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Online หลกัสตูร การประเมนิวงจรชวีติผลติภัณฑแ์ละปัญหาดา้นสิง่แวดลอ้ม  

วนัที ่29 มนีาคม 2565 
เวลา 09.00-16.00 น.  
ระยะเวลา 1 วนั Online 1 วนั 

 

การประเมนิวงจรชวีติผลติภัณฑแ์ละปัญหาดา้นสิง่แวดลอ้ม  
จากการเปลีย่นแปลงระบบมาตรฐานทางดา้นสิง่แวดลอ้มฉบับใหม ่ซึง่มุง่เนน้ใหท้กุองคก์รลดผลกระทบตอ่ 
สภาพแวดลอ้มในทกุ ๆ ดา้น การประเมนิวงจรผลติภัณฑจ์งึเป็นอกีประเด็นหนึง่ทีท่างองคก์รตอ้งใหส้ าคัญตัง้แต ่
กระบวนการเกดิจนเลกิใช ้ใหน้ ามาเป็นหนึง่ในการชีบ้ง่และประเมนิปัญหาทางดา้นสิง่แวดลอ้ม นอกเหนอืทีไ่ดท้ า
การประเมนิอยูแ่ลว้ ผูป้ระเมนิปัญหาทางดา้นสิง่แวดลอ้มจงึตอ้งเขา้ใจทัง้สองกระบวนการใหถ้อ่งแท ้เพือ่ใหก้าร
ประเมนิครอบคลมุทกุกจิกรรมการท างานและครอบคลมุการประเมนิวงจรชวีติผลติภัณฑ ์
 
วตัถปุระสงค ์/ ประโยชนท์ีจ่ะไดร้บั  

1. เพือ่ใหผู้เ้ขา้รับการฝึกอบรมเขา้ใจหลักการการประเมนิวงจรชวีติผลติภัณฑ ์
2. เพือ่ใหผู้เ้ขา้รับการฝึกอบรมเขา้ใจวธิกีารประเมนิปัญหาทางดา้นสิง่แวดลอ้ม 
3. เพือ่ใหผู้เ้ขา้รับการฝึกอบรมเขา้ขัน้ตอนการประเมนิไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 
4. เพือ่ใหผู้เ้ขา้รับการอบรมสามารถชีบ้ง่ปัญหาทางดา้นสิง่แวดลอ้มไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 
5.เพือ่ใหผู้เ้ขา้รับการฝึกอบรมสามารถน าความรูท้ีไ่ดไ้ปประยกุตใ์ชใ้นการประเมนิปัญหาทางดา้น

สิง่แวดลอ้มไดอ้ยา่งถกูตอ้ง  
 
หวัขอ้การอบรม / สมัมนา 

1. ทีม่าของวงจรชวีติผลติภณัฑ ์(Life cycle product) 
2. ขอบเขตของการประเมนิปญัหาทางดา้นสิง่แวดลอ้ม 
3. การชีบ้ง่ปญัหาทางดา้นสิง่แวดลอ้ม 
4. การวเิคราะหป์ญัหาทางดา้นสิง่แวดลอ้ม 
5. ข ัน้ตอนการประเมนิปญัหาทางดา้นสิง่แวดลอ้มและวงจรชวีติผลติภณัฑ ์
6. การระบปุญัหาทางดา้นสิง่แวดลอ้มทีม่นียัยะส าคญั 
7. แผนการด าเนนิการแกไ้ข 
8. กจิกรรมกลุม่การประเมนิปญัหาและชีบ้ง่ปญัหาทีม่นียัยะส าคญัทางดา้นสิง่แวดลอ้ม 

 
ระยะเวลาอบรม   

- 1 วนั (วนัละ 6 ชัว่โมง) 

วธิกีารฝึกอบรม (ทฤษฏ ี30% เชงิปฏบิตักิาร 70%) 
- การบรรยาย-สาธติเนือ้หาและทฤษฎ ีรวมทัง้ชมภาพและวดีทัีศนป์ระกอบ 
- ตัวอยา่งกรณีศกึษาส าหรับการฝึกปฏบิัต ิ 
- กจิกรรมกลุม่ระดมสมอง – กจิกรรมกลุม่ (Workshop) 

คณุสมบตัผิูเ้ขา้อบรม 
- ผูบ้รหิาร ผูจั้ดการ วศิวกร หัวหนา้งาน ทีเ่กีย่วขอ้ง 
- ผูท้ีม่หีนา้ทีห่รอืผูไ้ดรั้บพจิารณาใหรั้บผดิชอบงานทีเ่กีย่วขอ้งและผูส้นใจท่ัวไป 
 

 
จ านวนผูเ้ขา้อบรม 

- ไมเ่กนิ 20 คน 



2 การประเมนิวฏัจักรชวีติและประเด็นสิง่แวดลอ้ม ส าหรับ ISO 14001:2015 

 

Professional Training Solution Page 2 
 

 

ค่าอบรม/ท่าน  1,500 บาท (ไม่รวม VAT 7%) 
รูปแบบการฝึกอบรม การบรรยาย ผ่านระบบ Online ด้วย Application Zoom 

การช าระคา่อบรม (โอนผา่นบญัชธีนาคารเทา่น ัน้) 

1. ช าระโดยส ัง่จา่ยเช็ค/แคชเชยีรเ์ช็ค ขดีครอ่ม ส ัง่จา่ยในนาม 
หจก.โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิง่ โซลชูั่น  (Professional Training Solution Ltd.,Partnership) 
เลขที ่89/161 ซอยพระยาสเุรนทร ์21 แยก 3 แขวงบางชัน  เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510 

เลขประจ าตัวผูเ้สยีภาษี 0103553030100 

 

2. โอนเงนิเขา้บญัช ี
ธนาคารกสกิรไทย จ ากัด (มหาชน) สาขาเดอะมอลลบ์างกะปิ บัญชอีอมทรัพย ์เลขที ่732-245823-8 
 

ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) สาขาโลตัสรามอนิทรา 109 บัญชอีอมทรัพย ์เลขที ่029-711049-6 

ผู้เข้าอบรมรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินข้ามจังหวัด 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ กรณุาตดิตอ่: คณุอรัญญา  086-8929330 

Professional Training Solution 

Tel  02-1753330, 086-6183752 ,  

www.ptstraining.in.th 

Email:  info.ptstraining@gmail.com,  ptstraining3@gmail.com 

กรณีหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย หจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิ่ง โซลชูัน่ 

เลขท่ี 89/161 หมู่บ้านพฤกษาวิลล์ 23 ซ.พระยาสเุรนทร์ 21 แยก 3  

แขวงบางชนั เขตคลองสามวา  กรุงเทพฯ 10510 

เลขประจ าตวัผู้ เสียภาษี 0103553030100 

  

mailto:info.ptstraining@gmail.com
mailto:ptstraining3@gmail.com
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แบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าอบรม 

หลกัสตูร การประเมนิวงจรชวีติผลติภัณฑแ์ละปัญหาดา้นสิง่แวดลอ้ม  

สง่มาที ่email : ptstraining3@gmail.com หรอื info.ptstraining@gmail.com 

  

 บรษิทั__________________________________________________________________________ 

   ท่ีอยู่ออกใบก ำกบัภำษี_____________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________________________ 

   รหสัไปรษณยี_์____________________TAX ID______________________________________ 

  ชื่อผูป้ระสานงาน (HR)____________________________โทรศพัท ์____________________ต่อ_______ 

   Fax: ___________________________     E-mail: _________________________________________  

  วนัสมัมนา_______________________________________________________________________ 

1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _________________________________________________________ 
ต าแหน่ง: ___________________________________มอืถอื ____________________________ 

E-mail: ____________________________________________________________________  

2. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _________________________________________________________ 
ต าแหน่ง: ___________________________________มอืถอื: ___________________________ 

E-mail: _____________________________________________________________________ 

3. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _________________________________________________________ 
ต าแหน่ง: ___________________________________มอืถอื: ___________________________ 

E-mail: _____________________________________________________________________ 

4. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _________________________________________________________ 
ต าแหน่ง: ___________________________________มอืถอื: ___________________________ 

E-mail: _____________________________________________________________________ 

 

mailto:ptstraining3@gmail.com%20หรือ

