
การอบรมบคุลากรสิ่งแวดล้อมประจ าโรงงาน : หลักสูตรผู้ควบคุมระบบบ าบัดมลพิษทางน  า 
 

รุ่นที่ 4 : วันจันทร์ที่ 26 ถึง ศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563 ( 5 วัน) ระหว่างเวลา 08.00 – 17.00 น.  
จ านวนที่รับต่อรุ่น : รับจ านวน 40 คน (หากมีจ านวนน้อยกว่า 20 คน ขอสงวนสิทธ์ิในการเลื่อนการอบรม) 
สถานที่ : โรงแรมเดอะ รอยัล ริเวอร์ กรุงเทพมหานคร 
 ใบเสร็จออกในนามมหาวิทยาลัย 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ติดต่อสอบถาม : รองศาสตราจารย์ศิวพันธุ์ ชูอินทร์  โทร 080 5050 600 หรือ 02 160 1143 ต่อ 76 E-mail : sivapan.ch@ssru.ac.th 
จัดโดย ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขท่ี 1 ถนน อู่ทองนอก ดุสิต กทม 10300 

สิ่งที่ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับ 
1. ได้รับใบประกาศนียบัตรที่สามารถน าไปสมัครสอบเพื่อขอขึ้นทะเบียน

เป็นผู้ควบคุมระบบบ าบัดมลพิษทางน้ ากับกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
2. มีความรู้ความเข้าใจในด้านการควบคุมระบบบ าบัดมลพิษทางน้ า 
3. มีจิตส านึกในการจัดการสิ่งแวดล้อมโรงงาน 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม 
ส าเร็จการศึกษาขั้นต่ าวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตหรือวิทยาศาสตรบัณฑิต 

เอกสารประกอบการสมัครอบรม  คือ ส าเนาวุฒิการศึกษา  
    ผู้สมัครต้องส่งหลักฐาน ส าเนาวุฒิการศึกษามายังหน่วยจัดอบรม ที่ e-mail 
: sivapan.ch@ssru.ac.th ภายในวันสุดท้ายของการรับสมัคร 
 
การประเมินผลการอบรม 

ผู้ที่จะได้รับใบประกาศนียบัตรที่สามารถน าไปสมัครสอบเพื่อขอขึ้น
ทะเบียนเป็นผู้ควบคุมระบบบ าบัดมลพิษน้ ากับกรมโรงงานอุตสาหกรรม  

จะต้องมีเวลาเข้ารับการอบรมมากกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด  
และมีผลการสอบผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60  

ก าหนดการ   
วันที่ 1 (จันทร์ที่ 26 ตุลาคม  2563) 
08.00 – 08.30 ลงทะเบียนและพิธีเปิด 
08.30 – 12.00 สถานการณ์มลพิษทางน้ า 
12.00 – 13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 17.00  การบริหารจัดการปัญหามลพิษทางน้ า 
วันที่ 2 (อังคารที่ 27 ตุลาคม 2563) 
08.00 – 08.30 ลงทะเบียน 
08.30 – 12.00 การลดมลพิษที่แหล่งก าเนิด 
12.00 – 13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 17.00  กฏหมายสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวกับการจัดการมลพิษทางน้ า 
วันที่ 3 (พุธ ที่ 28 ตุลาคม 2563) 
08.00 – 08.30 ลงทะเบียน 
08.30 – 10.30 การบ าบัดน้ าเสียทางกายภาพ 
10.30 – 12.00 การบ าบัดน้ าเสียทางเคมี 
12.00 – 13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 17.00  การบ าบัดน้ าเสียทางชีวภาพ 
วันที่ 4 (พฤหัสบดี ที่ 29 ตุลาคม 2563) 
08.00 – 08.30 ลงทะเบียน 
08.30 – 10.30 เครื่องจักรและอุปกรณ์ในระบบบ าบัดน้ าเสีย 
10.30 – 12.00 เทคนิคการควบคุมดูแลระบบบ าบัดน้ าเสีย 
12.00 – 13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 17.00  เทคนิคการควบคุมดูแลระบบบ าบัดน้ าเสีย 
วันที่ 5 (ศุกร์ ที่ 30 ตุลาคม563) 
08.00 – 08.30 ลงทะเบียน 
08.30 – 12.00 การเก็บตัวอย่างและการวิเคราะห์คุณภาพน้ า 
12.00 – 13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 17.00 การเก็บตัวอย่างและการวิเคราะห์คุณภาพน้ า (ต่อ) 
17.00  มอบวุฒิบัตร ปิดการอบรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิทยากร : รศ.ดร.ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์ และรศ. ศิวพันธุ์ ชูอินทร์  
(วิทยากรอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม) 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ขึ้นทะเบียนเป็น
หน่วยงานฝึกอบรมตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง 
“คุณสมบัติ การฝึกอบรมและการสอบมาตรฐานของบุคลากรด้าน
สิ่งแวดล้อมประจ าโรงงาน พ.ศ.  2554” เลขที่ 016 เมื่อวันที่ 20 
มกราคม 2563  
 

ค่าลงทะเบียน : 7,500 บาทต่อคน โดยช าระภายในวันสุดท้ายของการรับ
สมัคร (มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับการยกเว้นภาษี หัก ณ ที่จ่าย 
3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) ช าระค่าลงทะเบียนโดยโอนผ่านบัญชีธนาคาร 
ผ่านบัญชี ธนาคารกรุงเทพ (ออมทรัพย์) สาขามหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนนัทา 
เลขที่บัญชี 074-7-47330-4 ชื่อบัญชี นายอาณัติ ต๊ะปินตา และ   
นายศิวพันธุ์ ชูอินทร์ และ นางสุริยาภา โสภณวสุ และส่งเอกสารการช าระ
ค่าลงทะเบียนมาที่ sivapan.ch@ssru.ac.th ภายใน 15 ตุลาคมคม 2563 
 

สนใจเข้าร่วมอบรม 
สมัครอบรมได้ที่ sc.sci.ssru.ac.th เมนูงานฝึกอบรม 
หมดเขตรับสมัครวันที่ ภายใน 15 ตุลาคมคม 2563 

 

ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รบัต าราระบบ
บ าบดัมลพิษน  า (ไม่เสยีค่าใช้จ่ายเพิ่ม) 

 

mailto:sivapan.ch@ssru.ac.th

