
 

 
ก ำหนดกำรจัดสัมมนำ 

เรื่อง มำตรวิทยำเพื่อควำมยั่งยืนด้ำนพลังงำน สิ่งแวดล้อม และสนับสนุนกำรพัฒนำเทคโนโลยีแห่งอนำคต 
ภำยใต้งำน ASEAN Sustainable Energy Week, Boilex Asia, Pumps and Valves Asia และ Thai Water 

Expo 2022 
วันศุกร์ที่ 16 กันยำยน 2565 เวลำ 09.00 – 16.15 น. ลงทะเบียน 08.30 น. 

ณ ศูนย์กำรประชุมแห่งชำติสิริกิติ์ กรุงเทพมหำนคร 
 

เวลำ หัวข้อบรรยำย 

09.00 – 10.30 น. 
 

บรรยายเรื่อง “มาตรวิทยาเพ่ือการประหยัดพลังงานในระบบรถขนส่งห้องเย็น (Cold chain)” 
โดย ดร.อ้อยใจ อ่องหร่าย จากสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 

10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 

10.45 – 12.15 น. 
 

บรรยายเรื่อง “แผนพัฒนาความสามารถด้านมาตรวิทยาไฟฟ้า เพื่อสนันสนุนยานยนต์ไฟฟ้า 
(EV)”   โดย ดร.ชัชวาล  คุรุภากรณ ์จากสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 

12.15 – 13.00 น. พักและเยี่ยมชมบูธนิทรรศการ  
13.00 – 14.30 น. 

 
บรรยายเรื่อง “การเพิ่มความน่าเชื่อถือของมาตรวัดน ้าด้วยมาตรวิทยา” 
โดย ดร.ธีรารักษ์ ชินารักษ์ จากสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 

14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 

14.45 – 16.15 น. 
 

บรรยายเรื่อง “มาตรวิทยากับฝุ่น PM2.5” 
โดย ดร.พัชรพล กอกิตรัตนกุล จากสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ภายใต้งาน :    ASEAN Sustainable Energy Week, Boilex Asia, Pumps and Valves Asia และ Thai Water Expo 2022  
หัวข้อ : มาตรวิทยาเพื่อการประหยดัพลังงานในระบบรถขนส่งห้องเย็น (Cold chain)  
   

 

วันที่ 16 กันยายน 2565 วิทยากร ดร.อ้อยใจ อ่องหร่าย 
เวลา 09.00 – 10.30 น.    
สถานที่ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร   
ค่าลงทะเบียน ไม่มีค่าลงทะเบียน      จ านวนรับ 50 คน 
เนื้อหาหลักสูตร 

1. มาตรวิทยาอุณหภูมิ เพ่ือประหยัดพลังงานในระบบการขนส่งห้องเย็น (cold chain) 
2. แนวการการทวนสอบเครื่องมือวัดอุณหภูมิ ที่ใช้งานในระบบ cold chain 
3. การใช้งาน ใบรายงานผลการสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านอุณหภูมิ 
4. ถาม-ตอบ 

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เข้ารับฟังการบรรยาย  
1. มีความเข้าใจถึงความส าคัญของมาตรวิทยาในกระบวนการประหยัดพลังงานในระบบขนส่งห้องเย็น  
2. มีความรู้เบื้องต้น ด้านการสอบเทียบเครื่องมือวัดอุณหภูมิและการใช้งานใบรายงานผลการสอบเทียบ 
3. มีความรู้ ด้านแนวทางการทวนสอบเครื่องมือวัดได้อย่างถูกต้อง 

   
 

หมายเหตุ 
หลักสูตรดังกล่าว ไม่มีการแจกเอกสารประกอบการบรรยายให้ ณ วันสัมมนา แต่จะเปิดให้ท่าน Download 

เอกสารดังกล่าวในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์จากเว็บไซต์ หลังจากท่านได้ผ่านการลงทะเบียนหน้างานเรียบร้อยแล้ว 

 
 



 

ภายใต้งาน :    ASEAN Sustainable Energy Week, Boilex Asia, Pumps and Valves Asia และ Thai Water Expo 2022  
หัวข้อ :  แผนพัฒนาความสามารถด้านมาตรวิทยาไฟฟ้า เพ่ือสนันสนุนยานยนต์ไฟฟ้า (EV)  
   

 

วันที่ 16 กันยายน 2565 วิทยากร ดร. ชัชวาล  คุรุภากรณ ์
เวลา 10.45 – 12.15 น.    
สถานที่ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร   
ค่าลงทะเบียน ไม่มีค่าลงทะเบียน      จ านวนรับ 50 คน 
 
เนื้อหาหลักสูตร 

1. มาตรวิทยาไฟฟ้า และยานยนต์ไฟฟ้า (EV) 
2. แผนพัฒนาความสามารถด้านมาตรวิทยาไฟฟ้า เพ่ือสนันสนุนยานยนต์ไฟฟ้า (EV) 

 
วัตถุประสงค์การเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เข้ารับฟังการบรรยาย  

1. มีความเข้าใจถึงความส าคัญของมาตรวิทยาไฟฟ้า 
2. มีความเข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่าง มาตรวิทยาไฟฟ้า และยานยนต์ไฟฟ้า (EV) 

 
   
 

หมายเหตุ 
หลักสูตรดังกล่าว ไม่มีการแจกเอกสารประกอบการบรรยายให้ ณ วันสัมมนา แต่จะเปิดให้ท่าน Download 

เอกสารดังกล่าวในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์จากเว็บไซต์ หลังจากท่านได้ผ่านการลงทะเบียนหน้างานเรียบร้อยแล้ว 

 
 



 

ภายใต้งาน :    ASEAN Sustainable Energy Week, Boilex Asia, Pumps and Valves Asia และ Thai Water Expo 2022  
หัวข้อ : การเพ่ิมความน่าเชื่อถือของมาตรวัดน ้าด้วยมาตรวิทยา  
   

 

วันที่ 16 กันยายน 2565 วิทยากร ดร.ธีรารักษ์ ชินารักษ์ 
เวลา 13.00 – 14.30 น.    
สถานที่ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร   
ค่าลงทะเบียน ไม่มีค่าลงทะเบียน      จ านวนรับ 50 คน 
เนื้อหาหลักสูตร 

1. ความรู้ทั่วไปด้านมาตรวิทยาเกี่ยวกับเครื่องมือวัดด้านอัตราการไหลที่เกี่ยวข้องกับมาตรวัดน ้า 
2. การทวนสอบเครื่องมือวัดด้านอัตราการไหลในระบบคุณภาพ 

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เข้ารับฟังการบรรยาย  
1. มีความเข้าใจถึงความส้าคัญของมาตรวิทยาในกระบวนการวัด 
2. มีความรู้เบื องต้น เกี่ยวกับเครื่องมือวัดด้านอัตราการไหลของของเหลวที่เกี่ยวข้องกับมาตรวัดน ้า 
3. มีความรู้ และสามารถด้าเนินการทวนสอบเครื่องมือวัดได้อย่างถูกต้อง 

   
 

หมายเหตุ 
หลักสูตรดังกล่าว ไม่มีการแจกเอกสารประกอบการบรรยายให้ ณ วันสัมมนา แต่จะเปิดให้ท่าน Download 

เอกสารดังกล่าวในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์จากเว็บไซต์ หลังจากท่านได้ผ่านการลงทะเบียนหน้างานเรียบร้อยแล้ว 

 
 



 

ภายใต้งาน :    ASEAN Sustainable Energy Week, Boilex Asia, Pumps and Valves Asia และ Thai Water Expo 2022  
หัวข้อ : มาตรวิทยากับฝุ่น PM2.5   
   

 

วันที่ 16 กันยายน 2565 วิทยากร ดร.พัชรพล กอกิตรัตนกุล 
เวลา 14.45 – 16.15 น.    
สถานที่ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร   
ค่าลงทะเบียน ไม่มีค่าลงทะเบียน      จ านวนรับ 50 คน 
เนื้อหาหลักสูตร 

1. ความรู้ทั่วไปด้านมาตรวิทยากับฝุ่น PM2.5 
2. เครื่องมือวัดความเข้มข้นของฝุ่นละอองในอากาศ 
3. การดูแลเครื่องมือวัดฝุ่น 

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เข้ารับฟังการบรรยาย  
1. มีความเข้าใจถึงบทบาท และความส าคัญของมาตรวิทยาในกระบวนการวัดฝุ่น PM2.5 
2. มีความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับเครื่องมือวัดความเข้มข้นของฝุ่นละอองในอากาศ 
3. มีความรู้ และสามารถเบื้องต้นในการดูแลเครื่องมือวัดฝุ่น 

   
 

หมายเหตุ 
หลักสูตรดังกล่าว ไม่มีการแจกเอกสารประกอบการบรรยายให้ ณ วันสัมมนา แต่จะเปิดให้ท่าน Download 

เอกสารดังกล่าวในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์จากเว็บไซต์ หลังจากท่านได้ผ่านการลงทะเบียนหน้างานเรียบร้อยแล้ว 

 
 


