ขอเชิญ ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานและทีมงาน สมัครเข้าร่วมฝึกอบรม

9-11

กรกฎาคม
2561

การจัดทารายงาน
การจัดการพลังงาน

รุน
่ ที่

9

Version ล่าสุด
เพิ่มข้อมูลสาคัญ ๆ
เพียบ!!

รูปแบบใหม่ !
ณ ห้องใบไม้ ชั้น 1 โรงแรมเบสท์ เวสเทิร์น พรีเมียร์ อมาแรนธ์ สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต
ถนนกิ่งแก้ว จ. สมุทรปราการ

โปรแกรมนี้พัฒนาขึ้นมาใหม่
มีความสามารถพิเศษมากมาย
เพื่อช่วยโรงงานควบคุมจัดทา
รายงานการจัดการพลังงาน
ทั้งฉบับ



บรรจุฐานข้อมูลสาคัญ ๆ ที่จาเป็นในการจัดทารายงานไว้เกือบทัง้ หมด



เก็บบันทึกข้อมูลได้ > 10 ปี สาหรับใช้ตรวจสอบ หรือนามา
พิจารณาเปรียบเทียบตามที่ผใู้ ช้ต้องการ



ลดขั้นตอนการคานวณทีม่ ค
ี ่อนข้างมาก และ สามารถหาค่า SEC ได้
ง่ายดาย ด้วยตัวเอง



สามารถเชือ่ มโยงข้อมูลทัง้ หมด สรุปเป็นรายงานทัง้ ฉบับโดยอัตโนมัติ
และมีระบบตรวจสอบความสมบรูณข์ องการทางานให้ครบทั้ง 8
ขั้นตอน ของระบบการจัดการพลังงาน

ผู้ที่ควรเข้าอบรม
1. ผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน (ผชอ./ผชร./ผอส. )
2. ทีมงาน / ผู้ช่วย ผชอ./ผชร./ผอส. และผู้เกี่ยวข้อง
3. ผู้ทาหน้าทีเ่ ป็นคณะกรรมการการจัดการด้านพลังงาน / คณะกรรมการตรวจประเมินภายในประจาโรงงาน

วิทยากร และผู้พัฒนาโปรแกรม

สมัครด่วน!!

นายเดชะ ตันมีสุข

02-621-8531-9

มีประสบการณ์ เป็นที่ปรึกษาด้านการอนุรักษ์พลังงาน
และผู้ตรวจสอบรายงาน การจัดการพลังงาน มากกว่า 15 ปี

ต่อ 100, 202 , 303

สมัครทาง 0nline

Course Outline (3 Day Course)
การอบรมจะแบ่งออกเป็น 3 หัวข้อ เวลาอบรม 3 วัน

Day 1

9 ก.ค. 61

Day 2

(9:00 – 16.30 น.)

(9:00 – 16.30 น.)

การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน
ด้วยเทคนิค Excel

การหาค่า SEC ด้วยการใช้เทคนิค Excel

การอบรมจะแนะน าวิธ ี ก ารใช ง้ านไฟล์ Microsoft
Excel ในการคัดเลือกตัวแปรทีเ่ หมาะสมทีจ
่ ะนามาใช ้
พิจ ารณาเพื่อ หาค่า SEC และ การใช ้ Regression
Analysis ทีเ่ หมาะสมมาใช ้หาค่า ความสัม พั น ธ์ เพื่อ
่ ารวิเคราะห์หาค่า Energy Baseline (EnB.)
นาไปสูก
แบบง่ า ย ๆ และพั ฒ นาไปสู่ร ะบบมาตรฐานทีเ่ ป็ น
สากลอืน
่ ๆ ได ้ พร ้อมกิจกรรม Workshop ลงมือทา
การค านวณมาตรการต่า งๆ จริง ด ้วยตนเอง หรือ ใน
ลักษณะกลุม
่ ย่อย

การอบรมจะแนะนาวิธ ีการใช ้งานไฟล์ทจ
ี่ ะใช ้ในการ
คานวณประเมิน ศัก ยภาพการอนุ รัก ษ์ พ ลัง งาน ชนิด
เจาะเป็ นรายมาตรการ ของทัง้ ระบบและอุป กรณ์ ใ น
ระบบไฟฟ้ า และ ระบบความร ้อน (เน น
้ ระบบไอน้ า
และเตาเผา) พร ้อมกิจกรรม Workshop ลงมือทาการ
ค านวณมาตรการต่ า งๆ จริ ง ด ว้ ยตนเอง หรื อ ใน
ลักษณะกลุม
่ ย่อย

[SEC หมายถึง ปริมาณการใช ้พลังงานต่อ 1 หน่วยผลผลิต]

Day 3

10 ก.ค. 61

11 ก.ค. 61

ควรเข้าอบรม

(9:00 – 16.30 น.)

การสร้างรายงานการจัดการพลังงาน
(อัตโนมัต)ิ

ให้ครบทั้ง 3 เรื่อง
เพื่อจะได้วิธีทารายงาน
ครบทั้งเล่ม

สมัคร
สมาชิกใหม่
จ่ายอัตราสมาชิก
ทันที !

อัตราพิเศษสาหรับผู้เข้าอบรม
2 วัน และ 3 วัน

อัตราค่าลงทะเบียน
(บาท/คน)

การอบรมจะแนะน าการใช ้งานไฟล์ส นั บ สนุ น การ
สร ้างรายงาน อาทิ ระบบฐานข ้อมูลการใช ้ไฟฟ้ าของ
หน่ ว ยงาน, อัต ราค่า ไฟฟ้ าประเภทต่า งๆ และ การ
อ่านข ้อมูลจากใบเสร็จรับเงินค่าไฟฟ้ าของหน่วยงาน,
ระบบฐานข ้อมูล สนั บ สนุ น การท า EMM (Energy
Management Matrix) เป็ นต ้น ให ้ผู ้ใช ้สามารถ
จั ด ท ารายงานได ้อย่ า งง่ า ยดายด ้วยตั ว เอง และน า
่ มโยง สรุ ปเป็ นรายงานทัง้ ฉบับ
ข ้อมูล ต่า ง ๆ มาเชือ
โดยอั ต โนมั ต ิ และแนะน าระบบตรวจสอบความ
สมบูร ณ์ ข องการท างานให ค
้ รบทั ง้ 8 ขั น
้ ตอนของ
ระบบการจั ด การพลั ง งาน เพื่อ ให ้ผู ้ใช ้งานสามารถ
ตรวจสอบการทางานของตนเอง (Self-Audit) และ
รองรับการตรวจประเมิน (Audit) ในเบือ
้ งต ้น

สมาชิก

ทัว่ ไป

อบรมเต็มหลักสูตร 3 วัน

9,600 (ปกติ 9,900)

11,100 (ปกติ 11,400)

อบรม 2 วัน

6,450 (ปกติ 6,600)

7,450 (ปกติ 7,600)

อบรม 1 วัน

3,300

3,800

วิธีชาระค่าลงทะเบียน
1. เช็คสั่งจ่าย “ศูนย์อนุรักษ์พลังงานฯ สภาอุตสาหกรรมฯ “
2. โอนเงิน เข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนศรีอยุธยา
เลขที่ 013-1-53029-1 (โอนเงินแล้ว กรุณา Fax ใบ Pay-In ระบุ

ชื่อบริษัทให้แก่ศูนย์ฯ ที่ 0-2621-8502-3)
3. ชาระเป็นเงินสดหน้างานฝึกอบรม

