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 ISO 50001:2018 

Requirement & 

Implementation 
 

บทนํา 

พลงังาน Energy นับเป็นปจัจยัสําคญัในการดาํเนินกจิการทั �งในภาคอุตสาหกรรมและการบรกิาร การ

จดัการพลงังานให้มปีระสทิธภิาพจงึเป็นเรื�องที�มคีวามสําคญัยิ�งในอันที�จะทําให้ผลการดําเนินการขององค์กร

ประสบความสําเรจ็ ประหยัดต้นทุนด้านพลังงาน ด้วยการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า สอดคล้องกับกฎหมาย 

ประกาศ ระเบยีบและข้อบงัคบัที�เกี�ยวข้อง ทําให้เกิดผลกําไรจากการประกอบการ และความได้เปรยีบในการ

แข่งขนักบัคูแ่ข่งทางธุรกจิ สรา้งความเชื�อมั �น ความน่าเชื�อถอื และภาพลกัษณ์ที�ดตี่อองคก์ร  ดงันั �นทุกองค์กรที�

มองเห็นความสําคัญด้านพลังงาน และผู้นําองค์กรมีความมุ่ งมั �น ก็จะนําระบบการจัดการพลังงาน ISO 

50001:2018 ตามมาตรฐานสากลมาประยุกต์ใช้ในองคก์รให้ประสบผลสําเรจ็ 

หลกัสูตร ISO 50001:2018 Requirement & Implementation จะช่วยให้เกดิความเข้าใจข้อกําหนด

และแนวทางปฏบิตัริะบบการจดัการพลงังานตามมาตรฐานสากล เพื�อให้สามารถนําไปดําเนินการจัดการด้าน

พลงังานให้มปีระสทิธภิาพ บรรลุผลตามวตัถุประสงค์และเป้าหมายด้านพลังงาน ผ่านการตรวจประเมินและ

รกัษาระบบการจดัการพลงังาน ISO 50001:2018 ไดอ้ย่างยั �งยนื 
 

วตัถปุระสงค ์

 1. เพื�อให้เกดิความเข้าใจหลกัการและข้อกําหนดของระบบการจดัการพลงังานตามมาตรฐานสากล ISO 

50001:2018 อย่างถูกต้อง และชดัเจน 

 2. เพื�อให้เกดิความเข้าใจแนวปฏบิตัริะบบการจดัการพลงังานให้สอดคล้องกบัข้อกําหนดของระบบอย่าง

แท้จรงิ การประเมินความเสี�ยงและโอกาสด้านพลังงาน Risks & Opportunities, การกําหนด

วตัถุประสงค์และเป้าหมายด้านพลังงาน Objectives, Energy Targets การกําหนดดชันีชี�ว ัดด้าน

พลังงาน Energy Performance Indicators การจัดทําข้อมูลด้านพลังงาน Energy Baseline การ

วางแผนและควบคมุการปฏบิตักิาร Operational Planning and Control การออกแบบ Design การ

จดัซื�อจดัหา Procurement รวมถงึการตดิตาม ตรวจวดั วเิคราะห์ประสทิธภิาพและสมรรถนะ เพื�อให้

เกดิการปรบัปรงุแก้ไขดา้นการจดัการพลังงานอย่างต่อเนื�องและยั �งยนือีกดว้ย   
 

เนื�อหาหลกัสูตร:  

บทที� 1: Introduction of ISO 50001:2018 



  ความหมายและประวตัคิวามเป็นมาของระบบการจดัการพลงังาน Brief History 

  ประโยชน์ของการจดัการพลงังาน Benefit of Implementation 

บทที� 2: หลกัการสําคญัของระบบการจดัการพลงังาน ISO 50001:2018 

  PDCA Cycle วงจร Plan, Do, Check, Action 

  Risk Based Thinking แนวคดิบนพื�นฐานดา้นความเสี�ยง 

  Process Based Thinking / Audit แนวคดิเชงิกระบวนการ 

บทที� 3: ข้อกําหนดของระบบการจดัการพลงังาน ISO 50001:2018 

  Energy Management System Requirement ข้อกําหนด 

  High Level Structure of ISO 50001:2018 โครงสรา้งระดบัสูง 

บทที� 4: บรบิทองคก์ร Context of The Organization  

  Organizational Internal & External Factors ปจัจยัภายใน/ภายนอก  

  Needs & Expectations of Interested Parties ความต้องการ/คาดหวงั 

  Determining the Scope of the EnMS ขอบเขตของระบบ 

  Energy Management System การกําหนดกระบวนการที�จําเป็นของระบบ 

บทที� 5: ความเป็นผู้นํา Leadership 

  Leadership and Commitment ความเป็นผู้นําและความมุ่งมั �น 

  Energy Policy นโยบายดา้นพลงังาน 

  Organizational roles, responsibilities and authorities 

บทที� 6: การวางแผน  Planning   

  Risks and opportunities การประเมนิความเสี�ยงและโอกาสดา้นพลงังาน 

  Objectives, Energy targets วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายดา้นพลงังาน 

  Energy Review การทบทวนดา้นพลงังาน 

  Energy Performance indicators ดชันีชี�วดัดา้นการจดัการพลงังาน 

  Energy Baseline การจดัทําฐานข้อมูลดา้นพลงังาน 

  Planning for the Collection of Energy data การวางแผนเกบ็ข้อมูล 

บทที� 7: สนับสนุน Support   

  Resources ทรพัยากรที�จําเป็นในการจดัการดา้นพลงังาน 

  Competences ความสามารถและการพฒันาทกัษะที�จําเป็น 

  Awareness การสรา้งความตระหนักดา้นการจดัการพลงังาน 

  Communication การสื�อสารในการจดัการพลงังาน 

  Documented Information เอกสารสารสนเทศในระบบการจดัการพลงังาน 

 



บทที� 8: การปฏบิตักิาร Operation   

  Operational Planning and Control การวางแผนและควบคมุปฏบิตักิาร 

  Design การออกแบบ 

  Procurement การจดัซื�อจดัหา 

บทที� 9: การประเมนิสมรรถนะ Performance Evaluation   

  Monitoring, Measurement, Analysis and Evaluation of Energy Performance การเฝ้าระวงั

ตรวจวดัวเิคราะห์ประเมนิดา้นพลงังาน 

  Evaluation of Compliance with legal requirements & others 

  Internal Audit of EnMS Performance การตรวจตดิตามภายใน 

  Management Review การทบทวนฝ่ายบรหิารดา้นระบบการจดัการพลงังาน 

บทที� 10: การปรบัปรงุ Improvement   

  Non-Conformity & Corrective Action ความไม่สอดคล้องและการแก้ไข 

  Continual Improvement การปรบัปรงุอย่างต่อเนื�อง 

บทที� 11: เคลด็ลบัแห่งความสําเรจ็ในการจดัการพลงังาน EnMS    

บทที� 12: กลยุทธ์การจดัการพลงังาน EnMS อย่างยั �งยนื     
 

ระยะเวลาการฝึกอบรม (Time) 

 หลกัสูตร ONLINE  3 ชั �วโมง เวลา 09.00 – 12.00 น. 
รูปแบบการอบรม (Methodology) 

1. Zoom Online Meeting บรรยาย พรอ้มยกตวัอย่างกรณีศึกษา สนทนาและตอบข้อซกัถาม 
2. เอกสารประกอบการบรรยายจะจดัส่งเป็นไฟล์ PDF ให้ก่อนวนัอบรม 2-3 วนั 

 

วิทยากร   อาจารยก์หุลาบ  เจียมจิตรพานิช
 ผู้เชี�ยวชาญด้าน 

- ระบบการบรหิารคณุภาพ ISO 9001:2015  การควบคุมคุณภาพ  การบรหิาร

 ความเสี�ยง  

- ระบบการจัดการสิ�งแวดล้อม ISO 14001:2015 การบรหิารงานจัดซื�อ การ

บรหิารฝ่ายขายระบบการบญัชีและการสอบบญัชี การวิเคราะห์งบการเงนิ การ

จดัทํางบประมาณ การลดต้นทุน ระบบการบรหิารคุณภาพทั �วทั �งองค์กร การบรหิารคลังสินค้า การ

เจรจาการคา้ระหว่างประเทศ  

 ประวติัการศึกษา

  ปรญิญาโท : คณะบรหิารธุรกจิ มหาวทิยาลยัรงัสติ

  ปรญิญาตร ี: คณะบรหิารธุรกจิ สาขาการบญัช ีมหาวทิยาลยัรามคาํแหง

 



 ประสบการณ์

  ตวัแทนฝ่ายบรหิารระบบการบรหิารคณุภาพ (QMR) ISO 9001:2015 

  ตวัแทนฝ่ายบรหิารระบบการจัดการสิ�งแวดล้อม (EMR) ISO 14001:2015 

  ผู้จดัการฝ่ายการบรหิารคณุภาพทั �วทั �งองคก์ร TQM Manager 

  ผู้จดัการฝ่ายควบคมุคณุภาพ    

  ผู้จดัการอาวุโสฝ่ายขาย  

  ผู้จดัการฝ่ายจดัซื�อ 

  ผู้จดัการฝ่ายบญัชี 

ความสามารถพิเศษ:   

- ดา้นการเจรจาการคา้ระหว่างประเทศ ดว้ยภาษาองักฤษและภาษาญี�ปุ่น ทั �งการนําเข้าและส่งออก 

 - ดา้นการสนทนาภาษาญี�ปุ่น ทั �งที�ใช้ในชวีติประจําวนั และใช้ในการทํางาน  
 

กาํหนดการ วนัพฤหสับดีที�  � ธนัวาคม ���� 

สถานที� Zoom Online Meeting 

ราคา    �,���  บาท 

• ราคายงัไม่รวมภาษีมูลคา่เพิ�ม 
• นิตบิคุคล สามารถหกัภาษี ณ ที�จ่าย �%  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

หลกัสูตร    ISO 50001:2018 Requirement & Implementation 

กาํหนดการ      วนัพฤหสับดีที� � ธนัวาคม ���� เวลา ��.�� – ��.�� น. 

รายการค่าลงทะเบียน ราคา + vat 7% ราคาหลงัหกั ณ ที�จา่ย 3% 

: 1 ท่าน �,��� + ��� = �,��� �,��� – 45 = 1,560 
 

รายชื�อผู้เข้าร่วมสมัมนา     
1. ......................................................... ตําแหน่ง...............................มือถอื...................................................  

Name……………………………………….Surname………………………………………Position/Section……………………………..… 

Email :…………………………………………...................Skype/Line Id : ………………………………………….……….………….. 

2. ......................................................... ตําแหน่ง...............................มือถอื...................................................  

Name……………………………………….Surname………………………………………Position/Section……………………………..… 

Email :…………………………………………...................Skype/Line Id : ………………………………………….…….…………….. 
 

 ที�อยู่เพื�อออกใบเสรจ็ :  (กรุณากรอกรายละเอยีดให้ชดัเจนเพื�อความถกูต้องในการออกใบเสร็จ)   

(บจก./บมจ./หจก./ส่วนบคุคล) ชื�อ.................................................เลขประจาํตวัผูเ้สยีภาษ.ี.................................................... 
 สาํนกังานใหญ่   สาขา...........เลขที�..................หมู่................อาคาร/หมู่บา้น......................................ช ั�น.................... 
ตรอก/ซอย..........................ถนน...............................แขวง/ตาํบล.............................อาํเภอ/เขต............................................ 

จงัหวดั.......................................รหสัไปรษณีย.์..................โทรศพัท.์................................โทรสาร.......................................... 
ผูป้ระสานงาน..............................................มอืถอื....................................E-mail : .............................................................. 

 ต้องการหกัภาษี  ณ  ที�จ่ายหรือไม่  ต้องการ  ไม่ต้องการ 

 กรณีหกัภาษี ณ ที�จ่าย ในนาม บริษทั เคเอน็ซี เทรนนิ� ง เซน็เตอร์  จาํกดั   

            ��/�� หมู่ที� � ต.บงึย ี�โถ อ.ธญับุร ีจ.ปทุมธาน ี�����  เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษี  :  0135556000220 

โอนเงินเข้าบญัชี :  บรษิัท เคเอ็นซ ีเทรนนิ�ง เซ็นเตอร ์ จํากดั   ประเภทบญัช ีออมทรพัย ์

          ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาเซยีรร์งัสติ    เลขที�บญัช ี 364-236239-5 
                            ธนาคารกสกิรไทย สาขาฟิวเจอร ์พารค์ รงัสติ 2  เลขที�บญัช ี 022-3-65013-9 
          

ใบลงทะเบียนเขา้ร่วมอบรมสมัมนาออนไลน ์

.........../............./.......... 

บริษทั เคเอน็ซี เทรนนิ� ง เซ็นเตอร ์จาํกดั 
98/83 หมู่ที� 4 ต.บงึยี�โถ อ.ธญับรุ ีจ.ปทุมธานี 12130 
โทร. 02-1��-����, 062-315-5283, 081-847-6341 

e-mail : knctrainingcenter@hotmail.com, www.knctrainingcenter.com 
 


