
 

กำหนดการอบรม  

หลักสูตร “การพัฒนาผูประเมินภายนอกสำหรับโครงการภาคสมัครใจ (T-VER)” สำหรับโครงการภาคปาไมและ

การเกษตร 

วันที่ 21-24 กุมภาพันธ 2566 (ภาคทฤษฎ)ี ณ โรงแรม ทีเค พาเลซ แอนด คอนเวนชั่น ถนนแจงวัฒนะ 

หลักสูตรยอยที่ 1: ความรเูบื้องตนโครงการลดกาซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทยสำหรับผูประเมินภายนอก 

วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ 2566 

08.30 - 09.00 น. ลงทะเบยีน 

09.00 - 09.15 น. กลาวเปด 

นายเกียรติชาย ไมตรีวงษ 

ผูอำนวยการองคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก 

องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (องคการมหาชน) 

09.15 - 10.00 น. 
ประเทศไทยกับเปาหมายการลดกาซเรือน

กระจก 

ดร.พฤฒิภา โรจนกิตติคุณ 

ผูอำนวยการสำนักประเมินและรบัรองโครงการ 

องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (องคการมหาชน) 

10.00-11.00 น. 
โครงการลดกาซเรือกระจกภาคสมัครใจตาม

มาตรฐานของประเทศไทย 

นายจกัรพงษ แยมย้ิม/ผจัูดการโครงการ T-VER 

องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (องคการมหาชน) 

11.00-12.00 น. 
ระเบียบวิธีลดกาซเรือนกระจก 

ภาคสมัครใจ (T-VER Methodology) 

นายอภิสิทธ์ิ เสนาวงค/นักวิชาการชำนาญการพิเศษ 

องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (องคการมหาชน) 

13.00-15.00 น. 

 

เอกสารประกอบการขึ้นทะเบียนและการรับรอง

ปริมาณกาซเรือนกระจกโครงการ T-VER 

นายพัลลภ อินทะนิล/นักวิชาการปาไม 

องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (องคการมหาชน) 

15.00-16.30 น. 

ภาพรวมการตรวจสอบความใชได (Validation) 

และการทวนสอบ (Verification) (ISO14064-3: 

2006)  

นางสาวจิตตมิา บุญเกิด/นักวิชาการชำนาญการ 

องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (องคการมหาชน) 

วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ 2566 

08.30 - 09.00 น. ลงทะเบยีน  

09.00 – 12.00 น. 

การสำรวจทรัพยากรปาไม 

 ภาพรวมการสำรวจทรัพยากรปาไม 

 การสุมและกำหนดจำนวนแปลง

ตัวอยาง 

 วิธีการตรวจวัดตนไม 

ผศ.ดร.พิชิต ลำใย 

คณะวนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

13.00 - 15.00 น. 
เทคนิคการประเมินการกักเก็บคารบอนโดยใช

ภาพถายดาวเทียม 

ดร.พูนเพ่ิม วรรธนะพินท ุ

คณะสิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยมหิดล 

15.00 - 16.00 น. 
เคร่ืองมือการคำนวณการลดกาซเรือนกระจก

สำหรับโครงการภาคปาไมและการเกษตร 

นายอภิสิทธ์ิ เสนาวงค/นักวิชาการชำนาญการพิเศษ 

องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก  

(องคการมหาชน) 

หมายเหตุ:  

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

• รับประทานอาหารกลางวัน เวลา 12.00-13.00 น.  

• โปรดนำคอมพิวเตอรโนตบคุมาดวย เพื่อใชในระหวางการฝกอบรม 
ขอ้มลูเพิมเติม 

โครงการ T-VER  



กำหนดการอบรม  

หลักสูตร “การพัฒนาผูประเมินภายนอกสำหรับโครงการภาคสมัครใจ (T-VER)” สำหรับโครงการภาคปาไมและ

การเกษตร วันท่ี 21-24 กุมภาพันธ 2566 (ภาคทฤษฎ)ี ณ โรงแรม ทีเค พาเลซ แอนด คอนเวนชั่น ถนนแจงวัฒนะ 

หลักสูตรยอยที่ 2 :   

การตรวจสอบความใชไดและการทวนสอบโครงการลดกาซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (ภาคทฤษฎี) 

วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ 2566 

08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน 

09.00 - 09.30 น. การรับรองระบบงาน (Accreditation) 

นายรัฏฐา ศรีเจริญ 

นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการ 

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

09.30-11.00 น. 

หนวยตรวจสอบความใชไดและทวนสอบกาซเรือนกระจก 

• บทบาทหนาที่ความรบัผิดชอบของหนวยตรวจสอบความใชได

และทวนสอบกาซเรอืนกระจก (ISO14065: 2013) 

• การใหบริการการตรวจสอบความใชไดและทวนสอบ 

(ISO14065: 2013) 

• ความรูความสามารถและทักษะเบ้ืองตนสำหรับผูตรวจสอบ

ความใชได/ผทูวนสอบ (ISO14066: 2011) 

นายรัฏฐา ศรีเจริญ 

นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการ 

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

11.00 - 17.00 น. 

กระบวนการตรวจสอบความใชไดและการทวนสอบกาซเรือนกระจก 

(ISO14064-3: 2013)  

• ขอบเขตของโครงการและความมสีาระสำคญั  

(Scope & Materiality) 

• การตรวจสอบความสอดคลองของหลักเกณฑ 

• การประเมินความเสีย่งของขอมูล (Risk Assessment) 

นายโอภาส จารรุัตน/วิทยากร 

วันศุกรที่ 24 กุมภาพันธ 2566 

08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน 

09.00 - 11.00 น. 

กระบวนการตรวจสอบความใชไดและการทวนสอบกาซเรือนกระจก 

(ISO14064-3) (ตอ) 

• การวางแผน (Validation & Verification Plan) 

• แผนการสุมตัวอยาง (Sampling Plan) 

• เปรียบเทยีบขอมูลและสรุปผล  

(Crosschecking & Evaluation) 

นายโอภาส จารรุัตน/วิทยากร 

11.00 - 12.00 น. 

 

ประชุมกลมุยอย  

• กรณีศึกษา กระบวนการการทบทวนเอกสารขอเสนอโครงการฯ 

(GHG Project Validation) 

นายโอภาส จารรุัตน /วิทยากร 

13.00-15.00 น. 

 

ประชุมกลมุยอย  

• กรณีศึกษา กระบวนการการทบทวนรายงานการตดิตาม

ประเมินผลโครงการฯ (GHG Project Verification) 

นายโอภาส จารรุัตน /วิทยากร 

15.00 - 17.00 น. สอบวัดผลการอบรมภาคทฤษฎี นายโอภาส จารรุัตน /วิทยากร 

17.00-17.30 น. สรุปผลการอบรมภาคทฤษฎ ี

 



กำหนดการอบรม  

หลักสูตร “การพฒันาผปูระเมินภายนอกสำหรับโครงการภาคสมัครใจ (T-VER)” สำหรับโครงการภาคปาไมและ

การเกษตร 

วันท่ี 1-2 มีนาคม 2566 (ภาคปฏิบัติ) ณ พื้นที่โครงการ T-VER จังหวัดราชบุรี และโรงแรมราชาบุระ ราชบุรี 

หลักสูตรยอยที่ 2 : การตรวจสอบความใชไดและการทวนสอบโครงการลดกาซเรอืนกระจกภาคสมคัรใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (ภาคปฏิบัต)ิ 

วันอังคารที่ 28 กุมภาพนัธ 2566 ณ พื้นที่โครงการ T-VER จังหวัดราชบุรี 

 14.00 - 14.30 น.  
พรอมกันท่ีศูนยราชการฯ แจงวัฒนะ อาคาร B ประตู 1  

เพ่ือออกเดินทางไปยังโรงแรม ณ โรงแรมราชาบรุะ ราชบุรี 

วันพุธที่ 1 มีนาคม 2566 

08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียนบริเวณ lobby โรงแรม  

09.00 - 09.30 น. เดินทางไปยังพื้นที่โครงการโดยรถตู อบก. *ผเูขารวมการอบรมจำเปนตองเดินทางไปพ้ืนที่โครงการกับรถตู อบก. 

9.30 - 11.30 น. 

ฝกปฏิบัติการลงพื้นท่ีตรวจสอบความใชไดและทวนสอบโครงการฯ 

• บรรยายสรุปขอมูลโครงการ T-VER 

• เยี่ยมชมพื้นที่และขอบเขตโครงการ และขอมลูทางกายภาพ 

• การตรวจสอบเทคโนโลยี อุปกรณหลักที่ใชในโครงการ 

• ฝกสังเกตแหลงปลอยกาซเรือนกระจก 

• ฝกการตรวจสอบวิธีการตดิตามผล 

การปลอยกาซเรือนกระจก 

• ผูแทนโครงการ 

• นายโอภาส จารรุัตน/วิทยากร 

11.30 - 12.00 น. 
เดินทางกลับโรงแรมราชาบุระ ราชบุรี 

รับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 - 15.30 น. 

ฝกปฏิบัติการตรวจสอบความใชได (Validation) โครงการ T-VER 

• ฝกการตั้งคำถาม 

• การตรวจสอบหลักฐานเพ่ือยืนยันปริมาณกาซเรือนกระจกที่คาดวาจะลดได 

• การสรุปประเด็นท่ีตรวจพบ 

• ผูแทนโครงการ 

• นายโอภาส จารุรัตน/วิทยากร 

15.30 - 17.00 น. 

ฝกปฏิบัติการทวนสอบ (Verification) ปริมาณกาซเรือนกระจก 

• ฝกการตั้งคำถาม 

• การตรวจสอบหลักฐานเพ่ือยืนยันปริมาณกาซเรือนกระจกที่คาดวาจะลดได 

• การสรุปประเด็นท่ีตรวจพบ 

• ผูแทนโครงการ 

• นายโอภาส จารรุัตน/วิทยากร 

18.00 – 20.00 น. รับประทานอาหารเย็น ณ โรงแรมราชาบุระ ราชบุร ี  

วันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2566 

08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน  

09.00 - 11.00 น. 

 

ประมวลผลการตรวจสอบความใชได การทวนสอบ และการจัดเตรยีมรายงานผลการ

ตรวจ 

• นายโอภาส จารรุัตน /วิทยากร 

11.00 - 12.00 น. สรุปผลการปฏิบตัิงาน และนำเสนอ • นายโอภาส จารรุัตน/วิทยากร 

12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน • นายโอภาส จารรุัตน/วิทยากร 

13.00 - 15.00 น. สอบวัดผลการอบรมภาคปฏิบติั • นายโอภาส จารรุัตน/วิทยากร 

หมายเหตุ:  

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

• รับประทานอาหารกลางวัน เวลา 12.00-13.00 น.  

• โปรดนำคอมพิวเตอรโนตบุคมาดวย เพ่ือใชในระหวางการฝกอบรม 


