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กําหนดการ 

หลกัสตูร “รูจ้รงิทกุเทคโนโลยยีานยนตไ์ฟฟ้าใน 2 วนั” 
(Mastering EV Technologies in 2 Days: MEV) 

วนัท ี26 – 27 กนัยายน 2560 
ณ โรงแรมเซ็นจรู ีพารค์ กรงุเทพ 

 

   วนัองัคารท ี26 กนัยายน 2560 

08.30 – 09.00 น.  ลงทะเบยีน  
09.00 – 10.15 น.  ภาพรวมเทคโนโลยยีานยนตไ์ฟฟ้า 

บรรยายโดย อ. สทัุศน ์ปฐมนุพงศ ์ 
                 หัวหนา้หอ้งปฏบิัตกิารวจัิยตน้แบบและผลติภัณฑอ์ตุสาหกรรม  
                 หน่วยวจัิยระบบอัตโนมัตแิละอเิล็กทรอนกิสขั์นสงู  
                 ศนูยเ์ทคโนโลยอีเิล็กทรอนกิสแ์ละคอมพวิเตอรแ์หง่ชาต ิ(NECTEC) 
Synopsis:  

 ความรูพ้นืฐานยานยนตไ์ฟฟ้า 
 องคป์ระกอบสําคัญของยานยนตไ์ฟฟ้า 
 เทคโนโลยยีานยนตไ์ฟฟ้า (Core Technologies) 
 แนวทางและทศิทางการพัฒนาเทคโนโลยตีา่งๆ 

10.30 – 12.00 น. มอเตอรไ์ฟฟ้าสาํหรบัขบัเคลอืนยานยนตไ์ฟฟ้า (Electric Motor for Driving Electric Car) 
บรรยายโดย รศ. พชิติ ลํายอง    
                อาจารยป์ระจําภาควชิาวศิวกรรมไฟฟ้า คณะวศิวกรรมศาสตร ์
                สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คณุทหารลาดกระบงั 
Synopsis:  

 ระบบขับเคลอืนยานยนตไ์ฟฟ้า 
 นวัตกรรมเทคโนโลยรีะบบขับเคลอืนยานยนตไ์ฟฟ้า 
 มอเตอรไ์ฟฟ้าชนดิตา่งๆ ทใีชก้ับระบบขับเคลอืนยานยนตไ์ฟฟ้า 

13.00 – 14.30 น. แบตเตอรแีละระบบการจดัการพลงังานสาํหรบัยานยนตไ์ฟฟ้า 
บรรยายโดย ดร. มานพ มาสมทบ  
                ผูช้ว่ยวจัิย หอ้งปฏบิัตกิารวัสดแุละงานระบบเพอืใชป้ระโยชนท์างพลังงานไฟฟ้าเคม ี(EMS) 
                หน่วยวจัิยวัสดสุําหรับพลังงาน  
                ศนูยเ์ทคโนโลยโีลหะและวัสดแุหง่ชาต ิ(MTEC) 
Synopsis: 

 แบตเตอรปีระเภทตา่งๆ ทใีชก้ับยานยนตไ์ฟฟ้า (Battery Pack with Various Type of Battery) 
 เปรยีบเทยีบแบตเตอรปีระเภทตา่งๆ ทังดา้นสมรรถนะ อายกุารใชง้าน อัตราการเกบ็และคายประจ ุ 

กําลังจําเพาะ พลังงานจําเพาะ ราคา ความปลอดภยั การจัดการเมอืหมดอายกุารใชง้าน ฯลฯ 
 High Cooling Efficiency Pack 
 Innovation of New Battery Technology เชน่ แบตเตอรนํีาหนักเบา ฯลฯ 
 ระบบการบรหิารจัดการพลังงานสําหรับยานยนตไ์ฟฟ้า (Battery Management System: BMS) 

14.45 – 16.30 น. ระบบประจไุฟฟ้าในยานยนตไ์ฟฟ้า (Charging System) 
บรรยายโดย คณุสมเดช แสงสรุศักด ิ
                 ผูเ้ชยีวชาญวจัิย งานพฒันามาตรฐานและทดสอบ ( STDS ) 
                 ศนูยเ์ทคโนโลยอีเิล็กทรอนกิสแ์ละคอมพวิเตอรแ์หง่ชาต ิ
Synopsis: 

 ความรูพ้นืฐานของการประจไุฟฟ้าในยานยนตไ์ฟฟ้า 
 ความจขุองแบตเตอร ีระยะทางวงิของยานยนตไ์ฟฟ้า 
 ความจําเป็นและความตอ้งการระบบประจไุฟฟ้าสําหรับยานยนตไ์ฟฟ้า 
 เทคโนโลยกีารประจไุฟฟ้าสําหรับยานยนตไ์ฟฟ้า 

- การประจแุบตเตอรโีดยตรง (Direct charging) ทังทเีป็น AC, DC, Normal Charge และ Quick Charge 
- การประจแุบตเตอรแีบบอาศัยการเหนียวนํา (Inductive charger) 
- การเปลยีนแบตเตอร ี(Battery Swapping) 

 มาตรฐานการประจแุบตเตอร ี(Charging standards) 
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หมายเหตุ:   

1. กําหนดการและสถานทอีาจเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสมและความจําเป็น โดยยงัคงเนือหาและสาระสําคัญของการอบรมไว ้
2. พักรับประทานอาหารวา่งระหวา่งเวลา 10.30-10.45 น. และ14.30-14.45 น. และพกัรับประทานอาหารกลางวันระหวา่งเวลา 12.00-13.00 น. 
3. ผูเ้ขา้รว่มอบรมตอ้งมเีวลาเขา้เรยีนไมตํ่ากวา่ 80% จงึจะไดรั้บวฒุบิัตรจากสํานักงานพัฒนาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ(สวทช.) 

วนัพุธท ี27 กนัยายน 2560  
09.00 – 10.30 น. เทคโนโลยสีาํหรบัโครงสรา้งและชนิสว่นนําหนกัเบา และการประยุกตใ์ชง้าน(Light Weight 

Technology & Integration)(Light Weight Technology & Integration) 
บรรยายโดย คณุบรูพา ธรีะโรจนารัตน ์ 
                 ผูช้ว่ยผูจั้ดการทัวไป ฝ่ายพฒันาผลติภณัฑใ์หม ่
                 บรษัิท สมบรูณ ์แอ๊ดวานซ ์เทคโนโลย ีจํากัด (มหาชน) 
Synopsis: 

 การพฒันาวัสดนํุาหนักเบาสําหรับโครงสรา้งและชนิสว่นสําหรับยานยนตไ์ฟฟ้า 
 ประเภทและกระบวนการผลติของวัสดนํุาหนักเบา  (Steel, Aluminum, Composite material)  

และการพฒันาเป็นโครงสรา้งและชนิสว่น 
 หลักการทดสอบยานยนตไ์ฟฟ้า รวมถงึโครงสรา้งและชนิสว่น 

10.45 – 12.00 น. การออกแบบยานยนตไ์ฟฟ้า (Styling and Design) 
บรรยายโดย คณุเจนณรงค ์มุง่ทวพีงษา 
                 นักออกแบบโมเดลรถ 
                 Vanatical Design 
Synopsis: 

 การออกแบบรถยนตไ์ฟฟ้าทดี ีมสีไตล ์และดงึดดูใจ 
13.00 – 14.30 น. มาตรฐานและการทดสอบยานยนตไ์ฟฟ้า (Standard & Testing) 

บรรยายโดย ดร. ไกรสร อญัชลวีรพันธุ ์ 
                ผูอ้ํานวยการ ศนูยท์ดสอบผลติภัณฑไ์ฟฟ้าและอเิล็กทรอนกิส ์(PTEC) 
                สํานักงานพัฒนาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ(สวทช.) 
Synopsis: 

 มาตรฐานและการทดสอบยานยนตไ์ฟฟ้า 
14.45 – 16.00 น. เทคโนโลยยีานยนตอ์จัฉรยิะไรค้นขบั (Autonomous Technology) 

บรรยายโดย ศ.ดร. มนูกจิ พานชิกลุ 
                 สาขาวชิาแมคาทรอนกิส ์คณะวศิวกรรมศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
                 สถาบันเทคโนโลยแีหง่เอเชยี 
Synopsis: 

 เทคโนโลยยีานยนตอ์ัจฉรยิะไรค้นขับ 
 ยานยนตไ์รค้นขับ (Automated Vehicle) 
 ระบบทชีว่ยในการขับ (Advanced Driver Assistance Systems)  
 ยานยนตท์เีชอืมตอ่ระหวา่งกันและเชอืมกบัถนนโดยเทคโนโลยกีารสอืสาร (Connected Vehicle)  
 ยกตัวอยา่งยานยนตอ์ัจฉรยิะทมีกีารพัฒนาขนึแลว้ 

16.00 – 17.00 น. ชมการสาธติเทคโนโลยกีบัยานยนตไ์ฟฟ้าของจรงิ 
Synopsis 

 สาธติเทคโนโลยยีานยนตไ์ฟฟ้าดว้ยยานยนตไ์ฟฟ้าของจรงิ  


