
 
 

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

กําหนดการ 
หลกัสตูร การปรบัปรุงประสทิธภิาพพลงังานสําหรบัอาคาร 

(Energy Efficiency Improvement for Buildings, Master Class: EIB) 
วนัที7 22-24 เมษายน 2558 

ณ หอ้ง Lecture 1 บา้นวทิยาศาสตรส์รินิธร อุทยานวทิยาศาสตรป์ระเทศไทย 
 

วทิยากร: คณุณัฏฐยุทธ  มนตรสีรุยิะการ 
          ผูจั้ดการ  
          บรษัิท ไอเอส เทคโนโลย ีจํากดั 

 
วนัที7 22 เมษายน 2558: ความปลอดภยัในการใชไ้ฟฟ้า การใชพ้ลงังานในอาคาร ระบบตา่งๆ ของอาคาร
การบนัทกึ การทําสถติ ิการใชพ้ลงังาน และอตัราคา่ไฟฟ้า ประเภทตา่งๆ การประมาณการใชพ้ลงังาน
การใชเ้ครื7องมอืวดัเพื7อตรวจสอบการใชพ้ลงังาน 

08.30 – 09.00 น.  ลงทะเบยีน  

09.00 – 10.30 น.  ความปลอดภยัในการใชไ้ฟฟ้า พลงังานในรูปแบบตา่งๆ การใชพ้ลงังานในอาคาร 
งานระบบตา่งๆ ของอาคาร การเก็บขอ้มูลเพื7อทําสถติ ิและวเิคราะการใชพ้ลงังาน 

10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารวา่ง 

10.45 – 12.00 น.  ระบบสง่จา่ยไฟฟ้าแรงสงู หมอ้แปลงไฟฟ้า มเิตอรไ์ฟฟ้า ระบบสง่จา่ยไฟฟ้า
ภายในอาคาร ระบบนํTาดแีละนํTาเสยี ระบบมอเตอรไ์ฟฟ้า และโอกาสในการลด  
การใชพ้ลงังาน 

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวนั 

13.00 – 14.45 น.  การประมาณการใชพ้ลงังาน การใชง้านเครื7องมอืตรวจวดัพืTนฐาน    
และการตรวจสอบความถกูตอ้ง พรอ้มภาคปฏบิตัขิองการใชง้านจรงิ 

15.00 – 15.15 น. พักรับประทานอาหารวา่ง 

15.00 – 17.00 น.  Energy Cost vs Equipment Cost ขอ้ผดิพลาดท ั7วๆ ไปที7พบจากการตรวจสอบ 
การใชพ้ลงังาน ลกัษณะภาระของปล ัZก และกรณีศกึษาที7หนึ7ง (ลดคา่ไฟฟ้าของ 
อาคาร พาณชิย ์4 ช ัTน 

วนัที7 23 เมษายน 2558: ระบบปรบัอากาศ ระบบแสงสวา่ง เปลอืกของอาคาร Finding Energy 
Management Opportunity, Walk Through Energy Audit 

09.00 – 10.30 น.  ระบบปรบัอากาศ ระบบระบายอากาศ ระบบแสงสวา่ง และเปลอืกของ 
อาคาร (Building Envelope) 

10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารวา่ง 

10.45 – 12.00 น.  การตรวจหาโอกาสลดการใชพ้ลงังาน (EnM Opportunity Finding)  
การวเิคราะหโ์อกาสการลดการใชพ้ลงังาน การวเิคราะหจ์ดุคุม้ทนุ และ  
Check List สําหรบัอาคารสํานกังาน 
 

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวนั 

13.15 – 15.00 น. การเตรยีมตวัเพื7อการตรวจสอบการใชพ้ลงังาน การตรวจสอบภาคปฏบิตั ิ 
พรอ้มสรุปผลการตรวจสอบ Workshop 
 

15.00 – 15.15 น. พักรับประทานอาหารวา่ง 

15.15 – 17.00 น. การตรวจสอบ และการควบคมุการใชพ้ลงังานแบบอตัโนมตั ิการบํารุงรกัษาเพื7อ
รกัษาประสทิธภิาพพลงังาน และกรณีศกึษาที7สอง (ลดคา่ไฟฟ้าสําหรบับา้นอยู่
อาศยัสองช ัTน) 
 



 
 

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

 วนัที7 24 เมษายน 2558: Energy Automation and Maintenance, สรุปผลการตรวจสอบ  
 ประสทิธภิาพพลงังานของอาคาร Site Reference Visit (NECTEC Building) 

09.00 – 10.30 น.  Walk Through Energy Audit, ตวัอยา่งการบํารุงรกัษา และการใชร้ะบบ 
Building Automation System เขา้มาชว่ยงานประจําวนั เพื7อควบคมุ 
การใชพลงังานของอาคาร 

10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารวา่ง 

10.45 – 12.00 น.  สรุปงานที7ไปทําการตรวจหาโอกาสการลดการใชพ้ลงังาน 

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวนั 

13.00 – 15.00 น. เยี7ยมชมศกึษาดงูาน ณ ศนูยเ์ทคโนโลยอีเิล็กทรอนกิสแ์ละคอมพวิเตอรแ์หง่ชาต ิ
(NECTEC) ผูช้นะการประกวด Thailand Energy Award ประจําปี 2012 
ประเภทอาคารควบคมุ 

15.00 – 15.15 น. พักรับประทานอาหารวา่ง 

15.15 – 16.00 น. ถาม-ตอบ 

16.00 – 16.15 น. มอบวฒุบิตัรผูท้ี=ผา่นการฝึกอบรม 
 
หมายเหตุ:   
 

1. กําหนดการและสถานที=อาจเปลี=ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมและความจําเป็น โดยยังคงเนืBอหา
และสาระสาํคญัของการอบรมไว ้

2. ผูเ้ขา้อบรมตอ้งมเีวลาเรยีนไมตํ่=ากวา่ 80% จงึจะไดรั้บวฒุบิตัรจากสาํนักงานพัฒนาวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยแีหง่ชาต ิ(สวทช.)  

 

 


