
 

รายละเอียดหลักสูตร 
“ผูตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองคกร” 

 

ความเปนมา 

  สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคลดานพลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน ในฐานะ

หนวยงานหน่ึงท่ีทําหนาที่ในการพัฒนาบุคลากรในอาคารและโรงงาน เพ่ือเสริมสรางความรูเกี่ยวกับการอนุรักษพลงังาน

ใหมีการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพเห็นวา มีความจําเปนในการพัฒนาบุคลากรท่ีจะทําหนาท่ีเปนผูตรวจประเมิน

การจัดการพลังงานภายในองคกร รวมถึงจัดทําหลักสูตรและฝกอบรมการตรวจติดตามการจัดการพลังงานภายใน 

(Internal Energy Audit) และระดมผูเชี่ยวชาญจัดทําคูมือและสื่อการสอนใหแกบุคลากรภายในของโรงงานควบคุม/

อาคารควบคุม ใหการดําเนินการในขั้นตอนดังกลาวตามกฎหมายถูกตองตามหลักการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลเปนไปตามวัตถุประสงคและเจตนารมณของกฎหมายอันกอใหเกิดระบบจัดการพลังงานอยางยั่งยืน หาก

กลุมเปาหมายนําไปใชงานในกิจการของตนอยางถูกตองตามหลักการ 

 

คุณสมบัติผูสมัคร 

- วุฒิการศึกษาไมต่ํากวา ปวช. 

- ตองเปนบคุลากรของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมเทาน้ัน และไดรับการแตงตั้งหรือคาดวาจะไดรับ

การแตงตั้งเปนผูตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองคกรโดยมีหนังสือรับรองจากหนวยงานท่ีสงเขาอบรม 

- กรณีเปนประธานคณะผูตรวจประเมินการจัดการภายในองคกร จะพิจารณาเปนพิเศษ 

- จํากัดไมเกิน 2 ทานตออาคารควบคมุ/โรงงานควบคุม 

ระยะเวลาในการฝกอบรม 

 ระยะเวลาในการฝกอบรม  2 วันไมเสยีคาใชจาย (ทัง้น้ีไมรวมถงึคาท่ีพักและคาเดินทางของผูอบรม) 

 จัดอบรมรุนละไมเกิน 100 ทาน 

  

 



 

กําหนดการอบรม 

วันที่ 1 
 08.30 - 09.00 น. ลงทะเบยีน / รับเอกสารประกอบการอบรม 
 09.00 - 09.15 น. พิธีเปดฝกอบรม 
 09.15 - 10.15 น. ทดสอบผูเขาอบรม Pre-Test 
 10.15 - 10.30 น. พักรับประทานอาหารวาง 

10.30 – 12.00 น.  กฎหมายและมาตรฐานที่เก่ียวของกับการตรวจติดตามและประเมินการจัด
การพลังงานภายในองคกร 

 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 13.00 – 14.00 น. แบบฟอรมรายงานการจัดการพลังงาน 
 14.00 – 15.00 น. แนวทางการตรวจตดิตามและประเมินการจัดการพลงังานภายในองคกร 
 15.00-15.15 น. พักรับประทานอาหารวาง 
 15.15-16.30 น. แนวทางการตรวจตดิตามและประเมินการจัดการพลงังานภายในองคกร (ตอ) 
วันที่ 2 
 08.30 - 09.00 น. ลงทะเบยีน / รับเอกสารประกอบการอบรม 
 09.00 – 10.30 น. ฝกปฏิบตั ิ“การตรวจตดิตามและประเมินการจัดการพลงังานภายในองคกร” 
 10.15 - 10.30 น. พักรับประทานอาหารวาง 
 10.30 - 12.00 น. ฝกปฏิบตั ิ“การตรวจตดิตามและประเมินการจัดการพลงังานภายในองคกร” 
 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 13.00 – 15.00 น. นําเสนอผลการตรวจตดิตามและประเมินการจัดการพลงังานภายในองคกร 
 15.00 - 15.15 น. พักรับประทานอาหารวาง 
 15.15 – 16.00 น. สรุปผลการฝกอบรม 
 16.00 - 16.30 น. ทดสอบผูเขาอบรม Post-Test 
 

 

 

 
  

** ผูสําเร็จการฝกอบรมจะไดรับวุฒิบัตรจาก พพ. เมื่อเขารับการฝกอบรมไมนอยกวา 

       รอยละ 80 ของเวลาการฝกอบรมและผานการทดสอบไดคะแนนไมนอยกวารอยละ 60 ** 

 



 

สถานทีอ่บรม  

รุนที ่ วันที่อบรม สถานทีอ่บรม จังหวัด 
1 วันที่ 22-23 พฤษภาคม 2562 อาคารอนุรักษพลังงานเฉลิมพระเกียรตคิลองหา ปทุมธาน ี
2 วันที่ 13-14มิถุนายน 2562 โรงแรมเอบีนาเฮาส กรุงเทพมหานคร 
3 วันที่ 20-21 มิถุนายน 2562 โรงแรมรัตนชล ชลบุรี 
4 วันที่ 4-5 กรกฎาคม 2562 ภตัตาคารนิวรสทิพย สมุทรสาคร 
5 วันที่ 25-26 กรกฎาคม 2562 โรงแรมเอบีนาเฮาส กรุงเทพมหานคร 
6 วันที่ 1-2 สงิหาคม 2562 โรงแรมแอมบาสซาเดอร ชลบุรี 
7 วันที่ 22-23 สิงหาคม 2562 โรงแรมมิราเคิล สุวรรณภูมิ แอรพอรต สมุทรปราการ 
8 วันที่ 5-6 กันยายน 2562 โรงแรมเอบีนาเฮาส กรุงเทพมหานคร 
9 วันที่ 26-27 กันยายน 2562 โรงแรมสบายโฮเทล นครราชสีมา 
10 วันที่ 10-11 ตลุาคม 2562 โรงแรมเอบีนาเฮาส กรุงเทพมหานคร 
11 วันที่ 17-18 ตลุาคม 2562 โรงแรมมาลิน สุราษฎรธานี 
12 วันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2562 โรงแรมเอบีนาเฮาส กรุงเทพมหานคร 
13 วันที่ 21-22 พฤศจิกายน2562 โรงแรมฟูรามา เชยีงใหม เชยีงใหม 
14 วันที่ 12-13 ธันวาคม 2562 โรงแรมมิราเคิล สุวรรณภูมิแอรพอรต สมุทรปราการ 
15 วันที่ 19-20 ธันวาคม 2562 โรงแรมเอบีนาเฮาส กรุงเทพมหานคร 
 

เอกสารประกอบการสมัคร: ใบสมคัรพรอมตดิรูปถาย  

  
วิธีการสงใบสมัคร 

กรอกรายละเอียดในใบสมัครพรอมหนังสือรับรองใหครบถวนและชัดเจน แลวสงโทรสารหรือ E-mail หรือ
กรอกขอมูลใบสมัครทาง www.mitr.comเพ่ือลงทะเบียนสํารองท่ีน่ังและสงเอกสารตัวจริงพรอมติดรูปถายสมัครทาง
ไปรษณีย (EMS) 

 
สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมที:่ คุณทองเพียร เทียนดวง โทร. 0-2679-9079-84 ตอ 518,514,515 
Fax : 02-2855950 มือถือ 081-3418546E-mail : iena.mitr@gmail.com 
 
โปรดสงใบสมัครมายัง : ที่ปรึกษาโครงการ บริษัท มิตรเทคนิคัลคอนซัลแทนท จํากัด (คุณทองเพียร เทียนดวง) 

 เลขท่ี 1168/8 ชั้น 12 อาคารลุมพินีทาวเวอร ถ.พระราม 4 แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 
 

  
***ทีป่รึกษาโครงการจะแจงยืนยันการสมัครเขาอบรม ทางโทรสาร หรือ E-mail กอนวันอบรม 5-10 วัน ทําการ*** 

 


