
 
 

หลกัสตูรการอบรมเชงิปฏบิตักิารเรือ่ง 

การสรา้งรายงานการจัดการพลังงาน (อตัโนมัต)ิ 
ด้วยเทคนิค Excel ส าหรับโรงงานควบคุม    

 

รุ่นท่ี 4    ระหว่างวนัท่ี 23 – 24  กรกฎาคม  พ.ศ.2562 
ณ  หอ้งประชมุ อาคาร วสท.   

จดัโดย  สถาบนัวศิวพฒัน์   วศิวกรรมสถานแหง่ประเทศไทย  ในพระบรมราชปูถมัภ ์ (วสท.) 
 

 

 
หลกัการและเหตผุล 

เนื่องจากหนึ่งในภารกิจของผู้ที่ถูกขึ้นทะเบียนเป็นโรงงานควบคุม หรือ อาคารควบคมุ  ตามความที่ก าหนดใน พรบ.ส่งเสรมิการอนุรักษ์
พลังงานฉบับแก้ไขปรับปรุง (ปี พ.ศ.2550) นั้นระบุว่า จะต้องจัดให้มกีารจัดท ารายงานการจดัการพลังงานประจ าปีขององค์กรที่ถูกข้ึนทะเบียนนั้น 
ๆ  ซึ่งจะต้องด าเนินการจดัส่งรายงานสรุปผลการใช้พลังงานของหน่วยงานของตนให้ภาครัฐ (พพ.) ภายในวันท่ี 31 มีนาคมของปีถัดไปเป็นประจ า
ทุกปี ปีละ 1 ครั้ง 

การจัดท ารายงานการจดัการพลังงาน เป็นฉบับแรกส าหรับผู้ที่ถูกข้ึนทะเบียนเป็นอาคารควบคุม หรอืโรงงานควบคุมแห่งใหม่ประจ าปนีั้น ๆ 
นับได้ว่าเป็นข้ันตอนท่ียุ่งยากพอสมควรส าหรับผู้ประกอบการรายใหม่ซึ่งไม่เคยจัดท ามาก่อนหรือไม่เคยไดร้ับการอบรมวิธีการเขียนรายงาน แม้แต่
โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคมุเก่าที่เคยมีประสบการณ์ในการจดัท ารายงานฯ มาแล้ว         ในบางครั้งกย็ังอาจพบความไม่สะดวกในการจัดท า
ได้เช่นกัน 

การจัดท ารายงานการจัดการพลังงานประจ าปีนั้นนับเป็นกิจกรรมที่จะต้องใช้ข้อมูลพ้ืนฐานและรูปแบบการเขียนรายงานตามทีก่ฎหมาย
ก าหนด   ซึ่งรูปแบบรายงานฯ ถกูก าหนดโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)  และจะต้องเข้าใจระบบการใช้พลงังานของ
องค์กรของตนเป็นอย่างดีซึ่งอาจสร้างความสับสนให้กับผู้ทีไ่ม่คุ้นเคยในการจัดท ารายงานฯ มาก่อนได้งา่ย   ทั้งนี้เนื่องจากมีข้อมูลต่าง ๆ ทีม่ักจะ
กระจายไปยังส่วนต่าง ๆ ของรายงานในหลายส่วน    และมีการอ้างถึงข้อมูลเหล่านั้นเพื่อท าการสรุปในประเด็นต่าง ๆ บ่อยครั้ง  ซึ่งหากพบว่ามี
การอ้างถึงข้อมูลไมส่อดคล้องตรงกันก็อาจกลายเป็นข้อบกพร่องในการตรวจสอบ ดังนั้นหากผู้ด าเนนิการจัดท ารายงานสรุปมไิด้ท าการตรวจสอบ
ความถูกต้องก่อนการจัดส่งรายงานฯ   หรือ ไม่มีการออกแบบระบบการจัดท า เพื่อป้องกันความบกพร่องเหล่านี้ก็อาจท าให้ตรวจพบขอ้บกพร่อง
ต่าง ๆ ปรากฏในรายงานผลการตรวจสอบจาก พพ. ได้อยู่เสมอ      

เพื่อให้การจัดท ารายงานการจดัการพลังงานเป็นเรื่องง่าย และผู้ประกอบการสามารถด าเนินการไดด้ว้ยตัวเองผู้พัฒนาโปรแกรมไดเ้ล็งเห็นว่า
แทบทุกหน่วยงานมักจะคุ้นเคยกับการใช้งาน Microsoft Excel Spreadsheet ในการท างานในปัจจบุนัอยู่แล้ว      หากสร้างระบบการเก็บบันทึก
ข้อมูลที่สามารถสนบัสนุนการท ารายงานให้สะดวกขึ้นและใช้งานไดโ้ดยง่ายด้วยค าสั่งพื้นฐาน     ประกอบกับการปรับเปลี่ยนรูปแบบการท า
รายงานจากเดิมซึ่งมักเป็นเอกสารที่ใช้ Word เป็นหลัก   มาเป็นรูปแบบการใช้งาน Microsoft Excel ซึ่งสามารถสรุปเนื้อหารายงานไดท้ั้งฉบับใน
รูปแบบไฟล์ Excel เพียงไฟล์เดียว    จะท าให้การสร้างรายงานสรุปนั้นท าได้ง่ายขึ้น ใช้เวลาน้อยลง และมีความครบถ้วน ถูกต้องมากยิ่งขึ้น 

ผู้พัฒนาโปรแกรมได้ออกแบบให้สามารถใช้งานไฟลร์ายงานการจดัการพลังงานท่ีใช้ความสามารถของ Excel Spreadsheet ท าหน้าทีค่ล้าย
ระบบฐานข้อมลูย่อย (อย่างง่าย) ท าหน้าที่เก็บข้อมูล เรียกใช้งาน ค านวณประเมินผล และจดัท ารายงานได้แบบอัตโนมัติ และสามารถเรยีกดูข้อมูล
ย้อนหลังได้ง่าย รวมถึงสามารถจดัเก็บข้อมูลของรายงานได้นับ 10 ปี ภายในไฟลเ์พียงไฟลเ์ดียว 

   

กลุ่มเป้าหมาย  ผู้ท าหน้าที่ผูร้ับผดิชอบด้านพลังงานประจ าองค์กร  
   ผู้ท าหน้าที่คณะกรรมการการจัดการด้านพลังงานประจ า  องค์กร, คณะกรรมการตรวจประเมินภายใน (Internal 

Auditor) หรือคณะท างานต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมายในภารกิจ         ผู้สนใจทั่วไป 
  

 
รบัจ  ำนวนจ ำกดั   30  ท่ำนตอ่รุ่น 

ผูเ้ขำ้ร่วมอบรมจะตอ้งน ำเครื่องคอมพิวเตอรส์่วนบุคคล (Notebook / Tablet)  

ที่สำมำรถรองรบัMicrosoft Excel Version 2010 ข้ึนไป 

ผูเ้ขำ้อบรมจะไดร้บั PDU 18  หน่วย 

 

 
 

*** โปรแกรมใหม่ ช่วยจัดท ำรำยงำนได้ท้ังฉบับ ในรูปแบบ Excel เพียงไฟล์เดียว *** 



ก าหนดการ 

วนัองัคารท่ี  23 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  
09:00 – 12.00 น. 13.00 – 16.30 น. 
- การชี้แจงรูปแบบของการจัดการอบรม ทิปและเทคนิคเบื้องต้นต่าง ๆ  

ส าหรับการใช้งาน Excel ซึ่งถูกบรรจุไว้ในไฟล์การจดัท ารายงานการจัด
การพลังงาน 

- แนะน าการใช้งานไฟลส์นับสนุนการสร้างรายงานการจัดการพลังงาน 
อาทิ  ระบบฐานข้อมูลการใช้ไฟฟ้าของหน่วยงาน, อัตราค่าไฟฟ้า
ประเภทต่าง ๆ และ การอ่านข้อมลูจากใบเสร็จรับเงินค่าไฟฟ้าของ
หน่วยงาน รวมถึงการทดสอบการใช้งาน 

- แนะน าการใช้งานและทดสอบการใช้งาน    Spreadsheet ระบบ
ฐานข้อมูลสนับสนุนการท า EMM (Energy Management Matrix)  
ส าหรับภาพรวมขององค์กรและหน่วยงานย่อย  

- แนะน าการใช้งานและทดสอบการใช้งาน Spreadsheet สนับสนุนการ
หาค่าสดัส่วนการใช้พลังงานด้านไฟฟ้าและความร้อน รวมถึงฐานข้อมูล
การใช้เชื้อเพลิงของหน่วยงาน 

 

- แนะน าการใช้งานไฟล์ รายงานการจัดการพลังงาน (อัตโนมัติ)   ที่
ผู้พัฒนาโปรแกรมได้ปรบัปรุงข้ึนใหม่จากรูปแบบรายงานเดิม (Word 
หรือ Excel ในรูปแบบเก่า)       โดยเปลี่ยนมาใช้รูปแบบของ Excel 
Spreadsheet เพียงไฟล์เดยีวท่ีมคีวามยืดหยุ่นมากกว่าและเป็น
รูปแบบใช้งานแบบใช้ระบบฐานข้อมูลเป็นศูนย์กลาง แทนที่จะท า
รายงานแบบ Manual 

- อธิบายข้อจ ากัดต่าง ๆ ความเชื่อมโยงของข้อมูล รูปแบบการบันทึก
ข้อมูลและการรายงานผล 

- แนะน าการจดัเตรียมเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ที่จ าเป็นต้องใช้เพื่อ
สนับสนุนการท ารายงานสรุป 

- แนะน าวิธีการใช้งานระบบฐานข้อมูลด้านไฟฟ้า เช้ือเพลิง ความร้อน 
และข้อมลูการผลติที่ถูกบรรจไุว้ในไฟล์รายงานฉบับดังกล่าว 
(เช่ือมโยงกับไฟลส์นับสนุนการท างาน) 

- แนะน าการท า มาตรการอนุรักษ์พลังงานพ้ืนฐาน (เบื้องต้น) ที่มีความ
จ าเป็นต้องน ามาบรรจไุว้ในรายงานการจัดการพลังงาน  
(มีหลักสตูรการจัดท ามาตรการอนุรักษ์พลังงานเฉพาะรองรับ) 

- ทดสอบการใช้งานไฟล์การจัดท ารายงานการจัดการพลังงาน  
(รูปแบบใหม่) 

- การตอบข้อซักถาม ความคิดเห็น การก าหนดกิจกรรมทีจ่ะท า 
ในวันท่ี 2 ของหลักสูตร 

 
วนัพธุท่ี 24 กรกฎาคม  พ.ศ. 2562  
- ช้ีแจงการเช่ือมโยงของฐานข้อมูลต่าง ๆ วิธีการค านวณค่าต่าง ๆ ที่

รายงานต้องการ และวิธีการน าผลไปแสดงผลที่บทตา่ง ๆ ของรายงานฯ 
- ทดสอบการใช้งานจริง (Workshop) 
- การตรวจสอบความบกพร่องในขั้นตอนต่าง ๆ ด้วยตนเอง  

(Self-Auditing) 
- ตอบค าถาม 

- กิจกรรม Workshop (ต่อ)     โดยจัดให้ผูเ้ข้าร่วมอบรมสัมมนาไดล้ง
มือท ารายงานจริงด้วยตนเองในลกัษณะกลุม่ย่อย หรือ งานส่วนบคุคล   
โดยใช้ข้อมูลเบื้องต้นของหน่วยงานของตนที่ได้จัดเตรียมมา เพื่อให้
สามารถจัดท ารายงานฉบับสมบูรณ์ได ้
เมื่อจบการอบรม 

- การตอบค าถาม ตอบข้อสงสัยต่าง ๆ พร้อมทัง้แนะน าการใช้งาน 
Excel Tips ต่าง ๆ เพิ่มเติม 

- การเพิ่มเติมเทคนิคการใช้งาน Excel ต่าง ๆ ที่ได้น ามาใช้ในการจัดท า
รายงาน 
 

 
 

 วิทยากรและผู้พัฒนาโปรแกรม 
 

นายเดชะ  ตนัมีสขุ 
ประสบการณ ์    เป็นที่ปรึกษาด้านการอนรุักษ์พลังงาน 
 และผู้ตรวจสอบรายงานการจดัการพลงังาน 
 มากกวา่  15 ปี 

 
  



 
 
 

ใบสมัครหลักสูตรการอบรมเร่ือง   
การสร้างรายงานการจัดการพลังงาน (อัตโนมตัิ)   

ด้วยเทคนิค Excel ส าหรับโรงงานควบคุม 
ระหว่างวันท่ี 23-24 กรกฎาคม พ.ศ.2562 

จัดโดย  สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 

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

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

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

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

โทรสาร ..................................... มือถือ  .................................................  

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

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

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

ขอส ารองรายช่ือเข้าร่วมอบรมดังต่อไปน้ี (กรุณาเขียนช่ือ-นามสกุลตัวบรรจง เพ่ือความถูกต้องของวุฒิบัตร) 

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

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

อัตราค่าลงทะเบียน 
 ช าระก่อน 

วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ.2562 
ช าระหลงั 

วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ.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 

 (อัตราน้ีรวมภาษีมูลค่าเพ่ิม 7%, ค่าอาหารกลางวัน, อาหารว่าง, เอกสารประกอบบรรยาย และ วสท.ได้รับการยกเว้นภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3%) 
 

การช าระเงิน 
เชค็        สั่งจ่ายสมาคมวิศวกรรมสถานแหง่ประเทศไทยฯ 
โอนเงิน  เขา้บญัชเีงนิฝากออมทรพัยข์อง สมาคมวิศวกรรมสถานแหง่ประเทศไทยฯ   

 ธนาคารไทยพาณชิย ์ สาขาสี่แยกศรวีรา เลขที ่140-2-30221-6  

 ธนาคารกรงุเทพ  สาขาสุรวงศ ์  เลขที ่147-4-32388-6 
หมายเหตุ:กรณีโอนเงนิเงนิเข้าบญัชธีนาคาร กรุณาแฟกซห์ลกัฐานการช าระเงนิ พรอ้มระบชุื่อผู้เข้าอบรมทีอ่ยูใ่นการออกใบเสรจ็สง่มาที่แฟกซ์ 
0-2184-4662 หรอืถา่ยรปูใบโอนแล้วส่ง Email มาที ่supannee@eit.or.th  
 

สนใจเขา้รบัการอบรมหรือต้องการขอ้มลูเพิ่มเตมิตดิตอ่ 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 

mailto:supannee@eit.or.th
mailto:supannee@eit.or.th

