Product Code :…06-055-004
จุขจถถ……………………………
……

หลักสูตร การตรวจประเมินภายใน ISO 50001 (ISO 50001 Internal Audit)
ระยะเวลาอบรม 2 วัน
หลักการและเหตุผล
ราคาของพลังงานที่มีแนวโน้ มสูงขึ ้น ประกอบกับ ผลกระทบจากการใช้ พลังงาน ทาให้ ทวั่
โลกให้ ความส าคั ญ กั บ การอนุ รั ก ษ์ พลัง งาน องค์ ก รระหว่ า งประเทศว่ า ด้ วยการมาตรฐาน
(International Organization for Standardization : ISO ) ได้ ออกมาตรฐานระบบการจัด
การพลังงาน หรื อ ISO 50001 : 2011 (Energy Management System , EnMS) เพื่อให้ องค์กร
ต่างๆ จัดการพลังงานอย่างเป็ นระบบ มีประสิทธิ ภาพ และนาไปสู่การปรับปรุ งอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง
กระบวนการตรวจประเมินภายใน จัดเป็ นเครื่ องมืออย่างหนึ่งที่สาคัญ ในการตรวจสอบระบบฯ ว่า
ยังคงสอดคล้ อง มีการนาไปฏิบตั ิ รวมถึงหาแนวทางในการปรับปรุ งระบบฯ ดังนันบุ
้ คลากรที่ได้ รับ
มอบหมายให้ ทาหน้ าที่เป็ นผู้ตรวจประเมินภายใน ต้ องมีความเข้ าใจในกระบวนการ ตรวจประเมิน
ภายใน รวมถึงมาตรฐานดังกล่าว

คุณสมบัติผ้ เู ข้ าอบรม
ผู้ตรวจประเมินภายใน ตัวแทนผู้บริ หาร คณะทางาน และควรผ่านการอบรม หรื อ มีความเข้ าใจ
มาตรฐาน ISO 50001
จานวนผู้เข้ าอบรม ไม่เกิน 25 ท่าน
กาหนดการอบรม
เวลา
วันที่ 1
9:00 – 16:00

วัตถุประสงค์
1. ให้ ความรู้เกี่ยวกับภาพรวมของกระบวนการตรวจประเมิน ตาม ISO 19011
2. ให้ ความรู้ในการตรวจประเมิน ISO 50001

วันที่ 2
9:00 – 16:00

หัวข้ อการฝึ กอบรม
 ภาพรวมของกระบวนการตรวจประเมิน ตาม ISO19011
 สรุป ISO 50001
 การตรวจประเมิน ISO 50001

หมายเหตุ

กิจกรรม
 ภาพรวมของกระบวนการตรวจประเมิน ตาม ISO 19011
 สรุปข้ อกาหนด IS0 50001
 การตรวจประเมิน ISO 50001
 การตรวจประเมิน IS0 50001 (ต่อ)
 สรุปทบทวน
 ทดสอบความเข้ าใจ
กิจกรรมฝึ กปฏิบตั ิ เช่น การเตรี ยมเช็คลิสต์ การตรวจประเมิน การ
รายงานผล การเขียนข้ อบกพร่องที่พบ ฯลฯ

วิธีการฝึ กอบรม
บรรยาย และฝึ กปฏิบตั ิ
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หลักสูตร การตรวจประเมินภายใน ISO 50001 (ISO 50001 Internal Audit)
ระยะเวลาอบรม 2 วัน
อุปกรณ์ ประกอบการอบรม
รายการ
- เครื่ อง LCD PROJECTOR
- กระดานไวท์บอร์ ด หรื อ FLIP CHART และปากกาเคมี *
(*ประสานงานกับวิทยากรอบรมอีกครัง้ )
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1 เครื่ อง

ราคาค่ าบริการ
 วันจันทร์ – ศุกร์
ราคาวันละ
25,000 บาท
 วันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
ราคาวันละ
31,250 บาท
หมายเหตุ :
 สมาชิกสถาบันรับส่วนลด 10 %
 ราคานี ้ไม่รวมค่าเดินทาง ค่าที่พกั (ถ้ ามี) และยังไม่รวมค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม VAT 7 %
 สถาบันได้ รับยกเว้ นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
*** ค่ าใช้ จ่ายในการฝึ กอบรมสามารถลดหย่ อนภาษีเงินได้
ตามประกาศ พ.ร.บ. ส่ งเสริมพัฒนาฝี มือแรงงาน ***
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