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หลักสูตร การดาเนินระบบการจัดการพลังงาน (ISO 50001:2011 Implementation)
ระยะเวลาอบรม 2 วัน
หลักการและเหตุผล
ราคาของพลังงานที่มีแนวโน้ มสูงขึ ้น ประกอบกับผลกระทบจากการใช้ พลังงาน ทาให้ ทวั่ โลก
ให้ ความสาคัญกับการอนุรักษ์ พลังงาน องค์กรระหว่างประเทศว่าด้ วยการมาตรฐาน (International
Organization for Standardization : ISO) ได้ ออกมาตรฐานระบบการจัดการพลังงาน หรื อ
ISO 50001 : 2011 (Energy Management System : EnMS)เพื่อให้ องค์กรต่างๆ จัดการพลังงาน
อย่างเป็ นระบบ มีประสิทธิภาพ และนาไปสูก่ ารปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
วัตถุประสงค์
1. ให้ ความรู้กบั ผู้บริ หารเกี่ยวกับบทบาทและหลักการสาคัญของระบบการจัดการพลังงาน
2. ให้ ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์และปั ญหาด้ านพลังงาน
3. ให้ ความรู้ในเรื่ องกฎหมาย และข้ อกาหนดที่เกี่ยวข้ องกับพลังงาน
4. ให้ ความรู้เกี่ยวกับข้ อกาหนด ISO 50001 และการนาไปปฏิบตั ิ

จานวนผู้เข้ าอบรม
กาหนดการอบรม
วันที่หนึ่ง
เวลา
9:00 – 16:00 
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กิจกรรม

 ข้ อกาหนด ISO 50001 (ต่อ)
 สรุปทบทวน
 ทดสอบความเข้ าใจเบื ้องต้ น
หมายเหตุ : กิจกรรมฝึ กปฏิบตั ิ เช่น นโยบาย การทบทวนพลังงาน วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
และแผนงาน ฯลฯ
พักทานอาหารว่าง และเครื ่องดืม่ เวลา 10.30 – 10.45 น. และ 14.30 – 14.45 น.
พักทานอาหารกลางวัน เวลา 12.00 – 13.00 น.

อุปกรณ์ ประกอบการอบรม
รายการ
1. เครื่ อง LCD PROJECTOR
2. กระดานไวท์บอร์ ด หรื อ FLIP CHART และปากกาเคมี

คุณสมบัติของผู้เข้ าอบรม
ผู้บริ หาร ตัวแทนผู้บริ หาร ผู้รับผิดชอบด้ านพลังงานตามกฎหมาย และผู้ที่สนใจ
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กิจกรรม
สถานการณ์และปั ญหาด้ านพลังงาน
บทบาทของผู้บริ หาร และหลักการที่สาคัญของ ISO 50001
กฎหมายและข้ อกาหนดที่เกี่ยวข้ องด้ านพลังงาน
ข้ อกาหนด ISO 50001

วันที่สอง
เวลา
9:00 – 16:00

หัวข้ อการฝึ กอบรม
 สถานการณ์และปั ญหาด้ านพลังงาน
 บทบาทของผู้บริ หาร และหลักการสาคัญของ ISO 50001
 กฎหมาย และข้ อกาหนดทีเ่ กี่ยวข้ องด้ านพลังงาน
 ข้ อกาหนด ISO 50001
วิธีการฝึ กอบรม
การบรรยาย และฝึ กปฏิบตั ิ

ไม่เกิน 40 คน
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หลักสูตร การดาเนินระบบการจัดการพลังงาน (ISO 50001:2011 Implementation)
ระยะเวลาอบรม 2 วัน
ราคาค่ าบริการ
 วันจันทร์ – ศุกร์
ราคาวันละ
25,000 บาท
 วันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
ราคาวันละ
31,250 บาท
หมายเหตุ :
 สมาชิกสถาบันรับส่วนลด 10 %
 ราคานี ้ไม่รวมค่าเดินทาง ค่าที่พกั (ถ้ ามี) และยังไม่รวมค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม VAT 7 %
 สถาบันได้ รับยกเว้ นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
 สถาบันนาส่งต้ นฉบับเอกสารประกอบการฝึ กอบรม 1 ชุด เพื่อให้ ทางบริ ษัทสาเนาแจกจ่าย
ให้ กบั ผู้เข้ าร่วมฝึ กอบรม
*** ค่ าใช้ จ่ายในการฝึ กอบรมสามารถลดหย่ อนภาษีเงินได้
ตามประกาศ พ.ร.บ. ส่ งเสริมพัฒนาฝี มือแรงงาน ***
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