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รุ่นที

ระหว่างวันที

– 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.

ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.
จัดโดย สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)

*** โปรแกรมใหม ชวยจัดทํารายงานไดทั้งฉบับ ในรูปแบบ Excel เพียงไฟลเดียว ***

หลักการและเหตุผล
เนื่องจากหนึ่งในภารกิจของผูทถี่ ูกขึ้นทะเบียนเปนโรงงานควบคุม หรือ อาคารควบคุม ตามความที่กําหนดใน พรบ.สงเสริมการอนุรักษ
พลังงานฉบับแกไขปรับปรุง (ป พ.ศ.2550) นั้นระบุวา จะตองจัดใหมีการจัดทํารายงานการจัดการพลังงานประจําปขององคกรที่ถูกขึ้นทะเบียน
นั้น ๆ ซึ่งจะตองดําเนินการจัดสงรายงานสรุปผลการใชพลังงานของหนวยงานของตนใหภาครัฐ (พพ.) ภายในวันที่ 31 มีนาคมของปถัดไปเปน
ประจําทุกป ปละ 1 ครั้ง
การจัดทํารายงานการจัดการพลังงาน เปนฉบับแรกสําหรับผูที่ถูกขึ้นทะเบียนเปนอาคารควบคุม หรือโรงงานควบคุมแหงใหมประจําปนั้น ๆ
นับไดวาเปนขั้นตอนที่ยุงยากพอสมควรสําหรับผูประกอบการรายใหมซึ่งไมเคยจัดทํามากอนหรือไมเคยไดรับการอบรมวิธกี ารเขียนรายงาน
แมแตโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมเกาที่เคยมีประสบการณในการจัดทํารายงานฯ มาแลว
ในบางครั้งก็ยังอาจพบความไมสะดวกใน
การจัดทําไดเชนกัน
การจัดทํารายงานการจัดการพลังงานประจําปนั้นนับเปนกิจกรรมที่จะตองใชขอมูลพื้นฐานและรูปแบบการเขียนรายงานตามที่กฎหมาย
กําหนด ซึ่งรูปแบบรายงานฯ ถูกกําหนดโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (พพ.) และจะตองเขาใจระบบการใชพลังงานของ
องคกรของตนเปนอยางดีซึ่งอาจสรางความสับสนใหกับผูที่ไมคุนเคยในการจัดทํารายงานฯ มากอนไดงา ย ทั้งนีเ้ นื่องจากมีขอมูลตาง ๆ ที่มักจะ
กระจายไปยังสวนตาง ๆ ของรายงานในหลายสวน และมีการอางถึงขอมูลเหลานั้นเพื่อทําการสรุปในประเด็นตาง ๆ บอยครั้ง ซึ่งหากพบวามี
การอางถึงขอมูลไมสอดคลองตรงกันก็อาจกลายเปนขอบกพรองในการตรวจสอบ ดังนั้นหากผูดําเนินการจัดทํารายงานสรุปมิไดทําการตรวจสอบ
ความถูกตองกอนการจัดสงรายงานฯ หรือ ไมมีการออกแบบระบบการจัดทํา เพื่อปองกันความบกพรองเหลานี้ก็อาจทําใหตรวจพบขอบกพรอง
ตาง ๆ ปรากฏในรายงานผลการตรวจสอบจาก พพ. ไดอยูเสมอ
เพื่อใหการจัดทํารายงานการจัดการพลังงานเปนเรื่องงาย และผูประกอบการสามารถดําเนินการไดดว ยตัวเองผูพัฒนาโปรแกรมไดเล็งเห็นวา
แทบทุกหนวยงานมักจะคุนเคยกับการใชงาน Microsoft Excel Spreadsheet ในการทํางานในปจจุบันอยูแลว
หากสรางระบบการเก็บ
บันทึกขอมูลที่สามารถสนับสนุนการทํารายงานใหสะดวกขึ้นและใชงานไดโดยงายดวยคําสั่งพื้นฐาน
ประกอบกับการปรับเปลี่ยนรูปแบบการ
ทํารายงานจากเดิมซึ่งมักเปนเอกสารที่ใช Word เปนหลัก มาเปนรูปแบบการใชงาน Microsoft Excel ซึ่งสามารถสรุปเนื้อหารายงานไดทั้ง
ฉบับในรูปแบบไฟล Excel เพียงไฟลเดียว จะทําใหการสรางรายงานสรุปนั้นทําไดงายขึ้น ใชเวลานอยลง และมีความครบถวน ถูกตองมาก
ยิ่งขึ้น
ผูพัฒนาโปรแกรมไดออกแบบใหสามารถใชงานไฟลรายงานการจัดการพลังงานที่ใชความสามารถของ Excel Spreadsheet ทําหนาทีค่ ลาย
ระบบฐานขอมูลยอย (อยางงาย) ทําหนาที่เก็บขอมูล เรียกใชงาน คํานวณประเมินผล และจัดทํารายงานไดแบบอัตโนมัติ และสามารถเรียกดู
ขอมูลยอนหลังไดงา ย รวมถึงสามารถจัดเก็บขอมูลของรายงานไดนบั 10 ป ภายในไฟลเพียงไฟลเดียว
กลุมเปาหมาย

 ผูทําหนาที่ผรู ับผิดชอบดานพลังงานประจําองคกร
 ผูท ําหนาที่คณะกรรมการการจัดการดานพลังงานประจํา องคกร, คณะกรรมการตรวจประเมินภายใน (Internal
Auditor) หรือคณะทํางานตาง ๆ ที่ไดรับมอบหมายในภารกิจ  ผูสนใจทั่วไป

รับจํานวนจํากัด
ท่านต่อรุ่น
ผูเ้ ข้าร่วมอบรมจะต้องนําเครืองคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (Notebook / Tablet)
ทีสามารถรองรับMicrosoft Excel Version 2010 ขึนไป
ผูเ้ ข้าอบรมจะได้รบั PDU 18 หน่วย

กําหนดการ
วันพุธที กุมภาพันธ์ พ.ศ.
09:00 – 12.00 น.
- การชี้แจงรูปแบบของการจัดการอบรม ทิปและเทคนิคเบื้องตนตาง ๆ
สําหรับการใชงาน Excel ซึ่งถูกบรรจุไวในไฟลการจัดทํารายงานการจัด
การพลังงาน
- แนะนําการใชงานไฟลสนับสนุนการสรางรายงานการจัดการพลังงาน
อาทิ ระบบฐานขอมูลการใชไฟฟาของหนวยงาน, อัตราคาไฟฟา
ประเภทตาง ๆ และ การอานขอมูลจากใบเสร็จรับเงินคาไฟฟาของ
หนวยงาน รวมถึงการทดสอบการใชงาน
- แนะนําการใชงานและทดสอบการใชงาน Spreadsheet ระบบ
ฐานขอมูลสนับสนุนการทํา EMM (Energy Management Matrix)
สําหรับภาพรวมขององคกรและหนวยงานยอย
- แนะนําการใชงานและทดสอบการใชงาน Spreadsheet สนับสนุนการ
หาคาสัดสวนการใชพลังงานดานไฟฟาและความรอน รวมถึงฐานขอมูล
การใชเชื้อเพลิงของหนวยงาน

วันพฤหัสบดีที

13.00 – 16.30 น.
- แนะนําการใชงานไฟล รายงานการจัดการพลังงาน (อัตโนมัติ) ที่
ผูพัฒนาโปรแกรมไดปรับปรุงขึ้นใหมจากรูปแบบรายงานเดิม (Word
หรือ Excel ในรูปแบบเกา) โดยเปลี่ยนมาใชรูปแบบของ Excel
Spreadsheet เพียงไฟลเดียวที่มคี วามยืดหยุนมากกวาและเปน
รูปแบบใชงานแบบใชระบบฐานขอมูลเปนศูนยกลาง แทนที่จะทํา
รายงานแบบ Manual
- อธิบายขอจํากัดตาง ๆ ความเชื่อมโยงของขอมูล รูปแบบการบันทึก
ขอมูลและการรายงานผล
- แนะนําการจัดเตรียมเอกสารและหลักฐานตาง ๆ ที่จําเปนตองใชเพื่อ
สนับสนุนการทํารายงานสรุป
- แนะนําวิธีการใชงานระบบฐานขอมูลดานไฟฟา เชื้อเพลิง ความรอน
และขอมูลการผลิตที่ถูกบรรจุไวในไฟลรายงานฉบับดังกลาว
(เชื่อมโยงกับไฟลสนับสนุนการทํางาน)
- แนะนําการทํา มาตรการอนุรักษพลังงานพื้นฐาน (เบื้องตน) ที่มีความ
จําเปนตองนํามาบรรจุไวในรายงานการจัดการพลังงาน
(มีหลักสูตรการจัดทํามาตรการอนุรักษพลังงานเฉพาะรองรับ)
- ทดสอบการใชงานไฟลการจัดทํารายงานการจัดการพลังงาน
(รูปแบบใหม)
- การตอบขอซักถาม ความคิดเห็น การกําหนดกิจกรรมทีจ่ ะทํา
ในวันที่ 2 ของหลักสูตร

กุมภาพันธ์ พ.ศ.

- ชี้แจงการเชื่อมโยงของฐานขอมูลตาง ๆ วิธีการคํานวณคาตาง ๆ ที่
- กิจกรรม Workshop (ตอ) โดยจัดใหผเู ขารวมอบรมสัมมนาไดลง
รายงานตองการ และวิธีการนําผลไปแสดงผลที่บทตาง ๆ ของรายงานฯ
มือทํารายงานจริงดวยตนเองในลักษณะกลุมยอย หรือ งานสวนบุคคล
- ทดสอบการใชงานจริง (Workshop)
โดยใชขอมูลเบื้องตนของหนวยงานของตนที่ไดจัดเตรียมมา เพือ่ ให
- การตรวจสอบความบกพรองในขั้นตอนตาง ๆ ดวยตนเอง
สามารถจัดทํารายงานฉบับสมบูรณได
(Self-Auditing)
เมือ่ จบการอบรม
- ตอบคําถาม
- การตอบคําถาม ตอบขอสงสัยตาง ๆ พรอมทั้งแนะนําการใชงาน
Excel Tips ตาง ๆ เพิ่มเติม
- การเพิ่มเติมเทคนิคการใชงาน Excel ตาง ๆ ที่ไดนํามาใชในการจัดทํา
รายงาน









