
 
บทนํา 

การอนุรกัษ์พลงังานอย่างยัง่ยนืในองคก์ร จะเกดิขึน้ไดก้ต็่อเมื่อพนักงานทุก

คนมจีติสํานึกในการอนุรกัษ์พลงังาน เห็นคุณค่าของพลงังาน และพร้อมใจให้

ความร่วมมอืกนัในการอนุรกัษ์พลงังาน ดงันัน้ในหลกัสูตรน้ีจะใหค้วามรูพ้ ืน้ฐาน

ดา้นพลงังานไฟฟ้า และในการประเมนิศกัยภาพดา้นการอนุรกัษ์พลงังาน เรยีนรู้

การตรวจวดัประสทิธภิาพพลงังานเครื่องปรบัอากาศ เพื่อการคน้หาการสูญเสยี

ของพลงังานที่เกดิขึน้จากการใช้พลงังานที่เกนิความจําเป็นหรอืเมื่อใช้งานแล้ว

เกดิการสญูเสยีในรปูแบบต่างๆ เน่ืองจากเครือ่งปรบัอากาศเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าทีใ่ช้

พลงังานสูง มกีารใช้งานอย่างแพร่หลายในที่ทํางานและตามที่พกัอาศยั ทุกคน

ควรมคีวามรูพ้ ืน้ฐานในการใชง้านใหเ้กดิประสทิธภิาพสูงสุด เพื่อนําไปสู่การหา

มาตรการประหยดัพลงังาน 

 

ประโยชน์ท่ีได้รบั 

1. มคีวามเขา้ใจการสญูเสยีพลงังานจากการใชอ้ยา่งไมรู่ค้า่ 

2. สรา้งจติสาํนึกในการอนุรกัษพ์ลงังาน ทาํใหเ้กดิการอนุรกัษพ์ลงังานภายใน 

 องคก์รอยา่งยัง่ยนื 

3. รูแ้นวทางการแต่งตัง้ผูร้บัผดิชอบดา้นพลงังานระดบัสามญัแบบการสง่ 

   ผลงานอนุรกัษพ์ลงังาน 

4. ไดร้บัความรูพ้ ืน้ฐานการทาํงานของเครือ่งปรบัอากาศ 

5. ไดรู้จ้กัเครือ่งมอืวดัทางวศิวกรรม 

6. สามารถตรวจวดัประสทิธภิาพเครือ่งปรบัอากาศได ้

7. สามารถนําความรูท้ีไ่ดไ้ปใชใ้นชวีติประจาํวนัใหเ้กดิการอนุรกัษพ์ลงังาน 

8. ไดร้บัคาํแนะนําการจดัทาํรายงานการจดัการพลงังานตลอดปี 2562  

    จากผูช้าํนาญการ 

 

รปูแบบการอบรม 

บรรยาย และ Workshop ด้วยคู่มือสี เพือ่เพิม่ความเขา้ใจ และสามารถนํา

ความรูก้ลบัไปปฏบิตัเิองได ้ 

 

หลกัสตูรเหมาะสาํหรบั 

คณะทาํงานดา้นการจดัการพลงังาน 

คณะผูต้รวจตดิตามประเมนิการจดัการพลงังานภายในองคก์ร 

ผูบ้รหิาร / วศิวกร / หวัหน้างาน / ชา่งเทคนิค 

 

จาํนวนผูเ้ข้ารบัการอบรม 

จาํกดัที ่30 ทา่น 

 

วนั-เวลา-สถานท่ีในการอบรม 

รุน่ที ่1 : 23 พ.ค. 62 ณ อาคารสาํนกังานนิคมอุตสาหกรรมนวนคร 

รุน่ที ่2 : 20 ม.ิย. 62 ณ อาคารสาํนกังานนิคมอุตสาหกรรมบางปะอนิ 

รุน่ที ่3 : 25 ก.ค. 62 ณ หอ้งประชุม บจก.ศนูยเ์ทคโนโลย ีไฮเทคอยุธยา 

เน้ือหาหลกัสตูร 

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบยีน 

09.00 – 10.30 น. เทคนิคการประหยดัพลงังานเบื้องตน้ 

1. ววิฒันาการใชไ้ฟฟ้าในประเทศไทย 

2. ความรูพ้ ืน้ฐานกฎหมายการอนุรกัษพ์ลงังานที่

เกีย่วขอ้งกบัสถานประกอบการ 

3. พืน้ฐานการคาํนวณการใชพ้ลงังานไฟฟ้าในอุปกรณ์ 

ไฟฟ้า 

10.30 – 10.45 น. BREAK 

10.45 – 12.00 น. 4. ความรูพ้ ืน้ฐานดา้นการอนุรกัษพ์ลงังานเบือ้งตน้ 

5. จติสาํนึกทางดา้นการอนุรกัษพ์ลงังาน 

*** Workshop การคาํนวณการใชพ้ลงังานไฟฟ้าของอุปกรณ์

ไฟฟ้า *** 

12.00 – 13.00 น. BREAK 

13.00 – 14.30 น. การตรวจวดัประสทิธภิาพเครือ่งปรบัอากาศ 

1. ความรูเ้บือ้งตน้ของระบบปรบัอากาศ 

2. พืน้ฐาน Psychrometric Chart 

3. เครือ่งมอืทีใ่ชต้รวจวดั 

4. วธิตีรวจวดัประสทิธภิาพเครือ่งปรบัอากาศ 

14.30 – 14.45 น. BREAK 

14.45 – 16.30 น. 5. Workshop คาํนวณประสทิธภิาพแอร ์

6. วธิกีารเปรยีบเทยีบประสทิธภิาพแอรเ์ก่า/ใหม ่

7. Workshop เทยีบประสทิธภิาพแอรเ์ก่า/ใหม ่

8. Workshop วเิคราะหผ์ลประหยดัจากการเปลีย่นแอร ์

 

วิทยากร 

   คณุชลทศ ประเทืองสขุพงษ์ (สามญัวศิวกรเครือ่งกล (สก.4270)) 

 ผูช้าํนาญการตรวจสอบและรบัรองการจดัการพลงังาน 

 ใบอนุญาต : ผูต้รวจสอบและรบัรองการจดัการพลงังาน (บ.0128/60) 

 
 

ค่าใช้จ่าย  
 

1,500 บาท/ท่าน      (รวมภาษมีลูค่าเพิม่ 7%) 
 

โอนเงนิเขา้บญัช ีธนาคารกรงุเทพ 

ชือ่บญัช ีบจก.ซโีร ่เอน็เนอยี ่เลขทีบ่ญัช ี037-7-13115-6  

จากนัน้สง่สลปิโอนเงนิพรอ้มใบสมคัรมาทีอ่เีมล Admin@zeroenergy.co.th  

 

 

 

 

 

 

 

  

หลกัสตูรท่ี 2 : เทคนิคการประหยดัพลงังานเบือ้งต้น และ การตรวจวดัประสิทธิภาพเคร่ืองปรบัอากาศ 

บริษทั ซีโร่ เอน็เนอย่ี จาํกดั [ZERO ENERGY CO., LTD.] 

359/159 ถ.ประชาอุทศิ แขวงบางมด เขตทุง่คร ุกทม. 10140 

โทร. 02-428-3817, 081-205-0635 

Email : admin@zeroenergy.co.th   Website : www.zeroenergy.co.th 

Best Design 
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ใบสมคัรเข้าอบรม 

 

 

 

รายช่ือผูเ้ข้ารบัการอบรม 

1. ชื่อ-สกุล         เบอรโ์ทร      อเีมล      

รุน่ทีอ่บรม :   รุน่ที ่1 : 23 พ.ค. 62 ณ อาคารสาํนกังานนิคมอุตสาหกรรมนวนคร 

      รุน่ที ่2 : 20 ม.ิย. 62 ณ อาคารสาํนกังานนิคมอุตสาหกรรมบางปะอนิ 

      รุน่ที ่3 : 25 ก.ค. 62 ณ หอ้งประชุม บจก.ศนูยเ์ทคโนโลย ีไฮเทคอยธุยา 

 

2. ชื่อ-สกุล         เบอรโ์ทร      อเีมล      

รุน่ทีอ่บรม :   รุน่ที ่1 : 23 พ.ค. 62 ณ อาคารสาํนกังานนิคมอุตสาหกรรมนวนคร 

      รุน่ที ่2 : 20 ม.ิย. 62 ณ อาคารสาํนกังานนิคมอุตสาหกรรมบางปะอนิ 

      รุน่ที ่3 : 25 ก.ค. 62 ณ หอ้งประชุม บจก.ศนูยเ์ทคโนโลย ีไฮเทคอยธุยา 

 

3. ชื่อ-สกุล         เบอรโ์ทร      อเีมล      

รุน่ทีอ่บรม :   รุน่ที ่1 : 23 พ.ค. 62 ณ อาคารสาํนกังานนิคมอุตสาหกรรมนวนคร 

      รุน่ที ่2 : 20 ม.ิย. 62 ณ อาคารสาํนกังานนิคมอุตสาหกรรมบางปะอนิ 

      รุน่ที ่3 : 25 ก.ค. 62 ณ หอ้งประชุม บจก.ศนูยเ์ทคโนโลย ีไฮเทคอยธุยา 

 

4. ชื่อ-สกุล         เบอรโ์ทร      อเีมล      

รุน่ทีอ่บรม :   รุน่ที ่1 : 23 พ.ค. 62 ณ อาคารสาํนกังานนิคมอุตสาหกรรมนวนคร 

      รุน่ที ่2 : 20 ม.ิย. 62 ณ อาคารสาํนกังานนิคมอุตสาหกรรมบางปะอนิ 

      รุน่ที ่3 : 25 ก.ค. 62 ณ หอ้งประชุม บจก.ศนูยเ์ทคโนโลย ีไฮเทคอยธุยา 

 

5. ชื่อ-สกุล         เบอรโ์ทร      อเีมล      

รุน่ทีอ่บรม :   รุน่ที ่1 : 23 พ.ค. 62 ณ อาคารสาํนกังานนิคมอุตสาหกรรมนวนคร 

      รุน่ที ่2 : 20 ม.ิย. 62 ณ อาคารสาํนกังานนิคมอุตสาหกรรมบางปะอนิ 

      รุน่ที ่3 : 25 ก.ค. 62 ณ หอ้งประชุม บจก.ศนูยเ์ทคโนโลย ีไฮเทคอยธุยา 
 

1,500 บาท/ท่าน      (รวมภาษมีลูค่าเพิม่ 7%) 

 

รวมเป็นจาํนวนเงนิ ................................. บาท 

** หากมกีารหกัภาษ ีณ ทีจ่า่ย 3%  ขอความกรณุานําใบหกัภาษดีงักลา่ว มาใหเ้จา้หน้าทีใ่นวนัอบรม ** 
 

กรณุาโอนเงินเข้าบญัชี ธนาคารกรงุเทพ 

ช่ือบญัชี บจก.ซีโร่ เอน็เนอย่ี เลขท่ีบญัชี 037-7-13115-6  

จากนัน้ส่งสลิปโอนเงินพร้อมใบสมคัรมาท่ีอีเมล Admin@zeroenergy.co.th  

 

ข้อมลูสาํหรบัการออกใบกาํกบัภาษี/ใบเสรจ็รบัเงิน 

ชื่อหน่วยงาน           เลขประจาํตวัผูเ้สยีภาษ ี     

ทีอ่ยู ่                

 

หลกัสตูรท่ี 2 : เทคนิคการประหยดัพลงังานเบือ้งต้น และ การตรวจวดัประสิทธิภาพเคร่ืองปรบัอากาศ 

บริษทั ซีโร่ เอน็เนอย่ี จาํกดั [ZERO ENERGY CO., LTD.] 

359/159 ถ.ประชาอุทศิ แขวงบางมด เขตทุง่คร ุกทม. 10140 

โทร. 02-428-3817, 081-205-0635 

Email : admin@zeroenergy.co.th   Website : www.zeroenergy.co.th 

Best Design 

 Best Saving 

Best Return 


