
 

โครงการอบรมเร่ือง    
“เทคโนโลยีและนวัตกรรมยานยนตสมัยใหม”  

(Technology & Innovation in Next Generation Mobility) 
และ 

“นวัตกรรมแบตเตอร่ีในยานยนตไฟฟา” 
(Electric Vehicle Battery Current and Future Perspective ") 

25 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 - 16.00 น. 
จัดโดย  คณะอนุกรรมการพลังงาน  ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล  วสท. 

จัดอบรมออนไลนผานโปรแกรม Zoom 
******ผูท่ีผานการอบรมจะไดรับ หนวยพัฒนาวิชาชีพจากสภาวิศวกร 

(CPD/PDU 4.5 หนวย) 
หลักการและเหตุผล 

หลักการและเหตุผล 

ในสถานการณที่ยานยนตของโลกกำลังเปลี่ยนแปลงไปสูการใชพลังงานที่สะอาดและลดกาซคารบอนเปนศูนย (zero emissions cars) 

สงผลใหประเทศไทยโดยคณะกรรมการนโยบายยานยนตไฟฟาแหงชาติ เตรียมกำหนดทิศทางการสงเสริมยานยนตไฟฟา ดวยการลด

การใชรถยนตที่ใชเคร่ืองยนตสันดาปภายในไปสูรถยนตไฟฟา (EV) เพื่อกาวเขาสูสังคมคารบอนต่ำ (Low Carbon Society) สอดคลอง

กับหลายประเทศไมวาจะเปนญี่ปุน จีน สหรัฐอเมริกา และเยอรมัน ที่มีการประกาศเปาหมายชัดเจนวาจะลดการปลอยกาซคารบอน

เปนศูนย และงดการใชรถยนตที่ใชเคร่ืองยนตสันดาปภายใน ดังนั้นเพื่อใหทิศทางการดำเนินงานนโยบายดานพลังงานของไทย

สอดคลองกับกระแสของโลก ไทยจำเปนตองมีนโยบายลดการใชรถยนตที่ใชเคร่ืองยนตสันดาปไปสูการใชรถยนตไฟฟา (EV) ซึ่งเปน

แนวทางหนึ่งในการลดการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด และวางเปาหมายการสงเสริมการผลิตและการใชรถยนตไฟฟา (EV) โดย

คาดการณวาในป พ.ศ. 2568 รถยนตไฟฟาจะมีราคาเทียบเทากับรถยนตสันดาปภายใน เพื่อกาวสูเปาหมายการลดการปลอยกาซ

คารบอน และเพื่อใหประเทศไทยกาวสูการเปนฐานการผลิตยานยนตไฟฟาและชิ้นสวนที่สำคัญของโลก  

 

ป พ.ศ. 2568 รถยนต/รถปกอัพ รถจักรยานยนต รถบัส/รถบรรทุก รวม 
การใชยานยนตไฟฟา 402,000 คัน 622,000 คัน 31,000 คัน 1,055,000 คัน 
การผลิตยานยนตไฟฟา 400,000 คัน 620,000 คัน 31,000 คัน 1,051,000 คัน 

 
รวมถึงการวางแผนจัดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟาสำหรับรถยนตและรถจักรยานยนต และสงเสริมการจัดตั้งศูนย
ทดสอบมาตรฐานแบตเตอร่ีและการบริหารจัดการซากแบตเตอร่ีที่เกิดจากการใชงานภายในประเทศอยางเปน
มิตรกับส่ิงแวดลอม โดยเตรียมการจัดการซาก และรถยนตแบตเตอร่ีที่ใชแลว ตามมาตรฐานสากล เพ่ือสงเสริม
การใชยานยนตไฟฟาพลังงานสะอาด ภายใตการดำเนนิงานของอนุกรรมการที่จัดตั้งขึ้นใหม  
วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ ตระหนักถึงความสำคัญของประเทศในการลดการปลอย
กาซคารบอนและความปลอดภัยในการใชยานยนตไฟฟา จึงไดจัดใหความรูและความเขาใจเกี่ยวกับเทคโนโลยี
ยานยนตไฟฟาทุกประเภทที่จะเขามามีบทบาทสำคัญตอสังคมไทยและนวัตกรรมของแบตเตอร่ีไฟฟา ใหกับ 
สมาชิก วสท. กลุมผูใชยานยนตไฟฟา กลุมผูประกอบการดานยานยนต เชน คายรถญี่ปุนและยุโรปในเร่ือง EV 
และ แบตเตอรร่ีและความปลอดภัย 
 

 

 



 

วิททยากร 

ดร.พิมพา ลิ้มทองกุล 

นักวิจัยและหัวหนาหองปฏิบัติการวัสดุและระบบเพื่อใชประโยชนทางพลังงานไฟฟาเคมี ศูนยเทคโนโลยีโลหะและ

วัสดุแหงชาติ (เอ็มเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) 

 

รศ.ดร.ยศพงษ ลออนวล 

ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาความยั่งยืน และ หัวหนาศูนยวิจัย Mobility & Vehicle Technology Research 

Center มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 

กำหนดการ 

09:00-12:00 น. “เทคโนโลยีและนวัตกรรมยานยนตสมัยใหม “  

                        (Technology & Innovation in Next Generation Mobility) 

  บรรยายโดย รองศาสตราจารย ดร. ยศพงษ ลออนวล 

13:30-15:00 น. “นวัตกรรมแบตเตอร่ีในยานยนตไฟฟา”(Electric Vehicle Battery Current and Future Perspective) 

บรรยายโดย ดร.พิมพา ลิ้มทองกุล 

 

 

ขอปฏิบัติกรณีการยกเลิก อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ท้ังในและตางประเทศ และไดชำระเงินคาลงทะเบียนกอนลวงหนา ดังนี้ 

   กรณี วสท. เปนผูยกเลิกเน่ืองจากเหตุใดก็ตาม จะคืนเงินใหกับลูกคาเตม็จำนวน 

   กรณีลูกคาไดลงทะเบียน (ชำระเงินแลว) แจงยกเลิกเน่ืองจากเหตุใดก็ตามขอใหถือปฏิบัติดังตอไปน้ี 

 แจงยกเลิกกอนวันจัด อบรม สัมมนา ดูงาน  30 วัน  คืนเงินใหเต็มจำนวนของคาลงทะเบียน  

 แจงยกเลิกกอนวันจัด อบรม สัมมนา ดูงาน  15 วัน  คืนเงินให 80% ของคาลงทะเบียน 

 แจงยกเลิกกอนวันจัด อบรม สัมมนา ดูงาน   7 วัน คืนเงินให 50% ของคาลงทะเบียน 

 แจงยกเลิกกอนวันจัด อบรม สัมมนา ดูงาน   3 วัน  หรือภายในวันจัดงาน ไมคืนคาลงทะเบียน  

  



 

โครงการอบรม “เทคโนโลยีและนวัตกรรมยานยนตสมัยใหม”  

(Technology & Innovation in Next Generation Mobility) 

และ 

“นวัตกรรมแบตเตอรี่ในยานยนตไฟฟา” 

(Electric Vehicle Battery Current and Future Perspective ) 

25 พฤษภาคม 2564 เวลา 09:00 – 16.00 น. 

จัดอบรมออนไลนผานโปรแกรม Zoom 

จัดโดย  คณะอนุกรรมการพลังงาน  ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล  วสท. 

******ผูท่ีผานการอบรมจะไดรับ หนวยพัฒนาวิชาชีพจากสภาวิศวกร 

(CPD/PDU 4.5  หนวย) 

ชื่อ-นามสกุล   เลขที่สมาชิก วสท.  ....................................................... 

หนวยงาน/บริษัท   ................................................................................................................................................................  

เลขท่ี ........................................  อาคาร.........................................ซอย................................ถนน........................................... 

ตำบล/แขวง..........................................................................อำเภอ/เขต.................................................................................. 

จังหวัด.......................................................รหัส...................................โทรศัพท ...................................................................... 

โทรสาร...............................................................................E-mail: ........................................................................................ 
ผูประสานงาน  .....................................................................................โทรศัพท .................................................................... 

เลขประจำตัวผูเสียภาษี  ..........................................................    สำนักงานใหญ    สาขา .........................................  
 

ประเภท 
กรุณาทำเคร่ืองหมาย   หนาชอง     

คาลงทะเบียน  

  สมาชิก วสท.   1,000 บาท 

  ขาราชการ/ พนักงานรัฐวสิาหกิจ /บุคคลทัว่ไป   1,200 บาท 

  (อัตราน้ีรวมภาษีมูลคาเพ่ิม 7% * วสท. ไดรับการยกเวนภาษีหัก ณ ท่ีจาย  3%) 
 
 
 
 

การชำระเงิน 
การชำระเงิน   

เช็ค        สั่งจายสมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยฯ  

โอนเงิน     เขาบัญชีเงินฝากออมทรัพยของ    สมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยฯ   

ธนาคารไทยพาณิชย  สาขาสภากาชาดไทย     เลขท่ี 045-2-03026-1  

ธนาคารกรุงเทพ  สาขาสุรวงศ            เลขท่ี 147-4-32388-6 

ธนาคารกรุงไทย   สาขาจามจุรีสแควส  เลขท่ี 162-0-09914-4 

กรณีโอนเงินเงินเขาบัญชีธนาคาร  กรุณาสงหลักฐานการชำระเงินและท่ีอยูในการออกใบเสร็จ สงมาท่ี 0-2184-4662 

ติดตอสอบถามขอมูลเพ่ิมเติมท่ี  โทร 021844600  ตอ  523 

  สงใบสมัครมาท่ี E-mail: sangdaw.eit@gmail.com 


