
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง 
การประเมนิศกัยภาพการอนรุกัษ์พลงังานดว้ยเทคนคิ Excel (ECM) 

ระหว่างวันที่  28 – 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 
ณ ห้องประชุม อาคาร วสท. 

จัดโดย  สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 
 การอบรมในหลักสูตรนี้ได้ก าหนดรูปแบบให้เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ  โดยเน้นให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบถึงรายละเอียดในการจัดท า
และการค านวณหาศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน ผ่านทางมาตรการอนุรักษ์พลังงานในรูปแบบต่างๆ อย่างง่าย โดยลดขั้นตอนการเขียนสูตรการ
ค านวณ หรือฟังก์ชัน่ต่างๆ ที่อาจยุ่งยากเกินไปส าหรับผู้ที่อาจไม่มีทักษะการใช้งาน Microsoft Excel มาก่อน ทั้งที่เป็นมาตรการพื้นฐานด้าน
ไฟฟ้าและมาตรการพื้นฐานด้านระบบความร้อน ซึ่งผู้พัฒนาโปรแกรมได้น าเอาความรู้พื้นฐานต่างๆ ทีใ่ช้สอนอยู่ในหลักสูตร ผชร. มาจัดท าเป็นไฟล์
ช่วยการค านวณให้ง่ายขึ้น      
 โดยผู้พัฒนาโปรแกรม (วิทยากร) ได้เป็นผู้จัดสร้างขึ้นใหม่ทั้งหมด หรือได้ท าการปรับปรุงและพฒันาโดยอาศัยแนวคิดจากไฟลต์้นฉบับการ
ค านวณแบบเก่าบางสว่นที่มีใช้งานในกิจกรรมของหน่วยงานที่ปรึกษาด้านพลังงาน ที่ใช้งานต่อเนื่องมานานจนถึงปัจจุบัน  โดยได้ใช้ประสบการณ์
จากการเป็นผู้พฒันาโปรแกรม ท าการปรับเปลี่ยนให้อยู่ในรูปแบบที่สะดวกต่อการใช้งานมากยิ่งขึ้น และลดขั้นตอนการค านวณ และอาจเพิ่มเติมใน
ส่วนของตัวแปรอ้างอิงเข้าไปในไฟล์โดยจัดท าเป็นรูปแบบของตารางอ้างอิงค่าที่ใช้ในการค านวณเพื่อให้เป็นรูปแบบการค านวณแบบ One stop 
และท าให้ผู้ออกแบบข้อมูลการประเมินศักยภาพฯ สามารถปรับเปลี่ยนตัวเลขของตัวแปรต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย  
 ไฟล์การค านวณมาตรการฯ ดังกล่าว ยังคงถูกน าไปใช้สอนในหลักสูตรการอบรมผู้รับผิดชอบด้านพลังงานระดับสามัญ (โรงงาน)               
มาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน โดยมีผู้พัฒนาโปแกรมเป็นผู้สอนหลัก ในส่วนของการอบรมในภาคปฏิบัติการจัดท ามาตรการอนุรักษ์พลงังาน 
ส าหรับในหลักสูตรนี้ ได้มีการน าไฟล์ระบบสนับสนุนต่างๆ เพื่อช่วยในการจัดท ารายงานการจัดการพลังงานมาช่วยเสริม  
ผูท้ีค่วรเขา้ฝกึอบรม 
1 ผู้ท าหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบด้านพลังงานประจ าองค์กร (ผชร, ผชอ. ผอส. หรือเป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายในภารกิจหน้าที่ดังกล่าว แม้ว่าจะยังไม่

เคยผ่านการอบรมฯ มาก่อน) 
2 ผู้ท าหน้าที่เป็นคณะกรรมการ การจัดการพลังงานประจ าองค์กร,    คณะกรรมการตรวจประเมินภายใน (Internal Auditor) หรือ 

คณะท างานที่ได้รับมอบหมายในภารกิจดังกล่าวซึ่งควรมีความรู้ในดา้นการประเมินผลการอนุรักษ์พลังงานจากมาตรการต่างๆ ในเบื้องต้น 
เพื่อให้สามารถตรวจสอบข้อมูลการค านวณให้เป็นไปตามวิธีการมาตรฐาน หรือสามารถให้ค าแนะน าได้อย่างถูกต้อง 

3 ผู้เข้ารับการอบรม  ควรมีพื้นฐานการใช้งาน Microsoft Excel ในระดับเบื้องต้นมาบ้างพอสมควรเพื่อให้สามารถเข้าใจระบบการ
ท างานได้อย่างรวดเร็ว 

4 การจัดอบรมในหลักสูตรนี้จะมุ่งเน้นให้มีลักษณะเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการเป็นหลัก โดยวิทยากรก าหนดเป้าหมายให้ผู้เข้ารับการอบรมจะต้อง
สามารถน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับกลับไปใช้งานได้ทันที   
 

  วิทยากรโดย อ.เดชะ ตันมีสขุ 
   วิทยากร และผู้พัฒนาโปรแกรม มีประสบการณ์เป็นที่ปรึกษาด้านการอนุรักษ์พลังงาน  
   และผู้ตรวจสอบรายงานการจัดการพลังงานมากกว่า 15 ปี  



ก าหนดการ 
วันที่ 28  พฤษภาคม พ.ศ.2562 
08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน 
09.00 – 16.00 น. มาตรการเก่ียวกับระบบไฟฟ้า เครื่องจักร และอุปกรณ์ในระบบไฟฟ้า แสงสว่าง ระบบปรับอากาศ 
                   แบบแยกส่วน  ปั๊มและพัดลม ระบบอากาศอัด 
วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ.2562 
08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน 
09.00 – 16.00 น. มาตรการที่เก่ียวกับระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์ (ต่อ) 
                   ระบบความร้อนและอุปกรณ์ในระบบความร้อน (เน้นระบบไอน้ าและเตาเผา) 
ในแตล่ะหัวขอ้แบง่รปูแบบการอบรมออกเป็น 2 ช่วงเวลา คอื  
ช่วงเชา้ (ระหว่างเวลา 09:00 – 12.00 น.) 
 การชี้แจงรูปแบบของการจัดการอบรม ทิปและเทคนิคเบื้องต้นต่างๆ ส าหรับการใช้งาน Excel ในรูปแบบเวอร์ชั่นต่างๆ รวมถึงฟังก์ชั่นพื้นฐานที่ควรรู้ที่ถูก
น ามาบรรจุไว้ในไฟล์ที่ใช้ในการค านวณ 

 แนะน าการใชง้านไฟล์สนับสนุนด้านการค านวณมาตรการอนุรักษ์พลงังานท้ังทางด้านระบบไฟฟ้า และด้านระบบความร้อน (ภาพรวม) พ้ืนฐานท่ีควรรู้และ
น าไปใช้ประกอบในรายงานการจัดการพลังงาน 

 แนะน าวิธีการใชง้านไฟลท่ี์จะใชช้ว่ยในการค านวณหาศักยภาพการอนุรักษ์พลงังาน (อธบิายเจาะเป็นรายมาตรการ หรือ รายอุปกรณ์) เพื่อชี้ให้เห็นถึง
เทคนิคที่ท าให้สามารถท างานได้อยา่งรวดเร็วและถูกต้อง (เน้นมาตรการที่ผู้เข้ารับการอบรมสนใจ) 

ช่วงบ่าย (ระหว่างเวลา 13:00 – 16.00 น.)   
 กิจกรรม Workshop  จัดให้ผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนาได้ลงมือท าการค านวณมาตรการต่างๆ จริงด้วยตนเองในลักษณะกลุ่มย่อย หรือรายบุคคลโดยใช้
ข้อมูลเบื้องต้นที่หน่วยงานได้เตรียมมา (ใช้ข้อมูลจริงของหน่วยงานของตนที่ได้จัดเตรียมมา ในการจัดท ามาตรการการค านวณในรูปแบบต่างๆ) 

 การตอบค าถาม – ตอบข้อสงสัยต่างๆ พร้อมทั้งแนะน าการใช้งาน Excel Tips ต่างๆ 
 แนะน าการใชง้านไฟล์ชว่ยการจัดท ารายงานการจัดการพลงังานต่างๆ  
  

 

สิง่ทีผู่เ้ข้ารบัการอบรมควรน ามาด้วย 
 เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (Notebook / Tablet)   ซึ่งมีการติดต้ัง Microsoft Office ในเวอร์ชั่น 2010 ขึ้นไปเป็นอย่างต่ า  
(แนะน าให้เลือกใช้ใช้เวอร์ชั่น 2010/2013) และไม่แนะน าให้ใชไ้ฟล์ในกลุ่ม Open Source ต่างๆ เนื่องจากอาจเกิดความบกพร่องในการใช้งานได้ 

 ข้อมูลค่าไฟฟ้าของหน่วยงานของตน (ใช้ส าเนาใบเสร็จรับเงินค่าไฟฟ้าฉบับเต็ม) หรือ ข้อมูลของการใช้งานเชื้อเพลิงประเภทต่างๆ โดยควรเปน็ข้อมูลย้อนหลัง 
อย่างน้อย 1-2 ปี จนถงึเดือนปัจจบุัน 

 ข้อมูลอุปกรณ์ หรือ เครื่องจักรที่มีใชง้านในปัจจุบัน ได้แก่  ขนาดพิกัด จ านวน ข้อมูลการใช้ไฟฟ้าของอุปกรณ์นั้น หรือ ข้อมูลจากการตรวจวดัจริง  
(Voltage / Current/Watt/PF เป็นต้น) 

 ข้อมูลสนับสนุนอื่นๆ อันจะเป็นประโยชน์ในการค านวณมาตรการอนรุักษพ์ลังงาน เช่น ข้อมูลของระบบไฟฟ้าก าลัง หม้อแปลงไฟฟ้า ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง  
ระบบปรับอากาศชนิดต่างๆ ระบบความร้อน ข้อมูลหม้อไอน้ าและการผลติไอน้ า เป็นต้น 

 ควรน ารายงานการจัดการพลังงานของปีที่ผ่านมาของหน่วยงานของท่านมาด้วย (ใช้ประกอบการจัดท ามาตรการอนุรักษ์พลังงาน และเพื่อเปรียบเทียบข้อมูลจากการ
ค านวณกับผลที่แสดงในรายงาน)  



 
 

 

-ใบสมัคร-โครงการอบรมเชิงปฏิบตัิการเรื่อง  การประเมนิศกัยภาพการอนรุกัษพ์ลงังานดว้ยเทคนคิ Excel (ECM) 
ระหว่างวันที่  28 – 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  เวลา 09.00 – 16.00 น. 

จัดโดย  สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ 
 

ที่อยู่ (หน่วยงาน/บริษทั) ................................................................................   

เลขที ่.......... หมูท่ี ่................ อาคาร  ........................  ซอย   ..........................  

ถนน ..................... ต าบล/แขวง ........................ อ าเภอ/เขต ..............................  

จังหวดั ......................  รหัสไปรษณีย ์...................... โทรศพัท ์...............................  

โทรสาร .......................................... E-mail :..........................................  

ผู้ประสานงานโดย .................................  โทรศัพท์   ..........................................  

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษ ี ..............................   ส านักงานใหญ ่   สาขา ........................  

ขอส ำรองรำยช่ือเข้ำร่วมอบรมดังต่อไปน้ี (กรุณาเขียนช่ือ-นามสกุลตัวบรรจง เพ่ือความถูกต้องของวุฒิบัตร) 

1)  ชื่อ – นามสกลุ   ........................................  เลขที่สมาชิก วสท.  ........................  

2)  ชื่อ – นามสกลุ   ........................................  เลขที่สมาชิก วสท.  ........................  

อัตรำค่ำลงทะเบียน    **สมัครสมำชิกใหม่  จ่ำยอัตรำสมำชิกได้ทันที** 
 ช ำระก่อนวนัที ่20 พฤษภำคม 2562 ช ำระหลงัวนัที ่20 พฤษภำคม 2562 
สมาชกิ วสท./นศ.ป.ตร ี 6,000 บาท/ท่าน 6,500 บาท/ท่าน 
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 6,500 บาท/ท่าน 7,000 บาท/ท่าน 
บุคคลทั่วไป 7,000 บาท/ท่าน 7,500 บาท/ท่าน 

(อัตรานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, ค่าอาหารกลางวัน, อาหารว่าง, เอกสารประกอบบรรยาย และ วสท.ได้รับการยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%) 
 

****ฟร ี1 ป ี ส าหรบัท่านทีช่ าระคา่ลงทะเบียนในอตัรำบุคคลทั่วไป  
ดาวนโ์หลดแบบฟอรม์ใบสมคัรสมาชิกไดท้ี่  www.eit.or.th และยื่นเอกสารในวันอบรมเท่านั้น*** 

กำรช ำระเงิน 
เชค็        สั่งจ่ายสมาคมวิศวกรรมสถานแหง่ประเทศไทยฯ 
โอนเงิน  เขา้บญัชเีงนิฝากออมทรพัยข์อง สมาคมวิศวกรรมสถานแหง่ประเทศไทยฯ   

 ธนาคารไทยพาณชิย ์ สาขาสี่แยกศรวีรา เลขที ่140-2-30221-6  
 ธนาคารกรงุเทพ  สาขาสุรวงศ ์  เลขที ่147-4-32388-6 
 ธนาคารกรงุไทย   สาขาจามจรุีสแควส ์ เลขที ่162-0-09914-4 

กรณีโอนเงนิเงินเขา้บญัชีธนาคาร กรุณาแฟกซ์สง่หลักฐานการช าระเงนิ พรอ้มระบุชือ่ผูเ้ขา้อบรมที่อยูใ่นการออกใบเสร็จ 
มาที่โทรสาร 02-184-4662 หรอืถา่ยรูปใบโอนแล้วส่ง Email มาที ่supannee@eit.or.th 
  
 

สนใจเขำ้รบักำรอบรมหรือต้องกำรขอ้มลูเพิ่มเตมิตดิตอ่ คณุสพุรรณีย ์แสนภักด ี
Tel:(02)184-4600 ถึง 9 ตอ่ 538, FAX:(02)184-4662 E-mail: supannee@eit.or.th , Website : www.eit.or.th 
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