
  

 

 
 

                                                                            

                                                                               
 

ที่ อว 7015/1162      ส ำนักบริหำรงำนวิจัยและนวัตกรรมพระจอมเกล้ำลำดกระบัง 
       1 ซอยฉลองกรุง 1 ถนนฉลองกรุง  เขตลำดกระบัง           
         กรุงเทพฯ  10520    
                                         22 สิงหำคม 2562 

เรื่อง  ขอเชิญเข้ำร่วมอบรม เรื่อง “กำรตรวจประเมินประสิทธิภำพระบบไอน  ำส ำหรับโรงงำนขนำดกลำงและขนำดย่อม 
(Boiler Efficiency for SMEs)” 

เรียน  กรรมกำรบริหำร / ผู้บริหำร / ผู้จัดกำรโรงงำน / เจ้ำของกิจกำร 
สิ่งที่แนบมำด้วย   (1) ก ำหนดกำรสัมมนำ 1 ฉบับ 
    (2) แบบตอบรับกำรเข้ำร่วมกำรอบรม 

 ด้วยสถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง ได้รับมอบหมำยจำก กรมโรงงำนอุตสำหกรรม 
กระทรวงอุตสำหกรรม ให้เป็นที่ปรึกษำในกำรด ำเนินโครงกำร “โครงกำรพัฒนำประสิทธิภำพหม้อไอน  ำส ำหรับโรงงำนขนำด
กลำงและขนำดย่อม (Boiler Efficiency for SMEs)” ภำยใต้เงินกองทุนเพ่ือส่งเสริมกำรอนุรักษ์พลังงำน ปีงบประมำณ       
พ.ศ. 2562 โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนำบุคลำกรที่ปฏิบัติงำนด้ำนระบบไอน  ำ ให้มีกำรเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ
เทคนิคกำรอนุรักษ์พลังงำนในระบบไอน  ำได้อย่ำงถูกต้องและส่งเสริมให้เกิดกำรใช้พลังงำนในระบบไอน  ำอย่ำงมีประสิทธิภำพ
สูงสุด อันจะเป็นประโยชน์ในกำรประกอบกิจกำร ซึ่งกำรด ำเนินงำนในโครงกำรดังกล่ำวจะต้องมีกำรจัดอบรมด้ำน กำรตรวจ
ประเมินประสิทธิภำพระบบไอน  ำส ำหรับโรงงำนขนำดกลำงและขนำดย่อม ให้กับโรงงำนที่เข้ำร่วมโครงกำรหรือผู้ที่สนใจ  

เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่ำว ทำงสถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง จึงได้จัดกำร
ฝึกอบรมถ่ำยทอดควำมรู้ให้แก่ผู้ประกอบกำร ผู้ดูแลระบบไอน  ำ วิศวกร หรือผู้ที่สนใจ เพ่ือพัฒนำและเสริมสร้ำงควำมรู้ควำม
เข้ำใจเกี่ยวกับเทคนิคกำรอนุรักษ์พลังงำนในระบบไอน  ำได้อย่ำงถูกต้อง โดยในหลักสูตรกำรฝึกอบรม จะประกอบไปด้วยกำร
อบรมภำคทฤษฎี และกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร เพ่ือให้ผู้เข้ำอบรมสำมำรถเลือกใช้งำน ปรับแต่ง บ ำรุงรักษำ ควบคุมและ
ด ำเนินกำรอนุรักษ์พลังงำนในระบบไอน  ำ ได้อย่ำงมปีระสิทธิภำพ โดยมีกำรอบรมแบ่งเป็น 2 รอบ ดังนี  

 รอบที่ 1 วันที่ 24 - 27 กันยำยน 2562 ณ ห้องบ ำรุงเมือง โรงแรมเดอะ ทวิน ทำวเวอร์ กรุงเทพฯ  
 รอบที่ 2 วันที่ 8 - 11 ตุลำคม 2562 ณ ห้องมรกต โรงแรมไดมอนด์ พลำซ่ำ จ.สุรำษฎร์ธำนี   
ในกำรนี สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง จึงขอประชำสัมพันธ์มำยังหน่วยงำนของ

ท่ำนพร้อมเรียนเชิญเข้ำร่วมกำรอบรมดังกล่ำว โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทั งนี สำมำรถแจ้งควำมประสงค์มำในแบบตอบรับเข้ำร่วม
อบรม โดยส่งเอกสำรมำที่อีเมล araya.miew@hotmail.com หรือสอบถำมรำยละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่คุณอำรยำ กล้ำหำญ 
โทรศัพท์หมำยเลข 02-470-9658 หรือ 081-554-8505 ในวันและเวลำรำชกำร 

จึงเรียนมำเพ่ือพิจำรณำส่งบุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำนเข้ำร่วมงำนอบรมในรอบดังกล่ำว และขอขอบคุณมำ ณ 
โอกำสนี  

  ขอแสดงควำมนับถือ 

                                                                                                           
 
                                (รศ.ดร. จำรุวัตร เจริญสุข) 
                                 ผู้จัดกำรโครงกำร 
                   สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง 
  

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

            

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพหม้อไอน ้าส้าหรับโรงงานขนาดกลางและขนาดย่อม  
(Boiler Efficiency for SMEs)  

(ภายใต้งบประมาณกองทุนเพือ่ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ 2562) 

ก้าหนดการอบรม 
“การตรวจประเมินประสิทธิภาพระบบไอน ้าส้าหรับส้าหรับโรงงานขนาดกลางและขนาดย่อม 

(Boiler Efficiency for SMEs)” 

อบรมทฤษฎีวันที่ 1  
เวลำ 08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน 
เวลำ 09.00 - 09.20 น. กล่ำวเปิดกำรอบรมโดยผู้แทนจำกกรมโรงงำนอุตสำหกรรม 
เวลำ 09.20 - 09.35 น. ทดสอบควำมรู้เบื องต้นเก่ียวกับระบบไอน  ำ 
เวลำ 09.35 - 10.30 น. “ควำมรู้พื นฐำนเก่ียวกับระบบไอน  ำ 4 ส่วน” (รศ.ดร.จำรุวัฒน์ เจริญสุข) 
เวลำ 10.30 - 10.45 น. พักรับประทำนอำหำรว่ำง 
เวลำ 10.45 - 12.00 น. “กำรประเมินระบบไอน  ำด้วย Steam system scoping tool (SSST)”(รศ.ดร.จำรุวัฒน์ เจริญสุข) 
เวลำ 12.00 - 13.00 น. พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน 
เวลำ 13.00 - 14.30 น. “ระบบผลิตไอน  ำ: กำรตรวจวัดประสิทธิภำพหม้อน  ำ” (ดร.วสันต์ โยคเสนะกุล) 
เวลำ 14.30 - 14.45 น. พักรับประทำนอำหำรว่ำง 
เวลำ 14.45 - 16.30 น. “ระบบผลิตไอน  ำ: มำตรกำรในกำรปรับปรงุในระบบผลิตไอน  ำ” (ดร.วสันต์ โยคเสนะกุล) 

อบรมทฤษฎีวันที่ 2  
เวลำ 08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน 
เวลำ 09.00 - 10.30 น. “ระบบส่งจ่ำยไอน  ำ และ มำตรกำรในกำรปรับปรุงระบบส่งจ่ำยไอน  ำ” (ดร.ภรณ์เพ็ญ ลภิรัตนำกูล) 
เวลำ 10.30 - 10.45 น. พักรับประทำนอำหำรว่ำง 
เวลำ 10.45 - 12.00 น. “ระบบใช้ไอน  ำ และ มำตรกำรในกำรปรับปรงุในระบบใชไ้อน  ำ” (ดร.ภรณ์เพ็ญ ลภิรัตนำกูล) 
เวลำ 12.00 - 13.00 น. พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน 
เวลำ 13.00 - 14.30 น. “ระบบน ำควำมร้อนกลับ และ มำตรกำรในกำรปรับปรงุในระบบน ำควำมร้อนกลับ” 

(ดร.วสันต์ โยคเสนะกุล) 
เวลำ 14.30 - 14.45 น. พักรับประทำนอำหำรว่ำง 
เวลำ 14.45 - 16.30 น. กรณีศึกษำ และ กำรถำม – ตอบค ำถำม (ดร.วสันต์ โยคเสนะกุล) 

  
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 
 
 
 

           

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพหม้อไอน ้าส้าหรับโรงงานขนาดกลางและขนาดย่อม  
(Boiler Efficiency for SMEs)  

(ภายใต้งบประมาณกองทุนเพือ่ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ 2562) 

ก้าหนดการอบรม 
“การตรวจประเมินประสิทธิภาพระบบไอน ้าส้าหรับส้าหรับโรงงานขนาดกลางและขนาดย่อม 

(Boiler Efficiency for SMEs)” 
 
อบรมปฏิบัติ วันที่ 1  
เวลำ 08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน 
เวลำ 09.00 - 10.30 น. อบรมในหัวข้อ “กำรใช้เครื่องมือตรวจวัดด้ำนระบบไอน  ำ” (ดร.วสันต์ โยคเสนะกุล และทีมงำน) 
เวลำ 10.30 - 10.45 น. พักรับประทำนอำหำรว่ำง 
เวลำ 10.45 - 12.00 น. อบรมในหัวข้อ “วิธีกำรตรวจวัดและเก็บข้อมูล” (1) 
 กลุ่มที่ 1 : กำรตรวจวัดก๊ำซไอเสียจำกกำรเผำไหม้ 
 กลุ่มที่ 2 : กำรตรวจวัดคุณภำพน  ำ และกำรตรวจกับดักไอน  ำ  
 กลุ่มที่ 3 : กำรตรวจวัดกำรสูญเสียควำมร้อนที่ผนังหม้อน  ำ 
เวลำ 12.00 - 13.00 น. พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน 
เวลำ 13.00 - 14.30 น. (ต่อ) อบรมในหัวข้อ “วิธีกำรตรวจวัดและเก็บข้อมูล” (2) 
 กลุ่มที่ 1 : กำรตรวจวัดคุณภำพน  ำ และกำรตรวจกับดักไอน  ำ  
 กลุ่มที่ 2 : กำรตรวจวัดกำรสูญเสียควำมร้อนที่ผนังหม้อน  ำ 
 กลุ่มที่ 3 : กำรตรวจวัดก๊ำซไอเสียจำกกำรเผำไหม้ 
เวลำ 14.30 - 14.45 น. พักรับประทำนอำหำรว่ำง 
เวลำ 14.45 - 16.30 น. (ต่อ) อบรมในหัวข้อ “วิธีกำรตรวจวัดและเก็บข้อมูล” (3) 
 กลุ่มที่ 1 : กำรตรวจวัดกำรสูญเสียควำมร้อนที่ผนังหม้อน  ำ 
 กลุ่มที่ 2 : กำรตรวจวัดก๊ำซไอเสียจำกกำรเผำไหม้ 
 กลุ่มที่ 3 : กำรตรวจวัดคุณภำพน  ำ และกำรตรวจกับดักไอน  ำ  

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

           

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพหม้อไอน ้าส้าหรับโรงงานขนาดกลางและขนาดย่อม  
(Boiler Efficiency for SMEs)  

(ภายใต้งบประมาณกองทุนเพือ่ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ 2562) 

ก้าหนดการอบรม 
“การตรวจประเมินประสิทธิภาพระบบไอน ้าส้าหรับส้าหรับโรงงานขนาดกลางและขนาดย่อม 

(Boiler Efficiency for SMEs)” 
 
อบรมปฏิบัติ วันที่ 2  
เวลำ 08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน 
เวลำ 09.00 - 10.30 น. กำรค ำนวณที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลกำรตรวจวัด (ดร.วสันต์ โยคเสนะกุล และทีมงำน) 
เวลำ 10.30 - 10.45 น. พักรับประทำนอำหำรว่ำง 
เวลำ 10.45 - 12.00 น. กำรน ำเสนอผลกำรตรวจวัดของแต่ละกลุ่ม 
เวลำ 12.00 - 13.00 น. พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน 
เวลำ 13.00 - 14.30 น. กำรวิเครำะห์ข้อมูลที่ตรวจวัดมำได้ของแต่ละกลุ่ม 
เวลำ 14.30 - 14.45 น. พักรับประทำนอำหำรว่ำง 
เวลำ 14.45 - 16.00 น. สรุปผลและถำมตอบปัญหำหรือข้อสงสัย 
เวลำ 16.00 - 16.30 น. ทดสอบควำมรู้หลังกำรอบรม 
 
 

**ก ำหนดกำรอำจมีกำรเปล่ียนแปลงตำมควำมเหมำะสม** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

            

แบบตอบรับการเข้าร่วมการอบรม 
“การตรวจประเมินประสิทธิภาพระบบไอน ้าส้าหรับส้าหรับโรงงานขนาดกลางและขนาดย่อม 

(Boiler efficiency for SMEs)” 
โดย กรมโรงงานอุตสาหกรรม ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

************************************************************************************ 

ช่ือบริษัท ................................................................................................................................................................. 
ท่ีอยู่ ......................................................................................................................................................................... 
ช่ือผู้ประสำนงำน (นำย/นำงสำว/นำง) .................................................................................................................... 
ต ำแหน่ง ............................................ โทรศัพท์ ....................................... อีเมล .................................................... 
 

ยินดีส่งบุคลากรในหน่วยงานเข้าร่วมงานอบรม ดังรายชื่อต่อไปนี  

 รอบที่ 1 วันที่ 24 - 27 กันยายน 2562 ณ ห้องบ้ารุงเมือง โรงแรมเดอะ ทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ 

 รอบที่ 2 วันที่ 8 - 11 ตุลาคม 2562 ณ ห้องมรกต โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า จ.สุราษฎร์ธานี  

การเดินทางอบรมภาคปฏิบัติ 

 เดินทางไปเองโดยรถส่วนตัว 

 เดินทางพร้อมรถที่โครงการจัดให้ (ขึ นรถที่โรงแรมจัดอบรม) 
 

1. ช่ือ (นำย/นำงสำว/นำง)......................................................นำมสกุล.................................................................. 
ต ำแหน่ง ............................................ โทรศัพท์ ....................................... อีเมล .................................................... 

2. ช่ือ (นำย/นำงสำว/นำง) ......................................................นำมสกุล.................................................................. 
ต ำแหน่ง ............................................ โทรศัพท์ ....................................... อีเมล .................................................... 

3. ช่ือ (นำย/นำงสำว/นำง) ......................................................นำมสกุล.................................................................. 
ต ำแหน่ง ............................................ โทรศัพท์ ....................................... อีเมล .................................................... 

4. ช่ือ (นำย/นำงสำว/นำง).......................................................นำมสกุล.................................................................. 
ต ำแหน่ง ............................................ โทรศัพท์ ....................................... อีเมล .................................................... 
 
ท่ำนสำมำรถแจ้งควำมประสงค์ในแบบตอบรับกลับมำได้ที่โทรสำรหมำยเลข 02-470- 9109 
หรืออีเมล araya.miew@hotmail.com  ภำยในศุกร์ที่ 20 กนัยำยน 2562 (รอบที่ 1) และภำยในวันศุกร์ที่ 4 ตุลำคม 2562 (รอบที่ 2)  
สอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณอำรยำ กล้ำหำญ โทรศพัท์หมำยเลข 02-470-9658 หรือ 081-554-8505 ในวันและเวลำรำชกำร 


