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หลักการและเหตุผล เพื่อให้การอนุรักษ์พลังงาน

ของโรงงานและอาคารเป็นไปอย่างมีระบบและย่ังยืน รวมทั้ง

มีการพัฒนา และเสริมสร้างความรู้ด้านพลังงานให้แก่

บุคลากรในหน่วยงานต่าง ๆ  รวมทั้งมุ่งเน้นให้ผู้ประกอบการ

มีความรู้และทราบแนวความคิดในการด าเนินการจัดท าระบบ

การจัดการพลังงานตามมาตรฐาน ISO 50001 : 2011 

Energy Management Systems ซึ่งจะส่งผลให้การด าเนินการ

ด้านอนุรักษ์พลังงานและจัดการพลังงานเป็นไปอย่าง ย่ัง ยืน

ต่อไป    

ในการนีค้ณะวิศวกรรมศาสตร์ได้จัดการอบรมใน

หลักสูตรหัวข้อ “Best Practice for Energy Conservation in 

Industries and Buildings และ หลักในการจัดท า ISO 50001 

ระบบการจัดการพลังงาน” โดยเนือ้หาในการอบรมมุ่ง เน้น

เร่ืองความรู้ด้านการบริหารจัดการพลังงานอย่างเป็นระบบ

ตามพรบ.การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ฉบับที่ 2 ปี 2550 

(ฉบับล่าสุด)  ขณะเดียวกันเมื่อ มิ.ย. 2554 ที่ผ่านมา ISOได้

ประกาศใช้มาตรฐาน ISO 50001:2011 Energy Management 

Systems ซึ่งเป็นระบบที่ผู้ประกอบการมีความต้องการพัฒนา

และด าเนินการระบบดังกล่าวให้สูงขึน้ไปกว่าตามที่กฎหมาย

ก าหนด   แนวทางในการค้นหาศักยภาพในการอนุรักษ์

พลังงานทั้งทางด้านไฟฟ้าและทางด้านความร้อน    รามทั้ง

เทคนิคการลดต้นทุน ซึ่งสามารถน ามาตรวจวัดและก าหนด

แผนก าร ใช้พลั งง าน ใน โรงง าน แล ะอาคาร ได้ อย่ าง มี

ประสิทธิภาพย่ิงขึน้ด้วย อีกทั้งสร้างจิตส านึกและทัศนคติ

เร่ืองการประหยัดพลังงานให้เกิดขึ้น โดยมุ่ง ให้ทุกคนใน

องค์กรมีส่วนร่วม 

การอบรม  
 

1. การอบรมเชิงทฤษฎีและปฎิบัตกิาร (Workshop)  

2. มีการทดสอบก่อนและหลังอบรมในหัวข้อที่ท าการ

อบรม (พร้อมแจกวุฒิบัตรหลังการอบรม) 

 
 

ส่ิงท่ีได้รับจากการอบรม  

1. เข้าใจถึงพรบ.การส่งเสริมการอนุรักษ์พลงังาน 

(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550 กับกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง

และขัน้ตอนการปฎิบัตติาม พรบ.ฯ 

2. เกณฑ์การอนุรักษ์พลงังานที่ดีในการอนุรักษ์

พลังงานในระบบไฟฟ้าก าลงั  กรณีศึกษาและ   

การค านวณ 

3. เกณฑ์การอนุรักษ์พลงังานที่ดดี้านการอนุรักษ์

พลังงานในระบบท าความเย็น กรณีศกึษาและการ

ค านวณ 

4. เกณฑ์การอนุรักษ์พลงังานที่ดกีารอนุรักษ์พลังงาน

ในระบบหม้อน้ า กรณีศึกษาและการค านวณ 

5. ทราบถึงการตั้งเป้าหมายการใชพ้ลงังานโดย 

Scatter Diagram และ CUSUM Chart 

6. มีความรู้และทราบแนวความคดิในการด าเนนิการ

จัดท าระบบการจัดการพลังงานตามมาตรฐาน ISO 

50001 : 2011 Energy Management Systems 

7. CD การอบรมและเอกสารประกอบการสัมมนา 
 

วทิยากร :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.จันทกานต ์ทวีกุล

อาจารย์ประจ าภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 

หมายเหตุ : สามารถเลือกเข้าอบรมในหลักสูตรนี้     

ได้ 3 โปรแกรมรายละเอียดตามใบสมัคร  
 

 

 
สอบถามเพ่ิมเติม :  

คณุนิษฐกานต์/คณุเสาวลกัษณ์      

Tel. 074-287089, 074-287423 

 



 
 

 

 

 หมายเหตุ    

- พักรับประทานอาหารเที่ยงเวลา 12.00 – 13.00 น. 

- พักรับประทานอาหารวา่งเวลา เช้า 10.30 – 10.45 น.  บ่าย 14.30 – 14.45 น. 

- ก าหนดการข้างต้นอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม 

 

                                  

ก าหนดการอบรม 

หลักสูตร  “เกณฑ์การอนุรักษ์พลังงานท่ีดีในโรงงานและอาคาร (Best Practice for Energy Conservation               

in Industries and Buildings)  และ หลักในการจัดท า ISO 50001 ระบบการจัดการพลังงาน” 

วันท่ี   1 – 3 กุมภาพันธ์ 2555    ณ  ห้องประชุมมงคลสุข  คณะวิศวกรรมศาสตร์  ม.อ.    

วันที ่ เวลา หัวข้ออบรม 

1 กุมภาพันธ์ 55 

(วันแรก) 

08.30-09.00 น.      ลงทะเบียน 

09.00-09.15 น.  ทดสอบความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงาน (Pre-Test) 

09.15-10.30 น. พรบ.การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ฉบบัที่ 2) พ.ศ.2550 กับกฎกระทรวงที่

เก่ียวข้องและข้ันตอนการปฎิบัติตาม พรบ.ฯ 

10.30-12.00 น.  การอบรมเชิงปฎิบัติการการอนุรักษ์พลังงานในระบบไฟฟ้าก าลังและ เกณฑ์การ

อนุรักษ์พลังงานที่ดี  (Workshop) 

13.00-14.30 น.  การอบรมเชิงปฎิบัติการการอนุรักษ์พลังงานในระบบไฟฟ้าก าลังและ เกณฑ์การ

อนุรักษ์พลังงานที่ดี (ต่อ) (Workshop) 

14.30-16.00 น. การต้ังเป้าหมายการใช้พลังงานโดย Scatter Diagram และ CUSUM Chart 

2 กุมภาพันธ์ 55 

(วันที่สอง) 

08.30-09.00 น.      ลงทะเบียน 

  09.00-10.30 น.  การอบรมเชิงปฏิบัติการการอนุรักษ์พลังงานในระบบท าความเย็น กรณีศึกษา

และเกณฑ์การอนุรักษ์พลังงานที่ดี  (Workshop) 

10.30-12.00 น.   การอบรมเชิงปฏิบัติการการอนุรักษ์พลังงานในระบบท าความเย็น กรณีศึกษา

และเกณฑ์การอนุรักษ์พลังงานที่ดี (ต่อ)  (Workshop) 

12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00-14.30 น.  การอบรมเชิงปฎิบัติการการอนุรักษ์พลังงานในระบบหม้อน้ า กรณีศึกษาและ

เกณฑ์การอนุรกัษ์พลังงานที่ดี  (Workshop) 

14.30-16.00 น.  การอบรมเชิงปฎิบัติการการอนุรักษ์พลังงานในระบบหม้อน้ า กรณีศึกษาและ

เกณฑ์การอนุรกัษ์พลังงานที่ดี (ต่อ)  (Workshop) 
 ทดสอบความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงาน (Post-Test) 



 

 

 

 

 หมายเหตุ    

- พักรับประทานอาหารเที่ยงเวลา 12.00 – 13.00 น. 

- พักรับประทานอาหารวา่งเวลา เช้า 10.30 – 10.45 น.  บ่าย 14.30 – 14.45 น. 

- ก าหนดการข้างต้นอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก าหนดการอบรม 

หลักสูตร  “เกณฑ์การอนุรักษ์พลังงานท่ีดีในโรงงานและอาคาร (Best Practice for Energy Conservation                

in Industries and Buildings)  และ หลักในการจัดท า ISO 50001 ระบบการจัดการพลังงาน” 

วันท่ี   1 – 3 กุมภาพันธ์ 2555    ณ  ห้องประชุมมงคลสุข  คณะวิศวกรรมศาสตร์  ม.อ.    

วันที ่ เวลา หัวข้ออบรม 

3 กุมภาพันธ์ 55 

(วันที่สาม) 

08.30-09.00น.      ลงทะเบียน 

09.00-09.15 น.  ทดสอบความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงาน (Pre-Test) 

09.15-10.30 น. - ท าความรู้จักกับระบบการจดัการพลังงาน (ISO 50001:2011) 

- ความเช่ือมโยงของ ISO 50001 กับ Management Systems อื่น ๆ 

10.30-12.00 น. - ผู้ที่เก่ียวข้องในองค์กรกับ ISO 50001 

-  แนวทางในการจัดท าระบบการจัดการพลังงานตาม ISO 50001 

13.00-15.00 น. -  แนวทางในการวางแผนด้านพลังงาน (Energy Planning) 

-  การตรวจสอบและการตรวจวัดพลังงาน 

15.00-16.00 น.  สรุปประเด็นการจัดท าระบบการจัดการพลังงานตาม ISO 50001 

 ทดสอบความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงาน (Post-Test) 

 พิธีแจกวุฒบิัตร 

 Lucky Draw  


