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IN-HOUSE TRAINING

ศูนย์อนุรักษ์พลังงานแห่งประเทศไทย เปิ ดบริการจัดฝึ กอบรมด้ านการอนุรักษ์ พลังงาน ถึงที่โรงงานท่าน มีให้
เลือกหลากหลายหลักสูตร ทังที
้ ่เป็ นความรู้ความเข้ าใจ และเป็ นวิทยาการใหม่ ๆ โดยเนื ้อหาในการอบรมจะ
ปรับไปตามความต้ องการของโรงงาน (แต่ละประเภท) และปรับให้ เหมาะสมกับผู้เข้ ารับการฝึ กอบรม มีทงั ้
ลักษณะการบรรยาย การฝึ กปฏิบตั ิ และการบรรยายที่มีกิจกรรมประกอบ
ทีพ
่ เิ ศษกว่าใคร !!

หลักสูตรแนะนา
O

หลักสูตร : Smart Factory on PLC 4.0

(1-2 วัน)

หลักสูตรฝึ กปฏิบัต ิ
ผู ้เรียนจะได ้ลงมือปฏิบัต ิ
ทาตามกระบวนการทีผ
่ ู ้สอน
แนะนาหรือสาธิต และมีโอกาส
ใช ้เครือ
่ งมือ/อุปกรณ์ เรียนรู ้
อย่างเข ้าใจจริง

เป็ นการฝึ กอบรมเชิงปฏิบตั ิการ เชื่อมโยง PLC (Programmable Logic Controller) เข้ ากับ
PLC ตัว อื่นๆ และอุปกรณ์ ต่าง ๆ เพื่ อให้ รับ ส่ง ข้ อมูลถึง กัน ได้ และควบคุม สัง่ การใช้ ง านอุปกรณ์ ผ่า นทางเครื อ ข่า ย
อินเตอร์ เน็ต เพื่อเตรี ยมความพร้ อมในการวางระบบที่เกี่ยวกับ IoT (Internet of Things) M2M (Machine to Machine)
ที่จะมีเพิ่มมากขึ ้นในอนาคต
O

หลักสูตร : Workshop Audit การเรี ยนรู้ การตรวจวิเคราะห์ การใช้ พลังงานในอุปกรณ์ หลัก (1-2 วัน)
 วิทยากรบรรยายให้ ความรู้ทางด้ านเทคนิคในอุปกรณ์หลัก
 สารวจสภาพการใช้ พลังงานเบื ้องต้ น (Walk Through Energy Audit ) กับทีมงานในโรงงาน
 On the Job Training นาข้ อมูลจากการสารวจการใช้ พลังงานเบื ้องต้ น มาสอนทีมงานให้ ทราบวิธีหามาตรการ, การ
คานวณผลประหยัด โดยให้ ทดลองหาวิธีแก้ ไข /ปรับปรุงจุดที่มีการใช้ พลังงานสูญเปล่าและไม่มีประสิทธิภาพในจุดที่
สาคัญๆ จนมัน่ ใจว่าทีมงานจะสามารถนาไปประยุกต์ใช้ งานได้ จริ ง

 หรื อหากทางโรงงานต้ องการให้ ตรวจวิเคราะห์อย่างละเอียด (Detailed Energy Audit ) ศูนย์อนุรักษ์ พลังงานแห่ง
ประเทศไทย ก็จะตรวจประเมินระบบหรื อเครื่ องจักรอุปกรณ์ที่ใช้ พลังงาน โดยการตรวจวัดอย่างละเอียด ร่วมกับการคานวณ
และวิเคราะห์ทางด้ านวิศวกรรม เพื่อหาประสิทธิภาพเครื่ องจักรอุปกรณ์ให้ ทังนี
้ ้ค่าใช้ จ่ายก็จะเพิ่มขึ ้นโดย
O

หลักสูตร : การจัดการพลังงาน 8 ขัน้ ตอน (1 วัน)

ให้ ความรู้ความเข้ าใจ แนวคิด แนวทางใหม่ๆ ตามข้ อกาหนด มาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงาน 8 ขันตอน
้
ชี ้ให้ ตรงจุด ตรงประเด็นกับโรงงานของท่าน
O

หลักสูตร : จัดทารายงานการจัดการพลังงาน รู ปแบบใหม่ ! (1-3 วัน)

เป็ นโปรแกรมที่พฒ
ั นาขึ ้นมาใหม่ ช่วยจัดทารายงานได้ ง่ายขึ ้น ใช้ เวลาน้ อยลง เพราะลดขันตอนการค
้
านวณทุกขันตอนลง
้
เช่น การหาค่า SEC ของผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม หาศักยภาพการอนุรักษ์ พลังงานในระบบต่างๆ และนาข้ อมูลทังหมดมา
้
เชื่อมโยงสรุปเป็ นเล่มรายงานได้ ทงฉบั
ั ้ บ และมีระบบตรวจสอบความสมบูรณ์ของรายงานให้ ครบถ้ วนทัง้ 8 ขันตอน
้
O

หลักสูตร : การปลูกจิตสานึกการอนุรักษ์ พลังงาน (1 วัน)

การบรรยาย มีกิจกรรมประกอบ สามารถโน้ มน้ าวจูงใจให้ คนในองค์ กรร่ วมกันคิดร่ วมกัน ทาให้ เกิ ดการอนุรักษ์ และ
ประหยัดพลังงานขึ ้นในองค์กร
O
สนใจ!

หลักสูตร : อื่นๆ เช่ น เทคนิคการอนุรักษ์ พลังงานในระบบ/อุปกรณ์ ทงั ้ ด้ านไฟฟ้ าและด้ านความร้ อน

ติดต่อให้ข้อมูลที่ท่านต้องการได้ที่

“แผนกฝึกอบรม” โทรศัพท์ 0-2621-8531- 9 ต่อ 100 (คุณปุญฉัตรา)

