โครงการการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวน
เพื่อรองรับการผลิตยานยนตไฟฟา
ยานยนตไฟฟาและพล าสตรยานยนตไฟฟา
ระบบขับเคลื่อนสำหรับยานยนตไฟฟา
ระบบจัดการแบตเตอรี่
4. สถานีประจุไฟฟาสำหรับยานยนตไฟฟา
และผลกระทบตอโครงขายไฟฟา
โลหะน้ำหนักเบาและวัสดุคอมโพสิต
สำหรับยานยนตสมัยใหม

หลักการและเหตุผล
อุตสาหกรรมยานยนตไฟฟา เปนกระแสที่มาแรงในปจจุบัน ซึ่งเปนเทคโนยานยนตสมัยใหมที่สามารถตอบโจทย
ตลาดรถยนตในยุคที่น้ำมันแพง คาแรงสูง รวมทั้งมลพิษที่ลำลายสิ่งแวดลอม ดังนั้น ผูประกอบการในกลุมอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวน
จึงตองตระหนักถึงความสำคัญและตองมีการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในหลายๆ เรื่อง อาทิเชน การรับมือกับ
สภาวะการแขงขันในอุตสาหกรรมยานยนตที่สูงขึ้น หรือแมกระทั่ง การปรับกระบวนการผลิตใหสอดคลองกับพัฒนาการของ
เทคโนโลยียานยนตสมัยใหมที่เปนเทคโนโลยียานยนตสีเขียว ที่มุงลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม เปนตน จึงมีความจำเปนอยางมาก
ที่ผูประกอบการ ควรตองมีความรูความเขาใจในเรื่องของพื้นฐานเทคโนโลยี ยานยนตไฟฟา เพื่อเปนการเตรียมพรอมในการกาวเขาสู
อุตสาหกรรมยานยนตไฟฟาอยางเต็มรูปแบบในอนาคต

วัตถุประสงคโครงการ
เพื่อพัฒนาความรูความสามารถบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวนใหมีองคความรู เกี่ยวกับยานยนตไฟฟา

กลุมเปาหมาย
บุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวนยานยนต
บุคลากรในอุตสาหกรรมสนับสนุนและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของ

ยานยนตไฟฟาและพล าสตรยานยนตไฟฟา
(Electric Vehicle and Dynamics)
วัตถุประสงคของหลักสูตร
1. เพื่อพัฒนาบุคลากรใหสามารถเขาใจเทคโนโลยียานยนตไฟฟา
2. เพื่อพัฒนาบุคลากรใหสามารถเขาใจผลกระทบของการเปลี่ยนเปนยานยนตไฟฟาในแงของพลศาสตรยานยนต

เนื้อหา
ภาพรวมของระบบยานยนตไฟฟาโดยมีเนื้อหาดังนี้
• ประเภทของยานยนตไฟฟา HEV, PHEV, BEV เปนตน
• ขอไดเปรียบของยานยนตไฟฟาเทียบกับยานยนตสันดาบภายใน
• องคประกอบตางๆ ที่เกี่ยวกับระบบสงกำลังยานยนตไฟฟาไดแก มอเตอรไฟฟา ตัวควบคุม อินเวอรเตอร แบตเตอรี่
เนื้อหาเกี่ยวกับพล าสตรยานยนตที่ไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนเปนขับเคลื่อนดวยไฟฟา
• actors affectin ehicle d namics
• erod namics
• ri etrain and brakin
• ires
• uspension and steerin
• Vehicle beha iours
• nal sis and simulation
• istribution of mass

คุณสมบัติผูเขารับการอบรม
• สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวของ หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ในสาขาที่เกี่ยวของที่มีประสบการณทำงานภาคอุตสาหกรรม อยางนอย 1 ป
• หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช หรือเทียบเทา ตองมีประสบการณอยางนอย 2 ป
• หรือระดับต่ำกวาปวช หรือเที่ยบเทา ตองมีประสบการณอยางนอย 5 ป
• แตละบริษัทสามารถสงบุคลากรเขารวมโครงการฯ ได 5 คน
• ผานการรับรองและการอนุมัติจากผูบังคับบัญชา
• ผูที่สมัครกอนจะไดรับการพิจารณาคัดเลือกกอน
-10 กรกฎาคม 2563(รุน 1), 22-2 กรกฎาคม 2563(รุน 2)
รับจำนวน รุนละ 20 คน
สถานที่อบรมม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ติดตอสอบถามและสงใบสมัครไดที่
คุณพัชรพล รุงพิสุทธิพงษ / คุณเอกชัย พันธเมธาฤทธิ์
แผนกพัฒนาผูประกอบการ สถาบันยานยนต
ชั้น 4 อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา ซอยตรีมิตร กลวยน้ำไท ถนนพระรามที่ 4 เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 02-712-2414 ตอ 6704-5 แฟกซ 02-712-2415
E-mail: hrd@thaiauto.or.th, patcharapol@thaiauto.or.th, ekachai@thaiauto.or.th
ekachai

ระบบขับเคลื่อนสำหรับยานยนตไฟฟา
(Drive System of Electric Vehicles)
วัตถุประสงคของหลักสูตร
1. เพื่อพัฒนาบุคลากรใหสามารถเขาใจเทคโนโลยียานยนตไฟฟา
2. เพื่อพัฒนาบุคลากรใหสามารถเขาใจระบบสงกำลังสำหรับยานยนตไฟฟา

เนื้อหา
ภาพรวมของระบบยานยนตไฟฟาโดยมีเนื้อหาดังนี้
• ประเภทของยานยนตไฟฟา HEV, PHEV, BEV เปนตน
• ขอไดเปรียบของยานยนตไฟฟาเทียบกับยานยนตสันดาบภายใน
• องคประกอบตางๆ ที่เกี่ยวกับระบบสงกำลังยานยนตไฟฟา ไดแก มอเตอรไฟฟา ตัวควบคุม อินเวอรเตอร แบตเตอรี่
เนื้อหาเกี่ยวกับยานยนตไฟฟา โดยมีเนื้อหาดังนี้
• องคประกอบของแรงลากจูง
• คุณลักษณะของภาระทางกลในความสัมพันธระหวางแรงบิดและความเร็ว
• ประเภทของมอเตอรไฟฟา( และ ) โครงสรางหลักการทำงาน วิธีควบคุม Power ow dia ram
คุณลักษณะแรงบิด-ความเร็วรอบ และขอดี-ขอเสีย
• คอนเวอรเตอรกำลังสำหรับมอเตอรไฟฟา และหลักการ P
• เทคนิคการควบคุมแรงบิดหรือความเร็วของมอเตอรไฟฟา และคอนเวอรเตอร
• our uadrant peration
• การคำนวณกำลังขับเคลื่อนของมอเตอรไฟฟา
• เซนเซอรทางกลในระบบขับเคลื่อน

คุณสมบัติผูเขารับการอบรม
• สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวของ หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ในสาขาที่เกี่ยวของที่มีประสบการณทำงานภาคอุตสาหกรรม อยางนอย 1 ป
• หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช หรือเทียบเทา ตองมีประสบการณอยางนอย 2 ป
• หรือระดับต่ำกวาปวช หรือเที่ยบเทา ตองมีประสบการณอยางนอย 5 ป
• แตละบริษัทสามารถสงบุคลากรเขารวมโครงการฯ ได 5 คน
• ผานการรับรองและการอนุมัติจากผูบังคับบัญชา
• ผูที่สมัครกอนจะไดรับการพิจารณาคัดเลือกกอน
-10 กรกฎาคม 2563(รุน 1), 22-2 กรกฎาคม 2563(รุน 2)
รับจำนวน รุนละ 20 คน
สถานที่อบรมม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ติดตอสอบถามและสงใบสมัครไดที่
คุณพัชรพล รุงพิสุทธิพงษ / คุณเอกชัย พันธเมธาฤทธิ์
แผนกพัฒนาผูประกอบการ สถาบันยานยนต
ชั้น 4 อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา ซอยตรีมิตร กลวยน้ำไท ถนนพระรามที่ 4 เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 02-712-2414 ตอ 6704-5 แฟกซ 02-712-2415
E-mail: hrd@thaiauto.or.th, patcharapol@thaiauto.or.th, ekachai@thaiauto.or.th
ekachai

ระบบจัดการแบตเตอรี่
(Battery Management System)
วัตถุประสงคของหลักสูตร
1. เพื่อพัฒนาบุคลากรใหสามารถเขาใจเทคโนโลยียานยนตไฟฟา
2. เพื่อพัฒนาบุคลากรใหสามารถเขาใจการทำงานของระบบจัดการแบตเตอรี่

เนื้อหา
ภาพรวมของระบบยานยนตไฟฟาโดยมีเนื้อหาดังนี้
• ประเภทของยานยนตไฟฟา HEV, PHEV, BEV เปนตน
• ขอไดเปรียบของยานยนตไฟฟาเทียบกับยานยนตสันดาบภายใน
• องคประกอบตางๆ ที่เกี่ยวกับระบบสงกำลังยานยนตไฟฟา
ไดแก มอเตอรไฟฟา ตัวควบคุม อินเวอรเตอร แบตเตอรี่
เทคโนโลยีแบตเตอรี่สำหรับยานยนตไฟฟา
• แบตเตอรี่กรดตะกั่ว แบตเตอรี่ลิเทียมไอออน( , i- eP ,
i- , olid-state i, etc) - หลักการทำงานโครงสราง
• การบำรุงรักษาแบตเตอรี่สำหรับยานยนตไฟฟา
• การออกแบบและเลือกขนาดของแบตเตอรี่สำหรับยานยนตไฟฟา
การอัดประจุแบตเตอรี่สำหรับยานยนตไฟฟา
• เทคนิคการอัดประจุ
• n board char er module
• ast char er module

ระบบจัดการแบตเตอรี่ในยานยนตไฟฟา
• ata ac uisition ( olta e, current, temperature)
• afet protection (o er under olta e, o er current,
short circuit current, o er under temperature, etc.)
• etermination and prediction of the state of
the batter ( , H, )
• ontrol of batter char in and dischar in
• ell balancin
• hermal mana ement
• eli er of batter status and authentication
to a user interface
• ommunication with all batter components ( , etc)
• ขอปฏิบัติดานความปลอดภัยเกี่ยวกับการใชงานแบตเตอรี่และ
ระบบจัดการแบตเตอรี่

คุณสมบัติผูเขารับการอบรม
• สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวของ หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ในสาขาที่เกี่ยวของที่มีประสบการณทำงานภาคอุตสาหกรรม อยางนอย 1 ป
• หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช หรือเทียบเทา ตองมีประสบการณอยางนอย 2 ป
• หรือระดับต่ำกวาปวช หรือเที่ยบเทา ตองมีประสบการณอยางนอย 5 ป
• แตละบริษัทสามารถสงบุคลากรเขารวมโครงการฯ ได 5 คน
• ผานการรับรองและการอนุมัติจากผูบังคับบัญชา
• ผูที่สมัครกอนจะไดรับการพิจารณาคัดเลือกกอน
15-17 กรกฎาคม 2563(รุน 1), 29-31 กรกฎาคม 2563(รุน 2), 5-7 สิงหาคม 2563(รุน 3)
รับจำนวน รุนละ 20 คน
สถานที่อบรมม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ติดตอสอบถามและสงใบสมัครไดที่
คุณพัชรพล รุงพิสุทธิพงษ / คุณเอกชัย พันธเมธาฤทธิ์
แผนกพัฒนาผูประกอบการ สถาบันยานยนต
ชั้น 4 อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา ซอยตรีมิตร กลวยน้ำไท ถนนพระรามที่ 4 เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 02-712-2414 ตอ 6704-5 แฟกซ 02-712-2415
E-mail: hrd@thaiauto.or.th, patcharapol@thaiauto.or.th, ekachai@thaiauto.or.th
ekachai

สถานีประจุไฟฟาสำหรับยานยนตไฟฟาและผลกระทบตอโครงขายไฟฟา
(Electric Vehicle Charging Station and Impact on Power Grid)
วัตถุประสงคของหลักสูตร
1. เพื่อพัฒนาบุคลากรใหสามารถเขาใจเทคโนโลยียานยนตไฟฟา
2. เพื่อพัฒนาบุคลากรใหสามารถเขาใจ การทำงานของสถานีประจุไฟฟาสำหรับยานยนตไฟฟาและผลกระทบตอโครงขายไฟฟา

เนื้อหา
ภาพรวมของระบบยานยนตไฟฟาโดยมีเนื้อหาดังนี้
• ประเภทของยานยนตไฟฟา HEV, PHEV, BEV เปนตน
• ขอไดเปรียบของยานยนตไฟฟาเทียบกับยานยนตสันดาบภายใน
• องคประกอบตางๆ ที่เกี่ยวกับระบบสงกำลังยานยนตไฟฟา ไดแก มอเตอรไฟฟา ตัวควบคุม อินเวอรเตอร แบตเตอรี่
ระบบสถานีประจุไฟฟา สำหรับยานยนตไฟฟา
• หลักการทำงาน โหมดการทำงานแบบประจุปกติ แบบประจุเร็ว
• สถานีประจุไฟฟาสำหรับที่พักอาศัย สถานีประจุไฟฟาสาธารณะ
• การออกแบบสถานีประจุสำหรับยานยนตไฟฟาที่เหมาะสม
• มาตรฐานและขอบังคับสำหรับสถานีประจุยานยนตไฟฟา
• มาตรฐานการสื่อสารระหวางยานยนตไฟฟาและสถานีอัดประจุไฟฟา และอุปกรณอื่นๆ
• การบำรุงรักษาสถานีประจุยานยนตไฟฟา ขอปฏิบัติดานความปลอดภัยของสถานีประจุไฟฟา
ผลกระทบของสถานีอัดประจุไฟฟาตอโครงขายไฟฟา
• ผลกระทบทางดานคุณภาพทางไฟฟาตอโครงขายไฟฟา เชน พิกัดกำลังสูงสุด Harmonics, unbalance load, power factor
• ผลกระทบตออุปกรณโครงขายไฟฟา และเทคนิคการแกปญหา
• ขอกำหนดการเชื่อมตอโครงขายไฟฟาสำหรับสถานีอัดประจุไฟฟา

คุณสมบัติผูเขารับการอบรม
• สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวของ หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ในสาขาที่เกี่ยวของที่มีประสบการณทำงานภาคอุตสาหกรรม อยางนอย 1 ป
• หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช หรือเทียบเทา ตองมีประสบการณอยางนอย 2 ป
หรือระดับต่ำกวาปวช หรือเที่ยบเทา ตองมีประสบการณอยางนอย 5 ป
• แตละบริษัทสามารถสงบุคลากรเขารวมโครงการฯ ได 5 คน
• ผานการรับรองและการอนุมัติจากผูบังคับบัญชา
• ผูที่สมัครกอนจะไดรับการพิจารณาคัดเลือกกอน
15-17 กรกฎาคม 2563(รุน 1), 29-31 กรกฎาคม 2563(รุน 2), 5-7 สิงหาคม 2563(รุน 3)
รับจำนวน รุนละ 20 คน
สถานที่อบรมม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ติดตอสอบถามและสงใบสมัครไดที่
คุณพัชรพล รุงพิสุทธิพงษ / คุณเอกชัย พันธเมธาฤทธิ์
แผนกพัฒนาผูประกอบการ สถาบันยานยนต
ชั้น 4 อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา ซอยตรีมิตร กลวยน้ำไท ถนนพระรามที่ 4 เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 02-712-2414 ตอ 6704-5 แฟกซ 02-712-2415
E-mail: hrd@thaiauto.or.th, patcharapol@thaiauto.or.th, ekachai@thaiauto.or.th
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ตารางอบรม โครงการยกระดับผลิตภาพเพื่อสรางความสามารถ
ในการแขงขันภาคอุตสาหกรรม ปงบประมาณ พ
จำนวน
(คน)
1.ยานยนตไฟฟาและพลศาสตรยานยนตไฟฟา 20
20
20
2.ระบบขับเคลื่อนสำหรับยานยนตไฟฟา
20
20
3.หลักสูตรระบบจัดการแบตเตอรี่
20
20
20
4.สถานีประจุไฟฟาสำหรับยานยนตไฟฟา
20
และผลกระทบตอโครงขายไฟฟา
20
20
5.โลหะน้ำหนักเบาและวัสดุคอมโพสิต
20
สำหรับยานยนตสมัยใหม
20
กิจกรรม

รุน

วันอบรม

รุน 1
รุน 2
รุน 1
รุน 2
รุน 1
รุน 2
รุน 3
รุน 1
รุน 2
รุน 3
รุน 1
รุน 2
รุน 3

8-10 กรก าคม 2563
22-24 กรก าคม 2563
8-10 กรก าคม 2563
22-24 กรก าคม 2563
15-17 กรก าคม 2563
29-31 กรก าคม 2563
5-7 สิงหาคม 2563
15-17 กรก าคม 2563
29-31 กรก าคม 2563
5-7 สิงหาคม 2563
15-17 กรก าคม 2563
29-31 กรก าคม 2563
5-7 สิงหาคม 2563

จำนวน
(วัน)
3 วัน
3 วัน
3 วัน
3 วัน
3 วัน
3 วัน
3 วัน
3 วัน
3 วัน
3 วัน
3 วัน
3 วัน
3 วัน

สถานที่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
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