
ก ำหนดกำรอบรม

หลกัสตูร “พฒันำผ ูป้ระเมินภำยนอกโครงกำรลดกำ๊ซเรอืนกระจกภำคสมคัรใจ (T-VER)”

วนัท่ี 9-11 มีนำคม 2563 ณ โรงแรมปทมุวนั ปริ๊นเซส กรงุเทพมหำนคร

วตัถปุระสงค์

• เพื่อใหผู้เ้ขา้รับการฝึกอบรมเขา้ใจในหลักการของขอ้ก าหนด 

ส าหรับการตรวจสอบความใชไ้ด ้(Validation) และการทวนสอบ 

(Verification)ปริมาณก๊าซเรือนกระจกระดบัโครงการ

• เพื่อพัฒนาบคุลากรส าหรับตรวจสอบความใชไ้ดแ้ละทวนสอบ

กา๊ซเรือนกระจกระดบัโครงการ 

• สรา้งอาชพีหนว่ยตรวจรับรองก๊าซเรือนกระจก

09.00-09.05 น.

กลำ่วเปิด

คณุประเสริฐสขุ เพฑูรย์สิทธิชัย 

ผูอ้ ำนวยกำรองค์กำรบริหำรจัดกำรก๊ำซ

เรือนกระจก

องค์กำรบริหำรจัดกำรก๊ำซเรือนกระจก

(องค์กำรมหำชน) : อบก.

กำรรบัรองระบบงำน (Accreditation)

คณุบษุบำ แซล้ิ่ม 

ผูอ้ ำนวยกลุ่มรับรองหน่วยรับรอง

ส ำนักงำนมำตรฐำนผลิตภัณฑอ์ตุสำหกรรม : 

สมอ.

09.05-10.00 น.

• โครงกำรลดกำ๊ซเรอืนกระจกในประเทศไทย

• กำรค ำนวณและกำรวดัปริมำณกำ๊ซเรอืนกระจก

สำขำกำรผลิตและใชพ้ลังงำน อตุสำหกรรม กำรจัดกำร

ของเสีย กำรขนส่ง และสำขำป่ำไมแ้ละกำรเกษตร 

• กำรขึ้นทะเบียนและกำรรบัรองปรมิำณกำ๊ซเรอืนกระจก

โครงกำร T-VER

• ผ ูป้ระเมินภำยนอกส ำหรบัโครงกำรภำคสมคัรใจ

(Validation and Verification Body: VVB)

08.30-09.00 น. ลงทะเบียน
11 มีนำคม 2563 : 9.00 -17.00 น. (หอ้ง Executive 1-2)

10 มีนำคม 2563 : 9.00 -17.00 น. (หอ้ง Executive 1-2)

• บทบำท หนำ้ท่ีควำมรบัผิดชอบของผ ูต้รวจสอบควำมใชไ้ดแ้ละ

ผ ูท้วนสอบ

• ทกัษะเบ้ืองตน้ส ำหรบั ผ ูต้รวจสอบควำมใชไ้ดแ้ละผ ูท้วนสอบ

• แนวทำงกำรตรวจประเมินระบบควบคมุคณุภำพ

• ทกัษะกำรตรวจสอบควำมใชไ้ดแ้ละทวนสอบ

หมายเหต:ุ 

• รับประทานอาหารว่างและเคร่ืองดื่มในหอ้งสัมมนา 

(เวลา 10.30-10.45 น. และ 14.30-14.45 น.)

• รับประทานอาหารกลางวัน เวลา 12.00-13.00 น.

• โปรดน ำคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คมำดว้ย เพื่ อใชใ้นระหวำ่งกำรฝึกอบรม

ขอ้มลูเพ่ิมเติม

Day 1: What’s T-VER

Day 2: To be Professional Validator & Verifier 

9 มีนำคม 2563 : 8.30 -17.00 น. (หอ้ง จำมจรุ ี1)
Day 3: To be Professional Validator & Verifier 

• กระบวนกำรตรวจสอบควำมใชไ้ดแ้ละกำรทวนสอบ

กำ๊ซเรอืนกระจก 

• ฝึกปฏิบติั-กำรจดัท ำรำยงำนผลกำรตรวจสอบ

ควำมใชไ้ดแ้ละกำรทวนสอบปรมิำณกำ๊ซเรอืนกระจก

• ทบทวนควำมเขำ้ใจตลอดหลกัสตูร 

• ประเมินผลกำรฝึกอบรม

ตดิตอ่สอบถามเพิ่มเตมิ: นางสาวจิตตมิา บญุเกดิ

02-141-9845/09-0973-050         อีเมล: jittima@tgo.or.th เว็บไซต:์ http://ghgreduction.tgo.or.th/t-ver/

คณุบษุบำ แซ่ล้ิม คณุประเสริฐสขุ เพฑูรย์สิทธิชัย

คณุจักรพงษ์ แยม้ย้ิม

คณุปรำณี หนูทองแกว้

คณุจิตติมำ บญุเกดิ

คณุอภิสิทธ์ิ เสนำวงค์

คณุธรรมนูญ เตชะนำ

คณุโอภำส จำรุรัตน์



รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม

1. หนว่ยงานราชการ รฐัวิสาหกิจ มลูนธิิ และสถาบนัการศึกษาของรฐั: ไมม่ีคา่ใชจ้่าย

2. หน่วยงานภาคเอกชน และอ่ืนๆ : ค่าธรรมเนียมการอบรมหลักสตูร “พัฒนาผูป้ระเมินภายนอก

โครงการลดกา๊ซเรือนกระจกภาคสมคัรใจ (T-VER)” อตัราคา่ธรรมเนยีม 6,000 บาท/คน 

กำรช ำระค่ำธรรมเนียมกำรฝึกอบรม

ช าระคา่ธรรมเนียมผ่านเคานเ์ตอรธ์นาคารกรงุไทย ชื่อบัญชี “องคก์ำรบริหำรจดักำรก๊ำซเรือน

กระจก” โดยใชแ้บบฟอรม์การช าระเงนิท่ีแนบมาดว้ย สามารถช าระเป็นเงนิสดหรือแคชเชียรเ์ช็คเท่านัน้

ส่งหลักฐานการช าระเงิน/โอนเงิน ไปยัง นำงสำวสโรชำ ฉัตรจันทร์ โทรสำรหมำยเลข 

0 2143 8404 หรือทำงอีเมล sarocha@tgo.or.th ทั้งนี้โปรดระบชุื่อ บคุคล/บริษทั และท่ีอยู่ เพ่ือการ

ออกใบเสร็จรับเงิน โปรดช าระเงิน/โอนเงินเต็มจ านวน ไม่สามารถหักภาษี ณ ท่ีจ่ายหรือหักค่าธรรมเนียม

การใหบ้ริการของธนาคารจากคา่ธรรมเนยีมการฝึกอบรมได้

โปรดช าระเงนิคา่ธรรมเนยีมการฝึกอบรม ภำยในวนัท่ีพธุท่ี 4 มีนำคม 2563

กำรอบรม (9-11 มีนำคม 2563)

วันที่ 9 มีนาคม 2563 ณ หอ้งจามจรีุ โรงแรมปทมุวัน ปร๊ินเซส กรงุเทพฯ

วันที่ 10-11 มีนาคม 2563 ณ Executive 1-2 โรงแรมปทมุวัน ปร๊ินเซส กรงุเทพฯ

อบก. ไมส่นบัสนนุคา่ใชจ้่ายส าหรบัการเดินทางและที่พกั

รำยละเอียดกำรเดินทำง



ก ำหนดกำรอบรม (ภำคปฏิบติัพลงังำนและกำรจดักำรของเสีย)

หลกัสตูร “พฒันำผ ูป้ระเมินภำยนอกโครงกำรลดกำ๊ซเรอืนกระจกภำคสมคัรใจ (T-VER)”

(ภำคปฏิบติัส ำหรบักำรตรวจสอบควำมใชไ้ดแ้ละกำรทวนสอบโครงกำรดำ้นพลงังำนและกำรจดักำรของเสีย)

วนัท่ี 16-17 มีนำคม 2563 ณ บรษิทั เอ็นแมก๊ซ ์ไบโอแกส๊ วนั จ ำกดั

และ โรงแรม วำสิฏฐี ซิต้ี โฮเทล จงัหวดัสพุรรณบรุี

07.00-09.00 น.
ออกเดินทางไปยงัพ้ืนท่ีโครงการฯ

บริษทั เอ็นแม๊กซ ์ไบโอแก๊ส วนั จ ากดั 

วนัจนัทรท่ี์ 16 มีนำคม 2563 วนัองัคำรท่ี 17 มีนำคม 2563

ณ โรงแรม วาสฏิฐี ซิต้ี โฮเทล จังหวดัสพุรรณบรีุ

ติดต่อสอบถำมเพ่ิมเติม: นำงสำวจิตติมำ บญุเกิด  02-141-9845/ 09-0973-0509

อีเมล: jittima@tgo.or.th เว็บไซต:์ http://ghgreduction.tgo.or.th/t-ver/

- บรรยำยสรปุขอ้มลูโครงกำรฯ 

- เยี่ยมชมพ้ืนท่ีขอบเขตโครงกำร 

เทคโนโลยี อปุกรณห์ลกั และขอ้มลู

ทำงกำยภำพ

โดย ผูพั้ฒนำโครงกำร

09.00-11.30 น. 

เดินทางไป โรงแรม วาสฏิฐี ซิต้ี โฮเทล 

จังหวดัสพุรรณบรีุ
11.30-12.30 น.

ฝึกปฏิบติักำรตรวจสอบควำมใชไ้ด้

(Validation) โครงกำร T-VER

- นำยโอภำส จำรุรัตน์/วทิยำกร

-ผูพั้ฒนำโครงกำร/ใหข้อ้มูลโครงกำร

13.30-15.30 น.

ฝึกปฏิบติักำรทวนสอบ (Verification)

ปรมิำณกำ๊ซเรอืนกระจก

- นำยโอภำส จำรุรัตน์/วทิยำกร

-ผูพั้ฒนำโครงกำร/ใหข้อ้มูลโครงกำร

15.30-17.00 น.

ลงทะเบียน

ประมวลผลกำรตรวจสอบควำมใชไ้ด ้

กำรทวนสอบ และกำรจดัเตรยีม

รำยงำนผลกำรตรวจ

นำยโอภำส จำรุรัตน์ /วทิยำกร

09.00-11.00 น.

ประเ มินผลกำรฝึกอบรมตลอด

หลกัสตูร
13.00-15.00 น.

สรปุผลกำรปฏิบติังำน และน ำเสนอ

ผ ูพ้ฒันำโครงกำร 

นำยโอภำส จำรุรัตน์ /วทิยำกร

11.00-12.00 น.

รบัประทานอาหารกลางวนั12.30-13.30 น.

06.30 - 7.00 น.
ลงทะเบียน ณ ประต ู1 (ทิศตะวนัออก)

อาคารรฐัประศาสนภกัดี

ศนูยร์าชการฯ (อาคาร B)

รบัประทานอาหารกลางวนั12.00-13.00 น.

หมายเหต:ุ 

• รับประทานอาหารว่างและเคร่ืองดืม่ในหอ้งสมัมนา 

(เวลา 10.30-10.45 น. และ 14.30-14.45 น.)

• รับประทานอาหารกลางวนั เวลา 12.30-13.30 น.

• โปรดน ำคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คมำดว้ย เพื่ อใชใ้นระหว่ำง

กำรฝึกอบรม

วนัจนัทรท่ี์ 16 มีนำคม 2563 เวลำ 7.00 น. พรอ้มกนัท่ีศนูยร์ำชกำรแจง้วฒันะฯ อำคำร B

เพื่อออกเดนิทางไปยงับริษทั เอ็นแมก๊ซ ์ไบโอแกส๊ วนั จ ากดั (จังหวัดกาญจนบรีุ) 

08.30 - 9.00 น.

เดินทำงกลบั ศนูยร์ำชกำรแจง้วฒันะฯ 

อำคำร B
15.00 น.

mailto:jittima@tgo.or.th


ขอ้มลูโครงกำรเบ้ืองตน้ (ภำคปฏิบติัดำ้นพลงังำนและกำรจดักำรของเสีย)

ช่ือโครงกำร โครงการผลติพลงังานไฟฟ้าจากกา๊ซชวีภาพ

เจำ้ของโครงกำร บริษทั เอ็นแมก๊ซ ์ไบโอแกส๊ วนั จ ากดั 

ผ ูพ้ฒันำโครงกำร บริษทั เอ็นแมก๊ซ ์ไบโอแกส๊ วนั จ ากดั 

สถำนท่ีตัง้ เลขที่ 2 หมูท่ี่ 11 ต าบลเลาขวญั อ าเภอเลาขวญั จงัหวดักาญจนบรีุ

พิกดั 14.624209, 99.730658

กำรเดินทำง

1. เดินทำงไปโครงกำรพรอ้มกบั อบก. โดยรถต ู ้10 ท่ีนัง่

- เวลา 06.30-07.00 น. ลงทะเบียน ณ ประต ู1(ทิศตะวนัออก) ศนูยร์าชการฯ อาคาร B 

- เวลา 07.00 น. ออกเดนิทาง

หมำยเหตุ: สำมำรถน ำรถสว่นตัวมำจอดไวท้ี่ อำคำรจอดรถศูนย์รำชกำรแจง้วฒันะฯ อำคำร B ได ้

***ส ำหรับผูท้ี่ จะเดนิทำงไปดว้ยตนเอง โปรดแจง้ชื่ อ-นำมสกุล ย่ีหอ้รถ และเลขทะเบียน

ไปยังนำงสำวจิตติมำ บุญเกิด

2. กำรแต่งกำย

- แตง่กายสภุาพ กางเกงขายาว รองเทา้หุม้สน้หรือรองเทา้ผา้ใบทัง้หญิงและชาย

3. อ่ืนๆ

- หากมที่านใดจ าเป็นตอ้งทานอาหารพิเศษ กรณุาแจง้เจา้หนา้ท่ี อบก.

- ผูท้ี่มโีรคประจ าตวั โปรดน ายาไปดว้ย และโปรดแจง้เจา้หนา้ท่ี อบก.

เจำ้หนำ้ท่ี อบก. ท่ีรว่มเดินทำง

1. นายจกัรพงษ์ แยม้ยิ้ม (จกัร) Mobile: 08-6732-5460 e-mail: jakgrapong@tgo.or.th

2. นางสาวจิตตมิา บญุเกิด (ทราย) Mobile: 09-0973-0509 e-mail: jittima@tgo.or.th

1. แผนที่ศนูยร์าชการเฉลมิพระเกียรตฯิ แจง้วฒันะ 

และจดุนดัพบเพื่อขึน้รถตู ้วนัที่ 16 มนีาคม 2563 เวลา 7.00 น.

มีท่ีจอดรถ สามารถจอดคา้งคืนได้

แนะน าจอดอาคารจอดรถ ชัน้ 4 และ 5

2. แผนที่การเดนิทางไปพื้นที่โครงการ

จดุนดัพบ ประต ู1

ทิศตะวนัออก อำคำร B

กำรเดินทำง (ภำคปฏิบติัดำ้นพลงังำนและกำรจดักำรของเสีย)

วันท่ี 16-17 มีนาคม 2563 ณ บริษทั เอ็นแมก๊ซ ์ไบโอแกส๊ วัน จ ากดั 

และ โรงแรมวาสิฏฐ ีซิตี ้โฮเทล จงัหวัดสพุรรณบรีุ

อบก. สนบัสนนุค่ำใชจ่้ำย ดงัน้ี (เท่ำนัน้)

1. การเดนิทางจากศนูยร์าชการแจง้วฒันะฯ อาคาร B กรงุเทพมหานคร ไปยงัพื้นทีโครงการ 

ณ บริษทั เอ็นแมก๊ซ ์ไบโอแกส๊ วนั จ ากดั โดยรถตู ้10 ที่นัง่

2. ค่าที่พกัคืนวนัที่ 16 มนีาคม 2563 ณ โรงแรมวาสฏิฐ ีซิตี ้โฮเทล จงัหวดัสพุรรณบรีุ       

1.

2.



วนัศกุรท่ี์ 20 มีนำคม 2562

ณ ชวำลนั รสีอรท์ จงัหวดันครปฐม

ติดต่อสอบถำมเพ่ิมเติม: นำงสำวจิตติมำ บญุเกิด  

02-141-9845/09-0973-0509

อีเมล: jittima@tgo.or.th

เว็บไซต:์ http://ghgreduction.tgo.or.th/t-ver/

ลงทะเบียน ณ ประต ู1(ทิศตะวนัออก)

อาคารรฐัประศาสนภกัดี

ศนูยร์าชการฯ (อาคาร B)

06.30–07.00 น.

ฝึกปฏิบติักำรตรวจสอบควำมใชไ้ด้

(Validation) โครงกำร T-VER

- นำยโอภำส จำรุรัตน์/วทิยำกร

- ผูช้ว่ยศำสตรำจำรย์ ดร.พสธุำ สนุทรหำ้ว/

ใหข้อ้มูลโครงกำร

13.00-15.30 น.

ฝึกปฏิบติักำรทวนสอบ (Verification)

ปรมิำณกำ๊ซเรอืนกระจก

- นำยโอภำส จำรุรัตน์/วทิยำกร

- ผูช้ว่ยศำสตรำจำรย์ ดร.พสธุำ สนุทรหำ้ว/

ใหข้อ้มูลโครงกำร

15.30-17.00 น.

ลงทะเบียน

ประมวลผลกำรตรวจสอบควำมใชไ้ด ้

กำรทวนสอบ และกำรจดัเตรยีม

รำยงำนผลกำรตรวจ

นำยโอภำส จำรุรัตน์ /วทิยำกร

09.00-11.00 น.

ประเ มินผลกำรฝึกอบรมตลอด

หลกัสตูร
13.00-14.30 น.

สรปุผลกำรปฏิบติังำน และน ำเสนอ

ผ ูพ้ฒันำโครงกำร 

นำยโอภำส จำรุรัตน์ /วทิยำกร

11.00-12.00 น.

10.00-12.00 น.

รบัประทานอาหารกลางวนั12.00-13.00 น.

หมายเหต:ุ 

• รับประทานอาหารว่างและเคร่ืองดืม่ในหอ้งสมัมนา 

(เวลา 10.30-10.45 น. และ 14.30-14.45 น.)

• รับประทานอาหารกลางวนั เวลา 12.00-13.00 น.

• โปรดน ำคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คมำดว้ย เพื่ อใชใ้นระหวำ่ง

กำรฝึกอบรม

วนัพฤหสับดีท่ี 19 มีนำคม 2563 เวลำ 7.00 น. พรอ้มกนัท่ีศนูยร์ำชกำรแจง้วฒันะฯ อำคำร B

ออกเดินทางไปยงั พ้ืนท่ีโครงการฯ ณ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์วิทยาเขตก าแพงแสน 

08.30 - 9.00 น.

ก ำหนดกำรอบรม (ภำคปฏิบติัดำ้นป่ำไมแ้ละพ้ืนท่ีสีเขียว)

หลกัสตูร “พฒันำผ ูป้ระเมินภำยนอกโครงกำรลดกำ๊ซเรอืนกระจกภำคสมคัรใจ (T-VER)”

(ภำคปฏิบติัส ำหรบักำรตรวจสอบควำมใชไ้ดแ้ละกำรทวนสอบโครงกำรดำ้นป่ำไมแ้ละพ้ืนท่ีสีเขียว)

วนัท่ี 19-20 มีนำคม 2563 ณ มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร ์วิทยำเขตก ำแพงแสน 

และชวำลนั รสีอรท์ จงัหวดันครปฐม

วนัพฤหสับดีท่ี 19 มีนำคม 2563 

- บรรยำยสรปุขอ้มลูโครงกำรฯ 

- เยี่ยมชมพ้ืนท่ีขอบเขตโครงกำร และ

ขอ้มลูทำงกำยภำพ

- นำยโอภำส จำรุรัตน์/วทิยำกร

- ผูช้ว่ยศำสตรำจำรย์ ดร.พสธุำ สนุทรหำ้ว/

ใหข้อ้มูลโครงกำร

รบัประทานอาหารกลางวนั12.00-13.00 น.
เดินทางกลบั ศนูยร์าชการแจง้วฒันะฯ

อาคารบี

13.00-14.30 น.

07.00-09.30 น.

เดินทางไปพ้ืนท่ีโครงการ ฯ

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์

วทิยาเขตก าแพงแสน จ.นครปฐม

09.30-10.00 น.

กลำ่วตอ้นรบัและเปิดกำรอบรม

รองอธิการบดี 

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์

วทิยาเขตก าแพงแสน

mailto:jittima@tgo.or.th


ขอ้มลูโครงกำรเบ้ืองตน้ (ภำคปฏิบติัดำ้นป่ำไมแ้ละพ้ืนท่ีสีเขียว)

ช่ือโครงกำร มหาวิทยาลยัสเีขยีวเชงินเิวศ (KU Eco Green Campus)

เจำ้ของโครงกำร/ผ ูพ้ฒันำโครงกำร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

สถำนท่ีตัง้ ต าบลก าแพงแสน อ าเภอก าแพงแสน จงัหวดันครปฐม 

พิกดัโครงกำร 14.023705, 99.974914

กำรเดินทำง

1. เดินทำงไปโครงกำรพรอ้มกบัเจำ้หนำ้ท่ี อบก.

- เวลา 06.30 -07.00 น. ลงทะเบียนขึน้รถตูท้ี่ ประต ู1 (ทิศตะวนัออก) อาคาร B ศนูยร์าชการฯ แจง้วฒันะ

- เวลา 07.00 น. เดนิทางไปมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์วิทยาเขตก าแพงแสน

2. เดินทำงไปดว้ยตนเอง

- เวลา 09.30 น. ลงทะเบียน ณ อาคารชชูาตกิ าภ ูมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์วิทยาเขตก าแพงแสน 

***ส าหรับผูท้ี่จะเดนิทางไปดว้ยตนเอง โปรดแจง้ชือ่-นามสกลุ ยี่หอ้รถ และเลขทะเบียน ไปยงันางสาวจิตตมิา บญุเกิด 

3. กำรแต่งกำย

- แตง่กายสภุาพ รองเทา้หุม้สน้/รองเทา้ผา้ใบ ทัง้หญิงและชาย

- กรณุาเตรียมอปุกรณป้์องกนัแสงแดด (ส าหรับลงพื้นที่โครงการ)

4. อ่ืนฯ

- หากมที่านใดจ าเป็นตอ้งทานอาหารพิเศษ กรณุาแจง้เจา้หนา้ท่ี อบก.

- ผูท้ี่มโีรคประจ าตวัโปรดน ายาไปดว้ยและโปรดแจง้เจา้หนา้ท่ี อบก.

เจำ้หนำ้ท่ี อบก. ท่ีรว่มเดินทำง

1. นายจกัรพงษ์ แยม้ยิ้ม (จกัร) Mobile: 08-6732-5460 e-mail: jakgrapong@tgo.or.th

2. นายอภสิทิธิ์ เสนาวงค ์(โตง้) Mobile: 081-875 -9461 e-mail: abhisit.s@tgo.or.th

3. นางสาวจิตตมิา บญุเกิด (ทราย) Mobile: 09-0973-0509 e-mail: jittima@tgo.or.th

1. แผนที่ศนูยร์าชการเฉลมิพระเกียรตฯิ 

แจง้วฒันะ และจดุนดัพบเพื่อขึน้รถตู ้อบก. 

วนัที่ 19 ม.ีค. 63 เวลา 7.00 น.

มีท่ีจอดรถ สามารถจอดคา้งคืนได้

แนะน าจอดอาคารจอดรถ ชัน้ 4 และ 5

2. แผนที่การเดนิทางไปมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์

วิทยาเขตก าแพงแสน

วนัที่ 20 ม.ีค. 63 เวลา 9.30 น.

จดุนดัพบ ประต ู1

ทิศตะวนัออก อำคำร

B

ถนนมำลยัแมน


