สถาบ ันพ ัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต (Career for the Future Academy)
โปรแกรมฝึ กอบรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสเี ขียว (Green Practices Program)
Training Series

ชุดหลักสูตรฝึ กอบรม
ด ้านสิงG แวดล ้อม
(Environmental
Training Series)

ชุดหลักสูตรฝึ กอบรม
ด ้านพลังงาน
(Energy
Training Series)

Course ID

LCA

หลักสูตรหลักการประเมินวัฏจักรชีวต
ิ ของผลิตภัณฑ์
(Life Cycle Assessment: LCA)

CFP

หลักสูตรการประเมินคาร์บอนฟุตพรินต์ของผลิตภัณฑ์ (Carbon
Footprint of Products: CFP)

Date

2 - 4 ธ.ค. 63

21 - 23 ธ.ค. 63

Days

3

3

Fee ฿

Promotion

Course Objectives

Course Link

12,000

ลงทะเบียน
พร ้อมกัน
2 หลักสูตร
(LCA + CFP)
รับส่วนลด15%

มุง่ สร ้างความรู ้ความเข ้าใจเกีย
G วกับหลักการประเมินวัฏจักรชีวต
ิ ของผลิตภัณฑ์
และการนํ าหลักการประเมินนีJไปใช ้ในการประเมินและวิเคราะห์ผลกระทบต่อ
สิงG แวดล ้อมทีเG กิดขึน
J ตลอดวงจรชีวต
ิ ของผลิตภัณฑ์

https://www.career4future.com/lca

12,000

ลงทะเบียน
พร ้อมกัน
2 หลักสูตร
(LCA + CFP)
รับส่วนลด15%

เพือ
G สร ้างความรู ้ความเข ้าใจเกีย
G วกับการประเมินคาร์บอนฟุตพรินต์ของ
ผลิตภัณฑ์ตามแนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพรินต์ของผลิตภัณฑ์ในประเทศ
ไทย เพือ
G เพิม
G โอกาสการส่งออกสินค ้าไทยในตลาดโลก

https://www.career4future.com/cfp

10,000

ลงทะเบียน
หน่วยงานเดียวกัน
2 คนขึน
J ไป
รับส่วนลด 10%

มุง่ สร ้างความรู ้ความเข ้าใจเกีย
G วกับการประเมินคาร์บอนฟุตพรินต์ขององค์กร
ตามแนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพรินต์ขององค์กรของประเทศไทยของ
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. และ
สามารถประเมินคาร์บอนฟุตพรินต์ทเีG กิดขึน
J จากการดําเนินกิจกรรมต่างๆ ของ
องค์กรได ้

https://www.career4future.com/cfo

เพือ
G เสริมสร ้างความรู ้และทักษะด ้านการตรวจสอบ และการดูแลบํารุงรักษา
ระบบผลิตไฟฟ้ าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (ทังJ แบบ Solar Farm และ
Solar Rooftop) อย่างครบวงจร ตังJ แต่การเรียนรู ้เรือ
G งข ้อกําหนดต่างๆ
การตรวจสอบการติดตังJ ระบบและการทํางานของระบบ และการดูแลบํารุงรักษา
ระบบอย่างถูกวิธ ี เพือ
G ให ้สามารถผลิตไฟฟ้ าได ้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

https://www.career4future.com/scm

CFO14

หลักสูตรการประเมินคาร์บอนฟุตพรินต์ขององค์กร รุน
่ ทีG 14
(Carbon Foortprint for Organization: CFO14)

SCM7

หลักสูตรการตรวจสอบและบํารุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้ าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์อย่างครบวงจร รุน
่ ทีG 7 (Solar Cell
Operations and Maintenance: SCM7)

17 - 20 พ.ค. 64

4

28,500

ลงทะเบียน
หน่วยงานเดียวกัน
2 คนขึน
J ไป
รับส่วนลด 10%

หลักสูตร “อนาคตยานยนต์สมัยใหม่” และ “การขนส่งและจราจร
อัจฉริยะ” (Modern Automotive and Intelligent
Transportation System: ATS)

17 - 18 ธ.ค. 63

2

12,500

ลงทะเบียน
หน่วยงานเดียวกัน
2 คนขึน
J ไป
รับส่วนลด 10%

เพือ
G สร ้างความรู ้ความเข ้าใจเกีย
G วกับแนวโน ้มเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่ และ
การขนส่งและจราจรอัจฉริยะ รวมถึงรูปแบบธุรกิจทีเG กีย
G วข ้องกับยานยนต์
สมัยใหม่

https://www.career4future.com/ats

https://www.career4future.com/mev

ATS

ชุดหลักสูตรฝึ กอบรม
ด ้านยานยนต์และ
ขนส่งสมัยใหม่
(Modern
Transportation
Training Series)

Course Title

MEV4

หลักสูตร “รู ้จริงทุกเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้ าใน 2 วัน” รุน
่ ทีG 4
(Mastering EV Technologies in 2 Days: MEV4)

LWV3

หลักสูตรเทคโนโลยีนํJาหนั กเบาและการบูรณาการในยานพาหนะ
สมัยใหม่ รุน
่ ทีG 3 (Lightweight Technology and Integration
Design for Next Generation Vehicles: LWV3)

RSO

หลักสูตรการเดินรถไฟฟ้ า (Railway System Operation: RSO)

FEC6

หลักสูตร ความรู ้เพือ
G ให ้บริการสถานีประจุไฟฟ้ าสําหรับยานยนต์
ไฟฟ้ า รุน
่ ทีG 6 (Fundamental of EV Charging Station
Technology: FEC6)

RSM

หลักสูตรการซ่อมบํารุงรถไฟฟ้ า
(Railway System Maintenance: RSM)

18 - 19 ก.พ. 64

2

4 - 5 ก.พ. 64

2

7,900

-

สร ้างความรู ้ความเข ้าใจเกีย
G วกับเทคโนโลยีหลัก (Core Technologies) ของ
ยานยนต์ไฟฟ้ า และการพัฒนาเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้ าใหม่ๆ
J ส่วน ได ้พัฒนา
ในอนาคต ทีจ
G ะเป็ นประโยชน์ตอ
่ ผู ้ผลิตยานยนต์และชิน
J ส่วนใน
องค์ความรู ้ด ้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตยานยนต์ไฟฟ้ าและชิน
่ ารเป็ นศูนย์กลาง
การเพิม
G ขีดความสามารถในการแข่งขันและมุง่ สูก
J ส่วนในภูมภ
การผลิตยานยนต์ไฟฟ้ าและชิน
ิ าค

24 - 25 ก.พ. 64

2

13,500

ลงทะเบียน
หน่วยงานเดียวกัน
2 คนขึน
J ไป
รับส่วนลด 10%

J ส่วนของไทยให ้มีองค์
เพือ
G พัฒนาบุคลากรและกําลังคนด ้านยานพาหนะและชิน
ความรู ้และเข ้าใจเกีย
G วกับเทคโนโลยีนํJาหนั กเบา (Lightweight Technology)
และการบูรณาการเทคโนโลยีนํJาหนั กเบาในการออกแบบและผลิตยานพาหนะ
สมัยใหม่

https://www.career4future.com/lwv

14,900

ลงทะเบียน
หน่วยงานเดียวกัน
2 คนขึน
J ไป
รับส่วนลด 10%

มุง่ สร ้างความรู ้ความเข ้าใจเกีย
G วกับการบริหารและควบคุมระบบการเดินรถไฟฟ้ า
(Operation) ระบบอาณั ตส
ิ ัญญาณ (Signaling) รวมทังJ ฝึ กปฏิบัตจิ ัดตารางการ
เดินรถและทดลองบริหารควบคุมระบบการเดินรถไฟฟ้ าเบือ
J งต ้น และศึกษาดู
งานการเดินรถ เพือ
G ให ้สามารถนํ าไปปฏิบัตแ
ิ ละ
ปรับใช ้ได ้จริง

https://www.career4future.com/rso

สร ้างความรู ้ความเข ้าใจพืน
J ฐานเกีย
G วกับยานยนต์ไฟฟ้ า และการประจุไฟฟ้ า
รวมถึงกฎหมาย มาตรฐาน และข ้อกําหนดต่างๆ ทีเG กีย
G วข ้องในการติดตังJ สถานี
ประจุไฟฟ้ า และเปิ ดมุมมองโอกาสทางธุรกิจจากการติดตังJ สถานีประจุไฟฟ้ า
เพือ
G เตรียมความพร ้อมให ้กับผู ้ทีส
G นใจติดตังJ สถานีประจุไฟฟ้ าและส่งเสริมให ้
เกิดการติดตังJ และใช ้งานอย่างถูกต ้องและปลอดภัย

https://www.career4future.com/fec

มุง่ เน ้นการสร ้างความรู ้ความเข ้าใจเกีย
G วกับการซ่อมบํารุงรถไฟฟ้ า
(Maintenance) และศึกษาดูงานการซ่อมบํารุงรถไฟฟ้ า เพือ
G ให ้ผู ้เข ้าอบรม
สามารถนํ าความรู ้ทีไG ด ้รับไปปฏิบัตแ
ิ ละปรับใช ้ได ้จริง

https://www.career4future.com/rsm

23 - 25 มี.ค. 64

3

26 - 28 เม.ย. 64

3

12,500

ลงทะเบียน
หน่วยงานเดียวกัน
2 คนขึน
J ไป
รับส่วนลด 10%

11 - 13 พ.ค. 64

3

14,900

ลงทะเบียน
หน่วยงานเดียวกัน
2 คนขึน
J ไป
รับส่วนลด 10%

RSD2

หลักสูตรแนวคิดและมาตรฐานการออกแบบสถานีรถไฟ รุน
่ ทีG 2
(Concept and Standard in Railway Station Design: RSD2)

22 - 24 มิ.ย. 64

3

14,900

ลงทะเบียน
หน่วยงานเดียวกัน
2 คนขึน
J ไป
รับส่วนลด 10%

เพือ
G สร ้างความรู ้ความเข ้าใจเกีย
G วกับแนวคิดและมาตรฐานการออกแบบสถานี
รถไฟ ตลอดจนการพัฒนาพืน
J ทีเG ชิงพาณิชย์ในสถานีและโดยรอบสถานี
(Transit Oriented Development: TOD)

EVD3

หลักสูตร “ระบบขับเคลือ
G นในยานยนต์ไฟฟ้ า” รุน
่ ทีG 3 (Electric
Vehicles Drive System: EVD3)

19 - 20 ก.ค. 64

2

12,500

ลงทะเบียน
หน่วยงานเดียวกัน
2 คนขึน
J ไป
รับส่วนลด 10%

เพือ
G สร ้างความรู ้ความเข ้าใจเกีย
G วกับระบบขับเคลือ
G นในยานยนต์ไฟฟ้ า
ครอบคลุมทังJ ด ้านเทคโนโลยี ความต ้องการด ้านเทคนิค การออกแบบระบบขับ
https://www.career4future.com/evd
เคลือ
G นทีเG หมาะสมสําหรับยานยนต์ไฟฟ้ าแต่ละประเภท และการวิเคราะห์ทดสอบ

VF2#3

หลักสูตร "รู ้จริงเทคโนโลยีโรงปลูกพืชแนวตังJ ใน 2 วัน
(Mastering Indoor Vertical Farming in 2 Days : VF2) รุน
่ ทีG 3
[อบรม Online ผ่านโปรแกรม Cisco WebEx]

24 - 25 ธ.ค. 63

2

1,500

-

เพือ
G สร ้างความรู ้ความเข ้าใจเบือ
J งต ้นเกีย
G วกับการปลูกพืชแนวตังJ (Indoor
Vertical Farming) ครอบคลุมทังJ ด ้านองค์ประกอบของโรงปลูกพืชแนวตังJ
(Indoor Vertical Farming) การปลูกพืชในโรงปลูกพืช ตลอดจนรูปแบบธุรกิจ
(Business Model) การตลาด งบประมาณการลงทุน และแหล่งทุนต่างๆ

https://www.career4future.com/vf2

เพือ
G เสริมสร ้างความรู ้ความเข ้าใจเกีย
G วกับการบริหารจัดการธุรกิจโรงปลูกพืช
แนวตังJ (Indoor Vertical Farming) โดยมีเนืJอหาครอบคลุมทังJ การออกแบบ
และวางแผนการผลิต การบริหารจัดการการผลิตพืช การตลาด และการต่อยอด
ทางธุรกิจ เพือ
G เพิม
G ขีดความสามารถในการแข่งขันและการสร ้างธุรกิจทีย
G ัGงยืนใน
อนาคต

https://www.career4future.com/vfm

VFM

ชุดหลักสูตรฝึ กอบรม
ด ้านการเกษตร
สมัยใหม่ (Modern
Agriculture Training
Series)

หลักสูตรผู ้จัดการธุรกิจโรงปลูกพืชแนวตังJ (Indoor Vertical
Farming Manager: VFM)

8 - 10 ก.พ. 64

3

17,900

Early Bird
รับส่วนลด 10%

https://www.career4future.com/rsd

VF2#4

หลักสูตร "รู ้จริงเทคโนโลยีโรงปลูกพืชแนวตังJ ใน 2 วัน
(Mastering Indoor Vertical Farming in 2 Days : VF2) รุน
่ ทีG 4
[อบรม Online ผ่านโปรแกรม Cisco WebEx]

4 - 5 มี.ค. 64

2

1,500

-

เพือ
G สร ้างความรู ้ความเข ้าใจเบือ
J งต ้นเกีย
G วกับการปลูกพืชแนวตังJ (Indoor
Vertical Farming) ครอบคลุมทังJ ด ้านองค์ประกอบของโรงปลูกพืชแนวตังJ
(Indoor Vertical Farming) การปลูกพืชในโรงปลูกพืช ตลอดจนรูปแบบธุรกิจ
(Business Model) การตลาด งบประมาณการลงทุน และแหล่งทุนต่างๆ

https://www.career4future.com/vf2

VFO

หลักสูตรความรู ้พืน
J ฐานและฝึ กปฏิบัตส
ิ ําหรับผู ้ปฏิบัตงิ าน
ในโรงปลูกพืชแนวตังJ (Fundamental and Practices of Indoor
Vertical Farming for Operators: VFO)

19 - 21 พ.ค. 64

3

19,900

Early Bird
รับส่วนลด 10%

สร ้างความรู ้และศักยภาพของผู ้ปฏิบัตงิ านในโรงปลูกพืชแนวตังJ ด ้านสรีรวิทยา
พืช การเกษตร วิศวกรรม รวมถึงการจัดการเทคโนโลยีทจ
ีG ําเป็ นต่อการผลิตพืช
G วชาญ
โดยลงมือปฏิบัตจิ ริงในการปลูกพืชแนวตังJ ร่วมกับผู ้เชีย

https://www.career4future.com/vfo

-

เพือ
G สร ้างความรู ้ความเข ้าใจเกีย
G วกับเทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่ทช
ีG ว่ ยลดต ้นทุน
และสร ้างมูลค่าเพิม
G ให ้กับผลผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ ทังJ ด ้านการบริหารจัดการ
รูปแบบธุรกิจ การตลาด การผลิตทีม
G ค
ี ณ
ุ ภาพ ตลอดจนการเสริมสร ้าง
ประสบการณ์เชิงประจักษ์ ผ่านการศึกษาดูงานโรงปลูกพืชแนวตังJ (Vertical
Farming) เพือ
G เปิ ดมุมมองและเห็นรูปแบบการทําธุรกิจด ้านเกษตรทีป
G ระสบ
ความสําเร็จและยัGงยืน

https://www.career4future.com/vft

มุง่ เน ้นการสร ้างความรู ้ ความเข ้าใจเกีย
G วกับเทคโนโลยี การบริหารจัดการโรง
ปลูกพืชแนวตังJ รูปแบบธุรกิจ การตลาด และเสริมสร ้างประสบการณ์เชิง
ประจักษ์ ผ่านการศึกษาดูงานระบบการปลูกพืชแนวตังJ รวมถึงการแลกเปลีย
G น
G วชาญทีม
เรียนรู ้ เก็บเกีย
G ว Best Practices จากผู ้เชีย
G ป
ี ระสบการณ์จริงในธุรกิจ
การปลูกพืชแนวตังJ เพือ
G ให ้ผู ้เข ้าอบรมสามารถนํ าความรู ้และประโยชน์ทไีG ด ้รับ
ไปพัฒนาต่อยอดเชิงธุรกิจได ้จริง ช่วยเพิม
G ขีดความสามารถในการแข่งขัน และ
่ ลาดโลกได ้อย่างยัGงยืน
ยกระดับอุตสาหกรรมด ้านเกษตรของประเทศไทยสูต

https://www.career4future.com/vfth

VFT

VFTH

หลักสูตรศึกษาดูงานโรงปลูกพืชแนวตังJ และการบริหารจัดการ
เทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่ (Study Visit on Vertical Farming
Technology and Management: VFT)

หลักสูตรโอกาสทางธุรกิจและเทคโนโลยีการปลูกพืชแนวตังJ ใน
ประเทศไทย

Call: 0 2644 8150 ต่อ 81891, 81892, 81894, 81895, 81898, 81904

18 มิ.ย. 64

20 - 23 ก.ค. 64

1

4

4,900

24,900

ลงทะเบียน
หน่วยงานเดียวกัน
2 คนขึน
J ไป
รับส่วนลด 10%

Email: npd@nstda.or.th

https://www.career4future.com

