รายละเอียดหลักสูตร

โครงการพัฒนาบุคลากรดานพลังงานตามกฎหมาย
(คาวาจางที่ปรึกษาพัฒนาบุคลากรเพื่อเปนผูรับผิดชอบดานพลังงานสามัญอาคาร)
ความเปนมาของโครงการ

ตามพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. 2535 (ฉบับแกไขเพิ่มเติม พ.ศ.2550)
กําหนดใหเจาของอาคารควบคุมตองจัดใหมีผูรับผิดชอบดานพลังงานประจําอาคารควบคุมของตนเอง ตาม
คุณสมบั ติและหนาที่ที่กําหนดไวในกฎกระทรวง พร อมกันนี้ไดกําหนดบทลงโทษสํ าหรับเจาของอาคาร
ควบคุมที่ไมปฏิบัติตามกฎกระทรวง ตองระวางโทษปรับไมเกิน 200,000 บาท นั้น
กรมพัฒ นาพลั งงานทดแทนและอนุรั กษพลั งงาน (พพ.) ซึ่ งเป น หน ว ยงานที่มีห น าที่ กํากับ ดู แล
และสงเสริมงานดานการอนุรักษพลังงาน ไดกําหนดใหมีการฝกอบรมหลักสูตรผูรับผิดชอบดานพลังงาน
สามัญ ในอาคารควบคุมขึ้น ในระหวางเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนธันวาคม 2562 ดังนั้น เพื่อใหอาคารของ
ทานซึ่งอยูในขายอาคารควบคุม เนื่องจากมีการติดตั้งหมอแปลงไฟฟารวมทั้งหมดมีขนาดตั้งแต 1,175 kVA
หรือมี การใช พลั งงานทั้ งหมดเที ย บเท า พลั งงานไฟฟาตั้งแต 20 ลานเมกะจู ล ขึ้น ไป มีผูรับ ผิดชอบดา น
พลังงานที่สอดคลองกับ พ.ร.บ. การสงเสริมการอนุรักษพลังงาน และเพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมมีความรู
และความเขาใจเกี่ยวกับศักยภาพการอนุรักษพลังงานของอาคารธุรกิจที่สามารถปฏิบัติใหบรรลุผลไดตาม
เปาหมายแผนการอนุรักษพลังงาน

ระยะเวลาฝกอบรม

ระหวางเดือน พฤษภาคม - ธันวาคม 2562

คุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม

ตองเปนบุคลากรจากอาคารควบคุม มีคุณสมบัติอยางใดอยางหนึ่ง ดังนี้
1.จบการศึกษาระดับ ปวช. ปวท. : สาขาชางไฟฟา, เครื่องกล, ชางยนต, ชางอิเล็กทรอนิกส, ชางกลโลหะ,
ชางกลโรงงาน ประสบการณไมนอยกวา 3 ป
2.จบการศึกษาระดั บ ปวส. : สาขาช างไฟฟา, เครื่องกล, ชางยนต, ชางอิเล็กทรอนิกส, ชางกลโลหะ,
ชางกลโรงงาน ประสบการณไมนอยกวา 1 ป
3.จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป : ดานวิทยาศาสตร วิศวกรรมศาสตร ( สาขาไฟฟา, อุตสาหการ,
เครื่องกล, เคมี, ฟสิกส, อิเล็กทรอนิกส, พลังงาน หรือเทียบเทา )
4.กรณี ที่ ผู ส มั ค รเข า รั บ การฝ ก อบรมได รั บ การแต ง ตั้ ง เป น ผู รั บ ผิ ด ชอบด า นพลั งงานสามั ญอาคารตาม
กฎกระทรวงกําหนดคุณสมบัติ หนาที่ และจํานวนของผูรับผิดชอบดานพลังงาน พ.ศ. 2552 ขอ 2 (1) , 2 (2)
และ 2 (5) สามารถเขารับการฝกอบรมได และตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุใน
งานจางที่ปรึกษากอนดําเนินการฝกอบรม
5.กรณีอาคารควบคุมไมมีบุคลากรที่มีคุณสมบัติตามคุณสมบัติตามขอ 1 - 4 สามารถเสนอรายชื่อผูเขารับ
การฝกอบรมที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากขอ 1 - 4 เขารับการฝกอบรมไดเปนการเฉพาะกิจ โดยผูสมัคร
เขารับการฝกอบรมตองมีประสบการณดานการอนุรักษพลังงานหรือที่เกี่ยวของ อยางนอย 1 ป ทั้งนี้ตอง
ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางที่ปรึกษากอนดําเนินการฝกอบรม
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ระยะเวลาการฝกอบรม 6 วัน
หัวขอฝกอบรม
การอบรมวันที่ 1 :
กฎหมายและความรูพื้นฐานดานการอนุรักษพลังงาน
จํานวน 6 ชั่วโมง
1. พ.ร.บ.การสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ.2535
(แกไขเพิ่มเติม พ.ศ.2550)
2. ระบบการจัดการพลังงาน
3. ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับพลังงานและการใชพลังงาน
ในอาคาร
การอบรมวันที่ 2 :
การตรวจวัดและมาตรการอนุรักษพลังงานของระบบ
ในอาคาร
จํานวน 6 ชั่วโมง
1. เครื่องมือวัดทางไฟฟา
2. ระบบไฟฟากําลัง
3. ระบบแสงสวาง
4. มอเตอรไฟฟา
การอบรมวันที่ 3 และวันที่ 4 :
การตรวจวัดและมาตรการอนุรักษพลังงานของระบบ
ในอาคาร(ตอ)
จํานวน 12 ชั่วโมง
1. เครื่องสูบน้ําและพัดลม
2. เครื่องมือวัดทางความรอน
3. ระบบไอน้ํา
4. ระบบกรอบอาคาร
5. ระบบปรับอากาศและทําความเย็น

การอบรมวันที่ 5 :
การจัดทําเปาหมายและแผนการอนุรักษพลังงานฯ
จํานวน 6 ชั่วโมง
การจัดทํารายงานการจัดการพลังงาน
การอบรมวันที่ 6 :
การทดสอบความรูและประเมินความคิดเห็นโดย
ภาพรวม
จํานวน 6 ชั่วโมง
เกณฑการผานและสําเร็จการฝกอบรม
1. ผูสําเร็จการฝกอบรมที่มีสิทธิรับวุฒิบัตร จะตองเปน
ผูที่เขารับการฝกอบรม และมีระยะเวลาอบรมไมนอย
กวารอยละ 80 ของระยะเวลาการฝกอบรมทั้งหลักสูตร
2. ตองผานการทดสอบไดคะแนนไมนอยกวารอยละ
60 จึงจะถือวาผานเกณฑการทดสอบ และไดรับความ
เห็ นชอบจากกรมพั ฒนาพลั งงานทดแทนและอนุรั กษ
พลังงาน
สิ่งที่ผูสําเร็จการฝกอบรมจะไดรับ
จะได รั บ วุ ฒิ บั ต รเพื่ อ เป น คุ ณ สมบั ติ ใ นการ
แจงแตงตั้งเปนผูรับผิดชอบดานพลังงานประจําอาคาร
ควบคุม

สอบถามและขอรายละเอียดเพิ่มเติม
บริษัท ไบรท แมเนจเมนท คอนซัลติ้ง จํากัด
เลขที่ 40 อาคารสถาบันอีอซี ี ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230
ติดตอผูประสานงาน คุณนรินทรธร นราธนานนท โทร 02-005-1690 ตอ 707 โทรสาร 02-005-1695
E-mail : narinthornn@bright-ce.com
หรือดาวนโหลดใบสมัครไดที่ http://www.bright-ce.com/building62.htm
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