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หลกัสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เร่ือง “เทคนิคการขอรับรองมาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (ECO FACTORY)” 

ระหวา่งวนัท่ี 27-28 พฤษภาคม 2562 (วนัจนัทร์-วนัองัคาร) ณ หอ้งประชุม 1 ชั้น 4 อาคาร วสท. 

จดัโดย คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเคมี และปิโตรเคมี วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัภ ์

ร่วมกบัสถาบนัน ้าและส่ิงแวดลอ้มเพื่อความย ัง่ยนื สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ส านกังานพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  และ  

ศูนยเ์ช่ียวชาญเฉพาะทางดา้นกลยทุธ์ธุรกิจท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม คณะส่ิงแวดลอ้ม มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

หลกัการและเหตุผล 
ผลจากการพฒันาเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว ท าใหเ้กิดการใชท้รัพยากรธรรมชาติและพลงังานในกระบวนการผลิตเพ่ิมข้ึน 

และมีการปล่อยมลพิษออกสู่ส่ิงแวดลอ้มทั้งทางตรงและทางออ้ม ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มมากข้ึน ซ่ึงอาจน าไปสู่ปัญหาขอ้
ขดัแยง้และขาดความเขา้ใจท่ีดีต่อกนัระหว่างภาคอุตสาหกรรมกบัภาคประชาชน ท าใหทุ้กภาคส่วนตอ้งร่วมมือกนัและมีความ
จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีตอ้งมุ่งเนน้การบริหารจดัการเชิงพ้ืนท่ี (Area-Based Management) เพ่ือสร้างความเช่ือมัน่ในการพฒันาการ
ประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมและการบริการ ควบคู่ไปกบัการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้มอย่างสมดุล และ
การพฒันายุทธศาสตร์การพฒันาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industrial Town) โดยเร่ิมตน้ด าเนินการจากการส่งเสริมให้
ภาคอุตสาหกรรมมีระบบการบริหารจดัการเชิงนิเวศท่ีดี ตั้งแต่ภายในโรงงานตามแนวคิดอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory) 
ขยายสู่ระดบันิคมอุตสาหกรรม (Eco Industrial Estate) โดยเป็นการเช่ือมโยงและสร้างเครือข่ายโรงงาน และขยายออกไปสู่
ภายนอกเพ่ือพฒันาไปสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industrial Town)  

ระบบรับรองโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory Certification System) พฒันาโดยสภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย มุ่งเป้าส่งเสริมและสนับสนุนให้ผูป้ระกอบการโรงงานอุตสาหกรรม ประเมินสมรรถนะของระบบการจดัการ
ส่ิงแวดลอ้ม (Environmental Management System) ของกิจกรรมองคก์รโดยตลอดวฏัจกัรชีวิต (Life Cycle Perspective) มุ่งสู่การ
พฒันาอย่างย ัง่ยืน (Sustainable Development) บนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficient Economy) และเศรษฐกิจหมุนเวียน 
(Circular Economy) ดว้ยพ้ืนฐานของการรักษาสมดุลของการเจริญเติบโตทางส่ิงแวดลอ้ม เศรษฐกิจ และสังคม โดยการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิต ในขณะท่ีมีการใชท้รัพยากรอย่างคุม้ค่าและก่อใหเ้กิดผลผลิตสีเขียวมากท่ีสุด ตลอดจนเป็นท่ียอมรับของ
ชุมชนแวดลอ้ม ท าใหส้ามารถยกระดบัคุณภาพส่ิงแวดลอ้มและคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนดว้ยหลกัความร่วมมือ เก้ือกลูและ
พ่ึงพาอาศยัซ่ึงกนัและกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบันโยบายการพฒันาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและแนวทางพฒันาประเทศไทย 4.0 
ภายใต้นโยบายดงักล่าว มีความจ าเป็นเร่งด่วนในการเพ่ิมจ านวนโรงงานอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ีเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
เป้าหมาย 15 จงัหวดั 18 พ้ืนท่ี 

 

วตัถุประสงค์ 
 เพ่ือสร้างความเขา้ใจในแนวทางเดียวกนั และเพ่ือเตรียมความพร้อมใหก้บับุคลากรของโรงงาน รวมทั้งผูท่ี้สนใจเป็นท่ี
ปรึกษาและผูต้รวจประเมินภายนอก ตามแนวทางขอ้ก าหนดมาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
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คุณสมบัติผู้เข้าอบรม 
 ผูจ้ดัการ วิศวกร และ/หรือบุคคลากร ดา้นกระบวนการผลิต ดา้นส่ิงแวดลอ้ม ดา้นความปลอดภยั ดา้นอนุรักษพ์ลงังาน 

ดา้นระบบบริหารจดัการคุณภาพ หรือ ดา้นความรับผิดชอบต่อสงัคม ของโรงงานอุตสาหกรรมท่ีสนใจขอรับรอง
มาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

 ผูส้นใจเป็นท่ีปรึกษาโรงงาน ท่ีปรึกษาอิสระ และ/หรือ ผูต้รวจประเมินภายนอก ในการขอรับรองมาตรฐานโรงงาน
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

 ผูส้นใจทัว่ไป และเจา้หนา้ท่ีของรัฐ  
 

ก าหนดการ 
 

วนัจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2562 
การตคีวามข้อก าหนดและแนวทางปฏิบัตติามมาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

เวลา หัวข้อบรรยาย ผู้บรรยาย 

08.00-08.45 น. ลงทะเบียน ณ ช้ัน 4 อาคาร วสท. 
08.45-09.00 น. กล่าวท่ีมาของหลกัสูตรอบรม รศ.ดร.อญัชลีพร  วาริทสวสัด์ิ หล่อทองค า 

ประธานคณะกรรมการสาขาวศิวกรรมเคมี และปิโตรเคมี 
09.00-09.30 น. นโยบายและท่ีมาของการพฒันามาตรฐาน

โรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
นางสาวพรรรัตน ์เพชรภกัดี 
ผูอ้  านวยการอาวโุส สถาบนัน ้าและส่ิงแวดลอ้มเพ่ือความ
ยัง่ยืน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

09.30-10.15 น. ข้อก าหนดทั่ว ไปมาตรฐานโรงงาน
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Scheme Rules) 

ผศ.ดร.รัตนาวรรณ มัง่คัง่ 
ผูอ้  านวยการ ศูนยเ์ช่ียวชาญเฉพาะทางดา้นกลยทุธ์ธุรกิจท่ี
เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม  
คณะส่ิงแวดลอ้ม มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

10.15-10.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง น า้ชา กาแฟ 
10.30-12.00 น. ขอ้ก าหนดมาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรม

เชิงนิเวศ (Requirements) และตวัอย่าง
กรณีศึกษา 
 

ผศ.ดร.รัตนาวรรณ มัง่คัง่ 

12.00-13.00 น. พกัรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-15.00 น. ขอ้ก าหนดมาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรม

เชิงนิเวศ (Requirements) และตวัอย่าง
กรณีศึกษา (ต่อ) 

ผศ.ดร.รัตนาวรรณ มัง่คัง่ 

15.00-15.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง น า้ชา กาแฟ 
15.15-16.00 น. ขั้นตอนการขอรับการรับรองมาตรฐาน

โรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
นางสาววรณฐั การิกาญจน์ 
เจา้หนา้ท่ีอาวโุส สถาบนัน ้าและส่ิงแวดลอ้มเพ่ือ 
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วนัองัคารที่ 28 พฤษภาคม 2562 
การประเมนิความสอดคล้องเบือ้งต้นและการจดัเตรียมเอกสารในการขอรับรอง 

เวลา หัวข้อบรรยาย ผู้บรรยาย 
08.00-09.00 น. ลงทะเบียน ณ ช้ัน 4 อาคาร วสท. 
09.00-10.15 น. การประเมินความสอดคลอ้งเบ้ืองตน้ และ 

การจดัท าแบบฟอร์มการแสดงระดบัความ
สอดคล้องตามข้อก าหนดมาตรฐาน
โรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

นายศุภโชค ตาปนานนท ์
นกัวิจยั ศูนยเ์ช่ียวชาญเฉพาะทางดา้นกลยทุธ์ธุรกิจท่ีเป็น
มิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม คณะส่ิงแวดลอ้ม 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

10.15-10.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง น า้ชา กาแฟ 
10.30-12.00 น. Workshop: การประเมินความสอดคลอ้ง

เบ้ืองตน้ และ การจดัท าแบบฟอร์มการ
แ ส ด ง ร ะ ดับ ค ว า ม ส อ ด ค ล้ อ ง ต า ม
ขอ้ก าหนดมาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศ 

นายศุภโชค ตาปนานนท ์

12.00-13.00 น. พกัรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-14.30 น. Workshop: การจดัท าสไลด์เพ่ือน าเสนอ

ผูต้รวจประเมินส าหรับกระบวนการตรวจ
ประเมินมาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศ 

นายธนนนท ์นุชเนตร 
นกัวิจยั ศูนยเ์ช่ียวชาญเฉพาะทางดา้นกลยทุธ์ธุรกิจท่ีเป็น
มิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม คณะส่ิงแวดลอ้ม 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

14.30-15.00 น. การจดัท าสไลด์สรุปส าหรับผูบ้ริหารเพ่ือ
น าเสนอคณะกรรมการให้การรับรอง
มาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

นางสาววรณฐั การิกาญจน์ 

15.00-15.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง น า้ชา กาแฟ 
15.15-16.00 น. การเตรียมความพร้อมในการรับการทวน

สอบมาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมเชิง
นิเวศ 

ผศ.ดร.รัตนาวรรณ มัง่คัง่ 

ติดต่อสอบถามและส่งใบสมัครได้ที ่นางสาวอารีรัตน์  อยู่คุ้มญาติ 
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ์ (วสท.) 

487 ซอยรามค าแหง 39 (เทพลีลาแยก 21) ถนนรามค าแหงแขวงวงัทองหลาง กทม. 10310 
โทร. 02 184 4600-9 ต่อ 511โทรสาร 02 184 4662  

http://www.eit.or.th  หรือส่งใบสมคัรได้ท่ี E-mail: plally@gmail.com หรือ โทรสาร 02 184 4662 
 
 
 
 

http://www.eit.or.th/
mailto:plally@gmail.com%20หรือ
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ใบสมัครหลกัสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เร่ือง “เทคนิคการขอรับรองมาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (ECO FACTORY)” 

ระหวา่งวนัท่ี 27-28 พฤษภาคม 2562 (วนัจนัทร์-วนัองัคาร) ณ หอ้งประชุม 1 ชั้น 4 อาคาร วสท. 

จดัโดย คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเคมี และปิโตรเคมี วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัภ ์

ร่วมกบัสถาบนัน ้าและส่ิงแวดลอ้มเพื่อความย ัง่ยนื สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ส านกังานพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  และ  

ศูนยเ์ช่ียวชาญเฉพาะทางดา้นกลยทุธ์ธุรกิจท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม คณะส่ิงแวดลอ้ม มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
**กรุณากรอกด้วยตัวบรรจงเพ่ือความชัดเจน** 

ช่ือ – นามสกุล ...................................................................................................................................................  
(กรุณาระบุ) หมายเลขสมาชิก วสท. ........................ ....หมายเลขสมาชิกสภาวศิวกร ........................................  
หน่วยงาน (บริษทั/บา้น) ....................................................................................................................................  
เลขท่ี.........................หมู่ท่ี..................................อาคาร......................................................ชั้น .........................  
ซอย.......................................ถนน.......................................ต าบล/แขวง ..........................................................  
อ าเภอ/เขต.........................................จงัหวดั..................................................รหสัไปรษณีย  ์.............................  
E-mail: ...............................................................................................................................................................  
โทรศพัท.์....................................................................โทรสาร ..........................................................................  
ช่ือผูป้ระสานงาน..............................................โทรศพัท.์..................................... E-mail:…………………………… 

ค่าลงทะเบียน 
    สมาชิก วสท./นิสิต, นกัศึกษา 3,500  บาท 
 ขา้ราชการ พนกังานรัฐวสิาหกิจ 4,000  บาท 
 บุคคลทัว่ไป 4,500  บาท 

**อตัราน้ีรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ค่าเอกสาร ค่าอาหารกลางวนั ค่าอาหารวา่ง เคร่ืองด่ืมและใบประกาศนียบตัร** 
ประกาศนียบัตร 

การไดรั้บประกาศนียบตัรผูเ้ขา้ร่วมการอบรมตอ้งไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 ของเวลาอบรม 
การช าระค่าลงทะเบียน 

 เงินสด  ช าระเงินสด น ามาช าระก่อนไดท่ี้ชั้น 5  อาคาร วสท.  
 เช็ค  สั่งจ่าย สมาคมวศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ  น ามาช าระก่อนไดท่ี้ชั้น 5 อาคาร วสท. 
 โอนเงิน เขา้บญัชีเงินฝากออมทรัพยใ์นนามสมาคมวศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ 
 ธนาคารไทยพาณิชย ์ สาขาสภากาชาดไทย เลขท่ี 045-2-03026-1 
 ธนาคารกรุงเทพ สาขาสุรวงศ ์เลขท่ี 147-4-32388-6 
 ธนาคารกรุงไทย สาขาจามจุรีสแควส์ เลขท่ี 162-0-09914-4 

หมายเหตุ: กรณีโอนเงินเขา้บญัชีธนาคาร กรุณาแฟกซ์ส าเนาสลิปเงินโอน พร้อมระบุช่ือผูเ้ขา้อบรม  
   ท่ีอยูใ่นการออกใบเสร็จ ส่งแฟกซ์มาท่ี 02 184 4662  (กรณีเตม็ วสท.จะถือการช าระเงนิก่อนเป็นการจองทีส่มบูรณ์) 
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ข้อปฏิบัติกรณกีารยกเลกิ อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ทั้งในและต่างประเทศ 
และได้ช าระเงินค่าลงทะเบียนก่อนล่วงหน้า ดังนี้ 

 กรณี วสท. เป็นผูย้กเลิกเน่ืองจากเหตุใดก็ตาม จะคืนเงินใหก้บัลูกคา้เตม็จ านวน 
 กรณีลูกคา้ไดล้งทะเบียน (ช าระเงินแลว้) แจง้ยกเลิกเน่ืองจากเหตุใดก็ตามขอใหถื้อปฏิบติัดงัต่อไปน้ี 
 แจง้ยกเลิกก่อนวนัจดั อบรม สัมมนา ดูงาน  30 วนั  คืนเงินให้เตม็จ านวนของค่าลงทะเบียน 
 แจง้ยกเลิกก่อนวนัจดั อบรม สัมมนา ดูงาน  15 วนั  คืนเงินให ้80% ของค่าลงทะเบียน 
 แจง้ยกเลิกก่อนวนัจดั อบรม สัมมนา ดูงาน 7 วนั คืนเงินให ้50% ของค่าลงทะเบียน 
 แจง้ยกเลิกก่อนวนัจดั อบรม สัมมนา ดูงาน 3 วนั  หรือภายในวนัจดังาน ไม่คืนค่าลงทะเบียน 

 

แผนท่ี วสท. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ์ (วสท.) 
487 ซอยรามค าแหง 39 (เทพลีลาแยก 21) ถนนรามค าแหงแขวงวงัทองหลาง กทม. 10310 

 
กรุณาส่ง 
 
 

 

ช ำระคำ่ไปรษณียำกรแล้ว 
ใบอนญุำตที่ 72/2554 
ศฝ.บดินทรเดชำ 


