สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.

ภายใต้โครงการพัฒนาบคลากรด้
านพลังงานทดแทน
ภายใตโครงการพฒนาบุ
คลากรดานพลงงานทดแทน
ในโรงงานอุตสาหกรรมและอาคารธุรกิจ
คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ผู้บริหาร ,วิศวกร ,ช่างเทคนิค ที่เป็นบุคลากรจาก
โรงงานอตสาหกรรม
โรงงานอุ
ตสาหกรรม
- กลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม

ระยะเวลาการฝึกอบรม 4 วัน
(อบรม 3 วัน ดููงาน 1 วัน)
สิ่งที่ผู้เข้าอบรมได้รับ
วุฒิบัตร สําหรับผู้ที่เข้าอบรมครบตามเกณฑ์
ไม่ตา่ํ กว่า 80%
เอกสารค่มือ และเอกสารประกอบการฝกอบรม
เอกสารคู
และเอกสารประกอบการฝึกอบรม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
บริษัท ไบร์ท แมเนจเม้นท์ คอนซัลติ้ง จํากัด
โทร. 02-642-1270 ต่อ 742
โ
โทรสาร.
02-642-1242
64 4
Website : www.bright-ce.com
E-Mail : sirithipd@bright-ce.com
นางสาวศิริทิพย์ เดินหน (ต่าย)
ผู้ประสานงานโครงการ
สําํ นักั พััฒนาทรัพั ยากรบุคคลด้้านพลังั งาน (สพบ.)
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
อาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ
(บริเวณเทคโนธานี)
ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทร. 0-2577-7040 ต่อ 108
โทรสาร. 0-2577-4042, 0-2577-7047

หัวข้อฝึกอบรม
การอบรมวันที่ 1 : จํานวน 6 ชั่วโมง
กระบวนการผลิตและการประยุกต์ใช้พลังงานทดแทนของอุตสาหกรรม
ก๊าซชีวภาพ
:ศักยภาพของการผลิตก๊าซชีวภาพและเทคโนโลยีของระบบผลิตก๊าซชีวภาพ
สําหรับอุตสาหกรรมและเครื่องดื่ม
:สภาพแวดล้อมและปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการผลิตก๊าซชีวภาพของแต่ละ
เทคโนโลยี
:แนวทางการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีก๊าซชีวภาพในอุตสาหกรรมอาหารและ
เครื่องดื่ม
:กรณีศี ึกษาระบบการผลิิตก๊า๊ ซชีวี ภาพ ประเมิ
ป นิ ทางเทคนิคิ และทางเศรษฐศาสตร์์
:มาตรการสนับสนุนโครงการผลิตก๊าซชีวภาพในระดับอุตสาหกรรม

การอบรมวันที่ 2 : จํานวน 6 ชั่วโมง
ชีวมวล
:ลักษณะและคุณสมบัติของชีวมวลแต่ละประเภทจากอุตสาหกรรมอาหารและ
เครื่องดื่ม
:เทคโนโลยีการผลิตพลังงานจากชีวมวล
:แนวทางการประยุกต์ใช้ชีวมวลสําหรับอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม
:กรณีศึกษาระบบการผลิตไฟฟ้าและความร้อนจากพลังงานชีวมวล ประเมินทาง
เทคนิคและเศรษฐศาสตร์
:มาตรการสนับสนุนโครงการชีวมวลในระดับอุตสาหกรรม

การอบรมวันที่ 3 : จานวน
การอบรมวนท
จํานวน 6 ชวโมง
ชั่วโมง
พลังงานแสงอาทิตย์
:ศักยภาพของพลังงานแสงอาทิตย์จากอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม
:เทคโนโลยีการผลิตพลังงานจากพลังงานแสงอาทิตย์
:การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีแสงอาทิตย์ในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม
:ปัจจัยทีม่ ีผลต่อประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าและน้ําร้อนจากพลังงานแสงอาทิตย์
:กรณีศึกษาระบบผลิตไฟฟ้าและน้ําร้อนจากพลังงานแสงอาทิตย์ ประเมินทาง
เทคนคและทางเศรษฐศาสตร
ิ
ศ ศส ์
:มาตรการสนับสนุนโครงการผลิตไฟฟ้าและความร้อนจากพลังงานแสงอาทิตย์ใน
ระดับอุตสาหกรรม

การอบรมวันที่ 4 : ดูงานนอกสถานที่ จํานวน 6 ชั่วโมง
การผลิตก๊าซชีวภาพและการใช้งาน
การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
การผลิตความร้อนจากพลังงานแสงอาทิตย์
การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม
การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวล

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.

ภายใต้โครงการพัฒนาบคลากรด้
านพลังงานทดแทน
ภายใตโครงการพฒนาบุ
คลากรดานพลงงานทดแทน
ในโรงงานอุตสาหกรรมและอาคารธุรกิจ
คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ผู้บริหาร ,วิศวกร ,ช่างเทคนิค ที่เป็นบุคลากรจาก
โรงงานอตสาหกรรม
โรงงานอุ
ตสาหกรรม
- กลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม
- กลุ่มอุตสาหกรรมเคมี
- กลุ่มอุตสาหกรรมทั่วไป อาทิเช่น
กลุ่มสิ่งทอ , กลุ่มโลหะ
ผูผ้บริรหาร
หาร ,วศวกร
วิศวกร ,ชางเทคนค
ช่างเทคนิค ทีทเปนบุ
่เป็นบคลากรจาก
คลากรจาก
อาคารธุรกิจ อาทิเช่น
- โรงแรม ,โรงพยาบาล ,ศูนย์การค้า
- สํานักงาน ,สถานศึกษา
- และอาคารประเภทอื่นๆ

ระยะเวลาการฝึกอบรม 4 วัน
(อบรม 3 วัน ดูงาน 1 วัน)
สิ่งที่ผเ้ ข้ขาอบรมไดรบ
สงทผู
าอบรมได้รับ
วุฒิบัตร สําหรับผู้ที่เข้าอบรมครบตามเกณฑ์ไม่ตา่ํ
กว่า 80%
เอกสารคู่มือ และเอกสารประกอบการฝึกอบรม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน (สพบ.)
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
อาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ
(บริเวณเทคโนธานี)
ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทร. 0-2577-7040 ต่อ 108
โทรสาร. 0-2577-4042, 0-2577-7047

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
บริษัท ไบร์ท แมเนจเม้นท์ คอนซัลติง้ จํากัด
โทร. 02-642-1270 ต่อ 742
โทรสาร. 02-642-1242
Website : www.bright-ce.com
E-Mail : sirithipd@bright-ce.com

นางสาวศิริทิพย์ เดินหน (ต่าย)
ผู้ประสานงานโครงการ

หัวข้อฝึกอบรม
การอบรมวันที่ 1 : จํานวน 6 ชัว่ โมง
การใช้พลังงานทดแทนทั่วโลกและการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรม
เชือื้ เพลิงิ ชีวี ภาพ (ไบโอดี
ไ โ เี ซล/เอทานอล)
:ประเภทและวัตถุดิบสําหรับผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ
:กระบวนการผลิตและเทคโนโลยีการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ
:การประยุกต์ใช้เชื้อเพลิงชีวภาพในภาคขนส่ง
พลังงานชีวมวล
:ประเภทชีวมวลและเทคโนโลยีชีวมวล
:การประยุกต์ใช้ชวี มวลสําหรับการผลิตไฟฟ้าและความร้อน
:กรณีศึกษา การผลิตไฟฟ้าและความร้อนจากพลังงานชีวมวล การประเมิน
ทางเทคนิคและเศรษฐศาสตร์

การอบรมวันที่ 2 : จํานวน 6 ชัว่ โมง
ก๊าซชีวภาพ
:การบวนการผลิตก๊าซชีวภาพและเทคโนโลยีผลิตก๊าซชีวภาพ
:การผลิตไฟฟ้าและความร้อนจากก๊าซชีวภาพ
:กรณีศึกษา การผลิตไฟฟ้าและความนร้อนจากพลังงานแสงอทิตย์ การ
ประเมินทางเทคนิคและเศรษฐศาสตร์
พลังงานแสงอาทิตย์
:ศักยภาพพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทย
:เทคโนโลยีระบบผลิตไฟฟ้าและความร้อนจากพลังงานแสงอาทิตย์ การ
ประเมินทางเทคนิคและเศรษฐศาสตร์

การอบรมวันที่ 3 : จํานวน 6 ชัว่ โมง
พลังลม (Wind Energy)
:เทคโนโลยีกังหันลมผลิตไฟฟ้า
:การประเมินความเป็นไปทางด้านเทคนิคและด้านเศรษฐศาสตร์ของการนํา
เทคโนโลยีพลังงานทดแทนมาใช้ (Renewable Energy Evaluation)
กลไกการพัฒนาที่สะอาด (Clean Development Mechanism)
มาตราการสนับสนุนทางด้านการเงินของภาครัฐสําหรับโครงการพลังงาน
ทดแทน

การอบรมวันที่ 4 : ดูงานนอกสถานที่ จํานวน 6 ชัว่ โมง
การผลิตก๊าซชีวภาพและการใช้งาน
การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
การผลิตความร้อนจากพลังงานแสงอาทิตย์
การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม
การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวล

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.

ภายใต้โครงการพัฒนาบคลากรด้
านพลังงานทดแทน
ภายใตโครงการพฒนาบุ
คลากรดานพลงงานทดแทน
ในโรงงานอุตสาหกรรมและอาคารธุรกิจ
คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ผูู้บริหาร ,วิศวกร ,ช่างเทคนิค ที่เป็นบุคลากรจาก
อาคารธุรกิจ อาทิเช่น
- โรงแรม ,โรงพยาบาล ,ศูนย์การค้า
- สํานักงาน ,สถานศึกษา
- และอาคารประเภทอื่นๆ

ระยะเวลาการฝึกอบรม 4 วัน
(อบรม 3 วัน ดูงาน 1 วัน)
สิ่งที่ผู้เข้าอบรมได้รับ
วุฒิบัตร สําหรับผู้ที่เข้าอบรมครบตามเกณฑ์ไม่ตา่ํ
กว่า 80%
เอกสารคู่มือ และเอกสารประกอบการฝึกอบรม
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
บริษัท ไบร์ท แมเนจเม้นท์ คอนซัลติ้ง จํากัด
โทร. 02-642-1270 ต่อ 742
โทรสาร. 02-642-1242
Website : www.bright-ce.com
E-Mail : sirithipd@bright-ce.com
นางสาวศิริทิพย์ เดินหน (ต่าย)
ผู้ประสานงานโครงการ
สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน (สพบ.)
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
อาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ
(บริเวณเทคโนธานี)
ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โ 0-2577-7040 ต่อ่ 108
โทร.
โทรสาร. 0-2577-4042, 0-2577-7047

หัวข้อฝึกอบรม
การอบรมวันที่ 1 : จํานวน 6 ชั่วโมง
พลังงานทดแทนในอาคารธุรกิจ
:การใช้พลังงานทดแทนในอาคารธุรกิจของประเทศไทย
:การประยุกต์พลังงานทดแทนในอาคารธุรกิจ
พลังงานลม
:ประเภทของเทคโนโลยีกังหันลม
:ปัจจัยทีม่ ีผลต่อประสิทธิภาพของกังหันลมผลิตไฟฟ้า
:การประเมินความเป็นไปได้ทางด้านเทคนิคและด้านเศรษฐศาสตร์ของการนํา
เทคโนโลยีพลังงานทดแทนมาใช้
:กรณีศึกษาระบบการผลิตฟไฟฟ้าจากกังหันลมในอาคารธุรกิจ

การอบรมวันที่ 2 : จํานวน 6 ชั่วโมง
ก๊าซชีวภาพ
:กระบวนการผลิตก๊าซชีวภาพและเทคโนโลยีการผลิตก๊าซชีวภาพและปัจจัยที่มี
ผลต่อประสิทธิภาพและการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบผลิตก๊าซชีวภาพ
:การประเมิณปริมาณการผลิตก๊าซชีวภาพจากน้าํ เสียและกรณีศึกษาระบบการ
:การประเมณปรมาณการผลตกาซชวภาพจากนาเสยและกรณศกษาระบบการ
ผลิตก๊าซชีวภาพ ประเมินทางเทคนิคและทางเศรษฐศาสตร์
เชื้อเพลิงชีวภาพ (ไบโอดีเซล/เอทานอล)
:กระบวนการผลิตและเทคโนโลยีการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ
:การประยุกต์ใช้ไบโอดีเซลและเอทานอลกับอาคารธุรกิจ
มาตรการสนับสนุนทางด้านการเงินของภาครัฐสําหรับโครงการพลังงาน
ทดแทน

การอบรมวันที่ 3 : จํานวน 6 ชั่วโมง
พลังงานแสงอาทิตย์
:ศักยภาพของพลังงานแสงอาทิตย์จากอาคารธุรกิจ
:เทคโนโลยีการผลิตพลังงานไฟฟ้าและความร้อนจากพลังงานแสงอาทิตย์
:การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีแสงอาทิตย์ในอาคารธุรกิจ
:ปัจจัยทีม่ ีผลต่อประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าและน้ําร้อนจากพลังงาน
แสงอาทิตย์์
:กรณีศึกษาระบบผลิตไฟฟ้าและน้ําร้อนจากพลังงานแสงอาทิตย์ ประเมินทาง
เทคนิคและทางเศรษฐศาสตร์

การอบรมวันที่ 4 : ดูงานนอกสถานที่ จํานวน 6 ชั่วโมง
การผลิตก๊าซชีวภาพและการใช้งาน
การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
การผลิตความร้อนจากพลังงานแสงอาทิตย์
การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม
การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวล

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.

ภายใต้โครงการพัฒนาบคลากรด้
านพลังงานทดแทน
ภายใตโครงการพฒนาบุ
คลากรดานพลงงานทดแทน
ในโรงงานอุตสาหกรรมและอาคารธุรกิจ
หัวข้อฝึกอบรม

คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม

การอบรมวันที่ 1 : จํานวน 6 ชัว่ โมง

ผูู้บริหาร ,วิศวกร ,ช่างเทคนิค ที่เป็นบุุคลากร
จากโรงงานอุตสาหกรรม
- กลุ่มอุตสาหกรรมเคมี
คุณวุฒิการศึกษา ปวช. ขึน้ ไป

กระบวนการผลิตและการประยุกต์ใช้พลังงานทดแทนของอุตสาหกรรม
ก๊า๊ ซชีวี ภาพ
: ศักยภาพของการผลิตก๊าซชีวภาพและเทคโนโลยีของระบบผลิตก๊าซชีวภาพ
สําหรับ
อุตสาหกรรมเคมี
: สภาพแวดล้อมและปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการผลิตก๊าซชีวภาพของแต่ละ
เทคโนโลยี
: แนวทางการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีก๊าซชีวภาพในอุตสาหกรรมเคมี
: กรณีศึกษาระบบการผลิตก๊าซชีวภาพ ประเมินทางเทคนิคและทางเศรษฐศาสตร์
: มาตรการสนบสนุ
มาตรการสนับสนนโครงการผลิ
นโครงการผลตกาซชวภาพในระดบอุ
ตก๊าซชีวภาพในร ดับอตสาหกรรม
ตสาหกรรม

ระยะเวลาการฝกอบรม
ระยะเวลาการฝึ
กอบรม 4 วน
วัน
(อบรม 3 วัน ดูงาน 1 วัน) การอบรมวันที่ 2 : จํานวน 6 ชัว่ โมง
สิ่งที่ผู้เข้าอบรมได้รบั
วุฒิบัตร สําหรับผู้ที่เข้าอบรมครบตามเกณฑ์
ไม่ต่ํากว่า 80%
เอกสารคู่มือ และเอกสารประกอบการ
ฝึกอบรม
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
บริษัท ไบร์ท แมเนจเม้นท์ คอนซัลติ้ง จํากัด
โทร. 02-642-1270 ต่อ 742
โทรสาร. 02-642-1242
Website : www.bright-ce.com
E-Mail : sirithipd@bright-ce.com
นางสาวศิริทิพย์ เดิ
นางสาวศรทพย
เดนหน
นหน (ตาย)
(ต่าย)
ผู้ประสานงานโครงการ
สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน (สพบ.)
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
อาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ
(บริเิ วณเทคโนธานี
)ี
โ
ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทร. 0-2577-7040 ต่อ 108
โทรสาร. 0-2577-4042, 0-2577-7047

ชีวมวล
: ลักษณะและคุณสมบัติของชีวมวลแต่ละประเภทจากอุตสาหกรรมเคมี
: เทคโนโลยีการผลิตพลังงานจากชีวมวล
: แนวทางการประยุ
แนวทางการประยกต์
กตใชชวมวลสาหรบอุ
ใช้ชีวมวลสําหรับอตสาหกรรมเคมี
ตสาหกรรมเคม
: กรณีศกึ ษาระบบการผลิตไฟฟ้าและความร้อนจากพลังงานชีวมวล
ประเมินทางเทคนิคและเศรษฐศาสตร์
: มาตรการสนับสนุนโครงการชีวมวลในระดับอุตสาหกรรม

การอบรมวันที่ 3 : จํานวน 6 ชัว่ โมง
พลังงานแสงอาทิตย์
พลงงานแสงอาทตย
: ศักยภาพของพลังงานแสงอาทิตย์จากอุตสาหกรรมเคมี
: เทคโนโลยีการผลิตพลังงานจากพลังงานแสงอาทิตย์
: การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีแสงอาทิตย์ในอุตสาหกรรมเคมี
: ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าและน้ําร้อนจากพลังงาน
แสงอาทิตย์
: กรณศกษาระบบผลตไฟฟาและนารอนจากพลงงานแสงอาทตย
กรณีศกึ ษาระบบผลิตไฟฟ้าและน้ําร้อนจากพลังงานแสงอาทิตย์
ประเมินทางเทคนิคและทางเศรษฐศาสตร์
: มาตรการสนับสนุนโครงการผลิตไฟฟ้าและความร้อนจากพลังงาน
แสงอาทิตย์ในระดับอุตสาหกรรม
การอบรมวันที่ 4 : ดูงานนอกสถานที่ จํานวน 6 ชัว่ โมง
การผลิตก๊าซชีวภาพและการใช้งาน
การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
การผลิตความร้อนจากพลังงานแสงอาทิตย์
การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม
การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวล

