สําหรับการเผยแพรโดยทันที

ฮิตาชิ เปดตัว “ศูนยฝกอบรมแหงเอเชีย” ศูนยกลางดานลิฟตและบันไดเลื่อน
เพื่อวิศวกรในภูมิภาค
มุงพัฒนาทักษะการติดตั้งและบํารุงรักษาลิฟตและบันไดเลื่อน
โตเกียว 25 มกราคม 2560 – วันนี้ บริษัท ฮิตาชิ จํากัด (Hitachi, Ltd.) (TSE: 6501) และ บริษัท ฮิตาชิ บิวดิ้ง
ซิสเต็มส (Hitachi Building Systems Co., Ltd.) (“Hitachi Building Systems”) ไดประกาศเปดตัว “ศูนยฝกอบรม
แหงเอเชีย” พื้นที่ฝกอบรมสําหรับวิศวกรที่เกี่ยวของกับธุรกิจดานลิฟตและบันไดเลื่อน ในภูมิภาคเอเชีย ณ จังหวัด
ชลบุรี ประเทศไทย ซึ่งศูนยฝกอบรมดังกลาว จะเริ่มดําเนินการตั้งแตวันที่ 25 มกราคม 2560 ในฐานะศูนยกลาง
ดานทักษะการติดตั้ง การบํารุงรักษา และการรักษาความปลอดภัยใหกับลิฟตและบันไดเลื่อนของฮิตาชิในภูมิภาค
โดยจะชวยพัฒนาทักษะใหกับวิศวกรที่มีตําแหนงงานระดับกลางในภูมิภาคเอเชีย และชวยเสริมสรางความมั่นใจ
ดานคุณภาพและความปลอดภัยไดมากกวาที่เคยเปนมา ซึ่งลวนเปนสิ่งที่ฮิตาชิใหความสําคัญมากที่สุด ฮิตาชิและ
ฮิตาชิ บิวดิ้ง ซิสเต็มสจะใชโอกาสอันดีนี้ ในการยกระดับการติดตั้งและบํารุงรักษาลิฟต บันไดเลื่อน ในภูมิภาค
เอเชีย รวมทั้งยกระดับการพัฒนาวิศวกรไปพรอมๆ กันดวย

ภาพ: อาคารศูนยฝกอบรมแหงเอเชีย
แบบแผนการฝกอบรมระดับโลกของฮิตาชิในดานลิฟตและบันไดเลื่อน รวมทั้งบทบาทของศูนยฝกอบรม
แหงเอเชีย
ฮิตาชิและฮิตาชิ บิวดิ้ง ซิสเต็มส มีศูนยการพัฒนาทรัพยากรมนุษยตั้งอยูที่เขตอาดาจิ กรุงโตเกียว อันเปนพื้นที่
ฝกอบรมที่ครอบคลุมสําหรับการฝกอบรมและพัฒนาวิศวกรในดานการจัดการลิฟตและบันไดเลื่อน นอกจากนี้ ยังมี
การจัดฝกอบรมการใชลิฟตและบันไดเลื่อนในรุนตางๆ ที่มีอายุการใชงานตางกันไปดวย ในขณะเดียวกัน วิศวกร
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ทั่วโลกจะไดรับการอบรมภายใตแบบแผนของบริษัทฮิตาชิประจําพื้นที่นั้นๆ และจะสงวิศวกรในระดับ ซีเนียร
เทานั้น ใหมารวมอบรมขั้นสูงกับศูนยการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในกรุงโตเกียว เนื่องจากมีการเปดตัวลิฟตที่ไมตอง
มีหองเครื่อง (machine-roomless) ในภูมิภาคเอเชีย ไปเมื่อเดือนกันยายน 2559 ฮิตาชิและฮิตาชิ บิวดิ้ง ซิสเต็มส
จึงตัดสินใจปรับแบบแผนการอบรม และไดจัดทําแบบแผนเสริม ซึ่งวิศวกรจะไดรับการอบรมตามหนาที่การทํางาน
และตามระดับทักษะที่มี
ศูนยฝกอบรมแหงเอเชียนี้ ไดรับการจัดตั้งภายใตแบบแผนดังกลาวที่ปรับเปลี่ยนไป ในฐานะพื้นที่สําหรับการพัฒนา
วิศวกรทีม่ ีบทบาทสําคัญ และพื้นที่สําหรับการฝกอบรมวิศวกรที่มีตําแหนงงานระดับกลาง อีกทั้ง สําหรับพนักงานที่
มีหนาที่สําคัญในการทํางานใหกับแผนกดานเทคนิคของบริษัทในตางประเทศ และจะมีการคัดเลือกพนักงานที่มี
หนาที่สําคัญดังกลาว จากวิศวกรที่ไดรับการฝกอบรมในขั้นพื้นฐานจากบริษัทมาแลว
แบบแผนเกี่ยวกับการฝกอบรม ประกอบดวย 3 ขั้นตอน ดังตอไปนี้ :
1. การฝกอบรมในบริษัททองถิ่นประจําภูมิภาคเอเชีย (ขั้นที่1:การอบรมขั้นพื้นฐาน)
การอบรมขั้นพื้นฐานสําหรับวิศวกรที่ทํางานใหกับบริษัทประจําทองถิ่นหรือบริษัทยอยประจําทองถิ่น ผานการใช
เครื่องมือสําหรับปฏิบัติการ และหองจําลองเครื่องมือเสมือนจริง
2. การฝกอบรมในศูนยฝกอบรมแหงเอเชีย (ขั้นตอนที่ 2: การฝกอบรมขั้นกลางสําหรับวิศวกร)
การฝกอบรมขั้นกลางสําหรับพนักงานที่มีหนาที่สําคัญ เปนผูไดรับการคัดเลือกและผานการอบรมขั้นพื้นฐานจาก
บริษัทของตนเองมาแลว ศูนยฝกอบรมแหงเอเชียไดทําการจัดหาโมเดลตางๆ สําหรับภูมิภาคเอเชีย ที่ไดรับการ
ผลิตในประเทศไทยและประเทศจีน เพื่อใชเปนเครื่องจักรสําหรับการฝกทักษะ ใหวิศวกรไดเรียนรูแบบแผนงานที่
แทจริง และไดเรียนรูทักษะการปฏิบัติงานจริงดานการติดตั้งและการบํารุงรักษา หนึ่งในสาขาการฝกอบรมที่ฮิตาชิ
ใหความสําคัญ คือ ดานความปลอดภัย ยกตัวอยางเชน หองฝกอบรมดานความปลอดภัยที่ไดรับการสรางขึ้น เพื่อ
เสริมสรางความตระหนักรูในดานความปลอดภัยผานประสบการณเสมือนจริง โดยผูเขารวมอบรมจะไดเรียนรู
เกี่ยวกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นไดในพื้นที่การทํางานและความสําคัญของอุปกรณความปลอดภัย เพื่อปองกันความ
เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได
3. การฝกอบรมในศูนยพัฒนาทรัพยากรบุคคล (ขั้นตอนที่ 3: การฝกอบรมขั้นการบริหารจัดการ)
ฮิตาชิและฮิตาชิ บิวดิ้ง ซิสเต็มส มีศูนยการพัฒนาทรัพยากรมนุษยตั้งอยูที่กรุงโตเกียว ซึ่งนับเปนพื้นที่ระดับแนว
หนาสําหรับการฝกอบรมระดับโลก เพื่อทําการอบรมขั้นสูงใหกับวิศวกรระดับซีเนียรและอบรมดานบริหารจัดการ
ใหกับผูจัดการดานธุรกิจ ฮิตาชิและฮิตาชิ บิวดิ้ง ซิสเต็มส มุงยกระดับการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในระดับโลก และ
มุงพัฒนาดานความปลอดภัย พัฒนาคุณภาพของการติดตั้งและบํารุงรักษางานดานลิฟตและบันไดเลื่อนในเอเชีย
ผานการใชงานศูนยการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและภายใตแบบแผนดําเนินการอบรมระดับโลก ซึ่งจากการพัฒนา
โครงสรางในระดับโลกของธุรกิจดานลิฟตและบันไดเลื่อนนั้น บริษัทฯ ตั้งเปาวาในแตละปจะไดรับการวาจางติดตั้ง
ลิฟตและบันไดเลื่อน ทั้งหมด 5,000 ยูนิต ในภูมิภาคเอเชีย
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โครงรางของศูนยฝกอบรมแหงเอเชีย
วันที่เปดใชงาน
ที่ตั้ง
โครงสราง
พื้นที่กอสราง
พื้ น ที่ ภ า ย ใ น อ า ค า ร
ทั้งหมด
สิ่งกอสรางที่สําคัญ

เนื้อหาหลักในการ
ฝกอบรม

25 มกราคม 2560
จังหวัดชลบุรี ประเทศไทย
โครงเหล็ก มีทั้งหมด 7 ชั้น
864 ตารางเมตร
3,785 ตารางเมตร
・ชองลิฟต (6 ยูนิต)
・พื้นที่ติดตั้งลิฟต (2 ยูนิต)
・ (หองฝกอบรมความปลอดภัย)
・หองเรียน 2 หอง (แยกหองกันได)
การติดตั้ง, การปรับปรุง การบํารุงรักษาลิฟตและบันไดเลื่อน

เกี่ยวกับ บริษัท ฮิตาชิ จํากัด (Hitachi, Ltd.)
บริ ษั ท ฮิ ต าชิ จํ า กั ด (Hitachi, Ltd.) (TSE: 6501) มี สํ า นั ก งานใหญอ ยูที่ กรุ งโตเกีย ว ประเทศญี่ ปุ น และเป น บริษัทที่มี
นวัตกรรมมากมายซึ่งพรอมตอบโจทยความตองการของสังคม บริษัทมีรายไดรวมในปงบประมาณ 2558 (สิ้นสุดวันที่ 31
มีนาคม พ.ศ. 2559) 10,034.3 พันลานเยน (88.7 พันลานดอลลาร) ทั้งนี้ กลุมบริษัทฮิตาชิถือเปนผูนําระดับโลกดานธุรกิจ
นวัตกรรมเพื่อสังคม (Social Innovation Business) โดยมีพนักงานทั่วโลกประมาณ 335,000 คน และภายใตความมุงมั่นใน
การสรางสรรคผลิตภัณฑและบริการรวมกัน บริษัท ฮิตาชิ เนนดานนวัตกรรมใหกับลูกคาในทุกภาคสวน ไดแก พลังงาน/
ไฟฟา, อุตสาหกรรม/ตัวแทนจําหนาย/บริการดานประปา, การพัฒนาเมือง และการเงิน/หนวยงานภาครัฐ/การดูแลสุขภาพ
สําหรับขอมูลเพิ่มเติมของฮิตาชิ สามารถดูไดที่เว็บไซต http://www.hitachi.com
สอบถามขอมูลเพิ่มเติม กรุณาติดตอ (สําหรับสื่อมวลชน)
คุณภัณฑิรา เชิดบุญเมือง
ฮิลล แอนด นอลตัน สแตรทิจีส ประเทศไทย
โทรศัพท: 0-2627-3501 ตอ 159 / 081-927-4311
อีเมล: pcherdboonmuang@hkstrategies.com
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