
ลดตนทุน

เพิ่มกำไร

มั่นคง/ยั่งยืน

การพัฒนาบุคลากรภาคปฏิบัติ
เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการใชพลังงานระบบอากาศอัด

1. สมัครสงบุคลากรเขารับการฝกอบรม (ไมเกิน 2 ทาน/สถานประกอบการ)

คุณสมบัติผูสมัครอบรม
- เปนบุคลากรที่รับผิดชอบดูแลการใชพลังงาน

ดานระบบอัดอากาศในสถานประกอบการ
- สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป ในสาขาไฟฟา

เครื่องกล ชางยนต อุตสาหการ

สิ่งที่จะไดรับ
- ความรูที่สามารถนำไปใชปฏิบัติไดจริงในสถานประกอบการ
- วุฒิบัตรรับรองการผานการฝกอบรม โดยกระทรวงพลังงาน

คุณสมบัติสถานประกอบการ ประโยชนที่จะไดรับ
- เปนสถานประกอบการที่มีการใชระบบอากาศอัด

ในกระบวนการผลิต
- ที่ตั้งสถานประกอบการอยูในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี 

จังหวัดชลบุรี หรือพื้นที่ใกลเคียง

- ไดรับการตรวจวัด วิเคราะห และใหคำแนะนำ
ดานการอนุรักษพลังงานในระบบอากาศอัดจากผูเชี่ยวชาญ

- ไดรับโลประกาศเกียรติคุณจาก
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน
กระทรวงพลังงาน

- ฝกอบรมภาคทฤษฎี ณ โรงแรมในพื้นที่ 1 วัน
- ฝกอบรมภาคปฏิบัติ ณ หนวยงานตนแบบ 2 วัน
- ประชุมสรุปติดตามผล ณ โรงแรมในพื้นที่ 1 วัน

หมายเหตุ - สถานที่จัดฝกอบรมและประชุมสรุปติดตามผลจะแจงใหทราบในภายหลัง

จำนวนจำกัด

วันนี้ - 31 มี.ค. 2560 เทานั้น

ขอเชิญชวนสถานประกอบการที่มีการใชระบบอากาศอัด

สงบุคลากรเขารับการฝกอบรม และสมัครเขารวมเปนหนวยงานตนแบบ

พื้นที่จังหวัดปทุมธานี จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดลำพูน และพื้นที่ใกลเคียง

จัดการฝกอบรมเปน 3 รุน ๆ ละ 30 คน (รุนละ 4 วัน)

2. สมัครเขารวมเปนหนวยงานตนแบบ เอื้อเฟอสถานที่สำหรับใชจัดฝกอบรมภาคปฏิบัติ

สมัครดวน!

สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคลดานพลังงาน

สถานจัดการและอนุรักษพลังงาน

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน
โทรศัพท 0-2577-7036-40 ตอ 219
ติดตอสอบถาม คุณจันทิมา เดือนสถิตย

ดาวนโหลด แบบฟอรมใบสมัครไดที่
www2.dede.go.th/bhrd/old คณะวิศวกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยขอนแกน

โทรศัพท 0-4320-4430 มือถือ 09-4270-3300  แฟกซ 0-4320-4431
Email: aircomkku@gmail.com

แจง operator ติดตอโครงการอากาศอัด

123 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแกน 40002



การฝกอบรมภาคทฤษฎี การฝกอบรมภาคปฏิบัติ พิธีมอบโลประกาศเกียรติคุณและวุมิบัตร

การพัฒนาบุคลากรภาคปฏิบัติเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการใชพลังงานระบบอากาศอัด

รายละเอียดโครงการ (หนา 1/2)

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (พพ.) เปนหนวยงานที่รับผิดชอบในการควบคุมดูแล 
และบริหารการใชพลังงานใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  ภารกิจที่ดำเนินการ คือ การสงเสริมใหโรงงาน อาคาร 

ดวยการสนับสนุนดานการอนุรักษพลังงานของ  พพ.   รวมกับ   สถานจัดการและอนุรักษพลังงาน 
มหาวิทยาลัยขอนแกน โดยที่ผานมาไดมีการจัดการฝกอบรมในลักษณะดังกลาวนี้ทั้งสิ้น  5  ระยะ เปนไป
โดยเรียบรอย  สามารถลดปริมาณการใชพลังงานและเกิดผลการอนุรักษพลังงานงานไดจริง   จึงไดจัดให
มีการจัดฝกอบรมในครั้งนี้ขึ้นเปนระยะที่ 6

และภาคสวนตาง ๆ  มีการอนุรักษพลังงาน  และใชพลังงานใหเกิดประสิทธิผล   เพื่อใหเกิดผลประหยัดจาก
การอนุรักษพลังงานที่เปนรูปธรรม  ทาง พพ. จึงจัดใหมีการฝกอบรมขึ้น   ภายใตชื่อ  “การพัฒนาบุคลากร
ภาคปฏิบัติเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการใชพลังงานระบบอากาศอัด”     ใหกับสถานประกอบการที่มีความ
สนใจเขารวมเปนสวนหนึ่งในการอนุรักษพลังงาน “โดยไมมีคาใชจายใดๆ”

เกิดผลประหยัดจากมาตรการอนุรักษพลังงานที่ดำเนินงานแลวอยางเปนรูปธรรม

สำเร็จไปดวยกัน

30 ลานบาท

หมายเหตุ  * ป 2559 ลดจำนวนรุนการจัดฝกอบรมจาก 3 รุน เปนเหลือเพียง 2 รุน สงผลใหภาพรวมผลประหยัดลดลง

ผลประหยัดระยะที่ 1

2555

ผลประหยัดระยะที่ 2

2556

ผลประหยัดระยะที่ 3

2557

ผลประหยัดระยะที่ 4

2558

ผลประหยัดระยะที่ 5

2559

40 ลานบาท

70 ลานบาท
90 ลานบาท

สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคลดานพลังงาน

สถานจัดการและอนุรักษพลังงาน

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน
โทรศัพท 0-2577-7036-40 ตอ 219
ติดตอสอบถาม คุณจันทิมา เดือนสถิตย

ดาวนโหลด แบบฟอรมใบสมัครไดที่
www2.dede.go.th/bhrd/old คณะวิศวกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยขอนแกน

โทรศัพท 0-4320-4430 มือถือ 08-1544-2904  แฟกซ 0-4320-4431
Email: aircomkku@gmail.com

แจง operator ติดตอโครงการอากาศอัด

123 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแกน 40002

ผลประหยัดระยะที่ 6

2560

50 ลานบาท

(3 รุน) (3 รุน)

(3 รุน)
(3 รุน)

(2 รุน)*



การพัฒนาบุคลากรภาคปฏิบัติเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการใชพลังงานระบบอากาศอัด

รายละเอียดโครงการ (หนา 2/2)

เงื่อนไขการสมัคร

ประเภทที่ 2 : สมัครเขารวมเปนหนวยงานตนแบบประเภทที่ 1 : สมัครสงบุคลากรรวมฝกอบรม

คุณสมบัติสถานประกอบการ

เปนสถานประกอบการที่มีการใชระบบอากาศอัดในกระบวน
การผลิต
ที่ตั้งสถานประกอบการอยูในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี จังหวัด-
ชลบุรี หรือในพื้นที่ใกลเคียง

เปนบุคลากรที่รับผิดชอบดูแลการใชพลังงานดานระบบ
อากาศอัดในสถานประกอบการ
สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป ในสาขาไฟฟา เครื่องกล
ชางยนต อุตสาหการ

คุณสมบัติบุคลากร

- สถานประกอบการสามารถเลือกสมัคร เฉพาะประเภทที่ 1 หรือ ทั้งประเภทที่ 1 และประเภทที่ 2

- สถานประกอบการที่สมัครสงบุคลากรเขารวมฝกอบรมในประเภทที่ 1 สามารถสงได ไมเกิน 2 ทาน/แหง

สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคลดานพลังงาน

สถานจัดการและอนุรักษพลังงาน

ตารางกิจกรรมฝกอบรม

ติดตอสอบถาม หรือ ขอรับแบบฟอรมการสมัครไดตามรายละเอียดดานลางนี้
หมายเหตุ     * รายชื่อและสถานที่ตั้งโรงแรมจะแจงใหทราบในภายหลัง             ** รายชื่อและสถานที่ตั้งหนวยงานตนแบบจะแจงใหทราบในภายหลัง

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน
โทรศัพท 0-2577-7036-40 ตอ 219
ติดตอสอบถาม คุณจันทิมา เดือนสถิตย

ดาวนโหลด แบบฟอรมใบสมัครไดที่
คณะวิศวกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยขอนแกน

โทรศัพท 0-4320-4430 มือถือ 08-1544-2904  แฟกซ 0-4320-4431
Email: aircomkku@gmail.com

แจง operator ติดตอโครงการอากาศอัด

123 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแกน 40002

ประโยชนที่จะไดรับ

ไดรับการตรวจวัด  วิเคราะห  และใหคำแนะนำดานการ
อนุรักษพลังงานในระบบอากาศอัดจากผูเชี่ยวชาญ

ความรูที่สามารถนำไปปฏิบัติงานไดจริงในสถานประกอบการ

ประโยชนที่จะไดรับ

ไดรับโลประกาศเกียรติคุณจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษพลังงาน กระทรวงพลังงาน

วุฒิบัตรรับรองการผานการฝกอบรม โดยกระทรวงพลังงาน

www2.dede.go.th/bhrd/old

รุนที่ 1 จังหวัดปทุมธานี

ฝกอบรมภาคทฤษฎี จัด ณ โรงแรมพื้นที่เปาหมาย *

จัด ณ หนวยงานตนแบบที่ไดรับคัดเลือก *
กลุมที่ 1

กลุมที่ 2

กลุมที่ 3

7 - 8 มีนาคม 2560

9 - 10 มีนาคม 2560

14 - 15 มีนาคม 2560

25 - 26 เมษายน 2560

27 - 28 เมษายน 2560

3 - 4 พฤษภาคม 2560

18 - 19 พฤษภาคม 2560

9 พฤษภาคม 2560 15 มิถุนายน 2560 29 มิถุนายน 2560

2 มีนาคม 2560 20 เมษายน 2560 16 พฤษภาคม 2560

23 - 24 พฤษภาคม 2560

25 - 26 พฤษภาคม 2560

กลุมที่ 4

กลุมที่ 5

กลุมที่ 6

กลุมที่ 7

กลุมที่ 8

กลุมที่ 9

จัด ณ โรงแรมพื้นที่เปาหมาย *

ฝกอบรมภาคปฏิบัติ

ประชุมสรุปติดตามผล

และพื้นที่ใกลเคียง
รุนที่ 2 จังหวัดนครราชสีมา

และพื้นที่ใกลเคียง
รุนที่ 3 จังหวัดลำพูน

และพื้นที่ใกลเคียง



ใบสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม (ด้านหน้า) 
หลักสูตร “ในการพัฒนาบุคลากรภาคปฏิบัติเพ่ือปรับปรุงประสทิธิภาพการใช้พลังงานในระบบอากาศอัด” 
ประสงค์เข้ารับการฝึกอบรม  (  ) รุ่นท่ี 1 จ.ปทุมธานี    (  ) รุ่นท่ี 2 จ.นครราชสีมา    (  ) รุ่นท่ี 3 จ.ลําพูน 

 

 

1. ช่ือนาย/นาง/นางสาว ……………………………..……..…. นามสกุล …………………………………..………………………… อายุ ……….…ปี 
2. หมายเลขประจําตัวประชาชน        - 
3. ช่ือสถานที่ทํางาน (สามารถติดต่อได้)…………………………..….………..…..…………………………………………………………………….….… 

แผนก …………………………………………...………..…………………… ฝ่าย ………………………………….…………….………….………………...
เลขที่ ….…......….ตรอก/ซอย ……………….……………. ถนน …………………………………… ตําบล/แขวง …………………....….……….. 
อําเภอ/เขต ……………………………………..……… จังหวัด ………………………….………..……… รหัสไปรษณีย์ ……………….………...... 
โทรศัพท์ ….……………………...…………. โทรสาร ……………………………………… E-mail ………………………………..…………………… 
LINE ID : ………………………………………… (สําหรับดึงเขา้กลุ่มสนทนา LINE เพื่อให้ได้รับข้อมูลข่าวสารรวดเร็วย่ิงขึ้น) 
ประเภทอุตสาหกรรม TSIC-ID ................................................................ (   ) ควบคุม ปี พ.ศ. .................... (   ) ไม่ควบคุม 
ประเภทของโรงงาน/อาคาร  (   )   เอกชน  (   )   รฐัวิสาหกิจ  (   )   ราชการ 
(   )   อาหาร (   ) สิ่งทอ (   ) ไม ้  (   ) กระดาษ (   ) เคม ี (   ) โลหะ 
(   )   อโลหะ (   ) ผลิตภัณฑ์จากโลหะ  (   ) อ่ืนๆ................................ 
ขนาดการใช้พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมที่ท่านปฏิบัติงานอยู่ 

 ไฟฟ้า (Peak Demand)………….............…….……….........kW หม้อแปลงไฟฟ้าขนาด……………................…………..kVA 

 เช้ือเพลิง ประเภท…………….....................…………………… จํานวน…………………….......................………….………ลิตร/ปี 
ประเภทเครื่องอัดอากาศ ………………....................................................……ขนาด ………….................……จํานวน……….….…… 
ประเภทเครื่องอัดอากาศ ………………....................................................……ขนาด ………….................……จํานวน……….….…… 
ประเภทเครื่องอัดอากาศ ………………....................................................……ขนาด ………….................……จํานวน……….….…… 

4. ที่อยู่ผู้สมคัร (สามารถติดต่อและจัดส่งเอกสารได้) เลขที่ ………......หมู่...………… ตรอก/ซอย ……….………….……………..……… 
ถนน ……………….…………. ตําบล/แขวง ……………….…………. อําเภอ/เขต ……………….…………. จังหวัด ……………….…………. 
รหัสไปรษณีย์ …...................….…….. โทรศัพท์……..….………..............……………..…... โทรสาร ………..…………..…………………… 

5. คุณวุฒิการศึกษาของผู้สมัคร และมีประสบการณ์ทํางานด้านพลังงาน ....………………….. ปี 
 ปริญญาตรี  ปวส.  ปวท.    ปวช.         อ่ืน ๆ ระบุ……....................……………. 
สาขาวิชา 
  ไฟฟ้า         เครื่องกล               อิเล็กทรอนิกส์      เทคโนโลยีพลังงาน      อุตสาหการ      
 ช่างยนต์       ช่างกลโรงงาน         ช่างกลโลหะ        อ่ืน ๆ ระบุ………….............................................……… 

6. ตําแหน่งปัจจุบัน……………..………………...……………………..........…ระยะเวลาปฏิบัติงาน (ปัจจุบัน)…….........…ปี 
หน้าที่ที่รับผิดชอบปัจจุบัน..………………………………………………………………………………………………………………………………....... 

       
ลงช่ือผู้สมัคร …………………………….......………... (ลายมือช่ือ) 

       (………………….................…………….…………..………….)    
         วันที่ ………. เดือน ……………..…….…………..พ.ศ.…..……….. 

 

รูปถ่าย 1”  1” 
 

(ส่วนที่ 1 ด้านหนา้สาํหรบัผู้สมัครกรอก) 



คํารับรองของผู้บังคับบัญชาหรือเทียบเท่า 
 

 ข้าพเจ้าช่ือ ………………….....................…………….……... นามสกุล …………………………………………………………….…….…….. 
ตําแหน่ง …………………………….....................................................….………………………..…………………………………………..…………….. 
ช่ือหน่วยงาน ……………………………………………………………………………………..………….…………………………………………………………... 
 อนุญาตให ้

1. นาย/นาง/นางสาว ………………....................................…..……………… ตําแหน่ง…………………..………………. 
2. นาย/นาง/นางสาว ………………....................................…..……………… ตําแหน่ง…………………..………………. 

 เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าวข้างต้นของสํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

และอนุรักษ์พลังงาน  และขอรับรองว่าข้อความในใบสมัครด้านหน้าถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ  โดยผู้บริหารรับทราบ

พร้อมทั้ งส่งเสริมและสนับสนุนอย่างจริงจังให้ผู้ เข้ารับการอบรมจัดทํามาตรการอนุรักษ์พลังงานในระบบอากาศอัด         
จํานวน 2 มาตรการ 
 
        ลงช่ือ……………………...…..……………………….………………….. 
                (……………………...…………......................…..…………) 
        ตําแหน่ง……………………………………………………………..…… 
        วันที่……....…เดือน………………………………...พ.ศ.……...….... 
 

หมายเหตุ : สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน (สพบ.) จะพิจารณาผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมของแต่ละท่านใน

หลักสูตรต่าง ๆ ท่ีมีเอกสารครบถ้วนเท่านั้น ซึ่งประกอบด้วย 
1. ใบสมัคร พร้อมติดรูปถ่าย 
2. คํารับรองของผู้บังคับบัญชา หรือเทียบเท่า 
3. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
4. สําเนาวุฒิการศึกษา (Transcript)  
5. ใบเปลี่ยนช่ือ หรือ นามสกุล  (ถ้ามี) 
*** ใบสมัครสามารถถ่ายเอกสารได้ หากท่านต้องการมากกว่า 1 ชุด *** 

 ท่านที่ส่งเอกสารให้ สถานจัดการและอนุรักษ์พลังงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทางไปรษณีย์ตามท่ีอยู่ด้านล่างน้ี

ครบถ้วนตามรายการเอกสาร 1-5  และ สพบ. ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีคุณสมบัติถูกต้องตามที่กําหนดไว้ สถานจัดการและ

อนุรักษ์พลังงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะส่งหนังสือยืนยันการเข้ารับการฝึกอบรม เพ่ือแจ้งรุ่นและวันที่ที่ท่านมีสิทธิเข้ารับการ

อบรมพร้อมทั้งสถานที่ฝึกอบรม ทางโทรสารหรือ E-mail ของท่านก่อนวันอบรมไม่น้อยกว่า 5 วันทําการ  
 

โปรดส่งไปท่ี : สถานจัดการและอนุรักษ์พลังงาน 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
123 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 

  โทรศัพท์: 0-4320-4430 โทรสาร: 0-4320-4431   
E-mail: aircomkku@gmail.com   

  (เวลาทําการ: วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-17.00 น.)   

(ส่วนที่ 2 ด้านหลงัสาํหรับผู้รับรองกรอก) 



หนังสือตอบรับการเข้ารว่มโครงการและเป็นหนว่ยงานต้นแบบ 

ในการพัฒนาบุคลากรภาคปฏิบัติเพื่อปรบัปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานระบบอากาศอัด 
 
 

ข้าพเจ้าช่ือ ………………….....................……..........……... นามสกุล …………..………………………………………………….. 
ตําแหน่ง ……………………………..................................….…………………..……………………………….……………………….. 
ช่ือหน่วยงาน …………………………….……..……..………….……………………………………….……………………………………... 
 

บริษัท ..............................................................  จํากัด ได้รับทราบรายละเอียดโครงการ จึงเห็น

ความสําคัญ และประโยชน์ของการเข้าร่วมเป็นหน่วยงานต้นแบบ ในเบ้ืองต้นมีความประสงค์จะเข้าร่วม

โครงการเป็นหน่วยงานต้นแบบ โดยขณะน้ีอยู่ระหว่างการดําเนินการ พร้อมทั้งมีความประสงค์เข้าร่วมเป็น

หน่วยงานต้นแบบในการพัฒนาบุคลากรภาคปฏิบัติเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานระบบอากาศอัด 
ร่วมกับ สถานจัดการและอนุรักษ์พลังงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยการสนับสนุนจากกรมพัฒนาพลังงาน

ทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน 
 
 

      ลงช่ือ……………………...…..…….…………….………………….. 
        (……………………...…………......................…..…………) 

      ตําแหน่ง……………………………………………………………..…… 
      วันที่……....…เดือน………………………………...พ.ศ.……...….... 

 
 

หมายเหตุ ลงนามรับรองโดยกรรมการผู้จัดการหรือผู้มีอํานาจกระทําการแทน 



เอกสารประกอบการคัดเลือกเป็นหน่วยงานต้นแบบ 
ในการพัฒนาบุคลากรภาคปฏบิัติเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการใชพ้ลังงานระบบอากาศอัด 

 
1. ช่ือสถานประกอบการ........................................................................................................................................... 
2. ที่อยู่....................................................................................................................................................................... 
3. ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า...................................................................................kWh/ปี 
4. ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าในระบบอากาศอัด......................................................kWh/ปี  

คิดเป็นร้อยละ.......................................ของปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าทั้งหมด 
5. สถานประกอบการมีมาตรการในการอนุรักษ์พลังงานในระบบอากาศอัด 

 

 มี จํานวน........................มาตรการ 
 ไม่ม ี
 ไม่แน่ใจ 
 

6. สถานประกอบการมีทีมงานวิศวกรและช่างเทคนิคที่มีความพร้อมในการดําเนินการอนุรักษ์พลังงานในระบบ

อากาศอัด จํานวน..........................................ท่าน 
 

7. ผู้บริหารให้ความสําคัญ และมีความพร้อมในการสนับสนุนให้มีการปรับปรุง/เปลี่ยนแปลงเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ

ในระบบอากาศอัดอยู่ในระดับ 
 

 ให้ความสําคญัมาก  ให้ความสําคัญปานกลาง ให้ความสําคัญน้อย 
 

8. สถานประกอบการมีความพร้อมที่จะถ่ายทอดผลการอนุรักษ์พลังงานหรือเผยแพร่การอนุรักษ์พลังงานในระบบ

อากาศอัดหลังจากเข้าร่วมโครงการอยู่ในระดับ 
 

 มีความพร้อมมาก  มีความพร้อมปานกลาง มีความพร้อมน้อย 
 

9. สถานประกอบการพร้อมที่จะเป็นหน่วยงานต้นแบบในการให้ใช้สถานที่สําหรับฝึกอบรมภาคปฏิบัติแก่ผู้เข้าร่วม

โครงการเป็นเวลา 2 วัน อยู่ในระดับ 
 

 มีความพร้อมมาก  มีความพร้อมปานกลาง มีความพร้อมน้อย 
 
หมายเหตุ  สถานจัดการและอนุรักษ์พลังงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะส่งทีมผู้เช่ียวชาญเข้าให้คําปรึกษาและ

ร่วมฝึกอบรมกับทีมงานของสถานประกอบการท่ีได้รับคัดเลือกเป็นหน่วยงานต้นแบบ พร้อมกันกับ

ผู้เข้าร่วมอบรมในโครงการคนอ่ืน โดยสถานประกอบการที่ได้รับคัดเลือกเป็นหน่วยงานต้นแบบ ไม่
ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆท้ังสิ้น 


