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๑. หลักการและเหตุผล 

องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (องคการมหาชน) หรือ อบก. ไดพัฒนาโครงการลดกาซเรือนกระจก

ภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (Thailand Voluntary Emission Reduction Program) หรือ 

โครงการ T-VER ซ่ึงเปนโครงการท่ีสงเสริมใหทุกภาคสวนดําเนินกิจกรรมลดกาซเรือนกระจกดวยความสมัคร

ใจ ซ่ึงการพัฒนาโครงการตองผานข้ันตอนการตรวจสอบความใชได (Validation) การทวนสอบ (Verification) 

โดยนิติบุคคลท่ี 3 ซ่ึงไมมีสวนไดสวนเสียกับการพัฒนาโครงการหรือท่ีเรียกวา “ผูประเมินภายนอกสําหรับ

โครงการภาคสมัครใจ (Validation and Verification Body)” อบก.จึงไดจัดทําหลักสูตร “การพัฒนาผู

ประเมินภายนอกสําหรับโครงการภาคสมัครใจ (T-VER)” ข้ึนเพ่ือเพ่ิมทักษะการตรวจสอบความใชไดและการ

ทวนสอบใหกับบุคลากรของหนวยงานผูประเมินภายนอกฯ ท่ีมีความประสงคจะทําหนาท่ีเปนผูตรวจสอบ

ความใชไดและผูทวนสอบ โดยหลักสูตรการอบรมแบงออกเปน 2 กลุมดังนี้ 

1) การพัฒนาผูประเมินภายนอกสําหรับโครงการภาคสมัครใจ (T-VER) สําหรับโครงการท่ัวไป 

เหมาะสําหรับบุคลากรท่ีประสงคจะข้ึนทําหนาท่ีเปนเปนผูตรวจสอบความใชไดและผูทวนสอบโครงการ 

T-VER ประเภทโครงการดานพลังงาน การจัดการของเสีย และการขนสง  

2) การพัฒนาผูประเมินภายนอกสําหรับโครงการภาคสมัครใจ (T-VER) สําหรับโครงการปาไม 

เหมาะสําหรับบุคลากรท่ีประสงคจะข้ึนทําหนาท่ีเปนเปนผูตรวจสอบความใชไดและผูทวนสอบโครงการ 

T-VER ประเภทโครงการดานการปลูกปา/ตนไม การอนุรักษและฟนฟูปา และการเกษตร 

๒.  องคประกอบของหลักสูตร 

หลักสูตรยอยท่ี ๑: ความรูเบื้องตนโครงการลดกาซเรือนกระจก 

ภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทยสําหรับผูประเมินภายนอก 

ระยะเวลาในการอบรม  

1 วัน (6 ชั่วโมง) 

หลักสูตรยอยท่ี ๒ : การตรวจสอบความใชไดและการทวนสอบ

โครงการลดกาซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของ 

ประเทศไทย 

ระยะเวลาในการอบรม 

ภาคทฤษฎ:ี 2 วัน (12  ชั่วโมง) 

ภาคปฏิบัติ: 2 วัน (12  ชั่วโมง) 

กรณีหลักสูตร “การพัฒนาผูประเมินภายนอกสําหรับโครงการภาคสมัครใจ (T-VER)” สําหรับโครงการ 

ปาไม ตองปรับพ้ืนฐานเรื่องการตรวจวัดและการวางแปลงอยางนอย 1 วัน (6 ชั่วโมง) 

๓. ผูจัดการฝกอบรม 

องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (องคการมหาชน) หรือหนวยงานอ่ืนท่ี อบก.ใหความเห็นชอบตอ

หลักสูตร 

 

 

รายละเอียดหลักสูตร “การพัฒนาผูประเมินภายนอกสําหรับโครงการภาคสมัครใจ (T-VER)” 
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๔. วัตถุประสงค 

1) สรางความเขาใจในขอกําหนด สําหรับการตรวจสอบความใชได (Validation) และการทวนสอบ 

(Verification) ปริมาณกาซเรือนกระจกระดับโครงการ 

2) เพ่ิมทักษะการตรวจสอบความใชไดและทวนสอบกาซเรือนกระจก 

3) สรางอาชีพผูตรวจสอบความใชไดและทวนสอบกาซเรือนกระจก 

๕. กลุมเปาหมาย 

1) บุคลากรภายใตหนวยงานปฏิบัติการในการตรวจสอบ (Designated Operational Entity: DOE) ภายใต

กลไกการพัฒนาท่ีสะอาด (Clean Development Mechanism: CDM) 

2) บุคลากรภายใตหนวยงานท่ีไดรับการรับรองระบบงานหรือหนวยงานท่ีมีความประสงคจะขอรับรอง

ระบบงานตามมาตรฐาน ISO 14065 

3) ผูท่ีมีความประสงคจะเปนผูตรวจสอบความใชไดและทวนสอบโครงการลดกาซเรือนกระจกภาคสมัครใจ

ตามมาตรฐานของประเทศไทย  

๖. จํานวนผูเขาอบรม   

ไมเกิน 30 คน 

๗. คุณสมบัติของผูเขาอบรม 

1) เปนผูจบการศึกษาระดับปริญญาตรีข้ึนไปในสาขาวิชาท่ีเก่ียวของตามสาขาของโครงการ T-VER  

ท่ีประสงคจะเปนผูตรวจสอบความใชไดและผูทวนสอบ ดังนี้ 
- วิศวกรรมศาสตร ในสาขาตอไปนี้ พลังงาน ไฟฟา เครื่องกล อุตสาหการ ปโตรเคมี สิ่งแวดลอม  
- วิทยาศาสตร ในสาขาตอไปนี้ สิ่งแวดลอม ปโตรเคมี วนศาสตร เกษตร เศรฐศาสตรทรัพยากรและ

สิ่งแวดลอม 
และ 

2) เปนผูมีประสบการณการทํางานดานการตรวจสอบความใชไดหรือการทวนสอบ หรือการพัฒนาโครงการ

ลดกาซเรือนกระจก หรือการใหคําปรึกษาเก่ียวกับการลดกาซเรือนกระจก หรือประสบการณอ่ืนๆ ท่ี

เก่ียวของกับกาซเรือนกระจก ไมนอยกวา 2 ป หรือ 

3) กรณีผูจบการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาอ่ืนๆ  
- สําหรับหลักสูตรโครงการปาไมตองมีประสบการณท่ีเก่ียวของดานปาไมหรือการเกษตร ไมนอยกวา 5 

ป  

- สําหรับโครงการท่ัวไปตองมีประสบการณท่ีเก่ียวของตามสาขาและขอบขาย (Secteral Scope) ไม

นอยกวา 5 ป 

*หมายเหตุ: อบก. ขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผูเขารวมอบรมตามคุณสมบัติของผูเขาอบรม 
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๘.  คาใชจายสําหรับการอบรม   
คาธรรมเนียมการอบรมตลอดหลักสูตร 8,500 บาท/ทาน (รวมภาษีมูลคาเพ่ิม) 

*หมายเหตุ: อบก. สนับสนุนคาใชจายดังนี้ (เทานั้น) 

- สนับสนุนการเดินทางจากศูนยราชการฯ แจงวัฒนะ อาคาร B กรุงเทพมหานคร ไปยังพ้ืนท่ีโครงการ และ

โรงแรมสําหรับจัดอบรมภาคปฏิบัติ 

- สนับสนุนอาหารวาง อาหารกลางวันในระหวางวันท่ีจัดอบรม 

- ไมสนับสนุนคาท่ีพักตลอดการอบรม โปรดเบิกจายจากตนสังกัด 

๙. การรับรองผลการอบรม 
ผูเขาอบรมจะไดรับประกาศนียบัตรในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสของแตละหลักสูตรยอย โดย 

1) เขารวมการฝกอบรมไมนอยกวารอยละ 90 ของระยะเวลาการอบรม และ 

2) ผานการทดสอบโดยไดคะแนนไมนอยกวารอยละ 80 
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๑. ช่ือหลักสูตร: ความรูเบื้องตนโครงการลดกาซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทยสําหรับผู

ประเมินภายนอก 

๒. หลักการและเหตุผล 

องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (องคการมหาชน) หรือ อบก. ไดพัฒนาโครงการลดกาซเรือนกระจก

ภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (Thailand Voluntary Emission Reduction Program) หรือ 

โครงการ T-VER ซ่ึงเปนโครงการท่ีสงเสริมใหทุกภาคสวนดําเนินกิจกรรมลดกาซเรือนกระจกดวยความสมัคร

ใจ อบก.จึงไดจัดทํา “ความรูเบื้องตนโครงการลดกาซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย

สําหรับผูประเมินภายนอก” เพ่ือใหผูประเมินภายนอกสําหรับโครงการภาคสมัครใจ มีความรูและความเขาใจ

ในรูปแบบและหลักเกณฑตางๆ ในการพัฒนาโครงการลดกาซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของ

ประเทศไทยและการจัดทําเอกสารประกอบตางๆ 

๓. วัตถุประสงค 

1) เพ่ือใหผูเขาอบรมทราบถึงแนวทางการดําเนินโครงการลดกาซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของ

ประเทศไทย 

2) เพ่ือใหผูเขาอบรมมีความรูและความเขาใจในหลักการของระเบียบวิธีลดกาซเรือนกระจกภาคสมัครใจ  

3) เพ่ือใหผูเขาอบรมนําความรูไปประยุกตใชในการตรวจสอบความใชไดและทวนสอบโครงการลดกาซเรือน

กระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย 

๔. กลุมเปาหมาย 

1) บุคลากรภายใตหนวยงานปฏิบัติการในการตรวจสอบ (Designated Operational Entity: DOE) ภายใต

กลไกการพัฒนาท่ีสะอาด (Clean Development Mechanism: CDM) 

2) บุคลากรภายใตหนวยงานท่ีไดรับการรับรองระบบงานหรือหนวยงานท่ีมีความประสงคจะขอรับรอง

ระบบงานตามมาตรฐาน ISO 14065 

3) ผูท่ีมีความประสงคจะเปนผูตรวจสอบความใชไดและทวนสอบโครงการลดกาซเรือนกระจกภาคสมัครใจ

ตามมาตรฐานของประเทศไทย  

๕. ระยะเวลาในการอบรม  

1 วัน (6 ชั่วโมง)  

๖. หัวขอและเนื้อหาของหลักสูตร 

รายละเอียดหลักสูตรยอยท่ี ๑  
“ความรูเบ้ืองตนโครงการลดกาซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย 

สําหรับผูประเมินภายนอก” 
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1) ภาพรวมโครงการลดกาซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (Thailand Voluntary 

Emission Reduction Program: T-VER) (1.5 ชั่วโมง) 

- ขอกําหนดและขอแนะนําระดับโครงการสําหรับการวัดปริมาณ การติดตามตรวจสอบ และการรายงาน

ผลการปลดปลอยหรือการลดปริมาณกาซเรือนกระจก (ISO 14064-2: 2006) 

- แนวทางการพัฒนาโครงการลดกาซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย 

(T-VER)  

- ข้ันตอนการข้ึนทะเบียนและการรับรองปริมาณกาซเรือนกระจก 

- การพิ สู จน โครงการท่ี เข าข ายโครงการลดก าซเรือนกระจกท่ี ไม ต องพิ สู จน ส วนเพ่ิ มเติ ม  

(Positive List) 

- การดําเนินงานเพ่ิมเติมจากการดําเนินงานตามปกติ (Additionality) 

2) ระเบียบวิธีลดกาซเรือนกระจกภาคสมัครใจ (T-VER Methodology) (1.5 ชั่วโมง) 

3) เอกสารประกอบการข้ึนทะเบียนและการรับรองปริมาณกาซเรือนกระจกโครงการ T-VER (1.5 ชั่วโมง) 

- เอกสารขอเสนอโครงการ (Project Design Document: PDD) 

- รายงานการติดตามประเมินผล (Monitoring Report: MR) 

- รายงานการประเมินผลประโยชนรวม (Co-benefit Report) 

4) การตรวจสอบความใชได (Validation) และการทวนสอบ (Verification) โครงการ โดยผูประเมินภายนอก

สําหรับโครงการภาคสมัครใจ (Validation & Verification Body: VVB) และหลักเกณฑการข้ึนทะเบียนผู

ประเมินภายนอกสําหรับโครงการภาคสมัครใจ (1.5 ชั่วโมง) 

5) สอบวัดผลการอบรม 

๗. จํานวนผูเขาอบรม   

ไมเกิน 30 คน 

๘. การรับรองผลการอบรม 

ผูเขาอบรมจะไดรับประกาศนียบัตรในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส โดย 

1) เขารวมการอบรมไมนอยกวารอยละ 90 ของระยะเวลาการอบรม และ 

2) ผานการทดสอบโดยไดคะแนนไมนอยกวารอยละ 80 

๙. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

ผูเขารับการฝกอบรมมีความรูและความเขาใจในหลักการของ ISO 14064-2: 2006 และมีความเขาใจใน

หลักการของแนวทางการพัฒนาโครงการลดกาซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย  

(T-VER) ระเบียบวิธีลดกาซเรือนกระจกภาคสมัครใจ (T-VER Methodology) ข้ันตอนการข้ึนทะเบียนและ

การรับรองปริมาณกาซเรือนกระจก และสามารถนําไปประยุกตใชในการตรวจสอบความใชไดและทวนสอบ

โครงการลดกาซเรือนกระจกภาคสมัครใจได 
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*** ท้ังนี้หัวขอและเนื้อหาของการอบรมและจํานวนผูเขาอบรมสามารถปรับเปล่ียนไดตามความเหมาะสม 

 

 

 

 

 

 

๑. ช่ือหลักสูตร: การตรวจสอบความใชไดและการทวนสอบโครงการลดกาซเรือนกระจกภาคสมัครใจตาม
มาตรฐานของประเทศไทย 

๒. หลักการและเหตุผล 
องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (องคการมหาชน) หรือ อบก. ไดพัฒนาโครงการลดกาซเรือนกระจก

ภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (Thailand Voluntary Emission Reduction Program) หรือ 

โครงการ T-VER ซ่ึงเปนโครงการท่ีสงเสริมใหทุกภาคสวนดําเนินกิจกรรมลดกาซเรือนกระจกดวยความสมัคร

ใจ อบก.จึงไดจัดทํา “การตรวจสอบความใชไดและการทวนสอบโครงการลดกาซเรือนกระจกภาคสมัครใจตาม

มาตรฐานของประเทศไทย” เพ่ือใหผูประเมินภายนอกสําหรับโครงการภาคสมัครใจ มีความรูและความเขาใจ

ในหลักเกณฑการตรวจสอบความใชไดและการทวนสอบโครงการลดกาซเรือนกระจกภาคสมัครใจตาม

มาตรฐานของประเทศไทย 

๓. วัตถุประสงค 
1) เพ่ือใหผูเขาอบรมมีความรู ความเขาใจในหลักการของ 

- ขอกําหนดและขอแนะนําสําหรับการตรวจสอบความใชไดและการทวนสอบกาซเรือนกระจก (ISO 
14064-3: 2006) 

- ขอกําหนดสําหรับหนวยงาน ตรวจสอบความใชได และทวนสอบกาซเรือนกระจก เพ่ือใชในการ
รับรองระบบงานหรือการยอมรับรวมในรูปแบบอ่ืนๆ (ISO 14065: 2013) 

- ขอกําหนดสําหรับความสามารถท่ีจําเปนสําหรับทีมผูตรวจสอบความใชได และผูทวนสอบกาซเรือน
กระจก (ISO 14066: 2011)  

2) เพ่ือใหผูเขาอบรมมีความรู ความเขาใจในกระบวนการตรวจสอบความใชไดและการทวนสอบโครงการ
ลดกาซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย 

3) เพ่ือใหผูเขาอบรมนําความรูไปประยุกตใชในการตรวจสอบความใชไดและทวนสอบโครงการลดกาซ
เรือนกระจกภาคสมัครใจ 

4) เตรียมความพรอมสําหรับการขอรับรองระบบงานหนวยตรวจสอบความใชไดและการทวนสอบกาซ
เรือนกระจก 

๔. กลุมเปาหมาย 
1) บุคลากรภายใตหนวยงานปฏิบัติการในการตรวจสอบ (Designated Operational Entity: DOE) ภายใต

กลไกการพัฒนาท่ีสะอาด (Clean Development Mechanism: CDM) 

รายละเอียดหลักสูตรยอยท่ี ๒ 
“การตรวจสอบความใชไดและการทวนสอบโครงการลดกาซเรือนกระจกภาคสมัครใจ 

ตามมาตรฐานของประเทศไทย” 
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2) บุคลากรภายใตหนวยงานท่ีไดรับการรับรองระบบงานหรือหนวยงานท่ีมีความประสงคจะขอรับรอง

ระบบงานตามมาตรฐาน ISO 14065 

3) ผูท่ีมีความประสงคจะเปนผูตรวจสอบความใชไดและทวนสอบโครงการลดกาซเรือนกระจกภาคสมัครใจ

ตามมาตรฐานของประเทศไทย ภายใตหนวยตรวจสอบความใชไดและทวนสอบกาซเรือนกระจก 

๕. ระยะเวลาในการอบรม 
24 ชั่วโมง (4 วัน: ทฤษฎี ๒ วัน, ปฏิบัติ ๒ วัน) 

๖. หัวขอและเนื้อหาของหลักสูตร 
1) ISO 14065: 2013 และ ISO 14066: 2011           ๓  ชั่วโมง  

- บทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบของหนวยตรวจสอบความใชและทวนสอบกาซเรือนกระจก  

- การใหบริการการตรวจสอบความใชและทวนสอบกาซเรือนกระจก  

- ความรูความสามารถและทักษะเบื้องตนสําหรับผูตรวจสอบความใช/ผูทวนสอบกาซเรือนกระจก  

 

2) ISO 14064-3: 2006       ๙  ชั่วโมง 

- ระดับการรับรอง (Level of Assurance) 

- ขอบเขตของโครงการและความมีสาระสําคัญ (Scope & Materiality) 

- การตรวจสอบความสอดคลองของหลักเกณฑ 

- การประเมินความเสี่ยงของขอมูล (Risk Assessment) 

- การวางแผน (Validation & Verification Plan) 

- แผนการสุมตัวอยาง (Sampling Plan) 

- เปรียบเทียบขอมูลและสรุปผล (Crosschecking & Evaluation) 

3)  การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)      12  ชั่วโมง 

- ฝกปฏิบัติการตรวจสอบความใชได (Validation) และการทวนสอบ (Verify) โครงการ T-VER 

- ฝกการตั้งคําถาม 

- การตรวจสอบหลักฐานเพ่ือยืนยันปริมาณกาซเรือนกระจกท่ีคาดวาจะลดได 

- การสรุปประเด็นท่ีตรวจพบการจัดทํารายงาน 

- การออกถอยแถลงการตรวจสอบความใชได (Validation) และการทวนสอบ (Verify) 

4) สอบวัดผลการอบรม   

๗. จํานวนผูเขาอบรม   
ไมเกิน 30 คน 

๘. การรับรองผลการอบรม 
ผูเขาอบรมจะไดรับประกาศนียบัตรแบบอิเล็กทรอนิกส โดย 
1) ผูเขาอบรมจะตองเขารวมการอบรมท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และ 
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2) เขารวมการอบรมไมนอยกวารอยละ 90 ของระยะเวลาการอบรม และ 
3) ผานการทดสอบโดยไดคะแนนไมนอยกวารอยละ 80 

 
 
 
 

๙. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ผูเขารับการอบรมมีความรูและความเขาใจในหลักการของ ISO 14064-3: 2006, ISO 14065:2013, ISO 

14066: 2011 และสามารถนาไปประยุกตใชในการตรวจสอบความใชไดความใชไดและการทวนสอบโครงการ

ลดกาซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทยได  
  

*** ท้ังนี้หัวขอและเนื้อหาของการอบรมและจํานวนผูเขาอบรมสามารถปรับเปล่ียนไดตามความเหมาะสม 
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1. การสมัครเขารวม 

1) ผูสมัครตองกรอกขอมูล “แบบตอบรับและขอมูลประวัติผูเขารวมการอบรม”  

2) โปรดสงแบบตอบรับไปยัง นางสาวอรอุมา เนตรแสงจันทร โทรศัพท 0๘๑ ๑๓๒๒ ๙๓๖ อีเมล 

onuma@tgo.or.th ภายในวันจันทรท่ี 1๘ มีนาคม 2565 

*หมายเหตุ: อบก. ขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผูเขารวมอบรมตามคุณสมบัติของผูเขาอบรม 

2. การชําระคาธรรมเนียม 

1) คาธรรมเนียมการอบรมตลอดหลักสูตร 8,500 บาท/ทาน (รวมภาษีมูลคาเพ่ิม) 

2) ชําระหลังจากไดรับการยืนยันการเขารวมอบรมจากเจาหนาท่ี อบก.ผานแบบฟอรมการชําระเงินท่ี

เจาหนาท่ีสงใหโดยสแกนผานชองทางตางๆ หรือเคานเตอร เซอรวิส ธนาคารกรุงไทย  

3) โปรดชําระเงินเต็มจํานวน ไมสามารถหักภาษี ณ ท่ีจาย หรือหักคาธรรมเนียมการใหบริการของธนาคาร

จากคาลงทะเบียนอบรมได 

4) โปรดชําระเงินภายใน 7 วันทําการ หลังจากไดรับแบบฟอรมการชําระเงิน 

5) สงหลักฐานการชําระเงินมายัง นางสาวอรอุมา เนตรแสงจันทร โทรศัพท 0๘๑ ๑๓๒๒ ๙๓๖ อีเมล 

onuma@tgo.or.th 

*หมายเหตุ: อบก. สนับสนุนคาใชจายดังนี้ (เทานั้น) 

- สนับสนุนการเดินทางจากศูนยราชการฯ แจงวัฒนะ อาคาร B กรุงเทพมหานคร ไปยังพ้ืนท่ีโครงการ 

โรงแรมสําหรับจัดอบรมภาคปฏิบัติ 

- สนับสนุนอาหารวาง อาหารกลางวันในระหวางวันท่ีจัดอบรม 

- ไมสนับสนุนคาท่ีพักตลอดการอบรม โปรดเบิกจายจากตนสังกัด 

3. สอบถามขอมูลเพ่ิมเติม 

1) สอบถามขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับหลักสูตรการอบรมติดตอ: นายพัลลภ อินทะนิล โทรศัพท 0 2141 

9844 หรือ 09 5196 6693 อีเมล: punlop.i@tgo.or.th 

2) สอบถามขอมูลเก่ียวกับการชําระเงินหรือการสงหลักฐานการโอนเงินคาธรรมเนียมการอบรมติดตอ: 

นางสาวอรอุมา เนตรแสงจันทร โทรศัพท 0๘๑ ๑๓๒๒ ๙๓๖ อีเมล onuma@tgo.or.th 

รายละเอียดการสมัครและการชําระคาธรรมเนียม 

หลักสูตร “การพัฒนาผูประเมินภายนอกสําหรับโครงการภาคสมัครใจ (T-VER)” 
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