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ค าน า 

การด าเนินโครงการฝึกอบรมหลักสูตร Energy Business Management (EBM#1) ซึ่งเป็นโครงการ
อันถือเป็นหนึ่งในภารกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นอกเหนือจากการจัดการศึกษา  
การวิจัย และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งด าเนินโครงการโดยบัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม 
(GMI) ร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม (JGSEE) ภายใต้การดูแลของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (KMUTT) เพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้ที่สนใจทั่วไปที่ต้องการเพ่ิมพูนความรู้ 
ด้านพลังงาน และเพ่ิมมุมมองธุรกิจพลังงานในเชิงกว้าง 

การด าเนินโครงการฝึกอบรมหลักสูตร Energy Business Management (EBM#1 ) ได้จัดอบรมขึ้น 
ในวันที่ 27 ตุลาคม 2561 ถึง 26 มกราคม 2562 ณ โรงแรม Jasmine City จ านวน 12 ครั้ง และ โรงแรม 
กาสะลอง รีสอร์ท แอนด์ สปา พัทยา จ านวน 2 ครั้ง โดยมีผู้สนใจที่เป็นกลุ่มเป้าหมายเข้ารับการฝึกอบรม
เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด บัดนี้  คณะผู้ด าเนินโครงการ ได้ท าการประเมินผลและจัดท าเป็นรายงาน 
ดังปรากฏในเอกสารฉบับนี้มีไว้เพ่ือเสนอให้มหาวิทยาลัยได้รับทราบถึงผลการด าเนินโครงการ อันจะเป็น
ประโยชน์ต่อการน าไปพิจารณาความสัมฤทธิ์ของโครงการ และจัดท ารายงานของมหาวิทยาลัยในโอกาสต่อไป 

 
            คณะผู้ด าเนินโครงการ 
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Template GMI 

 

ค 

สารบัญ 
 

หน้า 
 

ค ำน ำ ข 
สำรบัญ ค 
รำยละเอียดโครงกำร 1 
รำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำรฯ ครั้งที่ 1-12 6 
รำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำรฯ ครั้งที่ 13-14 75 
ภำคผนวก ก 
 - รำยชื่อวิทยำกรผู้เชี่ยวชำญ พร้อมประวัติโดยย่อ 
 - รำยชื่อผู้เข้ำอบรมหลักสูตรฯ 

87 
89 
94 

ภำคผนวก ข 
 - บันทึกข้อควำมขออนุมัติจัดโครงกำร 
 - บันทึกข้อควำมขออนุมัติหลักกำรค่ำใช้จ่ำย 
 - แบบฟอร์มกำรขอออกใบแจ้งหนี้ (ตัวอย่ำง) 
 - บันทึกข้อควำมขอเรียกเก็บเงินค่ำลงทะเบียนอบรมหลักสูตรฯ (ตัวอย่ำง) 

98 
99 

107 
108 
109 

 



รายละเอียดโครงการ 
 
หลักการและเหตุผล 

บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม (GMI) ร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงาน 
และสิ่งแวดล้อม (JGSEE) ภายใต้การดูแลของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
(KMUTT) สร้างหลักสูตร Energy Business Management ซึ่งเป็นหลักสูตรท่ีได้รับการออกแบบ
ขึ้น ส าหรับผู้บริหารหรือผู้ท่ีจะก้าวสู่ต าแหน่งบริหารระดับกลางในธุรกิจสายพลังงาน ผู้เข้าศึกษา
จะได้รับความรู้ เกี่ยวกับเทคโนโลยีพลังงานและสิ่งแวดล้อมท่ียั่งยืน เทคโนโลยีพลิกโฉม 
(Disruptive Technology) ส าหรับโมเดลธุรกิจพลังงานในอนาคต เช่น Block chain และการ
วิเคราะห์ความยั่งยืนของเทคโนโลยีด้วยเทคนิคการประเมินวัฏจักรชีวิต (LCA) 
 

นอกจากนี้หลักสูตรยังมุ่งสร้างความพร้อมแก่ผู้เข้าศึกษาในหลากมิติของการบริหารจัดการ
องค์กรสมัยใหม่ เช่น การแข่งขันในยุคโลกาภิวัฒน์ การวางกลยุทธ์และการน าพากลยุทธ์ไปสู่การ
ปฏิบัติ การจัดการความเสี่ยงของธุรกิจ การบริหารการเปลี่ยนแปลง และมิติในด้านทรัพยากร
มนุษย์ เช่น ภาวะผู้น าและการสื่อสาร การท างานเป็นทีม รวมถึงมิติด้านการเงิน เช่น การจัดการ
การเงินและการลงทุนส าหรับการตัดสินใจของผู้บริหาร 

 

 
 
 1. ผู้ที่สนใจทั่วไปทีต่้องการเพ่ิมพูนความรูด้้านพลังงาน และเพิ่มมุมมองธรุกิจพลังงานในเชิง
กว้าง 
 2. ผู้ประกอบการด้านธุรกิจพลังงาน 
 3. ผู้ที่ก าลังจะก้าวขึน้สู่ต าแหน่งผูบ้รหิารในแวดวงของธรุกิจพลังงาน 
 

 
 

- การบรรยาย 
- กรณีศึกษาและการอภิปรายกลุ่มย่อย 
- การเยี่ยมชมการปฏิบตัิงานจริง 
- การศกึษาโดยใช้แบบจ าลองสถานการณต์่างๆ (Simulation) 

 

 
  

โรงแรม Jasmine City (BTS: อโศก, MRT: สุขุมวิท) 
 
 
 ทุกวันเสาร์ เวลา 09.00 – 16.00 น.   
 เร่ิม 27 ตุลาคม 2561 –  26 มกราคม 2562  

หลักสูตรนี้เหมาะส าหรับ 

รูปแบบการอบรม 
 

สถานที่ในการอบรม 
 

วัน – เวลา การอบรม 
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ตารางการอบรม 
 

Week Date Time Topic Description  Lecturer 

1 27 ต.ค. 
61 

09.00 – 
12.00 น. 

องค์กรและภาวะผู้น า 
- องค์กรและการจัดการ
สมัยใหม่  

The New Organization: How we 
redesign organization for the future 
  - Organizational design: The rise of 
network of teams 
  - Building the organization of the future 
  - The symphonic C-Suite: Teams 
leading teams 

ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ 
กฤษเจริญ 

13.00 – 
16.00 น. 

พลังงานไฟฟ้าและความ
ร้อนร่วม 1 
 

หลักการท างานของระบบพลังงานไฟฟ้าและ
ความร้อนร่วม 
- เข้าใจ หลักการ กระบวนการท างานของระบบ
พลังงานไฟฟ้าและความร้อนร่วม 

ดร.อธิคม  
บางวิวฒัน ์

2 3 พ.ย. 
61 

09.00 – 
12.00 น. 

องค์กรและภาวะผู้น า 
(ต่อ) 
- ภาวะผู้น าและการ
สื่อสาร 

Leadership Communication 
  - Authentic Leadership 
  - Active Communication & Storytelling 
Skills 
  - Four Universal Communication 
Principles 

ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ 
กฤษเจริญ 

13.00 – 
16.00 น. 

พลังงานไฟฟ้าและความ
ร้อนร่วม 2 
 

- ประสิทธิภาพของระบบพลังงานไฟฟ้าและ
ความร้อนร่วม 
- ประเมินประสิทธิภาพ ด้วยเครื่องมือต่างๆ 

ดร.อธิคม  
บางวิวฒัน ์

3 10 พ.ย. 
61 

09.00 – 
12.00 น. 

มาตราการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้
ไฟฟ้าโดยผู้ใหบ้ริการ
ไฟฟ้า (EERS) 

- หลักการ, ประสบการณ์ในตา่งประเทศ และ
แผนงานของผู้ให้บริการไฟฟา้ในประเทศ 
- ผู้ให้บริการไฟฟ้า คือ การไฟฟา้นครหลวง ฝา่ย
ผลิต และส่วนภูมิภาค 

ดร.อธิคม  
บางวิวฒัน ์

13.00 – 
16.00 น. 

องค์กรและภาวะผู้น า 
(ต่อ) 
- การจัดการความเสี่ยงใน
องค์กร 

เน้นกระบวนการตัดสินใจของผู้บริหาร และเน้น
ให้เห็นความส าคัญของการบริหารความเสี่ยงของ
ธุรกิจพลังงานที่ประสบความส าเร็จ (Energy 
Business Context) – Framework ERM 

ดร.ปฏิภาณ 
แซ่หลิ่ม 

4 17 พ.ย. 
61 

09.00 – 
12.00 น. 

องค์กรและภาวะผู้น า 
(ต่อ) 
- การท างานเป็นทีมแบบ
มืออาชีพ 

เน้นรูปแบบการท างานเป็นทีมลกัษณะต่างๆ  
 

ดร.สุขยืน  
เทพทอง 

 

 

 

รายละเอียดหลักสูตร จ านวน 84 ชั่วโมง 
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ตารางการอบรม (ต่อ) 
 

Week Date Time Topic Description  Lecturer 

4 17 พ.ย. 
61 

13.00 – 
16.00 น. 

มาตราการรับซื้อไฟฟ้า
จาก Rooftop PV ใน
ต่างประเทศ 
 

- การส่งเสริมและรับซื้อไฟฟ้าจาก Rooftop PV 
ในต่างประเทศ 
- ศักยภาพในการประหยัดไฟฟา้ด้วยการติดตั้ง 
Rooftop PV 
- เทคโนโลยี Block chain 
- การรับซื้อแลกเปลี่ยนหน่วยไฟฟ้า (Peer-to-
Peer) 

ดร.อธิคม  
บางวิวฒัน ์

5 24 พ.ย. 
61 

09.00 – 
12.00 น. 

กลยุทธ์ การเงิน และ
การตลาด 
- การจัดการกลยุทธ์ในยุค
โลกาภิวัตน ์

- เครื่องมือในการจับเทรนด ์
- เครื่องมือการจัดการเชิงกลยุทธ์เพื่อแสวงหา
โอกาสทางธุรกิจ 

ดร.สุขยืน  
เทพทอง 

13.00 – 
16.00 น. 

ภาพรวมด้านพลังงาน
ของภาคอาคาร (อาคาร
พาณิชย์/ที่อยู่อาศัย) 
 

- ปัจจัยและกระบวนการพลังงานของอาคาร 
- นโยบายภาครัฐและการส่งเสรมิการเพิ่ม
ประสิทธิภาพพลงังานและการใช้พลังงาน
หมุนเวียน 
- การบริหารจัดการและการประเมินสมรรถนะ
พลังงานของอาคาร 

รศ.ดร.พิพัฒน์ 
ชัยวิวัฒน์วรกุล 

6 1 ธ.ค. 
61 

09.00 – 
12.00 น. 

กลยุทธ์ การเงิน และ
การตลาด (ต่อ) 
- กลยุทธ์การตลาด 

- การตลาดเพื่อการจัดการเทคโนโลยทีี่เก่ียวข้อง
กับพลังงาน 
- กรณีศึกษา 

ดร.ปารเมศ 
วรเศยานนท ์

13.00 – 
16.00 น. 

เทคโนโลยีประสทิธิภาพ
พลังงาน (หลักการ 
ศักยภาพของเทคโนโลยี) 

 

ระบบเทคโนโลยีต่างๆ 
- กรอบอาคาร 
- ระบบปรับอากาศ 
- ระบบไฟฟ้าส่องสวา่ง 
- ระบบน้ าร้อน 
- การผลิตไฟฟ้า 

รศ.ดร.พิพัฒน์ 
ชัยวิวัฒน์วรกุล 

7 8 ธ.ค. 
61 

09.00 – 
12.00 น. 

กลยุทธ์ การเงิน และ
การตลาด (ต่อ) 
- การตลาดดิจทิัล 

- การตลาดพลังงานด้วยช่องทางออนไลน์ดจิิทัล ดร.วีรยุทธ 
เจริญเรืองกิจ      

13.00 – 
16.00 น. 

อาคารที่ใช้พลังงานสุทธิ
เป็นศูนย์ (Net zero 
energy house) และ
เมืองอัจฉริยะ (Smart 
city) 

- การออกแบบและบูรณาการเทคโนโลยีส าหรับ
บ้านที่ใช้พลงังานสทุธิเป็นศนูย์ 

- แนวคิดการพัฒนาเมืองอัจฉริยะที่ยั่งยนืใน
ประเทศไทย 

รศ.ดร.พิพัฒน์ 
ชัยวิวัฒน์วรกุล 
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ตารางการอบรม (ต่อ) 
 

Week Date Time Topic Description  Lecturer 

8 15 ธ.ค. 
61 

09.00 – 
12.00 น. 

กลยุทธ์ การเงิน และ
การตลาด (ต่อ) 
- การจัดการการเงิน 

- เครื่องมือ กรณีศึกษา วิเคราะห์ Feasibility ดร.วินัย  
หอมสมบัติ      

13.00 – 
16.00 น. 

การจัดการพลังงาน
อาคารและการให้ฉลาก
อาคาร 

 

- การประเมินความคุ้มค่าของเทคโนโลยี
ประสิทธิภาพพลงังานและพลังงานหมุนเวียน  
- การให้ฉลากอาคาร TREE, LEEDS ฯลฯ 
(แนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพของอาคาร) 
- ธุรกิจบริการด้านพลังงาน (Energy service 
company: ESCO)  

รศ.ดร.พิพัฒน์ 
ชัยวิวัฒน์วรกุล 

และ 
นายเอกภาพ  
ศรีอัษฎาพร 

9 
 

22 ธ.ค. 
61 

09.00 – 
12.00 น. 

ความเสี่ยงทางธุรกิจ
พลังงานในมิติของ
สิ่งแวดล้อม 
 

- การเปลี่ยนแปลงดา้นสภาพแวดล้อมของโลก 
และผลกระทบต่อธุรกิจพลังงาน 
- ความเสี่ยง หรือ ผล ต่อธุรกิจพลังงาน 
 

ผศ.ดร.ธภัทร 
ศิลาเลิศรักษา 

13.00 – 
16.00 น. 

เครื่องมือในการบริหาร
จัดการสมัยใหม ่
- การบริหารจัดการ
โครงการ 

- หลักการบริหารโครงการเบื้องต้นอย่างยั่งยืน ดร.ดั้นดุสิต  
โปราณานนท์      

10 5 ม.ค. 
62 

09.00 – 
12.00 น. 

เครื่องมือในการบริหาร
จัดการสมัยใหม่  
- การบริหารจัดการซัพ
พลายเชน  

- การจัดการซัพพลายเชนพืน้ฐาน 
- กรณีศึกษา ห่วงโซ่อุปทาน ของธุรกิจพลังงาน 

รศ.ดร.ธนัญญา 
วสุศรี 

13.00 – 
16.00 น. 

มาตราฐานความย่ังยืน
ด้านสิ่งแวดล้อมส าหรับ
อุตสาหกรรมพลังงาน
และอาคาร 

- มาตรฐานความยั่งยนืดา้นสิง่แวดล้อม กับ
บทบาทต่อภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจพลังงาน
ในอนาคต 

ผศ.ดร.ธภัทร 
ศิลาเลิศรักษา  
และวิทยากร

รับเชิญ 
11 12 ม.ค. 

62 
09.00 – 
12.00 น. 

เครื่องมือในการบริหาร
จัดการสมัยใหม่ (ต่อ) 
- การบริหารจัดการ
เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
I. (Concept) 

- หลักการบริหารจัดการเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม  
- Technology acceptance 
- Technology timing 
- Diffusion of innovation model 
- Crossing the chasm 

ดร.บุญเกียรติ 
เอี้ยววงษ์เจริญ 

13.00 – 
16.00 น. 

เครื่องมือในการบริหาร
จัดการสมัยใหม่ (ต่อ) 
- การบริหารจัดการ
เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
II. (Application) 

- Design thinking อาจารย์บุลวิชช์ 
ช่วยชูวงศ์  
เเละทีม 

 

4



ตารางการอบรม (ต่อ) 

Week Date Time Topic Description Lecturer 

12 19 ม.ค. 
62 

09.00 – 
12.00 น. 

การวิเคราะห์ความย่ังยืน
ของเทคโนโลยีพลังงาน
ด้วยเทคนิคการ
ประเมินวัฏจักรชีวิต 1 

- แนวคิดและหลักการประเมนิวฏัจักรชีวิต (LCA) ผศ.ดร.ธภัทร 
ศิลาเลิศรักษา 

13.00 – 
16.00 น. 

การวิเคราะห์ความย่ังยืน
ของเทคโนโลยีพลังงาน
ด้วยเทคนิคการ
ประเมินวัฏจักรชีวิต 2 

- การประเมินความยัง่ยืนตลอดวัฏจักรชีวิต 
(LCSA) ของเทคโนโลย ี

ดร.นฤเทพ 
เล็กศิวิไล 

13-
14 

25-26 
ม.ค. 62 

09.00 – 
16.00 น. 

การเยี่ยมชมการ
ปฏิบัติงานจริง 
ในธุรกิจพลังงาน* 

เยี่ยมชมการปฏิบัตงิานใน 2 ประเภท คือ 
1. การไฟฟ้าฝา่ยผลติแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
(EGAT) 
2. บริษัท ผลิตไฟฟ้าและน้ าเย็น จ ากัด (DCAP)
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รายงานผลการด าเนินโครงการฯ 
ครั้งที่ 1-12
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รายงานผลการด าเนินงานหลักสูตร ENERGY BUSINESS MANAGEMENT (EBM #1) 
วันที่ 27 ตุลาคม 2561 – 27 มกราคม 2562 ณ โรงแรมจัสมิน ซิต้ี (สุขุมวิท 23) 

 

ครั้งที่ 1: วันที่ 27 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม Orchid 4 ชั้น 11 
หัวข้อ : The New Organization: How we redesign organization for the future 
วิทยากร: ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ กฤษเจริญ 
จ านวนผู้เข้าอบรม: 14 ท่าน  
สรุปผลการตอบแบบประเมินของผู้อบรมมีรายละเอียด ดังนี้ 
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รายงานผลการด าเนินงานหลักสูตร ENERGY BUSINESS MANAGEMENT (EBM #1) 
วันที่ 27 ตุลาคม 2561 – 27 มกราคม 2562 ณ โรงแรมจัสมิน ซิต้ี (สุขุมวิท 23) 
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รายงานผลการด าเนินงานหลักสูตร ENERGY BUSINESS MANAGEMENT (EBM #1) 
วันที่ 27 ตุลาคม 2561 – 27 มกราคม 2562 ณ โรงแรมจัสมิน ซิต้ี (สุขุมวิท 23) 

 

ครั้งที่ 1: วันที่ 27 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม Orchid 4 ช้ัน 11 
หัวข้อ : พลังงานไฟฟ้าและความร้อนร่วม 1 
วิทยากร: ดร.อธิคม บางวิวัฒน์ 
จ านวนผู้เข้าอบรม: 13 ท่าน  
จ านวนผู้ขาดอบรม : 1 ท่าน (คือ คุณชินพร ชิโนทัยกุล) 
สรุปผลการตอบแบบประเมินของผู้อบรมมีรายละเอียด ดังนี้ 
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รายงานผลการด าเนินงานหลักสูตร ENERGY BUSINESS MANAGEMENT (EBM #1) 
วันที่ 27 ตุลาคม 2561 – 27 มกราคม 2562 ณ โรงแรมจัสมิน ซิต้ี (สุขุมวิท 23) 

 

 
ปัญหาที่พบและแนวทางในการแก้ปัญหา 
1. เจ้าหน้าที่ไม่ได้เตรียมโน๊ตบุ๊คให้ส าหรับอาจารย์ จึงแก้ปัญหาดังกล่าวโดยการโทรศัพท์แจ้งไปยังวิทยากรให้
น าโน๊ตบุ๊คส่วนตัวมาด้วย และในครั้งต่อไปเจ้าหน้าที่จะเตรียมโน๊ตบุ๊คให้วิทยากรทุกครั้ง 
2. สัญญาณ Wifi ของโรงแรมช้า เบื้องต้นได้แจ้งไปยังทางโรงแรมแล้ว 
3. เรื่องใบเสร็จค่าลงทะเบียนของผู้เข้าร่วมที่มีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ใหม่ 1 ท่าน และผู้เข้าอบรมท าใบเสร็จหาย 
1 ท่าน โดยผู้เข้าอบรมได้น าใบแจ้งความมาให้เจ้าที่แล้ว ในขั้นตอนต่อไปคือการะบวนการของฝ่ายการเงิน และ
กองคลังในการออกใบเสร็จฉบับใหม่ให้ผู้เข้าอบรม และน าให้ผู้เข้าร่วมอบรมในวันเสาร์ ที่ 3 พ.ย. 61 ต่อไป 
4. ผู้เข้าร่วมอบรมแจ้งความต้องการอยากได้ไฟล์ประกอบการบรรยายของวิทยากรของแต่ละสัปดาห์ ก่อนมี
การอบรม โดยในสัปดาห์ถัดไปเจ้าหน้าที่ประสานโครงการจะด าเนินการรวบรวมไฟล์ของแต่ละสัปดาห์ส่งให้
ผู้เข้าร่วมอบรมทางอีเมลก่อนมีการอบรมของแต่ละสัปดาห์ 
 

เจ้าหน้าที่ประสานงาน 
1. นางสาวทิพย์รัตน์ บุญเพ็ง (ปุ้ม) 
2. นางสาวกนกวรรณ ทัศวงษา (พ่ีต้อง) 
3. นางสาวขวัญฤทัย ลับพิมย์ (พ่ีกระแต) 
4. นายภูวดล ชินจอหอ : ช่างภาพ (เม้น) 
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รายงานผลการด าเนินงานหลักสูตร ENERGY BUSINESS MANAGEMENT (EBM #1) 
วันที่ 27 ตุลาคม 2561 – 27 มกราคม 2562 ณ โรงแรมจัสมิน ซิต้ี (สุขุมวิท 23) 

ภาพประกอบการฝึกอบรม 

จุดรับลงทะเบียน 

กล่าวเปิดงานโดยตัวแทนอาจารย์จาก GMI และ JGSEE 

11



รายงานผลการด าเนินงานหลักสูตร ENERGY BUSINESS MANAGEMENT (EBM #1) 
วันที่ 27 ตุลาคม 2561 – 27 มกราคม 2562 ณ โรงแรมจัสมิน ซิต้ี (สุขุมวิท 23) 

 

  
 
 

การบรรยายช่วงเช้า โดย ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ กฤษเจริญ 

การบรรยายช่วงบ่าย โดย ดร.อธิคม บางวิวัฒน์ 
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รายงานผลการด าเนินงานหลักสูตร ENERGY BUSINESS MANAGEMENT (EBM #1) 
วันที่ 27 ตุลาคม 2561 – 27 มกราคม 2562 ณ โรงแรมจัสมิน ซิต้ี (สุขุมวิท 23) 

 

 

ผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร EBM#1  

13



รายงานผลการด าเนินงานหลักสูตร ENERGY BUSINESS MANAGEMENT (EBM #1) 
วันที่ 27 ตุลาคม 2561 – 27 มกราคม 2562 ณ โรงแรมจัสมิน ซิต้ี (สุขุมวิท 23) 

 

ครั้งที่ 2: วันที่ 3 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม Orchid 3 ชั้น 11 
หัวข้อ : Leadership Communication 
วิทยากร: ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ กฤษเจริญ 
จ านวนผู้เข้าอบรม: 12 ท่าน  
จ านวนผู้ขาดอบรม : 2 ท่าน (คือ คุณสภวิชญ์ ชูลิตรัตน์ และคุณธนากร มณีโชติ) 
สรุปผลการตอบแบบประเมินของผู้อบรมมีรายละเอียด ดังนี้ 
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รายงานผลการด าเนินงานหลักสูตร ENERGY BUSINESS MANAGEMENT (EBM #1) 
วันที่ 27 ตุลาคม 2561 – 27 มกราคม 2562 ณ โรงแรมจัสมิน ซิต้ี (สุขุมวิท 23) 

 

 
 
ครั้งที่ 2: วันที่ 3 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม Orchid 3 ชั้น 11 
หัวข้อ : พลังงานไฟฟ้าและความร้อนร่วม 2 
วิทยากร: ดร.อธิคม บางวิวัฒน์ 
จ านวนผู้เข้าอบรม: 13 ท่าน  
จ านวนผู้ขาดอบรม : 1 ท่าน (คือ คุณสภวิชญ์ ชูลิตรัตน์) 
 
สรุปผลการตอบแบบประเมินของผู้อบรมมีรายละเอียด ดังนี้ 
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รายงานผลการด าเนินงานหลักสูตร ENERGY BUSINESS MANAGEMENT (EBM #1) 
วันที่ 27 ตุลาคม 2561 – 27 มกราคม 2562 ณ โรงแรมจัสมิน ซิต้ี (สุขุมวิท 23) 
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รายงานผลการด าเนินงานหลักสูตร ENERGY BUSINESS MANAGEMENT (EBM #1) 
วันที่ 27 ตุลาคม 2561 – 27 มกราคม 2562 ณ โรงแรมจัสมิน ซิต้ี (สุขุมวิท 23) 

 

ปัญหาที่พบและแนวทางในการแก้ปัญหา 
1. มีผู้เข้าร่วมหลายท่านเข้าห้องอบรมสาย ท าให้การเริ่มอบรมล่าช้า เนื่องจากรอผู้เข้าร่วมอบรมบางท่าน 
2. ในช่วงเวลารับประทานอาหารกลางวันมีกลุ่มลูกค้าของโรงแรมกลุ่มใหญ่ ประมาณ 80 คน ท าให้เกิดความ
วุ่นวายบ้างในช่วงรับประทานอาหารกลางวัน 
3. การท าเล่มหนังสือ RENEWABLE ENERGY OUTLOOK THAILAND ให้กับผู้เข้าร่วมเป็น ขาว-ด า และเกิด
ความไม่ชัดเจนของบางภาพนั้น และมีผู้เข้าร่วมได้ขอเป็นไฟล์ของหนังสือดังกล่าว ในการนี้เจ้าหน้าที่ได้ส่งไฟล์
ดังกล่าวไปยังผู้เข้าอบรมทุกท่านแล้ว  
4. เอกสารและไฟล์ Presentation บางไฟล์ของ ดร.อธิคม บางวิวัฒน์ ที่ไม่ส าเนาและส่งให้ผู้เข้าร่วมอบรม  
ซึ่งอาจารย์แจ้งว่าเป็นข้อมูลเพ่ิมเติมที่ผู้เข้าร่วมสนใจเป็นพิเศษ คือ เป็นรายงานของ IEA ที่เผยแพร่แล้ว 
ประกอบด้วยหัวข้อที่น่าสนใจเกี่ยวกับค่านิยมของ PV ค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์ต่อสาธารณูปโภคและอ่ืน ๆ 
ซึ่งอาจารย์ให้ลิงค์ดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ IEA ในการนี้เจ้าหน้าที่ได้ส่งลิงค์ดังกล่าวไปยังผู้เข้าอบรมทุกท่าน
แล้ว 
 
เจ้าหน้าฝ่ายสนับสนุน 
1. นางสาวทิพย์รัตน์ บุญเพ็ง (ปุ้ม)   ประสานงาน 
2. นางสาวกนกวรรณ ทัศวงษา (พ่ีต้อง)  ประสานงาน 
3. นางสาวขวัญฤทัย ลับพิมย์ (พ่ีกระแต)  รับลงทะบียน/ ประสานงาน ณ สถานที่ฝึกอบรม 
4. นายภูวดล ชินจอหอ (เม้น)   รวบรวมภาพผู้เข้าร่วมอบรมและวิทยากร 
 
 

ภาพประกอบการฝึกอบรม 

จุดรับลงทะเบียน 
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รายงานผลการด าเนินงานหลักสูตร ENERGY BUSINESS MANAGEMENT (EBM #1) 
วันที่ 27 ตุลาคม 2561 – 27 มกราคม 2562 ณ โรงแรมจัสมิน ซิต้ี (สุขุมวิท 23) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

การบรรยายและการท ากิจกรรมในช่วงเช้า โดย ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ กฤษเจริญ 
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รายงานผลการด าเนินงานหลักสูตร ENERGY BUSINESS MANAGEMENT (EBM #1) 
วันที่ 27 ตุลาคม 2561 – 27 มกราคม 2562 ณ โรงแรมจัสมิน ซิต้ี (สุขุมวิท 23) 

 

 
 

 

การบรรยายในช่วงบ่าย โดย ดร.อธิคม บางวิวัฒน์ 
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รายงานผลการด าเนินงานหลักสูตร ENERGY BUSINESS MANAGEMENT (EBM #1) 
วันที่ 27 ตุลาคม 2561 – 27 มกราคม 2562 ณ โรงแรมจัสมิน ซิต้ี (สุขุมวิท 23) 

 

ครั้งที่ 3: วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00-10.30 น. ณ ห้องประชุม Orchid 1 ชั้น 11 
หัวข้อ : เทคโนโลยี Blockchain เเละการซื้อขาย แลกเปลี่ยนหน่วยไฟฟ้า (peer-to-peer)  
วิทยากร: นางสาวอันชิสา ภิญโญ 
จ านวนผู้เข้าอบรม: 14 ท่าน  
สรุปผลการตอบแบบประเมินของผู้อบรมมีรายละเอียด ดังนี้ 
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รายงานผลการด าเนินงานหลักสูตร ENERGY BUSINESS MANAGEMENT (EBM #1) 
วันที่ 27 ตุลาคม 2561 – 27 มกราคม 2562 ณ โรงแรมจัสมิน ซิต้ี (สุขุมวิท 23) 

 

 
 
ครั้งที่ 3: วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.45-12.30 น. ณ ห้องประชุม Orchid 1 ชั้น 11 
หัวข้อ : การส่งเสริมและรับซื้อไฟฟ้าจาก Rooftop PV ในต่างประเทศ เเละศักยภาพในการประหยัด
ไฟฟ้าด้วยการติดตั้ง Rooftop PV 
วิทยากร: ดร.อธิคม บางวิวัฒน์ 
จ านวนผู้เข้าอบรม: 14 ท่าน  
สรุปผลการตอบแบบประเมินของผู้อบรมมีรายละเอียด ดังนี้ 

 

21



รายงานผลการด าเนินงานหลักสูตร ENERGY BUSINESS MANAGEMENT (EBM #1) 
วันที่ 27 ตุลาคม 2561 – 27 มกราคม 2562 ณ โรงแรมจัสมิน ซิต้ี (สุขุมวิท 23) 

 

 
 
ครั้งที่ 3: วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม Orchid 1 ชั้น 11 
หัวข้อ : การจัดการความเสี่ยงในองค์กร 
วิทยากร: ดร.ปฏิภาณ  เเซ่หลิม่ 
จ านวนผู้เข้าอบรม: 14 ท่าน  
สรุปผลการตอบแบบประเมินของผู้อบรมมีรายละเอียด ดังนี้ 
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รายงานผลการด าเนินงานหลักสูตร ENERGY BUSINESS MANAGEMENT (EBM #1) 
วันที่ 27 ตุลาคม 2561 – 27 มกราคม 2562 ณ โรงแรมจัสมิน ซิต้ี (สุขุมวิท 23) 
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รายงานผลการด าเนินงานหลักสูตร ENERGY BUSINESS MANAGEMENT (EBM #1) 
วันที่ 27 ตุลาคม 2561 – 27 มกราคม 2562 ณ โรงแรมจัสมิน ซิต้ี (สุขุมวิท 23) 

 

ปัญหาที่พบและแนวทางในการแก้ปัญหา 
1. เนื่องจากมีกลุ่มค้าของโรงแรมกลุ่มใหญ่ จะเข้ามารับประทานอาหารกลางวันในเวลา 11.30 น. ทางโรงแรม
จึงเสนอให้กลุ่มของผู้เข้าอบรม EBM#1 พักรับประทานอาหารกลางวันในเวลา 12.30 น. ซึ่งผู้เข้าร่วมอบรม 
ไม่มีปัญหาในเรื่องดังกล่าว 
 
เจ้าหน้าฝ่ายสนับสนุน 
1. นางสาวทิพย์รัตน์ บุญเพ็ง (ปุ้ม)   ประสานงาน 
2. นายยุทธศักดิ์  งามแสง (พ่ีหน่อง)  ประสานงาน 
3. นางสาวกนกวรรณ ทัศวงษา (พ่ีต้อง)  ประสานงาน 
4. นางสาวกมลรัตน์ บุญเพ็ง (ป่อม)  รับลงทะบียน/ ประสานงาน ณ สถานที่ฝึกอบรม 
5. นายภูวดล ชินจอหอ (เม้น)   รวบรวมภาพผู้เข้าร่วมอบรมและวิทยากร 
 
 

ภาพประกอบการฝึกอบรม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

 

 

 

 

 

 การบรรยายในช่วงเช้า โดย นางสาวอันชิสา ภิญโญ 
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รายงานผลการด าเนินงานหลักสูตร ENERGY BUSINESS MANAGEMENT (EBM #1) 
วันที่ 27 ตุลาคม 2561 – 27 มกราคม 2562 ณ โรงแรมจัสมิน ซิต้ี (สุขุมวิท 23) 

 

 

 

 

 

การบรรยายช่วงบ่าย โดย ดร.ปฏิภาณ แซ่หลิ่ม 
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รายงานผลการด าเนินงานหลักสูตร ENERGY BUSINESS MANAGEMENT (EBM #1) 
วันที่ 27 ตุลาคม 2561 – 27 มกราคม 2562 ณ โรงแรมจัสมิน ซิต้ี (สุขุมวิท 23) 

 

ครั้งที่ 4: วันที่ 17 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม Orchid 2 ชั้น 11 
หัวข้อ : องค์กรและภาวะผู้น า (การท างานเป็นทีมแบบมืออาชีพ)  
วิทยากร: ดร.สุขยืน เทพทอง 
จ านวนผู้เข้าอบรม: 11 ท่าน  
จ านวนผู้ขาดอบรม: 3 ท่าน (คุณณัฐศศิ มณีโชติ, คุณศุภชัย แก่นจักร และคุณธนากร มณีโชติ) 
สรุปผลการตอบแบบประเมินของผู้อบรมมีรายละเอียด ดังนี้ 
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รายงานผลการด าเนินงานหลักสูตร ENERGY BUSINESS MANAGEMENT (EBM #1) 
วันที่ 27 ตุลาคม 2561 – 27 มกราคม 2562 ณ โรงแรมจัสมิน ซิต้ี (สุขุมวิท 23) 

 

ครั้งที่ 4: วันที่ 17 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม Orchid 2 ชั้น 11 
หัวข้อ : ภาพรวมด้านพลังงานของภาคอาคาร (อาคารพาณิชย์/ที่อยู่อาศัย) 
วิทยากร: รศ.ดร.พิพัฒน์ ชัยวิวัฒน์วรกุล 
จ านวนผู้เข้าอบรม: 10 ท่าน  
จ านวนผู้ขาดอบรม: 4 ท่าน (คุณนที ทองแก้ว, คุณณัฐศศิ มณีโชติ, คุณศุภชัย แก่นจักร และคุณธนากร มณีโชติ) 
สรุปผลการตอบแบบประเมินของผู้อบรมมีรายละเอียด ดังนี้ 
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รายงานผลการด าเนินงานหลักสูตร ENERGY BUSINESS MANAGEMENT (EBM #1) 
วันที่ 27 ตุลาคม 2561 – 27 มกราคม 2562 ณ โรงแรมจัสมิน ซิต้ี (สุขุมวิท 23) 

 

ปัญหาที่พบและแนวทางในการแก้ปัญหา 
ไม่มี 
 
เจ้าหน้าฝ่ายสนับสนุน 
1. นางสาวทิพย์รัตน์ บุญเพ็ง (ปุ้ม)   ประสานงาน 
2. นายยุทธศักดิ์  งามแสง (พ่ีหน่อง)  ประสานงาน 
3. นางสาวกนกวรรณ ทัศวงษา (พ่ีต้อง)  ประสานงาน 
4. นางสาวขวัญฤทัย ลับพิมย์ (พ่ีกระแต)  รับลงทะบียน/ ประสานงาน ณ สถานที่ฝึกอบรม 
 

ภาพประกอบการฝึกอบรม 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 
การบรรยายในช่วงเช้า โดย ดร.สุขยืน เทพทอง 
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รายงานผลการด าเนินงานหลักสูตร ENERGY BUSINESS MANAGEMENT (EBM #1) 
วันที่ 27 ตุลาคม 2561 – 27 มกราคม 2562 ณ โรงแรมจัสมิน ซิต้ี (สุขุมวิท 23) 

 

 

 

 

การบรรยายในช่วงเช้า โดย รศ.ดร.พิพัฒน์ ชัยวิวัฒน์วรกุล 
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รายงานผลการด าเนินงานหลักสูตร ENERGY BUSINESS MANAGEMENT (EBM #1) 
วันที่ 27 ตุลาคม 2561 – 27 มกราคม 2562 ณ โรงแรมจัสมิน ซิต้ี (สุขุมวิท 23) 

 

ครั้งที่ 5: วันที่ 24 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม Orchid 1 ชั้น 11 
หัวข้อ : กลยุทธ์ การเงิน และการตลาด (การจัดการกลยุทธ์ในยุคโลกาภิวัตน์)  
วิทยากร: ดร.สุขยืน เทพทอง 
จ านวนผู้เข้าอบรม: 9 ท่าน  
จ านวนผู้ขาดอบรม: 5 ท่าน (คุณสามารถ เส็มหมาด, คุณนิรุทติ์ อมรคณารัตน์, คุณพรนรินทร์ เบ็นเดอร์, คุณนที 
ทองแก้ว และคุณธนากร มณีโชติ) 
สรุปผลการตอบแบบประเมินของผู้อบรมมีรายละเอียด ดังนี้ 
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รายงานผลการด าเนินงานหลักสูตร ENERGY BUSINESS MANAGEMENT (EBM #1) 
วันที่ 27 ตุลาคม 2561 – 27 มกราคม 2562 ณ โรงแรมจัสมิน ซิต้ี (สุขุมวิท 23) 

 

 
 

ครั้งที่ 5: วันที่ 24 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม Orchid 1 ชั้น 11 
หัวข้อ : มาตราการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ไฟฟ้าโดยผู้ให้บริการไฟฟ้า (EERS) 
วิทยากร: ดร.อธิคม บางวิวัฒน์ 
จ านวนผู้เข้าอบรม: 9 ท่าน  
จ านวนผู้ขาดอบรม: 6 ท่าน (คุณสามารถ เส็มหมาด, คุณนิรุทติ์ อมรคณารัตน์, คุณณัฐศศิ มณีโชติ, คุณนที  
ทองแก้ว และคุณธนากร มณีโชติ) 
สรุปผลการตอบแบบประเมินของผู้อบรมมีรายละเอียด ดังนี้ 
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รายงานผลการด าเนินงานหลักสูตร ENERGY BUSINESS MANAGEMENT (EBM #1) 
วันที่ 27 ตุลาคม 2561 – 27 มกราคม 2562 ณ โรงแรมจัสมิน ซิต้ี (สุขุมวิท 23) 

 

 
 

ข้อเสนอแนะ ปัญหาที่พบและแนวทางในการแก้ปัญหา 
1. คุณศุภชัย แก่นจันทร์ ท าใบเสร็จรับเงินหาย จึงขอให้ออกใบเสร็จฉบับใหม่ให้ ทางการเงินจึงแจ้งว่าให้ผู้เข้า
อบรมไปแจ้งความ เพ่ือใช้ใบแจ้งความมาขอคัดส าเนาที่ส านักงานคลัง  
2. ผู้เข้าอบรมเสนอให้เพ่ิมแฟ้มเอกสาร อีก 1 อัน เนื่องจากเอกสารในแต่ละสัปดาห์ค่อนข้างเยอะ เจ้าหน้าที่
ประสานงานหลักสูตรฯ จะเร่งด าเนินการในการจัดเตรียมแฟ้มเอกสารเพ่ิมเติม 
 
เจ้าหน้าฝ่ายสนับสนุน 
1. นางสาวทิพย์รัตน์ บุญเพ็ง (ปุ้ม)   ประสานงาน 
2. นายยุทธศักดิ์  งามแสง (พ่ีหน่อง)  ประสานงาน 
3. นางสาวกนกวรรณ ทัศวงษา (พ่ีต้อง)  ประสานงาน 
4. นางสาวขวัญฤทัย ลับพิมย์ (พ่ีกระแต)  รับลงทะบียน/ ประสานงาน ณ สถานที่ฝึกอบรม 
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รายงานผลการด าเนินงานหลักสูตร ENERGY BUSINESS MANAGEMENT (EBM #1) 
วันที่ 27 ตุลาคม 2561 – 27 มกราคม 2562 ณ โรงแรมจัสมิน ซิต้ี (สุขุมวิท 23) 

 
 

ภาพประกอบการฝึกอบรม 

 
 

 
 การบรรยายในช่วงเช้า โดย ดร.สุขยืน เทพทอง 
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รายงานผลการด าเนินงานหลักสูตร ENERGY BUSINESS MANAGEMENT (EBM #1) 
วันที่ 27 ตุลาคม 2561 – 27 มกราคม 2562 ณ โรงแรมจัสมิน ซิต้ี (สุขุมวิท 23) 

 

 

 

การบรรยายในช่วงบ่าย โดย ดร.อธิคม บางวิวัฒน์ 
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รายงานผลการด าเนินงานหลักสูตร ENERGY BUSINESS MANAGEMENT (EBM #1) 
วันที่ 27 ตุลาคม 2561 – 27 มกราคม 2562 ณ โรงแรมจัสมิน ซิตี้ (สุขุมวิท 23) 

 

ครั้งที่ 6: วนัที่ 1 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชมุ Orchid 1 ชั้น 11 
หัวข้อ : กลยุทธ์ การเงิน และการตลาด (กลยุทธ์การตลาด)  
วิทยากร: ดร.ปารเมศ วรเศยานนท ์
จ านวนผู้เข้าอบรม: 10 ท่าน  
จ านวนผู้ขาดอบรม: 4 ท่าน (คุณสามารถ เส็มหมาด, คุณชนาธิป กุประดิษฐ์, คุณณฐัศศิ มณีโชติ และคุณธนากร 
มณีโชติ) 
สรุปผลการตอบแบบประเมินของผู้อบรมมีรายละเอียด ดังนี ้
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รายงานผลการด าเนินงานหลักสูตร ENERGY BUSINESS MANAGEMENT (EBM #1) 
วันที่ 27 ตุลาคม 2561 – 27 มกราคม 2562 ณ โรงแรมจัสมิน ซิตี้ (สุขุมวิท 23) 

 

ครั้งที่ 6: วนัที่ 1 ธันวาคม 2561 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชมุ Orchid 1 ชั้น 11 
หัวข้อ : มาตราการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ไฟฟ้าโดยผู้ให้บริการไฟฟ้า (EERS) 
วิทยากร: รศ.ดร.พิพัฒน์ ชัยวิวัฒน์วรกุล 
จ านวนผู้เข้าอบรม: 10 ท่าน  
จ านวนผู้ขาดอบรม: 4 ท่าน (คุณสามารถ เส็มหมาด, คุณชนาธิป กุประดิษฐ์, คุณณฐัศศิ มณีโชติ และคุณธนากร 
มณีโชติ) 
สรุปผลการตอบแบบประเมินของผู้อบรมมีรายละเอียด ดังนี้ 
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รายงานผลการด าเนินงานหลักสูตร ENERGY BUSINESS MANAGEMENT (EBM #1) 
วันที่ 27 ตุลาคม 2561 – 27 มกราคม 2562 ณ โรงแรมจัสมิน ซิตี้ (สุขุมวิท 23) 

 

ข้อเสนอแนะ ปัญหาที่พบและแนวทางในการแก้ปัญหา 
1. ปัญหาเรื่องผู้เข้าอบรมบางท่านขาดการอบรมติดต่อกัน 2-3 ครั้ง นั้น ทางเจ้าหน้าที่ได้ติดตามไปแล้ว พบว่า ติด
งาน จึงไม่สามารถเข้าร่วมการอบรมได้ บางท่านได้แจ้งการขาดอบรมล่วงหน้าแล้วค่ะ 
2. ผู้เข้าอบรมบางท่านยังเข้าห้องอบรมสาย ท าให้การเริ่มบรรยายประมาณ 09.20 น.  
3. ผู้เข้าอบรมมีความประสงค์อยากจะมาเยี่ยมชม มจธ. จึงเสนอให้มีการจัดการอบรมที่ GMI/JGSEE สัก 1 ครั้ง  
โดยมติของผู้อบรม คือ วันเสาร์ ที่ 5 มกราคม 2561 โดยเจ้าหน้าที่จะประสานไปยังส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป เช่น 
วิทยากร ห้องอบรม การจองที่จอดรถ อาหารว่าง และอาหารกลางวัน เป็นต้น 
 
เจ้าหน้าฝ่ายสนับสนุน 
1. นางสาวทิพย์รัตน์ บุญเพ็ง (ปุ้ม) เจ้าหน้าที่ประสานงานหลักสูตรฯ 

รับลงทะบียน/ ประสานงาน ณ สถานทีฝ่ึกอบรม 
2. นายยุทธศักดิ์  งามแสง (พีห่น่อง)  ประสานงาน 
3. นางสาวกนกวรรณ ทัศวงษา (พี่ต้อง)  ประสานงาน 

ภาพประกอบการฝึกอบรม 

 
 
 
 
 
 
 

การบรรยายในช่วงเช้า โดย ดร.ปารเมศ วรเศยานนท ์
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รายงานผลการด าเนินงานหลักสูตร ENERGY BUSINESS MANAGEMENT (EBM #1) 
วันที่ 27 ตุลาคม 2561 – 27 มกราคม 2562 ณ โรงแรมจัสมิน ซิตี้ (สุขุมวิท 23) 

 

  
 
 
 

 

การบรรยายในช่วงบ่าย โดย รศ.ดร.พิพัฒน์ ชัยวิวัฒน์วรกุล 
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รายงานผลการด าเนินงานหลักสูตร ENERGY BUSINESS MANAGEMENT (EBM #1) 
วันที่ 27 ตุลาคม 2561 – 27 มกราคม 2562 ณ โรงแรมจัสมิน ซิต้ี (สุขุมวิท 23) 

 

ครั้งที่ 7: วันที่ 8 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม Orchid 3 ชั้น 11 
หัวข้อ : กลยุทธ์ การเงิน และการตลาด (การตลาดดิจิทัล)  
วิทยากร: ดร.วีรยุทธ เจริญเรอืงกิจ      
จ านวนผู้เข้าอบรม: 13 ท่าน  
จ านวนผู้ขาดอบรม: 1 ท่าน (คุณสามารถ เส็มหมาด) 
สรุปผลการตอบแบบประเมินของผู้อบรมมีรายละเอียด ดังนี้ 
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รายงานผลการด าเนินงานหลักสูตร ENERGY BUSINESS MANAGEMENT (EBM #1) 
วันที่ 27 ตุลาคม 2561 – 27 มกราคม 2562 ณ โรงแรมจัสมิน ซิต้ี (สุขุมวิท 23) 

 

ครั้งที่ 7: วันที่ 8 ธันวาคม 2561 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม Orchid 3 ชั้น 11 
หัวข้อ : อาคารที่ใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์ (Net zero energy house) และเมืองอัจฉริยะ (Smart City)
วิทยากร: รศ.ดร.พิพัฒน์ ชัยวิวัฒน์วรกุล 
จ านวนผู้เข้าอบรม: 11 ท่าน  
จ านวนผู้ขาดอบรม: 3 ท่าน (คุณสามารถ เส็มหมาด, คุณณัฐศศิ มณีโชติ และคุณธนากร มณีโชติ) 
สรุปผลการตอบแบบประเมินของผู้อบรมมีรายละเอียด ดังนี้ 
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รายงานผลการด าเนินงานหลักสูตร ENERGY BUSINESS MANAGEMENT (EBM #1) 
วันที่ 27 ตุลาคม 2561 – 27 มกราคม 2562 ณ โรงแรมจัสมิน ซิต้ี (สุขุมวิท 23) 

 

ข้อเสนอแนะ ปัญหาที่พบและแนวทางในการแก้ปัญหา 
    ไม่มี 
 
เจ้าหน้าฝ่ายสนับสนุน 
1. นางสาวทิพย์รัตน์ บุญเพ็ง (ปุ้ม) เจ้าหน้าที่ประสานงานหลักสูตรฯ 
2. นายยุทธศักดิ์  งามแสง (พ่ีหน่อง)  ประสานงานงาน 
3. นางสาวกนกวรรณ ทัศวงษา (พ่ีต้อง)  ประสานงานงาน 
4. นางสาวขวัญฤทัย ลับพิมย์ (พ่ีกระแต)  รับลงทะบียน/ ประสานงาน ณ สถานที่ฝึกอบรม 

ภาพประกอบการฝึกอบรม 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 การบรรยายในช่วงเช้า โดย ดร.วีรยุทธ เจริญเรืองกิจ      
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รายงานผลการด าเนินงานหลักสูตร ENERGY BUSINESS MANAGEMENT (EBM #1) 
วันที่ 27 ตุลาคม 2561 – 27 มกราคม 2562 ณ โรงแรมจัสมิน ซิต้ี (สุขุมวิท 23) 

 

 

 

การบรรยายในช่วงบ่าย โดย รศ.ดร.พิพัฒน์ ชัยวิวัฒน์วรกุล 
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รายงานผลการด าเนินงานหลักสูตร ENERGY BUSINESS MANAGEMENT (EBM #1) 
วันที่ 27 ตุลาคม 2561 – 27 มกราคม 2562 ณ โรงแรมจัสมิน ซิต้ี (สุขุมวิท 23) 

 

ครั้งที่ 8: วันที่ 15 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม Orchid 2 ชั้น 11 
หัวข้อ : กลยุทธ์ การเงิน และการตลาด (การจัดการการเงิน)  
วิทยากร: ดร.วินัย หอมสมบัติ      
จ านวนผู้เข้าอบรม: 14 ท่าน  
สรุปผลการตอบแบบประเมินของผู้อบรมมีรายละเอียด ดังนี้ 
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รายงานผลการด าเนินงานหลักสูตร ENERGY BUSINESS MANAGEMENT (EBM #1) 
วันที่ 27 ตุลาคม 2561 – 27 มกราคม 2562 ณ โรงแรมจัสมิน ซิต้ี (สุขุมวิท 23) 

 

ครั้งที่ 8: วันที่ 15 ธันวาคม 2561 เวลา 13.00-14.30 น. ณ ห้องประชุม Orchid 2 ชั้น 11 
หัวข้อ : การจัดการพลังงานในอาคารและโรงงาน 
วิทยากร: รศ.ดร.พิพัฒน์ ชัยวิวัฒน์วรกุล 
จ านวนผู้เข้าอบรม: 12 ท่าน  
จ านวนผู้ขาดอบรม: 2 ท่าน (คุณณัฐศศิ มณีโชติ และคุณธนากร มณีโชติ) 
สรุปผลการตอบแบบประเมินของผู้อบรมมีรายละเอียด ดังนี้ 
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รายงานผลการด าเนินงานหลักสูตร ENERGY BUSINESS MANAGEMENT (EBM #1) 
วันที่ 27 ตุลาคม 2561 – 27 มกราคม 2562 ณ โรงแรมจัสมิน ซิต้ี (สุขุมวิท 23) 

 

ครั้งที่ 8: วันที่ 15 ธันวาคม 2561 เวลา 14.30-16.00 น. ณ ห้องประชุม Orchid 2 ชั้น 11 
หัวข้อ : การประเมินสมรรถนะและการให้ฉลากอาคาร 
วิทยากร: คุณเอกภาพ ศรีอัษฎาพร 
จ านวนผู้เข้าอบรม: 14 ท่าน  
จ านวนผู้ขาดอบรม: 2 ท่าน (คุณณัฐศศิ มณีโชติ และคุณธนากร มณีโชติ) 
สรุปผลการตอบแบบประเมินของผู้อบรมมีรายละเอียด ดังนี้ 
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รายงานผลการด าเนินงานหลักสูตร ENERGY BUSINESS MANAGEMENT (EBM #1) 
วันที่ 27 ตุลาคม 2561 – 27 มกราคม 2562 ณ โรงแรมจัสมิน ซิต้ี (สุขุมวิท 23) 

 

ข้อเสนอแนะ ปัญหาที่พบและแนวทางในการแก้ปัญหา 
    ไม่มี 
 
เจ้าหน้าฝ่ายสนับสนุน 
1. นางสาวทิพย์รัตน์ บุญเพ็ง (ปุ้ม) เจ้าหน้าที่ประสานงานหลักสูตรฯ 
2. นายยุทธศักดิ์  งามแสง (พ่ีหน่อง)  ประสานงานงาน 
3. นางสาวกนกวรรณ ทัศวงษา (พ่ีต้อง)  ประสานงานงาน 
4. นางสาวขวัญฤทัย ลับพิมย์ (พ่ีกระแต)  รับลงทะบียน/ ประสานงาน ณ สถานที่ฝึกอบรม 

ภาพประกอบการฝึกอบรม 

 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

การบรรยายในช่วงเช้า โดย ดร.วินัย หอมสมบัติ  
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รายงานผลการด าเนินงานหลักสูตร ENERGY BUSINESS MANAGEMENT (EBM #1) 
วันที่ 27 ตุลาคม 2561 – 27 มกราคม 2562 ณ โรงแรมจัสมิน ซิต้ี (สุขุมวิท 23) 

 

 
 

  

  การบรรยายในช่วงบ่าย โดย คุณเอกภาพ ศรีอัษฎาพร 

การบรรยายในช่วงเช้า โดย รศ.ดร.พิพัฒน์ ชัยวิวัฒน์วรกุล 
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รายงานผลการด าเนินงานหลักสูตร ENERGY BUSINESS MANAGEMENT (EBM #1) 
วันที่ 27 ตุลาคม 2561 – 27 มกราคม 2562 ณ โรงแรมจัสมิน ซิต้ี (สุขุมวิท 23) 

 

ครั้งที่ 9: วันที่ 22 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม Orchid 4 ชั้น 11 
หัวข้อ : ความเสี่ยงทางธุรกิจพลังงานในมิติของสิ่งแวดล้อม  
วิทยากร: ผศ.ดร.ธภัทร ศิลาเลิศรักษา      
จ านวนผู้เข้าอบรม: 11 ท่าน  
จ านวนผู้ขาดการอบรม: 3 ท่าน คือ (คุณศุภชัย แก่นจักร คุณณัฐศศิ มณีโชติ และคุณชินพร ชิโนทัยกุล) 
สรุปผลการตอบแบบประเมินของผู้อบรมมีรายละเอียด ดังนี้ 
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รายงานผลการด าเนินงานหลักสูตร ENERGY BUSINESS MANAGEMENT (EBM #1) 
วันที่ 27 ตุลาคม 2561 – 27 มกราคม 2562 ณ โรงแรมจัสมิน ซิต้ี (สุขุมวิท 23) 

 

 
ครั้งที่ 9: วันที่ 22 ธันวาคม 2561 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม Orchid 4 ชั้น 11 
หัวข้อ : เครื่องมือในการบริหารจัดการสมัยใหม่ (การบริหารจัดการโครงการ) 
วิทยากร: ดร.ดั้นดุสิต โปราณานนท์ 
จ านวนผู้เข้าอบรม: 11 ท่าน  
จ านวนผู้ขาดการอบรม: 3 ท่าน คือ (คุณศุภชัย แก่นจักร คุณณัฐศศิ มณีโชติ และคุณชินพร ชิโนทัยกุล) 
สรุปผลการตอบแบบประเมินของผู้อบรมมีรายละเอียด ดังนี้ 
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รายงานผลการด าเนินงานหลักสูตร ENERGY BUSINESS MANAGEMENT (EBM #1) 
วันที่ 27 ตุลาคม 2561 – 27 มกราคม 2562 ณ โรงแรมจัสมิน ซิต้ี (สุขุมวิท 23) 

ข้อเสนอแนะ ปัญหาที่พบและแนวทางในการแก้ปัญหา 
1. เนื่องจากสถานที่ไปศึกษาดูงานที่ได้ติดต่อไปนั้น ไม่สามารถเปิดให้เข้าเยี่ยมชมได้ในวันเสาร์ และวันอาทิตย์

ดร.อธิคม บางวิวัฒน์ ได้มีการชี้แจงเหตุผลและแจ้งไปยังผู้เข้าร่วมอบรมฯ โดยมีการอัพเดทและเปลี่ยนแปลง
ก าหนดการ ดังนี้  

ครั้งท่ี วันท่ี เวลา กิจกรรม สถานท่ี 
13 ศุกร์  ที่  25 ม.ค. 

2562 
07.00-07.30 น. ออกเดินทาง อยู่ระหว่างปรึกษาหารือเรื่องการนัด

หมายจุดนัดขึ้นรถตู้ ซึ่งสถานที่นั้น
ต้องมีที่จอดรถให้ผู้เข้าอบรม 

09.00-11.30 น. ศึกษาดูงานนอกสถานท่ี จุดที่ 1 บริษัท ผลิตไฟฟ้าและน้ าเย็น จ ากัด 
( District Cooling System and 
Power Plant Co., Ltd.-DCAP) 
สุวรรรภูมิ 

12.00–13.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง อยู่ระหว่างหาสถานที่รับประทาน
อาหารเที่ยง บริเวณบางกรวย 

13.00-16.00 น. ศึกษาดูงานนอกสถานท่ี จุดที่ 2 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
(กฟผ.) บางกรวย 

14 เสาร์ ที่  26 ม.ค. 
2562 

09.00-12.00 น. - บรรยายพิเศษ โดยวิทยากรรับ
เ ชิญที่ เ ช่ียวชาญด้ านพลั ง งาน 
- การมอบเกียรติบัตร 
- กล่าวปิดหลักสูตร 

อ ยู่ ร ะ ห ว่ า ง พิ จ า ร ณ า ส ถ า น ที่  
เนื่องจากโรงแรมจัสมิน ซิตี้ ไม่ว่างใน
วันดังกล่าว 

ในการนี้ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนไปตามความเหมาะสมอีกครั้งนะคะ 

เจ้าหน้าฝ่ายสนับสนุน 
1. นางสาวทิพย์รัตน์ บุญเพ็ง (ปุ้ม) เจ้าหน้าที่ประสานงานหลักสูตรฯ 
2. นายยุทธศักดิ์  งามแสง (พ่ีหน่อง) ประสานงานงาน 
3. นางสาวกนกวรรณ ทัศวงษา (พ่ีต้อง) ประสานงานงาน 
4. นางสาวกมลรัตน์ บุญเพ็ง (น้องป่อม) รับลงทะบียน/ ประสานงาน ณ สถานที่ฝึกอบรม 
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รายงานผลการด าเนินงานหลักสูตร ENERGY BUSINESS MANAGEMENT (EBM #1) 
วันที่ 27 ตุลาคม 2561 – 27 มกราคม 2562 ณ โรงแรมจัสมิน ซิต้ี (สุขุมวิท 23) 

 

ภาพประกอบการฝึกอบรม 

 

 
 
 

 
 
 

จุดรับลงทะเบียน       

การบรรยายในช่วงเช้า โดย ผศ.ดร.ธภัทร ศิลาเลิศรักษา      
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รายงานผลการด าเนินงานหลักสูตร ENERGY BUSINESS MANAGEMENT (EBM #1) 
วันที่ 27 ตุลาคม 2561 – 27 มกราคม 2562 ณ โรงแรมจัสมิน ซิต้ี (สุขุมวิท 23) 

 

 
 
 

 
 

การบรรยายในช่วงเช้า โดย ผศ.ดร.ธภัทร ศิลาเลิศรักษา      

การชีแ้จ้งเรื่องสถานที่ดูงานนอกสถานที่ โดย ดร.อธิคม บางวิวัฒน์      
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รายงานผลการด าเนินงานหลักสูตร ENERGY BUSINESS MANAGEMENT (EBM #1) 
วันที่ 27 ตุลาคม 2561 – 27 มกราคม 2562 ณ โรงแรมจัสมิน ซิต้ี (สุขุมวิท 23) 

 

  
 

 
 

 

  

 

การบรรยายในช่วงบ่าย โดย ดร.ดั้นดุสิต โปราณานนท ์
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รายงานผลการด าเนินงานหลักสูตร ENERGY BUSINESS MANAGEMENT (EBM #1) 
วันที่ 27 ตุลาคม 2561 – 27 มกราคม 2562 ณ โรงแรมจัสมิน ซิต้ี (สุขุมวิท 23) 

 

ครั้งที่ 10: วันที่ 5 มกราคม 2562 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้อง 909 อาคารเรียนรวม 5 ชั้น 9 (GMI) มจธ. 
หัวข้อ : เครื่องมือในการบริหารจัดการสมัยใหม่ (การบริหารจัดการซัพพลายเชน )  
วิทยากร: รศ.ดร.ธนัญญา วสศุรี 
จ านวนผู้เข้าอบรม: 11 ท่าน  
จ านวนผู้ขาดการอบรม: 3 ท่าน คือ (คุณศุภชัย แก่นจักร คุณณัฐศศิ มณีโชติ และคุณธนากร มณีโชติ) 
สรุปผลการตอบแบบประเมินของผู้อบรมมีรายละเอียด ดังนี้ 
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รายงานผลการด าเนินงานหลักสูตร ENERGY BUSINESS MANAGEMENT (EBM #1) 
วันที่ 27 ตุลาคม 2561 – 27 มกราคม 2562 ณ โรงแรมจัสมิน ซิต้ี (สุขุมวิท 23) 

 

 
 

ครั้งที่ 10: วันที่ 5 มกราคม 2562 เวลา 13.00-14.30 น. ณ ห้อง 909 อาคารเรียนรวม 5 ช้ัน 9 (GMI) มจธ. 
หัวข้อ : มาตรฐานความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ/อุตสาหกรรมพลังงาน 
วิทยากร: ผศ.ดร.ธภัทร ศิลาเลิศรักษา 
จ านวนผู้เข้าอบรม: 10 ท่าน  
จ านวนผู้ขาดการอบรม: 4 ท่าน คือ (คุณสภวิชญ์ ชูลิตรัตน์ คุณศุภชัย แก่นจักร คุณณัฐศศิ มณีโชติ และคุณธนากร 
มณีโชติ) 
สรุปผลการตอบแบบประเมินของผู้อบรมมีรายละเอียด ดังนี้ 
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รายงานผลการด าเนินงานหลักสูตร ENERGY BUSINESS MANAGEMENT (EBM #1) 
วันที่ 27 ตุลาคม 2561 – 27 มกราคม 2562 ณ โรงแรมจัสมิน ซิต้ี (สุขุมวิท 23) 
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รายงานผลการด าเนินงานหลักสูตร ENERGY BUSINESS MANAGEMENT (EBM #1) 
วันที่ 27 ตุลาคม 2561 – 27 มกราคม 2562 ณ โรงแรมจัสมิน ซิต้ี (สุขุมวิท 23) 

 

 
 
ครั้งที่ 10: วันที่ 5 มกราคม 2562 เวลา 14.30-16.00 น. ณ ห้อง 909 อาคารเรียนรวม 5 ช้ัน 9 (GMI) มจธ. 
หัวข้อ : ความยั่งยืน: ธุรกิจพลังงาน กรณีศึกษาของ บ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 
วิทยากร: ดร.จงโปรด คชภูมิ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนาความยั่งยืนองค์กร บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น 
จ ากัด (มหาชน) 
จ านวนผู้เข้าอบรม: 10 ท่าน  
จ านวนผู้ขาดการอบรม: 4 ท่าน คือ (คุณสภวิชญ์ ชูลิตรัตน์ คุณศุภชัย แก่นจักร คุณณัฐศศิ มณีโชติ และคุณธนากร 
มณีโชติ) 
สรุปผลการตอบแบบประเมินของผู้อบรมมีรายละเอียด ดังนี้ 
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รายงานผลการด าเนินงานหลักสูตร ENERGY BUSINESS MANAGEMENT (EBM #1) 
วันที่ 27 ตุลาคม 2561 – 27 มกราคม 2562 ณ โรงแรมจัสมิน ซิต้ี (สุขุมวิท 23) 
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รายงานผลการด าเนินงานหลักสูตร ENERGY BUSINESS MANAGEMENT (EBM #1) 
วันที่ 27 ตุลาคม 2561 – 27 มกราคม 2562 ณ โรงแรมจัสมิน ซิต้ี (สุขุมวิท 23) 
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รายงานผลการด าเนินงานหลักสตูร ENERGY BUSINESS MANAGEMENT (EBM #1) 
วันที่ 27 ตุลาคม 2561 – 27 มกราคม 2562 ณ โรงแรมจัสมิน ซิต้ี (สุขุมวิท 23) 

 

ข้อเสนอแนะ ปัญหาที่พบและแนวทางในการแก้ปัญหา 
1. เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงก าหนดการ และสถานที่ ในการอบรมครั้งที่ 13 – 14 ในวันที่ 25 – 26 มกราคม 

2562 คือการศึกษาดูงานนอกสถานที่ โดยมีการอัพเดทและเปลี่ยนแปลงก าหนดการ ดังนี้  

*ก าลังรอการยืนยันอีกครั้งจากวิทยากร ทั้งนี ้ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนไปตามความเหมาะสมอีกครั้ง ในการนี้ 
เนื่องจากสถานที่ดูงานทั้งสองแห่งสะดวกใหเ้ข้าดูงานได้ในเวลา 14.00 น. เท่านั้น 
 
 

วนัที่ เวลา กิจกรรม สถานที่ 
ศุกร์ ที่ 25 ม.ค. 2562 08.00-08.30 น. จุดนัดพบ ที่ 1 + อาหารเช้า ณ ตึก KX (BTS วงเวียนใหญ่) 

08.00-08.30 น. จุดนัดพบ ที่ 2 + อาหารเช้า ณ The Nine Center Rama9 
09.00-12.00 น. บรรยายพิเศษจากวิทยากร

ผู้เชี่ยวชาญด้าน Renewable 
Energy  
โดย อาจารย์ปราสาท มีแต้ม* 

ณ ห้อง 909 ชั้น 9 อาคารเรียนรวม 5 
(GMI) มจธ. 

12.00–13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  
13.00-14.00 น. แบ่งกล่มผู้ เข้าอบรมฯ ออก 

เป็น 2 กลุ่ม ตามความสนใจ 
เพ่ือศึกษาดูงานนอกสถานที่ 

 

14.00-16.00 น. กลุ่มที ่1  บริษัท ผลิตไฟฟ้าและน้ าเย็น จ ากัด 
( District Cooling System and 
Power Plant Co. , Ltd. - DCAP) 
สุวรรณภูม ิ

กลุ่มที ่2 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
(กฟผ.) บางกรวย  

16.00–18.00 น. ออกเดินทางสู่ที่พัก ณ กาสะลองรีสอร์ทแอนด์สปา พัทยา 
18.30 -22.00 น. รับประทานอาหารเย็น และ

สาระสังสรรค์ (คาราโอเกะ) 
เสาร์ ที่ 26 ม.ค. 2562 07.00-09.00 น. รั บ ป ร ะ ท า น อ า ห า ร เ ช้ า  

และพักผ่อนตามอัธยาศัย 
ณ กาสะลองรีสอร์ทแอนด์สปา พัทยา 

09.00-12.00 น. - Feedback and 
Reflection 
-  ส รุ ป ภ า พ ร ว ม หลั ก สู ตร 
EBM#1  
- การมอบเกียรติบัตร 
- กล่าวปิดหลักสูตร 

ห้องประชุม ณ กาสะลองรีสอร์ทแอนด์
สปา พัทยา 

12.00–13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ กาสะลองรีสอร์ทแอนด์สปา พัทยา 
13.00-16.00 น. เยี่ยมชมสถานที่ต่างๆ ใน 

พัทยา 
- ร้านเซเว่น อีเลฟเว่น สาขา ‘ธารา
พัทยา’ 
- รอเสนอ 
- รอเสนอ 

16.00-18.00 น. เดินทางกลับ กทม. ส่งผู้อบรมตามจุดนัดพบ 
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รายงานผลการด าเนินงานหลักสูตร ENERGY BUSINESS MANAGEMENT (EBM #1) 
วันที่ 27 ตุลาคม 2561 – 27 มกราคม 2562 ณ โรงแรมจัสมิน ซิต้ี (สุขุมวิท 23) 

 

จากปัญหาที่พบข้างต้น ทางทีมผู้ประสานงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งด าเนินการประสานไปยังส่วนที่เกี่ยวข้องและจะสรุป
ก าหนดการส าหรับกิจกรรมครั้งที่ 13-14 และจะเร่งแจ้งทางคณะกรรมการให้ทราบอีกครั้งค่ะ 
 

เจ้าหน้าฝ่ายสนับสนุน 
1. นางสาวทิพย์รัตน์ บุญเพ็ง (ปุ้ม) เจ้าหน้าที่ประสานงานหลักสูตรฯ 
2. นายยุทธศักดิ์  งามแสง (พ่ีหน่อง)  ประสานงานงาน 
3. นางสาวกนกวรรณ ทัศวงษา (พ่ีต้อง)  ประสานงานงาน 
4. นางสาวกมลรัตน์ บุญเพ็ง (น้องป๋อม)  รับลงทะบียน/ ประสานงาน ณ สถานที่ฝึกอบรม 
 

ภาพประกอบการฝึกอบรม 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

การบรรยายในช่วงเช้า โดย รศ.ดร.ธนัญญา วสุศรี 

61



รายงานผลการด าเนินงานหลักสูตร ENERGY BUSINESS MANAGEMENT (EBM #1) 
วันที่ 27 ตุลาคม 2561 – 27 มกราคม 2562 ณ โรงแรมจัสมิน ซิต้ี (สุขุมวิท 23) 

 

 
 
 

 
 
 
 

การบรรยายในช่วงเช้า โดย รศ.ดร.ธนัญญา วสุศรี 

การบรรยายในช่วงบ่าย โดย ผศ.ดร.ธภัทร ศิลาเลิศรักษา 
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รายงานผลการด าเนินงานหลักสูตร ENERGY BUSINESS MANAGEMENT (EBM #1) 
วันที่ 27 ตุลาคม 2561 – 27 มกราคม 2562 ณ โรงแรมจัสมิน ซิต้ี (สุขุมวิท 23) 

 

 
 

 
 
  
 
 

การบรรยายในช่วงบ่าย โดย ผศ.ดร.ธภัทร ศิลาเลิศรักษา 

การบรรยายในช่วงบ่าย โดย ดร.จงโปรด คชภูมิ 
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รายงานผลการด าเนินงานหลักสูตร ENERGY BUSINESS MANAGEMENT (EBM #1) 
วันที่ 27 ตุลาคม 2561 – 27 มกราคม 2562 ณ โรงแรมจัสมิน ซิต้ี (สุขุมวิท 23) 

 

 

 

 

 ภาพรวมวิทยากรและผู้เข้าอบรม ในการอบรมหลักสูตรฯ ครั้งท่ี 10 ณ GMI 
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รายงานผลการด าเนินงานหลักสูตร ENERGY BUSINESS MANAGEMENT (EBM #1) 
วันที่ 27 ตุลาคม 2561 – 27 มกราคม 2562 ณ โรงแรมจัสมิน ซิต้ี (สุขุมวิท 23) 

 

ครั้งที่ 11: วันที่ 12 มกราคม 2562 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม Orchid 2 ชั้น 11 
หัวข้อ : เครื่องมือในการบริหารจัดการสมัยใหม่ (การบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม I. : Concept) 
วิทยากร: ดร.บุญเกียรติ เอี้ยววงษ์เจริญ 
จ านวนผู้เข้าอบรม: 10 ท่าน  
จ านวนผู้ขาดการอบรม: 4 ท่าน คือ (คุณนิรุทติ์ อมรคณารัตน์ คุณสามารถ เส็มหมาด คุณณัฐศศิ มณีโชติ  
และคุณธนากร มณีโชติ) 
สรุปผลการตอบแบบประเมินของผู้อบรมมีรายละเอียด ดังนี้ 
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รายงานผลการด าเนินงานหลักสูตร ENERGY BUSINESS MANAGEMENT (EBM #1) 
วันที่ 27 ตุลาคม 2561 – 27 มกราคม 2562 ณ โรงแรมจัสมิน ซิต้ี (สุขุมวิท 23) 

 

 
 
ครั้งที่ 11: วันที่ 12 มกราคม 2562 เวลา 13.00-14.30 น. ณ ห้องประชุม Orchid 2 ชั้น 11 
หัวข้อ : เครื่องมือในการบริหารจัดการสมัยใหม่ ( การบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม II. : 
Application) 
วิทยากร: อาจารย์บุลวิชช์ ช่วยชูวงศ์ เเละทีม 
จ านวนผู้เข้าอบรม: 10 ท่าน  
จ านวนผู้ขาดการอบรม: 4 ท่าน คือ (คุณนิรุทติ์ อมรคณารัตน์ คุณสามารถ เส็มหมาด คุณณัฐศศิ มณีโชติ  
และคุณธนากร มณีโชติ) 
สรุปผลการตอบแบบประเมินของผู้อบรมมีรายละเอียด ดังนี้ 
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รายงานผลการด าเนินงานหลักสูตร ENERGY BUSINESS MANAGEMENT (EBM #1) 
วันที่ 27 ตุลาคม 2561 – 27 มกราคม 2562 ณ โรงแรมจัสมิน ซิต้ี (สุขุมวิท 23) 
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รายงานผลการด าเนินงานหลักสูตร ENERGY BUSINESS MANAGEMENT (EBM #1) 
วันที่ 27 ตุลาคม 2561 – 27 มกราคม 2562 ณ โรงแรมจัสมิน ซิต้ี (สุขุมวิท 23) 

 

 
 

เจ้าหน้าฝ่ายสนับสนุน 
1. นางสาวทิพย์รัตน์ บุญเพ็ง (ปุ้ม) เจ้าหน้าที่ประสานงานหลักสูตรฯ 
2. นายยุทธศักดิ์  งามแสง (พ่ีหน่อง)  ประสานงานงาน 
3. นางสาวกนกวรรณ ทัศวงษา (พ่ีต้อง)  ประสานงานงาน 
4. นางสาวกมลรัตน์ บุญเพ็ง (น้องป๋อม)  รับลงทะบียน/ ประสานงาน ณ สถานที่ฝึกอบรม 
 

ข้อเสนอแนะ ปัญหาที่พบและแนวทางในการแก้ปัญหา 
1. ไม่มี  

ภาพประกอบการฝึกอบรม 
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รายงานผลการด าเนินงานหลักสูตร ENERGY BUSINESS MANAGEMENT (EBM #1) 
วันที่ 27 ตุลาคม 2561 – 27 มกราคม 2562 ณ โรงแรมจัสมิน ซิต้ี (สุขุมวิท 23) 

 

 
 
 

 
 
 
 

การบรรยายในช่วงเช้า โดย ดร.บุญเกียรติ เอี้ยงวงษ์เจริญ 

การบรรยายในช่วงบ่าย โดย อาจารย์บุลวิชช์ ช่วยชูวงศ์ และทีม 
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รายงานผลการด าเนินงานหลักสูตร ENERGY BUSINESS MANAGEMENT (EBM #1) 
วันที่ 27 ตุลาคม 2561 – 27 มกราคม 2562 ณ โรงแรมจัสมิน ซิต้ี (สุขุมวิท 23) 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 การท ากิจกรรมกลุ่มในช่วงบ่าย โดย อาจารย์บุลวิชช์ ช่วยชูวงศ์ และทีม 
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รายงานผลการด าเนินงานหลักสูตร ENERGY BUSINESS MANAGEMENT (EBM #1) 
วันที่ 27 ตุลาคม 2561 – 27 มกราคม 2562 ณ โรงแรมจัสมิน ซิต้ี (สุขุมวิท 23) 

 

 

  
 

 

การท ากิจกรรมกลุ่มในช่วงบ่าย โดย อาจารย์บุลวิชช์ ช่วยชูวงศ์ และทีม 
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รายงานผลการด าเนินงานหลักสูตร ENERGY BUSINESS MANAGEMENT (EBM #1) 
วันที่ 27 ตุลาคม 2561 – 27 มกราคม 2562 ณ โรงแรมจัสมิน ซิต้ี (สุขุมวิท 23) 

 

ครั้งที่ 12: วันที่ 19 มกราคม 2562 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม Orchid 3 ชั้น 11 
หัวข้อ : การวิเคราะห์ความยั่งยืนของเทคโนโลยีพลังงานด้วยเทคนิคการประเมินวัฏจักรชีวิต 1 (แนวคิดและ
หลักการประเมินวัฏจักรชีวิต (LCA)) 
วิทยากร: ผศ.ดร.ธภัทร ศิลาเลิศรักษา 
จ านวนผู้เข้าอบรม: 11 ท่าน  
จ านวนผู้ขาดการอบรม: 4 ท่าน คือ (คุณชินพร ชิโนทัยกุล คุณสามารถ เส็มหมาด และคุณณัฐศศิ มณีโชติ) 
สรุปผลการตอบแบบประเมินของผู้อบรมมีรายละเอียด ดังนี้ 
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รายงานผลการด าเนินงานหลักสูตร ENERGY BUSINESS MANAGEMENT (EBM #1) 
วันที่ 27 ตุลาคม 2561 – 27 มกราคม 2562 ณ โรงแรมจัสมิน ซิต้ี (สุขุมวิท 23) 

 

 
 
ครั้งที่ 12: วันที่ 19 มกราคม 2562 เวลา 13.00-14.30 น. ณ ห้องประชุม Orchid 3 ชั้น 11 
หัวข้อ : การวิเคราะห์ความยั่งยืนของเทคโนโลยีพลังงานด้วยเทคนิคการประเมินวัฏจักรชีวิต 2 (การประเมิน
ความย่ังยืนตลอดวัฏจักรชีวิต (LCSA) ของเทคโนโลยี) 
วิทยากร: ดร.นฤเทพ เล็กศิวิไล 
จ านวนผู้เข้าอบรม: 10 ท่าน  
จ านวนผู้ขาดการอบรม: 4 ท่าน คือ (คุณวิเศษ หาญสวัสดิ์ คุณชินพร ชิโนทัยกุล คุณสามารถ เส็มหมาด และคุณ
ณัฐศศิ มณีโชติ) 
สรุปผลการตอบแบบประเมินของผู้อบรมมีรายละเอียด ดังนี้ 
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รายงานผลการด าเนินงานหลักสูตร ENERGY BUSINESS MANAGEMENT (EBM #1) 
วันที่ 27 ตุลาคม 2561 – 27 มกราคม 2562 ณ โรงแรมจัสมิน ซิต้ี (สุขุมวิท 23) 

 

 
 

เจ้าหน้าฝ่ายสนับสนุน 
1. นางสาวทิพย์รัตน์ บุญเพ็ง (ปุ้ม) เจ้าหน้าที่ประสานงานหลักสูตรฯ 
2. นายยุทธศักดิ์  งามแสง (พ่ีหน่อง)  ประสานงานงาน 
3. นางสาวกนกวรรณ ทัศวงษา (พ่ีต้อง)  ประสานงานงาน 
4. นางสาวขวัญฤทัย ลับพิมพ์ (พ่ีกระแต)  รับลงทะบียน/ ประสานงาน ณ สถานที่ฝึกอบรม 
 

ข้อเสนอแนะ ปัญหาที่พบและแนวทางในการแก้ปัญหา 
1. ไม่มี  
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รายงานผลการด าเนินโครงการฯ ครั้งที่ 13-14  
และสรุปภาพรวมของโครงการ 
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ก าหนดการศึกษาดูงานนอกสถานที่หลักสูตร EBM#1 
วันที่ 25-26 มกราคม 2562  

ณ บริษัท ผลิตไฟฟ้าและน้ าเย็น จ ากัด, การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)  
และ กาสะลองรีสอร์ทแอนด์สปา พัทยา 

หมายเหตุ : ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

 
 

 

 

 

 

วันที่ เวลา กิจกรรม สถานที่ 
ศุกร์ ที่ 25 ม.ค. 2562 08.00-08.30 น. จุดนัดพบ ที่ 1 + อาหารเช้า ณ ตึก KX (BTS วงเวียนใหญ่) 

08.00-08.30 น. จุดนัดพบ ที่ 2 + อาหารเช้า ณ The Nine Center Rama9 
09.30-12.00 น. บรรยายพิเศษจากวิทยากร

ผู้เชี่ยวชาญด้าน Renewable 
Energy  
โดย อาจารย์ปราสาท มีแต้ม 

ณ ห้อง 909 ชั้น 9 อาคารเรียนรวม 5 
(GMI) มจธ. 

12.00–13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องประทานอาหาร GMI 
13.00-14.00 น. แบ่งกลุ่มผู้ เข้าอบรมฯ ออก 

เป็น 2 กลุ่ม ตามความสนใจ 
เพ่ือศึกษาดูงานนอกสถานที่ 

 

14.00-16.00 น. กลุ่มที ่1 น าทีมโดย 
1. ดร.อธิคม บางวิวัฒน์ 
2. น.ส.ทิพย์รัตน์ บุญเพ็ง (ปุ้ม) 
3. นายทีปกร กาหลง 
 

บริษัท ผลิตไฟฟ้าและน้ าเย็น จ ากัด 
( District Cooling System and 
Power Plant Co. , Ltd. - DCAP) 
สุวรรณภูม ิ

กลุ่มที ่2 น าทีมโดย 
1. ผศ.ดร.พิพัฒน์ ชัยวิวัฒน์วรกุล 
2. ผศ.ดร.ธภัทร ศิลาเลิศรักษา 
3. นายยุทธศักดิ์  งามแสง 
4. นางสาวขวัญฤทัย ลับพิมย์ 
5. นายภูวดล ชินจอหอ 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
(กฟผ.) บางกรวย  

18.00 -21.00 น. รับประทานอาหารเย็น  
 

ร้านมุมอร่อย นาเกลือ 

21.00-22.00 น. เข้าที่ พัก และพักผ่อนตาม
อัธยาศัย 

ณ กาสะลองรีสอร์ทแอนด์สปา  
พัทยาเหนือ 
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ก าหนดการศึกษาดูงานนอกสถานที่หลักสูตร EBM#1 (ต่อ) 
วันที่ 25-26 มกราคม 2562  

ณ บริษัท ผลิตไฟฟ้าและน้ าเย็น จ ากัด, การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)  

และ กาสะลองรีสอร์ทแอนด์สปา พัทยา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

วันที่ เวลา กิจกรรม สถานที่ 
เสาร์ ที่ 26 ม.ค. 2562 07.00-09.00 น. รับประทานอาหารเช้า และ

พักผ่อนตามอัธยาศัย 
ณ กาสะลองรีสอร์ทแอนด์สปา พัทยา 

09.00-12.00 น. - แลกเปลี่ยนประสบการณ์
จากการศึกษาดูงาน  
- สะท้อนผลการเรียนรู้และ
ความคิดเห็นที่มีต่อหลักสูตรฯ 
-  สรุปภาพรวมหลักสู ตรฯ  
- การมอบเกียรติบัตร 
- กล่าวปิดหลักสูตร 

ห้องประชุม ณ กาสะลองรีสอร์ทแอนด์
สปา พัทยา 
โดยมีคณะกรรมการหลักสูตรฯ เข้า
ร่วม ดังนี้  
1. ผศ.ดร.วรพจน์ อังกสิทธิ์  
2. ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ กฤษเจริญ 
3. ดร.วินัย หอมสมบัติ 
4. ดร.อธิคม บางวิวัฒน์ 

12.00–13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ กาสะลองรีสอร์ทแอนด์สปา พัทยา 
13.00-16.00 น. เยี่ยมชมสถานที่ต่างๆ  

ในพัทยา 
- ร้านเซเว่น อีเลฟเว่น สาขา ‘ธารา
พัทยา’ 
- เขาพระต าหนัก เป็นต้น 
 

16.00-18.00 น. เดินทางกลับ กทม. ส่งผู้อบรมตามจุดนัดพบ 
หมายเหตุ : ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
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สรุปข้อเสนอแนะจากผู้เข้าอบรมท่ีมีต่อหลักสูตร EBM#1 เก็บข้อมูลโดยการน าเสนอความรู้สึกรายบุคคล 
โดยมีรายละเอียดโดยสรุปภาพรวมของโครงการ ดังนี้ 

หัวข้อ ข้อเสนอแนะ 
ประโยชน์ 1. ได้ปรับตัวให้เท่าทันยุคสมัย เข้าใจการเปลี่ยนแปลงของโลก ตามทันผู้อื่น และมีความรู้

ในเชิงลึกในเรื่องนั้นๆ  
2. พึงพอใจในเนื้อหาของหลักสูตรเป็นอย่างมาก ได้ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีพลังงาน 
ทั้งการผลิตไฟฟ้า การประหยัดพลังงานในอาคาร การวิเคราะห์ความยั่งยืนของ
เทคโนโลยีด้วยเทคนิค LCA อีกท้ังได้ความรู้ในการบริหารจัดการองค์กรสมัยใหม่ 
3. สนใจทางด้านงานอาคารและด้านพลังงาน น าประโยชน์ไปศึกษาต่อในระดับปริญญา
โท และสมัครงาน อีกท้ังได้ปรับเงินเดือน 
4. ได้รับความรู้ด้านธุรกิจพลังงาน และ Trend Energy Technology 
5. ได้มีโอกาสในการท าธุรกิจ เช่น ธุรกิจด้านแบตเตอรี่  
6. หาโอกาส และได้ทราบถึงธุรกิจที่กว้างขวาง 
7. ได้น าความรู้ไปปรับใช้ในการท างาน  

ประทับใจ 1. เจ้าหน้าที่ประสานงานทั้ง GMI และ JGSEE บริการดีมาก ประทับใจที่คอยดูแลและ
อ านวยความสะดวกต่างๆ 
2. เจ้าหน้าที่และคณาจารย์ เพ่ือนๆ น่ารักและเป็นกันเอง  
3. เสื้อสวย โดยเฉพาะค าว่า EBM#1 ประทับใจทีมผู้จัด และวิทยากร 
4. สถานที่ในการจัดฝึกอบรมสะดวกในการเดินทางและอาหารอร่อย  
5. ได้ Connection ในสายงานอื่นๆ  
6. ทีมงานและทีมวิทยากร มีการตอบค าถามของผู้เข้าอบรมนอกเวลา  
7. ได้รับความรู้ใหม่ เพ่ือนใหม่ connection ใหม่ๆ 
8. พึงพอใจในด้านความรู้ความสามารถของอาจารย์ทั้งจาก JGSEE และ GMI เป็นอย่าง
มาก 

ปรับปรุง 1. ปัญหาในเรื่องเวลาการเข้าฝึกอบรม เนื่องจากผู้เข้าอบรมเป็นผู้ที่ท างาน และหลาย
ท่านพักอยู่ต่างจังหวัด (ภาคใต้) แล้วจึงท าให้บางครั้งไม่สะดวกเข้าอบรมเนื่องจากติด
ภารกิจ จึงอย่าเสนอให้จะท าอย่างไรหากส่วนภูมิภาคต้องการเข้าร่วมในการฝึกอบรม 
2. เวลาในแต่ละ Topic มีน้อยท าให้ไม่ได้ลงรายละเอียดเท่าที่ควร 
3. เอกสารประกอบการบรรยายส่งล่าช้า ไม่ได้ศึกษาข้อมูลล่วงหน้า 
4. อยากให้ลงรายละเอียดในเนื้อหามากข้ึน แต่เข้าใจเรื่องกรอบเวลาเลยได้เนื้อหาในภาพ
กว้าง ท าให้เห็นภาพและโอกาสทางธุรกิจพลังงานในอนาคต 
5. เนื่องจาก มจธ. มีงานวิจัยในด้านต่างๆ จ านวนมาก แต่ยังไม่ได้น ามาปรับใช้ จึงอยาก
เสนอให้น างานวิจัยมาใช้ในการจัดฝึกอบรม 
6. การท ากิจกรรมกลุ่มอยากให้น ามาจัดในสัปดาห์แรกของการฝึกอบรม เพื่อที่จะได้รู้จัก
เพ่ือนได้เร็วและมากยิ่งขึ้น 
7. อยากให้มี Assignment ในแต่ละสัปดาห์ เพ่ือเป็นการได้ทบทวนความรู้และได้พัฒนา
ตัวเอง หรือจะมอบหมายงานและให้มาน าเสนองานร่วมกัน 
8. อยากให้มีการจัดฝึกอบรมที่มีระยะเวลานานขึ้น เนื้อหาควรเป็นส่วนที่เฉพาะเจาะจง
ไปที่หัวข้อนั้นๆ  
9. อยากมีการบันทึกวิดีโอ ส าหรับคนที่ขาดการฝึกอบรมในแต่ละครั้ง 
10. อยากให้เก็บ credit ได้   
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ภาพประกอบการด าเนินการโครงการฯ 

 

 

 
 

ดร.อธิคม บางวิวัฒน์ กล่าวเปิดกิจกรรมการศึกษาดูงานนอกสถานที่หลักสูตร EBM#1 
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บรรยายพิเศษจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้าน Renewable Energy  
โดย อาจารย์ปราสาท มีแต้ม 
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ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) บางกรวย 
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ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) บางกรวย 
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ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ บริษัท ผลิตไฟฟ้าและน้ าเย็น จ ากัด (District Cooling System and 
Power Plant Co., Ltd.-DCAP) สุวรรณภูมิ 
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ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ บริษัท ผลิตไฟฟ้าและน้ าเย็น จ ากัด (District Cooling System and 
Power Plant Co., Ltd.-DCAP) สุวรรณภูมิ 
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แลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการศึกษาดูงาน และ สะท้อนผลการเรียนรู้และความคิดเห็นที่มีต่อหลักสูตรฯ 
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สรุปภาพรวมหลักสูตรฯ และ การมอบเกียรติบัตร 
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ภาคผนวก ก 

- รายช่ือวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ พร้อมประวัติโดยย่อ 

- รายช่ือผู้เข้าอบรมหลักสูตรฯ 
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ภาคผนวก ข 

- บันทึกข้อความขออนุมัติจัดโครงการ 

- บันทึกข้อความขออนุมัติหลักการค่าใช้จ่าย 

- แบบฟอร์มการขอออกใบแจ้งหนี้ 

- บันทึกข้อความขอเรียกเก็บเงินค่าลงทะเบียนอบรมหลักสูตรฯ 

98



99



100



101



102



103



104



105



106



107



108



109


	รวม
	รายงานผลการดำเนินงานหลักสูตร ENERGY BUSINESS MANAGEMENT (EBM #1) ครั้งที่ 1
	รายงานผลการดำเนินงานหลักสูตร ENERGY BUSINESS MANAGEMENT (EBM #1) ครั้งที่ 2
	รายงานผลการดำเนินงานหลักสูตร ENERGY BUSINESS MANAGEMENT (EBM #1) ครั้งที่ 3
	รายงานผลการดำเนินงานหลักสูตร ENERGY BUSINESS MANAGEMENT (EBM #1) ครั้งที่ 4
	รายงานผลการดำเนินงานหลักสูตร ENERGY BUSINESS MANAGEMENT (EBM #1) ครั้งที่ 5
	รายงานผลการดำเนินงานหลักสูตร ENERGY BUSINESS MANAGEMENT (EBM #1) ครั้งที่ 6
	รายงานผลการดำเนินงานหลักสูตร ENERGY BUSINESS MANAGEMENT (EBM #1) ครั้งที่ 7
	รายงานผลการดำเนินงานหลักสูตร ENERGY BUSINESS MANAGEMENT (EBM #1) ครั้งที่ 8
	รายงานผลการดำเนินงานหลักสูตร ENERGY BUSINESS MANAGEMENT (EBM #1) ครั้งที่ 9
	รายงานผลการดำเนินงานหลักสูตร ENERGY BUSINESS MANAGEMENT (EBM #1) ครั้งที่ 10
	รายงานผลการดำเนินงานหลักสูตร ENERGY BUSINESS MANAGEMENT (EBM #1) ครั้งที่ 11
	รายงานผลการดำเนินงานหลักสูตร ENERGY BUSINESS MANAGEMENT (EBM #1) ครั้งที่ 12




