
กำหนดการอบรม 

หลักสูตร “การพัฒนาผูประเมินภายนอกสำหรับโครงการภาคสมัครใจ (T-VER)” สำหรับโครงการท่ัวไป 

วันท่ี 16-18 มกราคม 2566 (ภาคทฤษฎี) ณ โรงแรม ทีเค พาเลซ แอนด คอนเวนช่ัน ถนนแจงวัฒนะ 

 

หลักสูตรยอยที่ 1: ความรูเบื้องตนโครงการลดกาซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทยสำหรับผูประเมินภายนอก 

วันจันทรที่ 16 มกราคม 2566 

08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน 

09.00 - 09.15 น. กลาวเปด 

นายเกียรติชาย ไมตรีวงษ 

ผูอำนวยการองคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก 

องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (องคการมหาชน) 

09.15 - 10.00 น. ประเทศไทยกับเปาหมายการลดกาซเรือนกระจก 

ดร.พฤฒิภา โรจนกิตตคิุณ 

ผูอำนวยการสำนักประเมินและรับรองโครงการ 

องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (องคการมหาชน) 

10.00 - 11.00 น. 
โครงการลดกาซเรือกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของ

ประเทศไทย 

นายจักรพงษ แยมยิ้ม/ผจูัดการโครงการ T-VER 

องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (องคการมหาชน) 

11.00 - 12.00 น. 
ระเบียบวิธีลดกาซเรือนกระจกภาคสมัครใจ  

(T-VER Methodology) 

ดร.สาธิต เนียมสุวรรณ/ผูจัดการ 

องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (องคการมหาชน) 

13.00 - 15.00 น. 
เอกสารประกอบการขึ้นทะเบียนและการรับรองปรมิาณ

คารบอนเครดิตโครงการ T-VER  

นายธรรมนูญ เตชะนา/นักวิชาการชำนาญการ 

องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (องคการมหาชน) 

15.00 - 16.30 น. 
ภาพรวมการตรวจสอบความใชได (Validation) และการ

ทวนสอบ (Verification) (ISO14064-3: 2006)  

นางสาวจิตตมิา บุญเกดิ/นกัวิชาการชำนาญการ 

องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (องคการมหาชน) 

 

หมายเหตุ:  

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

• รับประทานอาหารกลางวัน เวลา 12.00-13.00 น.  

• โปรดนำคอมพิวเตอรโนตบุคมาดวย เพ่ือใชในระหวางการฝกอบรม 

 

 

 

 

 

 

 

ขอ้มลูเพิมเติม 
โครงการ T-VER  



กำหนดการอบรม  

หลักสูตร “การพัฒนาผูประเมินภายนอกสำหรับโครงการภาคสมัครใจ (T-VER)” สำหรับโครงการท่ัวไป 

วันท่ี 16-18 มกราคม 2566 (ภาคทฤษฎี) ณ โรงแรม ทีเค พาเลซ แอนด คอนเวนช่ัน ถนนแจงวัฒนะ 

 

หลักสูตรยอยที่ 2 :  

การตรวจสอบความใชไดและการทวนสอบโครงการลดกาซเรอืนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (ภาคทฤษฎี) 

วันอังคารท่ี 17 มกราคม 2566 

08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน 

09.00 - 09.30 น. การรับรองระบบงาน (Accreditation) 

นายรัฏฐา ศรีเจริญ 

นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการ 

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

09.30 - 11.00 น. 

หนวยตรวจสอบความใชไดและทวนสอบกาซเรือนกระจก 

• บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบของหนวยตรวจสอบความใช

และทวนสอบกาซเรือนกระจก (ISO14065: 2020) 

• การใหบริการการตรวจสอบความใชและทวนสอบ 

(ISO14065: 2020) 

• ความรูความสามารถและทักษะเบือ้งตนสำหรับผูตรวจสอบ

ความใช/ผทูวนสอบ (ISO14066: 2011) 

นายรัฏฐา ศรีเจริญ 

นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการ 

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

11.00 - 17.00 น. 

กระบวนการตรวจสอบความใชไดและการทวนสอบกาซเรอืนกระจก 

(ISO14064-3: 2013)  

• ขอบเขตของโครงการและความมสีาระสำคญั  

(Scope & Materiality) 

• การตรวจสอบความสอดคลองของหลักเกณฑ 

• การประเมินความเสีย่งของขอมูล (Risk Assessment) 

นายโอภาส จารรุัตน/วิทยากร 

วันพุธท่ี 18 มกราคม 2566 

08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน 

09.00 - 11.00 น. 

กระบวนการตรวจสอบความใชไดและการทวนสอบกาซเรอืนกระจก 

(ISO14064-3) (ตอ) 

• การวางแผน (Validation & Verification Plan) 

• แผนการสุมตัวอยาง (Sampling Plan) 

• เปรียบเทยีบขอมูลและสรุปผล  

(Crosschecking & Evaluation) 

นายโอภาส จารรุัตน/วิทยากร 



หลักสูตรยอยที่ 2 :  

การตรวจสอบความใชไดและการทวนสอบโครงการลดกาซเรอืนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (ภาคทฤษฎี) 

11.00 - 12.00 น. 

 

ประชุมกลมุยอย  

• กรณีศกึษา กระบวนการการทบทวนเอกสารขอเสนอ

โครงการฯ (GHG Project Validation) 

นายโอภาส จารรุัตน /วิทยากร 

13.00 - 15.00 น. 

 

ประชุมกลมุยอย  

• กรณีศกึษา กระบวนการการทบทวนรายงานการตดิตาม

ประเมินผลโครงการฯ (GHG Project Verification) 

นายโอภาส จารรุัตน /วิทยากร 

15.00 - 17.00 น. สอบวัดผลการอบรมภาคทฤษฎ ี นายโอภาส จารรุัตน /วิทยากร 

17.00 - 17.30 น. สรุปผลการอบรมภาคทฤษฎ ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กำหนดการอบรม  

หลักสูตร “การพัฒนาผูประเมินภายนอกสำหรับโครงการภาคสมัครใจ (T-VER)” สำหรับโครงการท่ัวไป 

วันที่ 25-27 มกราคม 2566 (ภาคปฏิบัติ) ณ พื้นท่ีโครงการ T-VER จังหวัดนครราชสีมา 

และ โรงแรมเดอะ วินเทจ โฮเทล เขาใหญ 

หลักสูตรยอยที่ 2 : การตรวจสอบความใชไดและการทวนสอบโครงการลดกาซเรือนกระจกภาคสมคัรใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (ภาคปฏิบัต)ิ 

วันพุธที่ 25 มกราคม 2566  

 13.00 - 13.30 น.  
พรอมกันท่ีศูนยราชการฯ แจงวัฒนะ อาคาร B ประตู 1  

เพื่อออกเดินทางไปยังโรงแรม เดอะ วินเทจ โฮเทล เขาใหญ 

วันพฤหัสบดี 26 มกราคม 2566 

08.00 - 08.30 น. 
ลงทะเบียนบริเวณ lobby โรงแรม เดอะ วินเทจ โฮเทล เขาใหญ 

*ผูเขารวมการอบรมจำเปนตองเดนิทางไปพ้ืนที่โครงการกับรถตู อบก. 

08.30 - 09.30 น. เดินทางไปยังพ้ืนท่ีโครงการโดยรถตู อบก. 

9.30 - 11.30 น. 

ฝกปฏิบัติการลงพ้ืนท่ีตรวจสอบความใชไดและทวนสอบโครงการฯ 

• บรรยายสรุปขอมูลโครงการ T-VER 

• เย่ียมชมพื้นท่ีและขอบเขตโครงการ และขอมลูทางกายภาพ 

• การตรวจสอบเทคโนโลยี อุปกรณหลักที่ใชในโครงการ 

• ฝกสังเกตแหลงปลอยกาซเรือนกระจก 

• ฝกการตรวจสอบวิธีการตดิตามผล 

การปลอยกาซเรือนกระจก 

• ผูแทนโครงการ 

• นายโอภาส จารรุัตน/วิทยากร 

11.30 - 12.00 น. 
เดินทางกลับโรงแรม เดอะ วินเทจ โฮเทล เขาใหญ 

รับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 - 15.30 น. 

ฝกปฏิบัติการตรวจสอบความใชได (Validation) โครงการ T-VER 

• ฝกการตั้งคำถาม 

• การตรวจสอบหลักฐานเพ่ือยืนยันปรมิาณกาซเรือนกระจกท่ีคาดวาจะ

ลดได 

• การสรุปประเด็นท่ีตรวจพบ 

• ผูแทนโครงการ 

• นายโอภาส จารรุัตน/วิทยากร 

15.30 - 17.00 น. 

ฝกปฏิบัติการทวนสอบ (Verification) ปริมาณกาซเรือนกระจก 

• ฝกการตั้งคำถาม 

• การตรวจสอบหลักฐานเพ่ือยืนยันปรมิาณกาซเรือนกระจกท่ีคาดวาจะ

ลดได 

• การสรุปประเด็นท่ีตรวจพบ 

• ผูแทนโครงการ 

• นายโอภาส จารรุัตน/วิทยากร 

18.00 – 20.00 น. รับประทานอาหารเย็น ณ โรงแรม เดอะ วินเทจ โฮเทล เขาใหญ  
  



วันศุกรที่ 27 มกราคม 2566 

08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน  

09.00 - 11.00 น. 

 

ประมวลผลการตรวจสอบความใชได การทวนสอบ และการจัดเตรียมรายงาน

ผลการตรวจ 

นายโอภาส จารุรัตน /วิทยากร 

11.00 -12.00 น. สรุปผลการปฏิบติังาน และนำเสนอ นายโอภาส จารุรัตน/วิทยากร 

12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน นายโอภาส จารุรัตน/วิทยากร 

13.00 - 15.00 น. สอบวัดผลการอบรมภาคปฏิบติั นายโอภาส จารุรัตน/วิทยากร 

 

 

หมายเหตุ:  

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

• รับประทานอาหารกลางวัน เวลา 12.00-13.00 น.  

• โปรดนำคอมพิวเตอรโนตบุคมาดวย เพ่ือใชในระหวางการฝกอบรม 

 

 

 

 

 

ขอ้มลูเพิมเติม 
โครงการ T-VER  


