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โครงการศูนยการเรียนรูเทคโนโลยีและนวัตกรรม

เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนตไฟฟา
โดยการสนับสนุนของสำนักนโยบายและยุทธศาสตร กระทรวงอุตสาหกรรม

จัดโดย สถาบันยานยนต

เปดรับสมัครการอบรมแลววันนี!้ 
สำหรับ Trainee และ Trainer

...ไมมีคาใชจาย...

หลักสูตรเทคโนโลยีแบตเตอรี่สำหรับยานยนตไฟฟา       

(Battery Technology for Electric Vehicle)

แผนกพัฒนาผูประกอบการ สถาบันยานยนต โทร.02-712-2414 ตอ 6701-2



สถาบันยานยนต แผนกพัฒนาผูประกอบการ 

ติดตอ: คุณธานินทร คุณศุกลรัตน คุณมณฑล โทรศัพท: 02-712-2414 ตอ 6606, 6701-2

อีเมล: hrd@thaiauto.or.th, thanin@thaiauto.or.th, monthon@thaiauto.or.th

โครงการศูนยการเรียนรูเทคโนโลยีและนวัตกรรม

เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนตไฟฟา

วัตถุประสงค

1. เพื่อเผยแพรองคความรูและงานวิจัยเกี่ยวกับยานยนตไฟฟาใหกับ

ผูประกอบการดานยานยนตไฟฟาหนวยงานภาครัฐ

2. เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งใหกับอุตสาหกรรมยานยนตไฟฟาในประเทศไทย โดยการ

สนับสนุนใหเกิดการวิจัยและพัฒนาในผูประกอบการไทย

หลักสูตรการอบรม

1. พื้นฐานเทคโนโลยียานยนตไฟฟา

2. เทคโนโลยีแบตเตอรี่สำหรับยานยนตไฟฟา

กลุมเปาหมาย

             Trainee

กลุมอุตสาหกรรมยานยนต

และชิ้นสวนยานยนต

Trainer

กลุมอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวนยานยนต

อาจารยจากสถาบันการศึกษาของภาครัฐ  

หนวยงานราชการที่เกี่ยวของ  

ผูที่ไดรับการรับรองจากตนสังกัดมีความรู

ความสามารถในการเปนผูสอน (Trainer) 



สถาบันยานยนต แผนกพัฒนาผูประกอบการ 

ติดตอ: คุณธานินทร คุณศุกลรัตน คุณมณฑล โทรศัพท: 02-712-2414 ตอ 6606, 6701-2
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เทคโนโลยีแบตเตอรี่สำหรับยานยนตไฟฟา

(Battery Technology for Electric Vehicle)
หัวขอการอบรมระดับ Trainee และ Trainer
1. เทคโนโลยีแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนกับยานยนตไฟฟา

2. การออกแบบแพ็กแบตเตอรี่ลิเทียมไอออน สำหรับยานยนตไฟฟา

• การเลือกชนิดแบตเตอรี่

• การออกแบบระบบระบายความรอนสำหรับแบตเตอรี่แพ็ก

• การออกแบบระบบบริหารจัดการแบตเตอรี่ (Battery Management System, BMS)

• การประกอบแบตเตอรี่แพ็กเพื่อใชงานในยานยนตไฟฟา

3. มาตรฐานและการทดสอบ

4. การดูแลรักษาแบตเตอรี่แพ็กและแกปญหาการใชงานเบื้องตน

5. สัญญาณความผิดพลาดในการทำงานแบตเตอรี่แพ็กใน ยานยนตไฟฟา

6. แนวทางการจัดการแบตเตอรี่เมื่อสิ้นอายุการใชงานในยานยนตไฟฟา

* หมายเหตุ รายละเอียดเนื้อหาหลักสูตร Trainer จะมีการเจาะลึกกวาของ Trainee

กำหนดการอบรม

   อบรมระดับ Trainee จำนวน 4 วัน 

รุนที่ 1:  วันที่ 3-5 กรกฎาคม 2561  (รับจำนวน 25 คน)

 ศึกษาดูงาน: วันที่ 6 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนยทดสอบผลิตภัณฑไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส (PTEC)

รุนที่ 2: วันที่ 17-19 กรกฎาคม  2561 (รับจำนวน 25 คน)

 ศึกษาดูงาน: วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนยทดสอบผลิตภัณฑไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส (PTEC) 

   อบรมระดับ Trainer  จำนวน 8 วัน
วันที่ 7-10 สิงหาคม 2561 (รับจํานวน 10 คน)  

**หมายเหตุ  ตองผานการอบรมในระดับ Trainee ในรุนที่ 1 หรือ รุน 2

วิทยากร: ผูทรงคุณวุฒิจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.)

เวลาอบรม:  09:00-16:00 น.  

สถานที่อบรม:  สวทช. อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย ถ. พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี



สถาบันยานยนต แผนกพัฒนาผูประกอบการ 

ติดตอ: คุณธานินทร คุณศุกลรัตน คุณมณฑล โทรศัพท: 02-712-2414 ตอ 6606, 6701-2
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หลักเกณฑการคัดเลือก และการรับสมัครผูเขาอบรม

ในระดับ Trainee และ Trainer
คุณสมบัติผูเขาอบรม

ระดับปฏิบัติงาน (Trainee)
เปนบุคคลที่มีประสบการณ ในการปฏิบัติงานอยูในสายงานที่มีความเกี่ยวของกับการผลิต ดังนี้

ระดับวิศวกร 

ระดับหัวหนางาน 

ระดับพนักงานที่เตรียมจะเปนหัวหนางาน 

ระดับพนักงานที่มีสวนเกี่ยวของ

ระดับผูสอน (Trainer)
1.เปนบุคคลที่มีประสบการณในการทำงานอยูในอุตสาหกรรมผูผลิตชิ้นสวนยานยนต ดังนี้

ระดับวิศวกร ประสบการณอยางนอย 3 ป

ระดับหัวหนางาน ประสบการณอยางนอย 5 ป

ระดับพนักงาน ประสบการณอยางนอย 7 ป

2. อาจารยจากสถาบันการศึกษาและหนวยงานภาคราชการ ประสบการณอยางนอย 3 ป หรือ

บุคลากรที่ไดรับการรับรองจากตนสังกัด มีความรูความสามารถที่จะเปนผูสอน (Trainer) ได

วิธีการรับสมัคร
กรุณาสงใบสมัครที่: สถาบันยานยนต แผนกพัฒนาผูประกอบการ 

ที่อยู: ชั้น 4 อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา 

ซอยตรีมิตร กลวยน้ำไท ถ.พระราม 4 คลองเตย กทม. 10110

โทรศัพท: 02-712-2414 ตอ 6606, 6701-2

โทรสาร: 02-712-2415

อีเมล: hrd@thaiauto.or.th; thanin@thaiauto.or.th; monthon@thaiauto.or.th
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