
เทคโนโลยีสะอาด เพ�อผลกำไรแบบยั่งยืน

Smart TPA 

ผูจัดการทั่วไป

ผูทรงคุณวุฒิ คณะทำงานและพิจารณาคัดเลือกอุตสาหกรรมดีเดน 

Prime Minister Industrial Award (ประเภทการจัดการพลังงาน) กระทรวงอุตสาหกรรม

กรรมการประเมินการติดตามตรวจสอบ การจัดการส่ิงแวดลอม ความปลอดภัยและประสิทธิภาพ

การใชพลังงานในนิคมอุตสาหกรรม (การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย)

ISO 50001 การจัดระบบการจัดการพลังงานอยางยั่งยืน

การพัฒนา และวิเคราะหกระบวนการผลิต ดวย TSV Energy Chart 

และกำหนดมาตรการอนุรักษพลังงาน

การตรวจประเมินระบบการจัดการพลังงานภายใน ISO 50001

การอนุรักษพลังงานในระบบไฟฟา ปมน้ำ พัดลม

การใชระบบ IoT ในการอนุรักษพลังงาน ในระบบอากาศอัด

การใชระบบ IoT ในการอนุรักษพลังงาน ในหองเย็น และระบบปรับ

อากาศแบบแยกสวน

การใชระบบ IoT ในการอนุรักษพลังงานในระบบน้ำเย็น

การใชระบบ IoT ในการอนุรักษพลังงาน ในระบบไอน้ำ เคร�องผลิตไอน้ำ

การสรางจิตสำนึกการอนุรักษพลังงาน

อัตราคาลงทะเบียน (บาท)
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บุคคลทั่วไป

3,500  6 ก.ค. 65  5 ต.ค. 65

 4 ส.ค. 65  11 พ.ย. 65

 7 - 8 ก.ย. 65  15 - 16 ธ.ค. 65

12 ต.ค. 65  11 ม.ค. 65

 12 ก.ค. 65  19 ก.ค. 65

18 ส.ค. 65  17 พ.ย. 65

 21 ก.ย. 65  21 ธ.ค. 65

 26 ต.ค. 65  18 ม.ค. 66

 20 ก.ค. 65  25 พ.ย. 65
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ผูจัดการสิ่งแวดลอม

เจาหนาที่สิ่งแวดลอม

วิศวกร

ผูตรวจประเมินระบบการจัดการพลังงาน

ทีมวิทยากรจาก บริษัท เอ็นเนอรจีเนียส จำกัด

ดูหลักสูตรเพิ่มเติม

สแกนเลย!

ออนไลนผานระบบ

ดร.ไพฑูรย เติมสินวาณิช

และคณะวิทยากร



กรุณาช าระค่าสัมมนาล่วงหน้าก่อนการอบรมสัมมนา 3 วัน 

 
 
 
 
 
 

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถหักลดหย่อนภาษีได ้200%       จัดโดย สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) โทร.0-2717-3000 ต่อ 81
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

วันที่จัด   วันพฤหัสบดีท่ี 18 สิงหาคม 2565  สมาชิก       3,500 + 245 (VAT 7%) = 3,745 บาท 

เวลา 09:00 – 16:00 น. (ลงทะเบียนเวลา 08.00 น.) รับจ านวน 10 ท่าน     (สมาชิก ส.ส.ท.,นักศึกษาปริญญาตรี, หน่วยงานราชการ, รัฐวิสาหกิจ) 

สถานที่ ห้องสัมมนา สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย–ญี่ปุ่น) ซอยพัฒนาการ 18 บุคคลท่ัวไป  4,000 + 280 (VAT 7%) = 4,280 บาท 

การใช้ระบบ IoT ในการอนุรักษ์พลังงานในห้องเย็นและระบบปรับอากาศแบบแยกส่วน 
IoT System for Energy Conservation in Cold Storage and Air Conditioning Systems 

 ระบบห้องเย็น และปรับอากาศ เป็นระบบท่ีมีการใช้พลังงาน 25-
70% ของการใช้พลังงานในโรงงานและอาคาร ซ่ึงโรงงานและอาคาร
หลายแห่งยังไม่ทราบถึงวิธีตรวจวัดประสิทธิภาพพลังงาน และการ
อนุรักษ์พลังงานอย่างเป็นระบบ เช่น การวัดประสิทธิภาพต้นก าลัง 
ประสิทธิภาพการส่งพลังงาน การสร้างระดับคุณภาพพลังงาน การใช้
งาน ซ่ึงท าให้โรงงานและอาคารมีความสูญเปล่าพลังงานท่ีสามารถ
อนุรักษ์พลังงานได้ซ่ึง 
 หลักสูตรนี้จะท าให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจวิธีการอนุรักษ์พลังงานท้ัง
ภาพทฤษฎี และปฏิบัติ และยังสามารถน าระบบ IoT (Internet of 
thing) มาช่วยในการติดตาม (Monitor) และบ ารุงรักษาระบบห้อง
เย็น และปรับอากาศได้ รวมท้ังยังสามารถน าไปใช้ในการก าหนด
มาตรการและเป้าหมายการอนุรักษ์พลังงานในการจัดท ารายงานการ
จัดการพลังงานตามกฎหมาย  
 
สิ่งที่ได้รับหลังอบรมและสัมมนา 

 เข้าใจการอนุรักษ์พลังงานในระบบระบบห้องเย็น และปรับอากาศ  

 เข้าใจ และประยุกต์ใช ้IoT ช่วยในการติดตาม (Monitor) และ
บ ารุงรักษา ระบบห้องเย็น และปรับอากาศ  

 สามารถใช้ Spreadsheet ช่วยในการค านวณผลการอนุรักษ์
พลังงาน  

 
คุณสมบัติผู้เข้าอบรมและสัมมนา  

 ผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน ผู้ปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้องกับพลังงานของ
องค์กร  

 ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าท่ีสิ่งแวดล้อม วิศวกร  

 ผู้ตรวจประเมินระบบการจัดการพลังงาน 
 

 

หัวข้อการอบรมและสัมมนา 

 องค์ประกอบระบบปรับอากาศแบบแยกส่วนและ 
ห้องเย็น ระดับคุณภาพพลังงาน ด้านไฟฟ้า  
และเครื่องกล  

 คุณสมบัติอากาศ และ Psychometric Chart  

 คุณสมบัติสารท าความเย็น และ Program Refrigerant  

 Workshop การใช้ Program Psychometric Chart  

 Workshop การใช้ Program Refrigerant Utilities  

 การอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าในระบบปรับอากาศแบบแยกส่วนและ
ห้องเย็น  

 Workshop การใช้ระบบ IoT ช่วยในการติดตาม (Monitor) และ
บ ารุงรักษาระบบระบบปรับอากาศแบบแยกส่วนและห้องเย็น  

 การใช ้Spreadsheet ช่วยในการค านวณผลการอนุรักษ์พลังงาน 
และ การจัดท ามาตรการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมาย 

 

 

 

 

 

E22LM061P (205058121039-261-4210-0250007) 

วิทยากร 
ดร.ไพฑูรย์ เติมสินวาณิช  

ผู้จัดการทัว่ไปและที่ปรึกษา บริษัท เอน็เนอร์จีเนียส จ ากัด 
กรรมการประเมนิการติดตามตรวจสอบ การจัดการสิ่งแวดลอ้ม ความปลอดภัยและ

ประสิทธภิาพการใช้พลังงานในนิคมอุตสาหกรรม 
 (การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย) 
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