
เทคโนโลยีสะอาด เพ�อผลกำไรแบบยั่งยืน

Smart TPA 

ผูจัดการทั่วไป

ผูทรงคุณวุฒิ คณะทำงานและพิจารณาคัดเลือกอุตสาหกรรมดีเดน 

Prime Minister Industrial Award (ประเภทการจัดการพลังงาน) กระทรวงอุตสาหกรรม

กรรมการประเมินการติดตามตรวจสอบ การจัดการส่ิงแวดลอม ความปลอดภัยและประสิทธิภาพ

การใชพลังงานในนิคมอุตสาหกรรม (การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย)

ISO 50001 การจัดระบบการจัดการพลังงานอยางยั่งยืน

การพัฒนา และวิเคราะหกระบวนการผลิต ดวย TSV Energy Chart 

และกำหนดมาตรการอนุรักษพลังงาน

การตรวจประเมินระบบการจัดการพลังงานภายใน ISO 50001

การอนุรักษพลังงานในระบบไฟฟา ปมน้ำ พัดลม

การใชระบบ IoT ในการอนุรักษพลังงาน ในระบบอากาศอัด

การใชระบบ IoT ในการอนุรักษพลังงาน ในหองเย็น และระบบปรับ

อากาศแบบแยกสวน

การใชระบบ IoT ในการอนุรักษพลังงานในระบบน้ำเย็น

การใชระบบ IoT ในการอนุรักษพลังงาน ในระบบไอน้ำ เคร�องผลิตไอน้ำ

การสรางจิตสำนึกการอนุรักษพลังงาน

อัตราคาลงทะเบียน (บาท)
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บุคคลทั่วไป

3,500  6 ก.ค. 65  5 ต.ค. 65

 4 ส.ค. 65  11 พ.ย. 65

 7 - 8 ก.ย. 65  15 - 16 ธ.ค. 65

12 ต.ค. 65  11 ม.ค. 65

 12 ก.ค. 65  19 ก.ค. 65

18 ส.ค. 65  17 พ.ย. 65

 21 ก.ย. 65  21 ธ.ค. 65

 26 ต.ค. 65  18 ม.ค. 66

 20 ก.ค. 65  25 พ.ย. 65
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เหมาะสำหรับ

ผูจัดการสิ่งแวดลอม

เจาหนาที่สิ่งแวดลอม

วิศวกร

ผูตรวจประเมินระบบการจัดการพลังงาน

ทีมวิทยากรจาก บริษัท เอ็นเนอรจีเนียส จำกัด

ดูหลักสูตรเพิ่มเติม

สแกนเลย!

ออนไลนผานระบบ

ดร.ไพฑูรย เติมสินวาณิช

และคณะวิทยากร



กรุณาช าระค่าสัมมนาล่วงหน้าก่อนการอบรมสัมมนา 3 วัน 

 
 
 
 
 

  
     จัดโดย สมาคมสง่เสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) โทร.0-2717-3000 ต่อ 81
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

  

 

 

 

วันท่ีจัด    วันพุธท่ี 7 – วันพฤหัสบดีท่ี 8 กันยายน 2565 เวลา  09:00 – 16:30 น.                    รับจ านวน  10 ท่าน  

(Offline) สมาชิก:     
5,700 + 399 (VAT 7%) = 6,099 บาท 

(Online) สมาชิก:   
4,800 + 336 (VAT 7%) = 5,136 บาท 

(Offline) บุคคลท่ัวไป:  
6,200 + 434 (VAT 7%) = 6,634 บาท 

(Online) บุคคลท่ัวไป:  
5,200 + 364 (VAT 7%) = 5,664 บาท  

 

 

E22LM062P / E22LM059DT (2130602021469-261-4210-0250007) 

Industry Internal audit for ISO 50001 
การตรวจประเมินระบบการจัดการพลังงานภายใน ISO 50001 (Hybrid) 

 ISO 50001 เป็นมาตรฐานสากลแบบสมัครใจท่ีพัฒนาโดย 

International Organization for Standardization โดย ISO 50001 

ประกอบด้วยข้อก าหนดต่างๆ ส าหรับการจัดท าระบบการจัดการพลังงาน

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้องค์กรต่างๆ จัดท าระบบและมีกระบวนการท่ี

จ าเป็นส าหรับการปรับปรุงการใช้พลังงานให้มีประสิทธิภาพและปรับปรุง

อย่างต่อเน่ือง โดยข้อก าหนดหน่ึงของระบบการจัดการฯ คือ กระบวนการ

ตรวจประเมินภายใน ซ่ึงจัดเป็นเครื่องมืออย่างหน่ึงท่ีส าคัญ ในการ

ตรวจสอบระบบฯ ยังคงสอดคล้อง มีการน าไปปฏิบัติ รวมถึงหาแนวทางใน

การปรับปรุงระบบ  

 
สิ่งท่ีได้รับหลังการอบรมและสัมมนา 

 เข้าใจข้อกาหนด ISO 50001  

 เข้าใจภาพรวมของกระบวนการตรวจประเมินตาม ISO 19011 และ
การตรวจประเมิน ISO 50001 

 สามารถตรวจประเมินระบบการจัดการพลังงานได้ ท้ังด้านระบบ 
และเทคนิคของการใช้พลังงานของเครื่องจักร อุปกรณ์ต่างๆ   

 
คุณสมบัติของผู้เข้าอบรมและสัมมนา 

 ผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน ผู้ปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้องกับพลังงานของ
องค์กร 

 ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าท่ีสิ่งแวดล้อม วิศวกร  

 ผู้ตรวจประเมินระบบการจัดการพลังงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หัวข้อการอบรมและสัมมนา 
วันแรก 

 ภาพรวมของข้อก าหนด ISO 50001:2018 ระบบการจัด
การพลังงานฉบับใหม่  

 การตีความข้อก าหนด ISO 50001:2018  

 ภาพรวมของกระบวนการตรวจประเมินตาม ISO 19011  
 
วันที่สอง 

 การตรวจประเมินระบบการจัดการพลังงาน ISO 50001 
ทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับการตรวจประเมินการจัดการพลังงาน  

 การเตรียมตัวก่อนท าการตรวจประเมินระบบ  

 Workshop การจัดท า Check list ผู้บริหาร และ ผู้แทนฝ่าย
บริหารฯ  

 Workshop การจัดท า Check list กระบวนการผลิต และ
ระบบสนับสนุนการผลิต และอื่นๆ  

 วิธีการตรวจประเมินระบบ และจรรยาบรรณ  

 การสรุปและรายงานผลการตรวจ การเตรียมตัวก่อนท าการ
ตรวจประเมินระบบ 

 

วิทยากร 
ดร.ไพฑูรย์ เติมสินวาณิช  

ผู้จัดการทัว่ไปและที่ปรึกษา บริษัท เอน็เนอร์จีเนียส จ ากัด 
กรรมการประเมนิการติดตามตรวจสอบ การจัดการสิ่งแวดลอ้ม ความปลอดภัยและ

ประสิทธภิาพการใช้พลังงานในนิคมอุตสาหกรรม 
 (การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย) 
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