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หลักสูตร ระบบการจัดการพลังงาน ISO 50001 เบือ้ งต้ น
ระยะเวลาอบรม 1 วัน
หลักการและเหตุผล
ในปั จจุบนั พลังงานที่ใช้ ในการดารงชีวิต ภาคการผลิต หรื อภาคบริ การ มักจะเป็ นพลังงาน
จากฟอสซิล เช่น น ้ามัน ถ่านหิน ก๊ าซธรรมชาติ ซึง่ พลังงานเหล่านี ้ มีอยูอ่ ย่างจากัด แนวโน้ มของราคา
สูงขึ ้น และถูกจับตามองจากสาธารณะ เกี่ยวกับผลกระทบสิ่งแวดล้ อมจากการใช้ พลังงานดังกล่าว
องค์การระหว่างประเทศว่าด้ วยการมาตรฐาน (International Organization for Standardization : ISO)
ได้ ประกาศ ISO 50001:2011 (Energy management Systems-Requirements with guidance for use)
ซึ่งมาตรฐานนีจ้ ะช่วยให้ หน่วยงานต่างๆ สามารถบริ หารงานด้ านพลังงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
ลดค่าใช้ จ่าย นาไปสูก่ ารปรับปรุ งอย่างต่อเนื่อง และมีสว่ นร่ วมในการบรรเทาปั ญหาภาวะโลกร้ อนที่
กาลังเผชิญอยู่
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์พลังงาน มาตรฐานระบบการจัดการพลังงาน (ISO 50001:2011)
รวมถึงภาพรวมกฎหมายด้ า นพลังงานที่เ กี่ ย วข้ อ ง ซึ่ง จะช่ วยให้ องค์ ก รมีข้ อมูลเบื อ้ งต้ น เพื่ อ
ประกอบการตัดสินใจในการพัฒนาระบบ ISO 50001 รวมถึงแนวทางการบูรณการมาตรฐานนี ้ กับ
กฎหมายการอนุรักษ์ พลังงาน
วิธีการฝึ กอบรม
การบรรยายโดยวิทยากรที่ปรึกษาจากสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ที่มีประสบการณ์ ในการ
ให้ คาปรึกษาแนะนาด้ าน การดาเนินระบบการจัดการสิง่ แวดล้ อม ISO 14001, ISO 50001, Safety
Management และให้ คาปรึกษาแก่ธุรกิจประเภทต่างๆ
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หัวข้ อการฝึ กอบรม
 สถานการณ์พลังงานและความตระหนักในการอนุรักษ์ พลังงาน
 ข้ อกาหนด ISO 50001 : 2011
 ประโยชน์ ปั ญหาอุปสรรค
 กฎหมายด้ านพลังงาน
คุณสมบัติของผู้เข้ าอบรม
เจ้ าของกิจการ ผู้บริ หาร หรื อผู้รับผิดชอบด้ านการจัดการพลังงาน หรื อเกี่ยวข้ องกับกฎหมาย
อนุรักษ์ พลังงานในองค์กร
จานวนผู้เข้ าอบรม
30-50 คน
กาหนดการอบรม
เวลา
9:00 – 12:00 

12:00 – 13:00 พัก
13:00 –16:00 




กิจกรรม
สถานการณ์พลังงานและความตระหนักในการอนุรักษ์ พลังงาน
ข้ อกาหนด ISO 50001 : 2011

ข้ อกาหนด ISO 50001 : 2011 (ต่อ)
สรุป ISO 50001
แนวทางการจัดการด้ านพลังงานและการบูรณาการกฎหมายอนุรักษ์
ประโยชน์ ปั ญหา อุปสรรค
อนึง่ กฎหมายพลังงาน บรรยายสรุปรวมอยูใ่ น ISO 50001 (4.4.2)
หมายเหตุ : พักทานอาหารว่าง และเครื ่องดืม่ เวลา 10.30 – 10.45 น. และ 14.30 – 14.45 น.
พักทานอาหารกลางวัน เวลา 12.00 – 13.00 น.
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Product Code : 06-055-001

หลักสูตร ระบบการจัดการพลังงาน ISO 50001 เบือ้ งต้ น
ระยะเวลาอบรม 1 วัน
อุปกรณ์ ประกอบการอบรม
รายการ
- เครื่ อง LCD PROJECTOR

1 เครื่ อง

ราคาค่ าบริการ
 วันจันทร์ – ศุกร์
ราคาวันละ
20,000 บาท
 วันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
ราคาวันละ
25,000 บาท
หมายเหตุ :
 สมาชิกสถาบันรับส่วนลด 10%
 ราคานี ้ไม่รวมค่าเดินทาง ค่าที่พกั (ถ้ ามี) และยังไม่รวมค่าภาษีมลู 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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