
การอบรมเร่ือง วิศวกรรมพลังงาน ด้านเทคนิคและการจัดการพลังงาน รุ่นที่ 1  
ระหว่างวันที่  10-11 กันยายน 2565 (เสาร์-อาทิตย์) เวลา 09.00-16.30 น.  

ณ ห้องประชุม อาคาร วสท และผ่านโปรแกรม Zoom 
จัดโดย  คณะอนุกรรมการพลังงาน  ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล  วสท. 

******ผู้ที่ผ่านการอบรมจะได้รับ หน่วยพัฒนาวิชาชีพจากสภาวิศวกร 

(CPD/DPU 18/12 หน่วย) 

หลักการและเหตผุล 

เนื่องจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน  กระทรวงพลังงาน จะมีการข้ึนทะเบียนผู้ตรวจสอบพลังงาน  โดยมีการ

ก าหนดคุณสมบัตผิู้ตรวจสอบตามประกาศกรมฯ  ซึ่งมีคุณสมบตัิ ประการหนึ่ง คือ  ต้องมีใบอนุญาตวิศวกรรมควบคุมตาม พรบ.วิศวกร 

พ.ศ. 2542  และข้อบังคับสภาวศิวกร พ.ศ. 2551  ก าหนดเป็นงานการตรวจสอบในงานสาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล  ในระดับสามญัวิศวกร

เครื่องกล   และวิศวกรประจ าโรงงานที่มีหน้าที่เปน็ผู้รบัผิดชอบพลังงาน เปน็ผู้ท ารายงานการจัดการพลังงาน ให้ผู้ตรวจสอบและรับรอง

การจัดการพลังงานมาตรวจสอบ บุคลากรทั้งสองฝา่ยจ าเป็นตอ้งมีความรู้ทางดา้นวิศวกรรมพลังงานและการจัดการพลังงาน  

วัตถุประสงค ์

1. เพื่อให้ทราบการจัดท ารายงานการจัดการพลังงานตามกฎหมาย   

2.  เพื่อทบทวนความรู้ในดา้นพลังงานโดยละเอียด 

3. เพื่อให้เข้าใจวิธีการในการพิจารณาการตรวจสอบพลังงาน 

ก าหนดการ 

วันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2565 วันอาทิตยท์ี ่11 กันยายน 2565 

08:30 - 09:00 น. ลงทะเบียน 
09:00 - 12:00 น. ความรู้ เรื่องพลังงาน 
                               กฎหมายเกี่ยวกับพลังงาน 
 มาตรฐาน ISO 50001 
วิทยากรโดย    นายมานิตย์  กู้ธนพัฒน ์
   
12:00 - 13:00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13:00 - 16:30 น. ความรูเ้รื่องการใช้และการวัดพลังงานไฟฟ้า 
                               ความรู้ด้านประสิทธิภาพอุปกรณไ์ฟฟ้า 
วิทยากรโดย    ดร.ศุภชัย   ปัญญาวีร์   และคณะ 
 

08:30 - 09:00 น. ลงทะเบียน 
09:00 - 12:00 น.    ความรู้เรื่องการใช้และการวัดพลังงาน 
                            ความร้อน 
                          ความรู้ด้านประสิทธิภาพอุปกรณ์ทาง 
                            ความร้อน 
วิทยากรโดย    นายหนึ่ง  กลับทว ี  
  
12:00 - 13:00 น.     พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13:00 - 16:30 น.     รายงานการจัดการพลังงาน 
                          การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน 
วิทยากรโดย   นายมานิตย์  กู้ธนพัฒน์ 

 

ข้อปฏบิัติกรณีการยกเลิก อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ทั้งในและต่างประเทศ และไดช้ าระเงินค่าลงทะเบียนก่อนล่วงหน้า ดงันี้ 

   กรณี วสท. เป็นผู้ยกเลิกเนื่องจากเหตุใดก็ตาม จะคืนเงินให้กับลูกค้าเต็มจ านวน 

   กรณีลูกค้าได้ลงทะเบียน (ช าระเงินแล้ว) แจ้งยกเลิกเนื่องจากเหตุใดก็ตามขอให้ถือปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

 แจ้งยกเลิกกอ่นวันจัด อบรม สัมมนา ดงูาน  30 วัน  คืนเงินให้เต็มจ านวนของค่าลงทะเบียน  

 แจ้งยกเลิกกอ่นวันจัด อบรม สัมมนา ดงูาน  15 วัน  คืนเงินให้ 80% ของค่าลงทะเบียน 

 แจ้งยกเลิกกอ่นวันจัด อบรม สัมมนา ดงูาน   7 วัน คืนเงินให้ 50% ของค่าลงทะเบียน 

 แจ้งยกเลิกกอ่นวันจัด อบรม สัมมนา ดงูาน   3 วัน  หรือภายในวันจัดงาน ไม่คืนค่าลงทะเบียน  



หมายเหตุ 
- กรณีเป็นสมาชิกสภาวิศวกรสามารถน าใบเสร็จไปยื่นขอรับเงินสนบัสนุนค่ใช้จ่ายในการลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมสัมมนาจาก สภาวิศวกรได้
ไม่เกิน 1,000 บาท/คน/ครั้ง/ปี (หนึ่งพันบาทต่อคนต่อครั้งต่อปี) 
- กรณีนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาตฯ สภาวิศวกรสนับสนุนค่าใช้จ่ายของผู้เข้าอบรมที่ออกใบเสร็จในนามของนิติบุคคลคนละ 1.000 บาท โดย
นิติบุคคลสามารถขอรับการสนับสนุนได้แห่งละไม่เกิน 5 สิทธิ/ปี ท้ังนี้ ผู้เข้าอบรมไม่จ าเป็นต้องเป็นสมาชิกสภาวิศวกร 
***โดยสภาวิศวกรจะสนับสนุนค าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรม/ สัมมนาให้กับสมาชิกภายใต้งบประมาณที่ได้รับอนมุัติ"* 
(สอบถามข้อมูลการใช้สิทธ์ิรับเงินสนับสนุนได้ที่สภาวิศวกร www.coe.or.h สายด่วน 1303) 

ใบสมัครการอบรมเร่ือง 

วิศวกรรมพลังงาน ด้านเทคนิคและการจัดการพลังงาน รุ่นที่ 1  
ระหว่างวันที่  10-11 กันยายน 2565 (เสาร์-อาทิตย์) เวลา 09.00-16.30 น.  

ณ ห้องประชุม อาคาร วสท และผ่านโปรแกรม Zoom 
จัดโดย  คณะอนุกรรมการพลังงาน  ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล  วสท. 

ขอส ารองรายชื่อเข้าร่วมอบรมดังต่อไปนี้  (กรุณาเขียนชื่อ-นามสกุลตัวบรรจง เพ่ือความถูกต้องของวุฒิบัตร) 

ช่ือ – นามสกุล.............................................................เลขท่ีสมาชิก วสท....../............... เลขท่ีสมาชิกสภาวิศวกร   

หน่วยงาน   

เลขท่ี    หมู่   อาคาร  ซอย   

ถนน  ต าบล/แขวง   อ าเภอ/เขต   

จังหวัด รหัสไปรษณีย ์  มือถือ :    

โทรศัพท์ :   โทรสาร  :    

e-mail  :  

ผู้ประสานงาน :   

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี ..................................................................... □ ส  ำนกังำนใหญ่      □ สำขำ…………………………… 

ติดต่อสอบถาม : คุณพรนิชา  รอดชีวะ  โทรศัพท์  0-2184-4600-9 ต่อ 525 E-mail : pornnicha@eit.or.th 

ค่าลงทะเบียน ราคา on-site ราคา online 

  สมาชิก วสท. 4,800 บาท 2,400 บาท 

  ข้าราชการ/ พนักงานรัฐวสิาหกิจ /บุคคลทัว่ไป 6,000 บาท 3,000 บาท 

  (อัตรานี้รวมภาษมีูลค่าเพิ่ม  7% * วสท.ได้รับการยกเว้นภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย  3%) 
 

การช าระเงิน 
เงินสด  ณ  อาคาร วสท. / หน้าโต๊ะลงทะเบียน  
เช็ค       สั่งจ่ายสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ 
โอนเงิน     เข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของ    สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ   

 ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสภากาชาดไทย    เลขที่  045-2-03026-1  

 ธนาคารกรุงเทพ สาขาสุรวงศ์            เลขที่  147-4-32388-6 
หมายเหตุ :     กรณีโอนเงิน  กรุณาส่งหลักฐานการช าระเงินมาที่ E-mail : pornnicha@eit.or.th 

พร้อมระบุชื่อโครงการฯ   ชื่อผู้เข้าร่วม และที่อยู่ในการจัดส่งใบเสร็จ 

 


