
 
 
 

โครงการฝึกอบรม 
การวเิคราะห์การใช้พลงังานในอาคารด้วยโปรแกรม EnergyPlus 

วนัเสาร์ที ่14 กรกฎาคม  2561 
จดัโดย คณะอนุกรรมการพลงังาน ในคณะกรรมการวชิาการสาขาวศิวกรรมเคร่ืองกล 

วศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ ์

หลกัการและเหตุผล 
โปรแกรมจ าลองการใชพ้ลงังานในอาคารหรือ Building Energy Simulation Software เป็นเคร่ืองมือท่ีมี

ประโยชน์มากในการท านายปริมาณการใช้พลงังานและค่าใช้จ่ายดา้นพลงังานของอาคาร รวมถึงการวิเคราะห์
ประสิทธิภาพการใชพ้ลงังานของอาคาร ซ่ึงสามารถใชไ้ดท้ั้งในขั้นตอนการออกแบบ การปรับปรุงอาคาร ตลอดจน
การวเิคราะห์ผลจากมาตรการประหยดัพลงังาน ซ่ึงโปรแกรมจ าลองการใชพ้ลงังานในอาคารจะช่วยลดเวลาในการ
ค านวณดว้ยวธีิทางคณิตศาสตร์หรือสมการทางทฤษฎีต่างๆ และแสดงให้เห็นถึงผลของการใชพ้ลงังานในอาคารได้
ชดัเจนมากข้ึน นอกจากนั้นแลว้ยงัสามารถน าไปขยายผลในการตดัสินใจเลือกวิธีการออกแบบอาคารเพื่อให้มีความ
คุม้ค่าทางเศรษฐศาสตร์มากท่ีสุด เม่ือค านึงถึงเงินลงทุนและผลประหยดัท่ีเกิดข้ึนจากการใชโ้ปรแกรมจ าลองการใช้
พลงังาน 

นอกจากนั้นแลว้ ในงานดา้นอาคารเขียว (Green Building) ก็ตอ้งใชโ้ปรแกรมประเภทน้ีในการประเมินผล
ประหยดัเพื่อคิดคะแนนในหมวดพลงังาน  ต่างประเทศมีการใชง้านโปรแกรมกนัอยา่งแพร่หลายมานานหลายสิบปี
แลว้ แต่ในบา้นเรายงัไม่มีการใชง้านกนัอยา่งจริงจงัหรือแพร่หลายเท่าท่ีควร ซ่ึงหากเราเห็นความส าคญัของการใช้
โปรแกรมจ าลองการใชพ้ลงังานมากข้ึน จะท าให้การออกแบบอาคารเพื่อการประหยดัพลงังานมีแนวทางท่ีชดัเจน
เป็นรูปธรรม และเห็นผลจากการออกแบบหรือมาตรการประหยดัพลงังานไดท้นัทีท่ีโปรแกรมแสดงผล 
 การอบรมในคร้ังน้ีจะเป็นการฝึกใช้โปรแกรม EnergyPlus ซ่ึงเป็นโปรแกรมฟรีท่ีสร้างและเผยแพร่โดย
รัฐบาลและกระทรวงพลงังานของสหรัฐอเมริกา ซ่ึงเราจะใช้ร่วมกบัโปรแกรม OpenStudio เพื่อช่วยในการเขียน
โปรแกรม EnergyPlus ท่ีมีวธีิการป้อนขอ้มูลท่ีค่อนขา้งยุง่ยากซบัซ้อนให้สะดวกมากข้ึน เม่ือผูเ้ขา้อบรมสามารถใช้
งานโปรแกรม OpenStudio ได ้ก็จะสามารถน าไปฝึกใช้ค  าสั่งกบัโปรแกรม EnergyPlus โดยตรง หรือโปรแกรม
จ าลองการใชพ้ลงังานอ่ืนๆ ไดไ้ม่ยาก 
 
หลกัสูตร 

การใช้โปรแกรม EnergyPlus เบ้ืองตน้ในการสร้างแบบจ าลองการใช้พลงังานในอาคาร ตั้งแต่การข้ึน
โครงสร้างอาคาร การป้อนขอ้มูลวสัดุ คน อุปกรณ์ แสงสว่าง ตารางการใช้งานอาคาร ขอ้มูลระบบปรับอากาศ 
ตลอดจนการเรียกดูผลลพัธ์จากโปรแกรม 

 



วตัถุประสงค์ 
1. เพื่อให้ความรู้ความเขา้ใจในภาพรวมของกระบวนการท างานและวิธีการวิเคราะห์ของโปรแกรมจ าลองการใช้
พลงังาน 
2. สามารถใชง้านโปรแกรมจ าลองการใชพ้ลงังานเบ้ืองตน้ได ้
3. สามารถน าความรู้ไปประกอบการออกแบบอาคาร เพื่อลดขั้นตอนการค านวณทางทฤษฏี และเป็นแนวทางใน
การออกแบบอาคารท่ีใชพ้ลงังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 

ส่ิงทีผู้่เข้าอบรมต้องน ามา 
- คอมพิวเตอร์  

2.1+ GHz Intel™ processor 
4GB RAM 
500MB of available hard-disk space 
3D-class video card with 512MB  
3-button, scroll-wheel mouse 

- ตอ้งลงโปรแกรมเหล่าน้ีในช่วงตน้ของการบรรยาย  
EnerguPlus 8.4 
OpenStudio 1.10   
Google SketchUp 2016 

 

ผู้บรรยาย 
-   ผศ.ดร. ทสพล เขตเจนการ 
-   นายวรวชิ ป่ินปิติ 

 

ก าหนดการ 
08:00-09:00 ลงทะเบียน 
09:00-10:00 ผูเ้ขา้อบรมลงโปรแกรมท่ีใชใ้นการอบรม ไดแ้ก่ EnergyPlus 8.4, OpenStudio 1.10 และ Google 

SketchUp 2016 
10:00-10.45 ประวติัท่ีมาของโปรแกรม EnergyPlus และหลกัการท างานของโปรแกรม 
10.45 – 11.00  รับประทานของวา่ง 
11:00-12:00 การข้ึนโครงสร้างอาคาร โดยใชรู้ปร่างอาคารอยา่งง่ายดว้ยโปรแกรม Google SketchUp 
12:00-13:00 พกัรับประทานอาหาร 
13:00-14:45 การป้อนขอ้มูลวสัดุกรอบอาคาร คน อุปกรณ์ แสงสวา่ง และตารางการใชง้านอาคาร 
14.45-15.00  พกัรับประทานของวา่ง 
15:00-16:00 การป้อนขอ้มูลระบบปรับอากาศประเภทต่างๆ เช่น Split Type, Water-cooled Chiller, Air-cooled 

Chiller และระบบ VRF 
16:00-16:30 การดูค่าแสดงผลจากโปรแกรม 
 



 

-ใบสมคัร- 
โครงการฝึกอบรม 

การวเิคราะห์การใช้พลงังานในอาคารด้วยโปรแกรม EnergyPlus 
วนัที ่14 กรกฎาคม  2561 

จดัโดย คณะอนุกรรมการพลงังาน ในคณะกรรมการวชิาการสาขาวศิวกรรมเคร่ืองกล 
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ท่ีอยู ่(หน่วยงาน/บริษทั) ..............................................................................................................................................................  

เลขท่ี ....................... หมู่ท่ี ...............................อาคาร  ....................................................  ซอย   ..................................................  

ถนน ........................................... ต าบล/แขวง ..................................................อ าเภอ/เขต ..........................................................  

จงัหวดั .............................................  รหสัไปรษณีย ์............................................ โทรศพัท ์........................................................  

โทรสาร ...................................................................................... E-mail : ...................................................................................  

ผูป้ระสานงานโดย ....................................................................  โทรศพัท ์  .................................................................................  

เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี  ...............................................................    ส านกังานใหญ่    สาขา  ............................................  

ขอส ารองรายช่ือเข้าร่วมดังต่อไปนี ้    (กรุณาเขียนช่ือ-นามสกลุตวับรรจง เพือ่ความถูกต้องของวุฒิบัตร) 

1)  ช่ือ – นามสกลุ   ........................................................................................  เลขท่ีสมาชิก วสท.  .....................................  

2)  ช่ือ – นามสกลุ   ........................................................................................  เลขท่ีสมาชิก วสท.  .....................................  

อตัราค่าลงทะเบียน 

  สมาชิก วสท.      3,000  บาท/ท่าน 
  ขา้ราชการ / พนกังานรัฐวิสาหกิจ/บุคคลทัว่ไป 3,200  บาท/ท่าน 
(อตัราน้ีรวมภาษีมูลค่าเพ่ิม 7%   ค่าอาหาร   อาหารวา่ง  และ วสท. ไดรั้บการยกเวน้ภาษี ณ ท่ีจ่าย 3%) 

 

ข้อปฏิบัตกิรณีการยกเลกิ อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ทั้งในและต่างประเทศ และได้ช าระเงนิค่าลงทะเบียนก่อนล่วงหน้า ดงันี ้

   กรณี วสท. เป็นผูย้กเลิกเน่ืองจากเหตใุดก็ตาม จะคืนเงินใหก้บัลูกคา้เตม็จ านวน 

   กรณีลูกคา้ไดล้งทะเบียน (ช าระเงินแลว้) แจง้ยกเลิกเน่ืองจากเหตุใดก็ตามขอใหถื้อปฏิบติัดงัต่อไปน้ี 

 แจง้ยกเลิกก่อนวนัจดั อบรม สมัมนา ดูงาน  30 วนั  คืนเงินใหเ้ตม็จ านวนของค่าลงทะเบียน  

 แจง้ยกเลิกก่อนวนัจดั อบรม สมัมนา ดูงาน  15 วนั  คืนเงินให ้80% ของค่าลงทะเบียน 

 แจง้ยกเลิกก่อนวนัจดั อบรม สมัมนา ดูงาน   7 วนั คืนเงินให ้50% ของค่าลงทะเบียน 

 แจง้ยกเลิกก่อนวนัจดั อบรม สมัมนา ดูงาน   3 วนั  หรือภายในวนัจดังาน ไม่คืนค่าลงทะเบียน 
 

 



การช าระเงนิ 

เงนิสด  ณ ท่ีท าการสมาคม   
เช็ค        สัง่จ่ายสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ 
โอนเงิน     เขา้บญัชีเงินฝากออมทรัพยข์อง    สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ   

 ธนาคารไทยพาณิชย ์ สาขาสภากาชาดไทย    เลขท่ี 045-2-03026-1  
 ธนาคารกรุงเทพ  สาขาสุรวงศ ์           เลขท่ี 147-4-32388-6 
 ธนาคารกรุงไทย   สาขาจามจุรีสแควส์  เลขท่ี 162-0-09914-4 

หมายเหตุ :     กรณีโอนเงินเงินเขา้บญัชีธนาคาร  กรุณาแฟกซ์หลกัฐานการช าระเงิน  พร้อมระบุช่ือผูเ้ขา้อบรม 

            ท่ีอยูใ่นการออกใบเสร็จ ส่งมาท่ีแฟกซ์  0-2184-4662 หรือ E-mail.:  sangdaw.eit@gmail.com 

 

 
 
 
 
 
 


