในอำคำร ระบบตำ่งๆ ของ

อำคำรกำรบนัทกึ กำรท ำสถติ ิกำรใชพ้ลงังำน และอตัรำคำ่ไฟฟ้ำ ประเภทตำ่งๆ กำรประมำณกำรใช้

พลงังำนกำรใชเ้ครือ่งมอืวดัเพือ่ตรวจสอบกำรใชพ้ลงังำน 

08.30 – 09.00 น.  ลงทะเบยีน  

09.00 – 10.30 น.  ควำมปลอดภยัในกำรใชไ้ฟฟ้ำ พลงังำนในรูปแบบตำ่งๆ กำรใชพ้ลงังำนในอำคำร 

งำนระบบตำ่งๆ ของอำคำร กำรเก็บขอ้มูลเพือ่ท ำสถติ ิและวเิครำะกำรใชพ้ลงังำน 

10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารวา่ง 

10.45 – 12.00 น.  ระบบสง่จำ่ยไฟฟ้ำแรงสงู หมอ้แปลงไฟฟ้ำ มเิตอรไ์ฟฟ้ำ ระบบสง่จำ่ยไฟฟ้ำ

ภำยในอำคำร ระบบน ำ้ดแีละน ำ้เสยี ระบบมอเตอรไ์ฟฟ้ำ และโอกำสในกำรลด  
กำรใชพ้ลงังำน 

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวนั 

13.00 – 14.45 น.  กำรประมำณกำรใชพ้ลงังำน กำรใชง้ำนเครือ่งมอืตรวจวดัพืน้ฐำน    
และกำรตรวจสอบควำมถกูตอ้ง พรอ้มภำคปฏบิตัขิองกำรใชง้ำนจรงิ 

15.00 – 15.15 น. พักรับประทานอาหารวา่ง 

15.00 – 17.00 น.  Energy Cost vs Equipment Cost ขอ้ผดิพลำดท ัว่ๆ ไปทีพ่บจำกกำรตรวจสอบ 

กำรใชพ้ลงังำน ลกัษณะภำระของปล ัก๊ และกรณีศกึษำทีห่นึง่ (ลดคำ่ไฟฟ้ำของ 

อำคำร พำณชิย ์4 ชัน้ 

วนัที ่24 มกรำคม 2556: ระบบปรบัอำกำศ ระบบแสงสวำ่ง เปลอืกของอำคำร Finding Energy 

Management Opportunity, Walk Through Energy Audit 

09.00 – 10.30 น.  ระบบปรบัอำกำศ ระบบระบำยอำกำศ ระบบแสงสวำ่ง และเปลอืกของ 

อำคำร (Building Envelope) 

10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารวา่ง 

10.45 – 12.00 น.  กำรตรวจหำโอกำสลดกำรใชพ้ลงังำน (EnM Opportunity Finding)  

กำรวเิครำะหโ์อกำสกำรลดกำรใชพ้ลงังำน กำรวเิครำะหจ์ดุคุม้ทนุ และ  

Check List ส ำหรบัอำคำรส ำนกังำน 

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวนั 

13.15 – 15.00 น. Workshop: กำรเตรยีมตวัเพือ่กำรตรวจสอบกำรใชพ้ลงังำน กำรตรวจสอบ

ภำคปฏบิตัพิรอ้มสรุปผลกำรตรวจสอบ 

15.00 – 15.15 น. พักรับประทานอาหารวา่ง 

15.15 – 17.00 น. กำรตรวจสอบ และกำรควบคมุกำรใชพ้ลงังำนแบบอตัโนมตั ิกำรบ ำรุงรกัษำเพือ่

รกัษำประสทิธภิำพพลงังำน และกรณีศกึษำทีส่อง (ลดคำ่ไฟฟ้ำส ำหรบับำ้นอยู่
อำศยัสองช ัน้) 
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 วนัที ่25 มกรำคม 2556: Energy Automation and Maintenance, สรุปผลกำรตรวจสอบ  

 ประสทิธภิำพพลงังำนของอำคำร Site Reference Visit (NECTEC Building) 

09.00 – 10.30 น.  Walk Through Energy Audit: ตวัอยำ่งกำรบ ำรุงรกัษำ และกำรใชร้ะบบ 

Building Automation System เขำ้มำชว่ยงำนประจ ำวนั เพือ่ควบคมุ 

กำรใชพลงังำนของอำคำร 

10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารวา่ง 

10.45 – 12.00 น.  สรุปงำนทีไ่ปท ำกำรตรวจหำโอกำสกำรลดกำรใชพ้ลงังำน 

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวนั 

13.00 – 15.00 น. เยีย่มชมศกึษำดงูำน ณ ศนูยเ์ทคโนโลยอีเิล็กทรอนกิสแ์ละคอมพวิเตอรแ์หง่ชำต ิ

(NECTEC) ผูช้นะกำรประกวด Thailand Energy Award ประจ ำปี 2012 
ประเภทอำคำรควบคมุ 

15.00 – 15.15 น. พักรับประทานอาหารวา่ง 

15.15 – 16.00 น. ถำม-ตอบ 

16.00 – 16.15 น. มอบวฒุบิตัรผูท้ีผ่า่นการฝึกอบรม 

 

หมำยเหตุ:   
 

1. ก าหนดการและสถานทีอ่าจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมและความจ าเป็น โดยยังคงเนือ้หา

และสาระส าคญัของการอบรมไว ้
2. ผูเ้ขา้อบรมตอ้งมเีวลาเรยีนไมต่ า่กวา่ 80% จงึจะไดรั้บวฒุบิตัรจากส านักงานพัฒนาวทิยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลยแีหง่ชาต ิ(สวทช.)  
 

 


