
รายละเอ ียดหลักสตูรดานทฤษฎ ี
โครงการพัฒนาบุคลากรดานพลังงานตามกฎหมาย 

(คาวาจางทีป่รึกษาพัฒนาบุคลากรเพื่อเปนผูรับผิดชอบดานพลังงานอาวุโสดานทฤษฎ)ี 
ดูแลโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรกัษพลังงาน 

ภายใตการสนับสนุนการดําเนินการโดยกองทนุเพ่ือสงเสรมิการอนุรักษพลังงาน 
ดําเนินงานโดยมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบรุ ี

หลักการและเหต ุผล 
ตามท่ีประเทศไทยไดมีการประกาศใช พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. 2535 (ฉบับแกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550) 

และมีผลบังคับใชต้ังแตวันที่ 1 มิถุนายน 2551 โดยประกาศกฎกระทรวงเก่ียวกับผูรับผิดชอบดานพลังงานระบุใหโรงงานและอาคารควบคุม
พลังงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและย่ังยืนอยางแทจริง  

โดยปจจุบันมีจํานวนโรงงานและอาคารท่ีข้ึนทะเบียนเปนโรงงานและอาคารควบคุมแลวประมาณ 8,750 แหง แบงเปนโรงงาน
ควบคุมประมาณ 5,750 แหง อาคารควบคุมประมาณ 3,000 แหง จําแนกออกเปนโรงงานและอาคารควบคุมขนาดใหญ ประมาณ 3,200 แหง 
และเพ่ือเปนการเพิ่มสัดสวนของจํานวนผูรับผิดชอบดานพลังงานตอโรงงานและอาคารควบคุมใหสูงข้ึน เนื่องจากปริมาณงานและความ
รับผิดชอบของผูรับผิดชอบดานพลังงานที่มีเพ่ิมข้ึน ตลอดจนการพนจากหนาที่ไมวาจะเปนกรณีเสียชีวิต ลาออกจากงาน หรือโยกยายเปล่ียน
ตําแหนง ทําใหมีความจําเปนตองผลิตบุคลากรเพื่อใหเพียงพอตอความตองการที่แทจริง 

ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินการอนุรักษพลังงาน ภายใต พ.ร.บ. การสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ.2535 (ฉบับแกไขเพ่ิมเติม  
พ.ศ. 2550) ดําเนินการตอเนื่องจากโครงการรวมมือไทย-ญี่ปุน ในการยกระดับบทบาทของผูรับผิดชอบดานพลังงานใหสูงข้ึนท้ังปริมาณและ 
ขีดความสามารถ ซ่ึงจะทําใหสามารถชวยเหลือเจาของกิจการดําเนินกิจกรรมดานอนุรักษพลังงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และชวยใหการ
อนุรักษพลังงาน ท้ังสวนของอาคารและโรงงานควบคุม รวมทั้งประเทศชาติไดผลสัมฤทธิ์อยางเปนรูปธรรมและย่ังยืน กรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษพลังงาน จึงไดดําเนินโครงการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเปนผูรับผิดชอบดานพลังงานตามกฎหมาย ตอเนื่องข้ึนมาจากปที่แลว
เพ่ือใหครอบคลุมกลุมเปาหมาย 

 

ว ัตถ ุประสงค ของหลักส ูตร 

 เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผูรับผิดชอบดานพลังงานใหสูงข้ึน และสามารถปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ. การสงเสริมการอนุรักษ
พลังงานไดสัมฤทธิ์ผล 

 เพ่ือใหผูเขารับการอบรมสามารถตรวจสอบและวิเคราะหการใชพลังงานของเคร่ืองจักรกลไดอยางถูกตอง 

 เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมสามารถนําขอมูลผลการวิเคราะหการใชพลังงานมากําหนดมาตรการการอนุรักษพลังงาน 

ลักษณะของหลักสูตร 
การจัดฝกอบรมใหความรูแกผู รับผิดชอบดานพลังงานอาวุโสประจําอาคารและโรงงานควบคุมทั่วประเทศในสวนกลาง 

(กรุงเทพฯ และปริมณฑล)และในสวนภูมิภาคไมนอยกวา4รุน ประกอบดวย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคใต  
และภาคเหนือ  โดยพิจารณาจากกลุมเปาหมายรุนละ50คน โดยมรีะยะเวลาฝกอบรมจํานวน5วัน และสอบภาคทฤษฎี3 ช่ัวโมง 

เกณฑการว ัดผูผานการฝกอบรม 
1. ผูเขารับการฝกอบรมจะตองมีเวลาการอบรมอยางนอยรอยละ80ของเวลาการฝกอบรมท้ังหลักสูตรโดยตองผานการ
ทดสอบ  
2. ไดคะแนนไมนอยกวารอยละ60จึงจะถือวาผานเกณฑการทดสอบ 
3. ไดรับความเห็นชอบจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 
 

คุณสมบัติของผูเขารับการฝกอบรม 

 ว ุฒ ิการศึกษาระดับ ปวส.ต องเป ็นผ ูร ับผิดชอบดานพลังงานท ี่ได ร ับการแตงต ั้งจากกรมพัฒนาพล ังงานทดแทนและ
อนุรักษพลังงานใหประจําอาคาร/โรงงานควบคุมน ั้นๆ(ผชอ.หรือ ผชร.) 

 ว ุฒ ิการศึกษาระดับปร ิญญาตร ีข ึ้นไป ตองจบด านว ิทยาศาสตร  ว ิศวกรรมศาสตร  (สาขาไฟฟาอ ุตสาหการเคร ื่องกล เคม ี 
อ ิเล ็กทรอน ิกส ฟสิกส และพลังงาน หรือเทียบเทา)และเปนผ ูปฏ ิบ ัต ิงานในอาคาร/โรงงาน ควบค ุม น ั้น ๆ 



หัวขอวิชาการอบรม 
สาขาความรอน 
    + ความรูพื้นฐานดานพลังงาน 
    + พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน 
  + ระบบการจัดการพลังงาน 
  + การตรวจสอบระบบการจัดการพลังงานและการจัดทํารายงานการจัดการพลังงาน 
    + ความรอนเบื้องตน 
    + กลศาสตรของไหลเบ้ืองตน 
    + ทฤษฎีการเผาไหม 
    + หลักการถายเทความรอนเบ้ืองตน 
 + ระบบความรอนและอุปกรณที่ใชไอน้ํา 
    + การตรวจวัดและวิเคราะหการใชพลังงานความรอน 
 + การตรวจวัดและวิเคราะหการใชพลังงานความรอน 
+  หลักการและการอนุรักษพลังงานในระบบความเย็นและปรับอากาศ 
+  ระบบอัดอากาศ ปม และพัดลมและการอนุรักษพลังงาน 
    + การอนุรักษพลังงานในระบบไฟฟาแสงสวางและอุปกรณไฟฟาอ่ืนๆ 
+ การอนุรักษพลังงานในระบบอ่ืนๆ 
+ การวิเคราะหการลงทุนการอนุรักษพลังงาน/การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและกลไกการพัฒนาที่สะอาด 
 
สาขาไฟฟา 
 + ความรูพ้ืนฐานดานพลังงาน 
 + พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน 
   + ระบบการจัดการพลังงาน 
   + การตรวจสอบระบบการจัดการพลังงานและการจัดทํารายงานการจัดการพลังงาน 
+ ทฤษฏีไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 
+ อุปกรณไฟฟาโดยทั่วไป 
+  การควบคุมพลังงานไฟฟาอัตโนมัติและการประมวลผล 
+ ระบบการจายและควบคุมไฟฟาในโรงงานอาคาร 
+ มอเตอรไฟฟา 
 + การตรวจวัดและการวิเคราะหการใชพลังงานไฟฟา 
+ ระบบทําความเย็นและปรับอากาศ 
+ ระบบอัดอากาศปมน้ําและพัดลม 
+ การอนุรักษพลังงานในระบบไฟฟาแสงสวางและอุปกรณไฟฟา  
+ การวิเคราะหการลงทุนการอนุรักษพลังงาน/การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและกลไกการพัฒนาที่สะอาด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กําหนดการฝกอบรม”หลักสูตรผูรับผิดชอบดานพลังงานอาวุโส ดานทฤษฎ“ีปงบประมาณ 2562 

รุนที ่ หลักสูตร กําหนดวันจัดฝกอบรม จังหวัด สถานทีค่าดวาจะจัดฝกอบรม 

1 ไฟฟา 27 พฤษภาคม-1มิถุนายน 2562 ปทุมธาน ี อาคารอนุรักษพลังงานเฉลิมพระเกียรติ 

2 ไฟฟา 3-8 มิถุนายน 2562 กทม. โรงแรมเอบีนา เฮาส หรือหลุย แทเวิรน 

3 ไฟฟา 10-15 มิถุนายน 2562 กทม. โรงแรมเอบีนา เฮาส หรือหลุย แทเวิรน 

4 ความรอน 17-22 มิถุนายน 2562 กทม. โรงแรมเอบีนา เฮาส หรือหลุย แทเวิรน 

5 ไฟฟา 8-13 กรกฎาคม 2562 นครราชสีมา โรงแรม ชัยพฤกษ โคราช 

6 ไฟฟา 22-27 กรกฎาคม 2562 เชียงใหม โรงแรม อโมรา ทาแพ จ .เชียงใหม  

7 ความรอน 5-10 สิงหาคม 2562 ชลบุร ี โรงแรม เดอะไทด รีสอรท ชลบุรี 

8 ไฟฟา 19-24 สิงหาคม 2562 สงขลา โรงแรม คริสตัล หาดใหญ สงขลา 

9 ไฟฟา 26-31 สิงหาคม 2562 กทม. โรงแรมเอบีนา เฮาส หรือหลุย แทเวิรน 

10 ไฟฟา 2-7 กันยายน 2562 กทม. โรงแรมเอบีนา เฮาส หรือหลุย แทเวิรน 

 

เกณฑการพิจารณา 
 พิจารณารับผูท่ีมีคุณสมบัติจํานวนจํากัดเพียง 400 ที่นั่ง เทานั้นตามลําดับการจัดสงใบสมัคร และความสมบูรณครบถวน
ของใบสมัคร 
 

สิ่งที่ผูเขาอบรมจะไดรับเมื่อผานการอบรม 
ไดรับ “หนังสือรับรอง” ผานการอบรมหลักสูตร ผอส. เฉพาะดานทฤษฎี และตองเขาอบรมตอในหลักสูตรผอส.ดานปฏิบัติ  

เพ่ือใหจบหลักสูตร ผอส. โดยสมบูรณ และไดรับ “วุฒิบัตร” เพ่ือนําไปแจงแตงต้ังเปน ผอส.ประจําโรงงาน/อาคารของทานตอไปได  
(ติดตอเขาอบรมดานปฏิบั ติหลังจากอบรมดานทฤษฎีแลวได ท่ี  Email: sprewsh2019@gmail.comหรือ โทร.(088) 260 9846



หากตองการรายละเอียดเพ่ิมเติมหรือมีขอสงสัยติดตอสอบถามไดที่ :  
คุณบุญญาพร  สุภารส / คุณอนุสรา  อินทรสะโก 
สํานักวิจัยและบริการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ).สวท (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี  
โทรศัพท (097) 024 3369, (097) 024 3315 โทรสาร )02(  4708527 
E -mail :thermalenergy@hotmail.com , Website :http//:mte.kmutt.ac.th/ 
LINE@ :@don0545b 

  
 

ข้ันตอนการรับสมัครหลักสูตรผูรบัผิดชอบดานพลังงานอาวุโสดานทฤษฎ ี
 

1. กรอกใบสมัครและแนบเอกสารประกอบการสม ัคร 
1.1 ใบสม ัคร 2 หนา พร อมต ิดร ูปถ ายขนาด1x1น ิ้วพร อมสวนร ับรองจากผ ูบ ังค ับบ ัญชา 
1.2 สําเนาว ุฒิการศ ึกษาหร ือ ส ําเนาผลการศ ึกษา (Transcript) 1ช ุดพร อมร ับรองสาํเนาถูกต อง 

2. แสกนใบสมัครและหลักฐานประกอบการสมัคร สงมาทางจดหมายเล็กทรอนิกส thermalenrgy@hotmail.com พรอมแนบ
เบอรโทรศัพทมือถือและอีเมลผูสมัครใหชัดเจน โดยระบุหัวขอ “ใบสมัครอบรม PRE 62” 

3. พิจารณาคุณสมบัติของผูสมัครโดย กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (พพ.)  

4. กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (พพ.) แจงตอบกลับผลการรับสมัครทางจดหมายเล็กทรอนิกสและทาง
ไปรษณีย 

5. ผูสมัครตองนําสงใบสมัครตัวจริงพรอมแนบหลักฐานประกอบการสมัครมาทางไปรษณีย หรือนํามายื่นในวันจัดฝกอบรม 

 
 

 
 


