SEMINAR
สัมมนา  การจัดทารายงานการจัดการพลังงานรูปแบบใหม่
ั้ 10 โรงแรม เอเชย
ี แอร์พอร์ท (ศูนย์การค ้าเซียร์รังสิต)
16-18 มกราคม 2561 ณ ห้องบ ัวหลวง ชน

โปรแกรมช่วยจัดทารายงานได้ทั้งฉบับ
ในรูปแบบไฟล์ Excel พียงไฟล์เดียว




อังคารที่ 16 มกราคม 2561
การหาค่า SEC ด้วยการใช้เทคนิค Excel

พุธที่ 17 มกราคม 2561
การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงานด้วย
เทคนิค Excel

พฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2561
การสร้างรายงานการจัดการพลังงาน (อัตโนมัติ)




ออกแบบให ้มีระบบฐานข ้อมูล ขนาดใหญ่ เก็ บ บั น ทึก
ข ้อมูลได ้มากถึง 10 ปี
ลดขัน
้ ตอนการคานวณทุกขัน
้ ตอนลง
ช่วยหาค่า SEC ของผลิต ภัณฑ์ทเี่ หมาะสม เพือ
่ แสดง
ในรายงานได ้อย่างง่ายดาย
มีระบบตรวจสอบความสมบูรณ์ของการทางานครบทัง้ 8
ขัน
้ ตอน ของระบบการจัดการพลังงาน
่ มโยง สรุปเป็ นรายงานได ้ทัง้ ฉบับ
นาข ้อมูลต่างๆ มาเชือ
โดยอัตโนมัต ิ ตามรูปแบบที่ พพ.กาหนด

ผู้ ที่ ค วรเข้ า สั ม มนา
Ⱶ ผู ้รับผิดชอบด ้านพลังงาน (ผชอ./ผชร./ผอส.)
Ⱶ ผู ้ช่วย ผชอ./ผชร./ผอส. และผู ้เกีย่ วข ้อง
Ⱶ ผู ้ทาหน ้าทีเ่ ป็ นคณะกรรมการการจัดการด ้านพลังงาน /
คณะกรรมการตรวจประเมินภายในประจาโรงงาน

วิทยากร และ ผู ้พัฒนาโปรแกรม นายเดชะ ต ันมีสข
ุ
ประสบการณ์ เป็ นทีป
่ รึกษาด ้านการอนุรักษ์พลังงาน
และผู ้ตรวจสอบรายงานการจัดการพลังงาน มากว่า 15 ปี

สัสัมมมนา
มนา 11 : อังคารที่ 16 มกราคม 2561
การหาค่า SEC ด้วยการใช้เทคนิค Excel
ปั ญหาอย่างหนึง่ สาหรับการจัดทารายงานการจัดการพลังงานของโรงงานควบคุม ก็คอ
ื การหาค่า SEC
ของผลิตภัณฑ์เพือ
่ แสดงในรายงานฯ (SEC หมายถึง ปริมาณการใช ้พลังงานต่อ 1 หน่วยผลผลิต) การ
คัดเลือกชนิดของผลิตภัณฑ์ทม
ี่ ก
ี ารผลิตมากทีส
่ ด
ุ มาเพือ
่ คานวณหาค่า SEC หรือ ให ้รวมหลายผลิตภัณฑ์
เข ้าด ้วยกันคิดในหน่ วยเดียวกัน เพือ
่ ให ้ง่ายต่อการทางาน เช่นนี้ ถูกต ้องจริงหรือ ?
จะมีวธ
ิ ก
ี าร
ใดบ ้าง ทีบ
่ อกได ้ว่าตัวแปรทีเ่ ราเลือกมาใช ้นัน
้ ถูกต ้อง เหมาะสมและมีความสัมพันธ์กับ ตัวแปรอืน
่ ๆ ทีเ่ รา
กาลังนามาวิเคราะห์จริง

เนื้อหาในการสัมมนา ( เวลา 8.30-16.30 น. )
 แนะนาการใช ้งานไฟล์

Excel ซึง่ บรรจุไว ้ในไฟล์สนับสนุนการทางาน

 อธิบายขัน
้ ตอนและวิธก
ี ารวิเคราะห์ด ้วยเทคนิค

Regression Analysis ของ Microsoft Excel อย่างง่าย

(Simple Regression และ Multiple Regression)
 เทคนิคการคัดเลือกตัวแปรทีจ
่ ะนามาใช ้งานว่าเหมาะสมหรือไม่

(มีความสัมพันธ์กบ
ั ค่าทีเ่ ราสนใจหรือไม่

เพือ
่ คัดกรองตัวแปรทีไ่ ม่เหมาะสมออกไป)
 ทดสอบการทา

Regression Analysis ชนิด Simple Regression (แบบตัวแปรเดียว)

 ทดสอบการทา

Regression Analysis ชนิด Multiple Regression (แบบหลายตัวแปร) เพือ
่ หา

ความสัมพันธ์ของตัวแปรเหล่านัน
้ กับค่าทีเ่ ราสนใจ เพือ
่ หาสมการสัมพันธ์
 นาเสนอวิธก
ี ารหาค่า
 กิจกรรม

ึ ษา)
SEC แยกเป็ นรายผลิตภัณฑ์ (กรณีศก

Workshop ให ้ผู ้เข ้าสัมมนาได ้ลงมือทาจริงด ้วยตนเองในลักษณะ

กลุม
่ ย่อย หรืองานส่วน

บุคคล โดยใชข้ ้อมูลเบือ
้ งต ้นของหน่วยงานทีไ่ ด ้จัดเตรียมมา


เพิม
่ เติมเทคนิคการใช ้งาน Excel ต่างๆ ทีไ่ ด ้นามาใช ้ในการจัดทารายงาน

สัสัมมมนา
มนา 22 : พุธที่ 17 มกราคม 2561
การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงานด้วย
เทคนิค Excel
การประเมินเพือ
่ หาศักยภาพของมาตรการอนุรักษ์ พลังงานในระบบต่างๆ เป็ นอีกความยุง่ ยากหนึง่ ซึง่ มี
รายละเอียดในขัน
้ ตอนการคานวณทีค
่ อ
่ นข ้างมาก การสร ้างระบบการเก็บบันทึกข ้อมูลและการคานวณ

จะสามารถลดขัน
้ ตอนต่างๆ ลง และช่วยสนับสนุนการจัดทารายงานฯ ให ้เกิดความสะดวกมากยิง่ ขึน
้
เนื้อหาในการสัมมนานี้จะเน ้นเรือ
่ งการคานวณของทัง้ ระบบไฟฟ้ าและอุปกรณ์ในระบบไฟฟ้ า และ ระบบ
ความร ้อนและอุปกรณ์ในระบบความร ้อน

เนื้อหาในการสัมมนา ( เวลา 8.30-16.30 น. )
ั่ ต่างๆ รวมถึงฟั งก์ชน
ั่ พืน
 แนะนาการใช ้งาน Excel ในเวอร์ชน
้ ฐานทีค
่ วรรู ้ ทีถ
่ ก
ู นามาบรรจุไว ้ในไฟล์ทใี่ ช ้
ในการคานวณ
 แนะนาการใช ้งานไฟล์สนับสนุนด ้านการคานวณมาตรการอนุรักษ์ พลังงาน ทัง้ ด ้านไฟฟ้ า และ ด ้านความ
ร ้อน พืน
้ ฐานทีค
่ วรรู ้และนาไปใช ้ประกอบในรายงานฯ
้
้
 แนะนาวิธก
ี ารใชงานไฟล์
ทจ
ี่ ะใชในการค
านวณ ชนิดเจาะเป็ นรายมาตรการ เพือ
่ ชีใ้ ห ้เห็นถึงเทคนิคทีท
่ า
ให ้สามารถทางานได ้อย่างรวดเร็วและถูกต ้อง
 กิจกรรม Workshop ให ้ผู ้เข ้าสัมมนาได ้ลงมือทาการคานวณมาตรการต่างๆ จริง ด ้วยตนเองใน
ลักษณะกลุม
่ ย่อย หรือ รายบุคคลโดยใช ้ข ้อมูลของหน่วยงานทีไ่ ด ้เตรียมมา จัดทามาตรการการคานวณ
ในรูปแบบต่างๆ

สัสัมมมนา
มนา 33 : พฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2561
การสร้างรายงานการจัดการพลังงาน (อัตโนมัติ)
โปรแกรมใหม่ ในรูปแบบของไฟล์ Excel Spreadsheet ทีช
่ ว่ ยจัดทารายงานการจัดการพลังงานของ
องค์กรได ้ทัง้ ฉบับ โดยบรรจุข ้อมูล สาคัญต่างๆ ที่จาเป็ นต ้องใช ้ในการจั ดทารายงานไว ้เกือบทัง้ หมด
้ เพลิงประเภทต่างๆ การผลิตและวัตถุดบ
อาทิ ฐานข ้อมูลปริมาณการใช ้ไฟฟ้ าขององค์กร การใช ้เชือ
ิ
การใช ้น้ าประเภทต่างๆ รวมไปถึงข ้อมูลการผลิตไอน้ า เป็ นต ้น ช่วยให ้การจัดทารายงานฯ ง่ายขึน
้ ใช ้
เวลาน ้อยลง และให ้ทีมงานช่วยกันทาได ้

เนื้อหาในการสัมมนา ( เวลา 8.30-16.30 น. )
 แนะนาการใช ้งานไฟล์สนับสนุนการสร ้างรายงานฯ อาทิ ระบบฐานข ้อมูลการใช ้ไฟฟ้ าของหน่วยงาน,
อัตราค่าไฟฟ้ าประเภทต่างๆ และการอ่านข ้อมูลจากใบเสร็จ ฯลฯ

 แนะนาการใช ้งานไฟล์รายงานฯ (อัตโนมัต)ิ รูปแบบของใหม่
 แนะนาวิธกี ารใช ้งานระบบฐานข ้อมูลด ้านไฟฟ้ า/เชือ้ เพลิง/ความร ้อนและข ้อมูลการผลิตทีถ่ ูกบรรจุไว ้ใน
ไฟล์รายงาน

 แนะนาการทามาตรการอนุรักษ์ พลังงานพืน
้ ฐานทีจ
่ าเป็ นต ้องนามาบรรจุไว ้ในรายงานฯ
 กิจกรรม Workshop ให ้ผู ้เข ้าสัมมนาได ้ลงมือทารายงานจริงด ้วยตนเอง ในลักษณะกลุม่ ย่อย หรือ
รายบุคคล โดยใช ้ข ้อมูลเบือ
้ งต ้นของหน่วยงานทีไ่ ด ้จัดเตรียมมา

อ ัตราค่าลงทะเบียน
(ต่อ 1 คน ต่อ 1 เรือ
่ ง และรวม VAT 7% แล ้ว)

 สมาชิกศูนย์ฯ 3,300 บาท
 ทัว่ ไป 3,800 บาท

สอบถามเพิม
่ เติม

โทร 0-2621-8531-9
วิธช
ี าระค่าลงทะเบียน

ต่ อ 303,202,100

1. เช็คสัง่ จ่าย “ศูนย์อนุรักษ์ พลังงานฯ สภาอุตสาหกรรมฯ”
2. โอนเงิน เข ้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนศรีอยุธยา
ื่
เลขที่ 013-1-53029-1 (โอนเงินแล ้ว กรุณา Fax ใบ Pay-In ระบุชอ

บริษัทให ้แก่ศน
ู ย์ฯ ที่ 0-2621-8502-3)
3. ชาระเป็ นเงินสดหน ้างานสัมมนา
(ศูนย์ฯ ได ้รับการยกเว ้นการหักภาษี ณ ทีจ
่ า่ ย 3%)

สารองที่นั่ง

16 มกราคม 2561

17 มกราคม 2561

18 มกราคม 2561

คลิกที่นี่

