
 
 

หลกัสตูรการอบรมเชงิปฏบิตักิารเรอืง 

 
 

 
รุ่นที   ระหว่างวนัที  -   กนัยายน    //   รุ่นที   ระหว่างวนัที -  ตุลาคม   

ณ  หอ้งประชมุ อาคาร วสท.   

จดัโดย  สถาบนัวศิวพฒัน์   วศิวกรรมสถานแหง่ประเทศไทย  ในพระบรมราชปูถมัภ ์ (วสท.) 
 

 

หลกัการและเหตผุล 

เน่ืองจากหนึ่งในภารกิจของผูทีถู่กขึ้นทะเบียนเปนโรงงานควบคุม หรือ อาคารควบคมุ  ตามความที่กําหนดใน พรบ.สงเสรมิการอนุรักษ
พลังงานฉบับแกไขปรับปรุง (ป พ.ศ.2550) นั้นระบุวา จะตองจัดใหมีการจัดทํารายงานการจัดการพลังงานประจําปขององคกรที่ถูกขึ้นทะเบียน
นั้นๆ  ซึ่งจะตองดําเนินการจดัสงรายงานสรุปผลการใชพลังงานของหนวยงานของตนใหภาครัฐ (พพ.) ภายในวันที่ 31 มีนาคมของปถัดไปเปน
ประจําทุกป ปละ 1 ครั้ง 

การจัดทํารายงานการจดัการพลังงาน เปนฉบับแรกสําหรับผูที่ถูกขึ้นทะเบียนเปนอาคารควบคุม หรอืโรงงานควบคุมแหงใหมประจําปนั้น ๆ 
นับไดวาเปนข้ันตอนที่ยุงยากพอสมควรสาํหรับผูประกอบการรายใหมซึ่งไมเคยจัดทํามากอนหรือไมเคยไดรับการอบรมวิธกีารเขียนรายงาน 
แมแตโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมเกาที่เคยมีประสบการณในการจัดทํารายงานฯ มาแลว         ในบางครั้งก็ยังอาจพบความไมสะดวกใน
การจัดทําไดเชนกัน 

การจัดทํารายงานการจัดการพลังงานประจําปนั้นนับเปนกิจกรรมท่ีจะตองใชขอมูลพื้นฐานและรูปแบบการเขียนรายงานตามที่กฏหมาย
กําหนด   ซึ่งรูปแบบรายงานฯ ถูกกําหนดโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (พพ.)  และจะตองเขาใจระบบการใชพลงังานของ
องคกรของตนเปนอยางดีซึ่งอาจสรางความสับสนใหกับผูท่ีไมคุนเคยในการจัดทํารายงานฯ มากอนไดงาย   ท้ังนีเ้น่ืองจากมขีอมูลตางๆ ท่ีมักจะ
กระจายไปยังสวนตางๆ ของรายงานในหลายสวน    และมีการอางถึงขอมูลเหลานั้นเพื่อทําการสรุปในประเด็นตางๆ บอยครั้ง  ซึ่งหากพบวามี
การอางถึงขอมูลไมสอดคลองตรงกันก็อาจกลายเปนขอบกพรองในการตรวจสอบ ดังน้ันหากผูดําเนนิการจัดทํารายงานสรุปมไิดทําการตรวจสอบ
ความถูกตองกอนการจัดสงรายงานฯ   หรือ ไมมีการออกแบบระบบการจัดทํา เพ่ือปองกันความบกพรองเหลานี้ก็อาจทําใหตรวจพบขอบกพรอง
ตางๆ ปรากฏในรายงานผลการตรวจสอบจาก พพ. ไดอยูเสมอ      

เพ่ือใหการจัดทํารายงานการจัดการพลังงานเปนเรื่องงาย และผูประกอบการสามารถดําเนินการไดดวยตัวเองผูพัฒนาโปรแกรมไดเล็งเห็นวา
แทบทุกหนวยงานมักจะคุนเคยกับการใชงาน Microsoft Excel Spreadsheet ในการทํางานในปจจุบันอยูแลว      หากสรางระบบการเก็บ
บันทึกขอมูลที่สามารถสนับสนุนการทํารายงานใหสะดวกขึ้นและใชงานไดโดยงายดวยคาํสั่งพ้ืนฐาน     ประกอบกับการปรับเปลี่ยนรปูแบบการ
ทํารายงานจากเดิมซึ่งมักเปนเอกสารที่ใช Word เปนหลัก   มาเปนรูปแบบการใชงาน Microsoft Excel ซึ่งสามารถสรุปเน้ือหารายงานไดทั้ง
ฉบับในรูปแบบไฟล Excel เพียงไฟลเดียว    จะทําใหการสรางรายงานสรุปนั้นทําไดงายขึ้น ใชเวลานอยลง และมีความครบถวน ถูกตองมาก
ยิ่งข้ึน 

ผูพัฒนาโปรแกรมไดออกแบบใหสามารถใชงานไฟลรายงานการจัดการพลังงานที่ใชความสามารถของ Excel Spreadsheet ทําหนาทีค่ลาย
ระบบฐานขอมูลยอย (อยางงาย) ทําหนาที่เก็บขอมูล เรียกใชงาน คํานวณประเมินผล และจดัทํารายงานไดแบบอัตโนมติั และสามารถเรียกดู
ขอมูลยอนหลังไดงาย รวมถึงสามารถจัดเก็บขอมลูของรายงานไดนบั 10 ป ภายในไฟลเพียงไฟลเดยีว 

   

กลุมเปาหมาย  ผูทําหนาที่ผูรับผดิชอบดานพลังงานประจําองคกร  
   ผูทําหนาที่คณะกรรมการการจัดการดานพลังงานประจํา  องคกร, คณะกรรมการตรวจประเมินภายใน (Internal 

Auditor) หรือคณะทํางานตาง ๆ ที่ไดรับมอบหมายในภารกิจ         ผูสนใจทั่วไป 
  

 

รบัจาํนวนจาํกดั     ท่านตอ่รุน่ 
ผูเ้ขา้ร่วมอบรมจะตอ้งนาํเครืองคอมพิวเตอรส่์วนบุคคล (Notebook / Tablet)  

ทีสามารถรองรบัMicrosoft Excel Version 2010 ขึนไป 
ผูเ้ขา้อบรมจะไดร้บั PDU 18  หน่วย 

 

 

โปรแกรมใหม ชวยจัดทํารายงานไดท้ังฉบับ ในรูปแบบ Excel เพียงไฟลเดียว 



 

กาํหนดการ 

หวัข้อบรรยายวนัแรก  

09:00 – 12.00 น. 13.00 – 16.30 น. 

- การชี้แจงรูปแบบของการจัดการอบรม ทิปและเทคนิคเบ้ืองตนตางๆ  
สําหรับการใชงาน Excel ซึ่งถูกบรรจุไวในไฟลการจดัทํารายงานการจัด
การพลังงาน 

- แนะนําการใชงานไฟลสนับสนุนการสรางรายงานการจัดการพลังงาน 
อาทิ  ระบบฐานขอมูลการใชไฟฟาของหนวยงาน, อัตราคาไฟฟา
ประเภทตางๆ และ การอานขอมลูจากใบเสร็จรับเงนิคาไฟฟาของ
หนวยงาน รวมถึงการทดสอบการใชงาน 

- แนะนําการใชงานและทดสอบการใชงาน    Spreadsheet ระบบ
ฐานขอมูลสนับสนุนการทํา EMM (Energy Management Matrix)  
สําหรับภาพรวมขององคกรและหนวยงานยอย  

- แนะนําการใชงานและทดสอบการใชงาน Spreadsheet สนับสนุนการ
หาคาสดัสวนการใชพลังงานดานไฟฟาและความรอน รวมถึงฐานขอมูล
การใชเช้ือเพลิงของหนวยงาน 

 

- แนะนําการใชงานไฟล รายงานการจัดการพลังงาน (อัตโนมัติ)   ที่
ผูพัฒนาโปรแกรมไดปรบัปรุงข้ึนใหมจากรูปแบบรายงานเดิม (Word 
หรือ Excel ในรูปแบบเกา)       โดยเปลี่ยนมาใชรูปแบบของ Excel 
Spreadsheet เพียงไฟลเดยีวท่ีมคีวามยืดหยุนมากกวาและเปน
รูปแบบใชงานแบบใชระบบฐานขอมูลเปนศูนยกลาง แทนท่ีจะทํา
รายงานแบบ Manual 

- อธิบายขอจํากัดตางๆ ความเชื่อมโยงของขอมูล รูปแบบการบันทึก
ขอมูลและการรายงานผล 

- แนะนําการจดัเตรียมเอกสารและหลักฐานตางๆ ที่จําเปนตองใชเพ่ือ
สนับสนุนการทํารายงานสรุป 

- แนะนําวิธีการใชงานระบบฐานขอมูลดานไฟฟา เช้ือเพลิง ความรอน 
และขอมลูการผลติท่ีถูกบรรจไุวในไฟลรายงานฉบับดังกลาว 
(เชื่อมโยงกับไฟลสนับสนุนการทํางาน) 

- แนะนําการทํา มาตรการอนุรักษพลังงานพื้นฐาน (เบ้ืองตน) ที่มีความ
จําเปนตองนํามาบรรจไุวในรายงานการจัดการพลังงาน  
(มีหลักสตูรการจัดทํามาตรการอนรุักษพลังงานเฉพาะรองรับ) 

- ทดสอบการใชงานไฟลการจัดทํารายงานการจัดการพลังงาน  
(รูปแบบใหม) 

- การตอบขอซักถาม ความคิดเห็น การกําหนดกิจกรรมทีจ่ะทํา 
ในวนัที่ 2 ของหลักสูตร 

 

หวัข้อบรรยายวนัที   

- ชี้แจงการเชื่อมโยงของฐานขอมูลตางๆ วิธีการคํานวณคาตางๆ ที่
รายงานตองการ และวิธีการนําผลไปแสดงผลที่บทตางๆ ของรายงานฯ 

- ทดสอบการใชงานจริง (Workshop) 
- การตรวจสอบความบกพรองในข้ันตอนตาง ๆ ดวยตนเอง  

(Self-Auditing) 
- ตอบคําถาม 

- กิจกรรม Workshop (ตอ)     โดยจัดใหผูเขารวมอบรมสัมนาไดลงมือ
ทํารายงานจริงดวยตนเองในลักษณะกลุมยอย หรือ งานสวนบุคคล   
โดยใชขอมูลเบื้องตนของหนวยงานของตนที่ไดจัดเตรียมมา เพื่อให
สามารถจัดทํารายงานฉบับสมบรณูได 
เมื่อจบการอบรม 

- การตอบคําถาม ตอบขอสงสัยตางๆ พรอมทั้งแนะนําการใชงาน 
Excel Tips ตางๆ เพ่ิมเติม 

- การเพิ่มเติมเทคนิคการใชงาน Excel ตางๆ ที่ไดนาํมาใชในการจัดทาํ
รายงาน 
 

 

 

 

  



 

 
ใบสมัครหลักสูตรการอบรมเร่ือง   

การสรางรายงานการจัดการพลงังาน (อัตโนมตั)ิ ดวยเทคนิค Excel สําหรับโรงงานควบคุม 

จัดโดย  สถาบันวิศวพัฒน วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ 

 

 





 

 

 


