
การอบรมบุคลากรส่ิงแวดลอมประจําโรงงาน  

หลักสูตรผูควบคุมระบบการจัดการกากอุตสาหกรรม 
 

รุนท่ี 2 : กําหนดจัด วันจันทรท่ี 18 – วันศุกรท่ี 22 พฤษภาคม 2563 ระหวางเวลา 08.00 – 17.00 น.  

จํานวนท่ีรับตอรุน : รับจํานวน 40 คน (หากมีจํานวนนอยกวา 20 คน ขอสงวนสิทธ์ิในการเลื่อนการอบรม) 

สถานท่ี : โรงแรมเดอะ รอยัล ริเวอร กรุงเทพมหานคร 

 ใบเสร็จออกในนามมหาวิทยาลัย 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

ติดตอสอบถาม : รองศาสตราจารยศิวพันธุ ชูอินทร  โทร 080 5050 600 หรือ 02 160 1143 ตอ 76 E-mail : sivapan.ch@ssru.ac.th 

จัดโดย ศูนยวิทยาศาสตร คณะวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขท่ี 1 ถนน อูทองนอก ดุสิต กทม 10300 

สิ่งที่ผูเขารับการอบรมจะไดรับ 

1. ไดรับใบประกาศนียบัตรที่สามารถนําไปสมัครสอบเพื่อขอขึ้นทะเบียน

เปนผูควบคุมระบบกากจัดการกากอุตสาหกรรมกับกรมโรงงาน

อุตสาหกรรม 

2. มีความรูความเขาใจในดานการจัดการกากอุตสาหกรรม 

 
คุณสมบัติผูเขาอบรม 

สําเร็จการศึกษาขั้นตํ่าวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตหรือ วิทยาศาสตรบัณฑิต 

เอกสารประกอบการสมัครอบรมคือ สําเนาวุฒิการศึกษา 

ผูสมัครตองสงหลักฐาน สําเนาวุฒิการศึกษา มายังหนวยจัดอบรม ที่ e-mail 

: sivapan.ch@ssru.ac.th ภายในวันสุดทายของการรับสมัคร 

การประเมินผลการอบรม 

ผูที่จะไดรับใบประกาศนียบัตรที่สามารถสมัครสอบเพื่อขอขึ้นทะเบียน

เปนผูควบคุมระบบการจัดการกากอุตสาหกรรมกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม  

จะตองมีเวลาเขารับการอบรมมากกวารอยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด  

และมีผลการสอบผานเกณฑรอยละ 60  

กําหนดการ   

วันที่ 1 (จันทร ที่ 18 พฤษภาคม 2563) 

08.00 – 08.30  ลงทะเบียนและพิธีเปด 

08.30 – 12.00  สถานการณกากอุตสาหกรรมและผลกระทบ 

12.00 – 13.00  พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 17.00  กฏหมายที่เกี่ยวกับการจัดการการอุตสาหกรรม 

วันที่ 2 อังคาร ที่ 19 พฤษภาคม 2563) 

08.00 – 08.30  ลงทะเบียน 

08.30 – 12.00  แนวทางการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม 

12.00 – 13.00  พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 17.00  การคัดแยก รวบรวม และการขนสงกากอุตสาหกรรม 

วันที่ 3 (พุธ ที่ 20 พฤษภาคม 2563) 

08.00 – 08.30  ลงทะเบียน 

08.30 – 12.00  การบําบัดและการใชประโยชนกากอุตสาหกรรม 

      ดวยวิธีทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ 

12.00 – 13.00  พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 17.00  การบําบัดกากอุตสาหกรรมดวยความรอน 

วันที่ 4 (พฤหัสบดี ที่ 21 พฤษภาคม 2563) 

08.00 – 08.30  ลงทะเบียน 

08.30 – 10.30  การฝงกลบกากอุตสาหกรรม 

10.30 – 12.00  เทคนิคการควบคุมระบบการจัดการกากอุตสาหกรรม 

12.00 – 13.00  พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 17.00  เทคนิคการควบคุมระบบการจัดการกากอุตสาหกรรม (ตอ) 

วันที่ 5 (ศุกร ที่ 22 พฤษภาคม 2563) 

08.00 – 08.30  ลงทะเบียน 

08.30 – 12.00  การเก็บตัวอยางและวิเคราะหกากอุตสาหกรรม 

12.00 – 13.00  พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 17.00  การเก็บตัวอยางและวิเคราะหกากอุตสาหกรรม 

17.00        มอบวุฒิบัตร ปดการอบรม 

 

วิทยากร : รศ.ดร.สุชาติ เหลืองประเสริฐ, ผศ.ดร.อาณัติ ตะปนตา 

และ รศ. ศิวพันธุ ชูอินทร (วิทยากรอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความ

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ไดขึ้นทะเบียนเปนหนวยงาน

ฝกอบรมตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง “คุณสมบัติ การฝกอบรม

และการสอบมาตรฐานของบุคลากรดานส่ิงแวดลอมประจําโรงงาน พ.ศ.  

2554” เลขที่ 016 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2563  

โดยมอบหมายใหคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปนผูดําเนินการจัดอบรม  

 

คาลงทะเบียน : 7,500 บาทตอคน โดยชําระภายในวันสุดทายของการ

รับสมัคร (มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ไดรับการยกเวนภาษี หัก ณ ที่

จาย 3% และภาษีมูลคาเพิ่ม 7%) ชําระคาลงทะเบียนโดยโอนผานบัญชี

ธนาคาร ผานบัญชี ธนาคารกรุงเทพ (ออมทรัพย) สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทา เลขที่บัญชี 074-7-47330-4 ชื่อบัญชี นายอาณัติ ตะปนตา และ 

นายศิวพันธุ ชูอินทร และ นางสุริยาภา โสภณวสุ และสงรายละเอียดการโอน

มาที่ sivapan.ch@ssru.ac.th ภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2563 

 

สมัครอบรมไดท่ี sc.sci.ssru.ac.th เมนูงานฝกอบรม 

โดยหมดเขตรับสมัครวันท่ี 10 พฤษภาคม 2563 
 

ผูเขารวมอบรมจะไดรบัตําราระบบ

การจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม  

1 เลม โดยไมตองจายเพ่ิม 

 

mailto:sivapan.ch@ssru.ac.th

