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หลกัสูตร                                              
ผู้ควบคมุระบบการจดัการมลพิษกากอตุสาหกรรม 

 
วตัถปุระสงค ์

ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การก าหนดชนิดและขนาดของโรงงาน ก าหนดวธิกีารควบคุมการ
ปล่อยของเสยีมลพษิ หรอืสิง่ใดๆ ที่มผีลกระทบต่อสิง่แวดล้อม ก าหนดคุณสมบตัิของผู้ควบคุมดูแล ผู้ปฏบิตัิงาน
ประจ า และหลกัเกณฑ์การขึ้นทะเบยีน ผู้ควบคุมดูแล ส าหรบัระบบป้องกนัสิง่แวดล้อมเป็นพษิ พ.ศ.2545 และ 
(ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2554 ซึง่มผีลบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัที ่8 พฤษภาคม 2548 (www.diw.go.th) สถาบนัน ้าและสิง่แวดลอ้ม
เพื่อความยัง่ยนื สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ในฐานะหน่วยฝึกอบรมบุคลากรดา้นสิง่แวดลอ้มประจ า
โรงงานให้กรมโรงงานอุตสาหกรรม เลขที่ อ003 ได้เปิดหลกัสูตรฝึกอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมโรงงานให้มี
บุคลากรที่มคุีณสมบตัิสอดคล้องตามข้อก าหนดของกฎหมาย มุ่งเน้นส่งเสรมิให้ผู้ประกอบการน าความรู้ไปเป็น
แนวทางในการพฒันาตวัเอง และประกอบกจิการใหถู้กตอ้งตามหลกักฎหมายและเป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้มและชุมชน 
เพื่อน าไปสูอุ่ตสาหกรรมเชงินิเวศของประเทศทีเ่ป็นรปูธรรมและไดร้บัการยอมรบัจากสงัคมต่อไป 
เน้ือหาหลกัสูตร (5 วนั) 
- สถานการณ์และผลกระทบมลพษิสิง่แวดลอ้ม 

o การลดมลพษิทีแ่หล่งก าเนิด 
o เทคนิคการวเิคราะหม์ลพษิ 

- ทฤษฎกีารบ าบดัหรอืก าจดัมลพษิ 
o เทคนิคการควบคุมระบบบ าบดัหรอืก าจดัมลพษิ 
o การบรหิารจดัการสิง่แวดลอ้ม 

การประเมินผลการอบรม 
ผูเ้ขา้รบัการอบรมครบ 80% ของเวลาเรยีน และมผีลการสอบผ่านเกณฑ ์65 % จะไดร้บัใบประกาศนียบตัร

จากหน่วยฝึกอบรม เพื่อไปขึน้ทะเบยีนเป็นบุคลากรดา้นสิง่แวดลอ้มประจ าโรงงานกบักรมโรงงานอุตสาหกรรม 
คณุสมบติัผู้เข้าอบรม 
- ส าเรจ็การศกึษาขัน้ต ่า วศิวกรรมศาสตรบณัฑติ สาขาสุขาภบิาลหรอืสิง่แวดลอ้ม หรอืวทิยาศาสตรบณัฑติ ใน

ทุกสาขาสิง่แวดลอ้ม หรอืวทิยาศาสตรบณัฑติ ทีม่เีรยีนดา้นสิง่แวดลอ้มไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกติ 
หลกัฐานประกอบการสมคัร 
- ส าเนาบตัรประชาชน (เซน็ตส์ าเนาถูกตอ้ง) 
- วุฒกิารศกึษาตามรายละเอยีดคุณสมบตัเิบือ้งตน้ 

 
สมคัรเข้ารบัการอบรม 
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ก าหนดการฝึกอบรม “ผู้ควบคมุระบบการจดัการมลพิษกากอตุสาหกรรม”  
รปูแบบการอบรมออนไลน์ผ่าน Zoom meeting 

วนัที ่18-22 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30 -16.00 น.  
วนัที ่18 กรกฎาคม 2565 

08.30 - 09.00 น. ลงทะเบยีนเขา้ระบบ 
09.00 - 12.00 น. สถานการณ์และผลกระทบมลพิษกากอตุสาหกรรม และแนวทางการบริหาร

จดัการกากอตุสาหกรรม ตามแนวคิด Circular Economy  
โดย นายเอกบุตร  อุตมพงศ ์กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

12.00 - 13.00 น. พกัรบัประทานอาหารกลางวนั 
13.00 - 16.00 น. กฎหมายเก่ียวกบัมลพิษกากอตุสาหกรรม แนวทางการจดัการของเสียตาม

กฎหมายโรงงาน และการรายงานการจดัการมลพิษกากอตุสาหกรรม 
โดย นายเอกบุตร  อุตมพงศ ์กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

วนัที ่19 กรกฎาคม 2565 
08.30 - 09.00 น. ลงทะเบยีนเขา้ระบบ 
09.00 - 12.00 น. การจดัการของเสียท่ีแหล่งก าเนิด และการแลกเปล่ียนของเสีย 

โดย ดร.ปัทมวรรณ  คุณประเสรฐิ กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
12.00 - 13.00 น. พกัรบัประทานอาหารกลางวนั 
13.00 - 17.00 น. เทคโนโลยีในการบ าบดัและก าจดักากอตุสาหกรรม  

- ทางชวีภาพ 
- ทางเคม ี
โดย ดร.ปัทมวรรณ  คุณประเสรฐิ กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

วนัที ่20 กรกฎาคม 2565 
08.30 - 09.00 น. ลงทะเบยีนเขา้ระบบ 
09.00 - 12.00 น. เทคโนโลยีในการบ าบดัและก าจดักากอตุสาหกรรม (ต่อ) 

- การบ าบดัและก าจดัดว้ยความรอ้น 
- การปรบัเสถยีร การท ากอ้นแขง็ 
โดย ดร.ปัทมวรรณ  คุณประเสรฐิ กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

12.00 - 13.00 น. พกัรบัประทานอาหารกลางวนั 
13.00 - 17.00 น. เทคโนโลยีในการบ าบดัและก าจดักากอตุสาหกรรม (ต่อ) 

 - การฝังกลบกากอุตสาหกรรม 
โดย ดร.ปัทมวรรณ  คุณประเสรฐิ กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
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วนัที ่21 กรกฎาคม 2565 
08.30 - 09.00 น. ลงทะเบยีนเขา้ระบบ 
09.00 - 12.00 น. การเกบ็รวบรวมและขนส่งกากอตุสาหกรรม 

โดย ดร.ปัทมวรรณ  คุณประเสรฐิ กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
12.00 - 13.00 น. พกัรบัประทานอาหารกลางวนั 
13.00 - 17.00 น. การประเมินความเส่ียง ความปลอดภยั และแผนฉุกเฉินในการจดัการ 

กากอตุสาหกรรม   
โดย ดร.ปัทมวรรณ  คุณประเสรฐิ กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

วนัที ่22 กรกฎาคม 2565 
08.30 - 09.00 น. ลงทะเบยีนเขา้ระบบ 
09.00 - 12.00 น. การวิเคราะห์ตวัอย่างกากอตุสาหกรรม 

โดย ผศ.ดร.โกวทิ  สุวรรณหงษ์ มหาวทิยาลยับูรพา 
12.00 - 13.00 น. พกัรบัประทานอาหารกลางวนั 
13.00 - 16.00 น. สอบประเมนิผล 

หมายเหตุ ก าหนดการอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม 


