หลักสู ตร “การคัดแยกขยะเชิงธุรกิจ” (Green Business)
สถาบันรี ไซเคิลแห่งอาเซี ยน (ASEAN Institute of Recycling (AIR) )
“โครงการอบรมความร่ วมมือระหว่ างมหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
สถาบันพัฒ นาสี่แยกอินโดจีน และบริษัท วงษ์ พาณิชย์ อินเตอร์ เนชั่นแนล จํากัด”

ใบสมัครการอบรมคัดแยกขยะเชิงธุรกิจ รุ่น 86 (วันที่ 9 – 13 มีนาคม 2564)

กรุณากรอกข้ อมูลให้ ครบถ้ วนและชัดเจน (โปรดเขียนตัวบรรจง)

คิวอาร์โค้ด สําหรับส่ งใบสมัคร

1. ชื่อ......................................................................นามสกุล...........................................................................วันเกิด.............../.............../.............
อาชีพปัจจุบนั ...........................................................ชื่อบริ ษทั / ร้านค้า / สถานประกอบการ..............................................................................
ที่อยูป่ ัจจุบนั ..............................................................................................................................รหัสไปรษณี ย.์ ....................................................
โทรศัพท์มือถือ.................................................E-mail:...................................................................ID Line.........................................................
กรณีสมัครหลายคนให้ เพิม่ ชื่อ-นามสกุลของทุกคนพร้ อมเบอร์ โทรศัพท์ เพิม่ ไว้ ด้วย (เพือ่ ทําป้ ายชื่อผู้เข้ าร่ วมอบรมและการประสานงานติดต่ อ)

2. ชื่อ ........................................นามสกุล..............................................จํานวนเงิน..................................บาท เบอร์ติดต่อ......................................
3. ชื่อ ........................................นามสกุล..............................................จํานวนเงิน..................................บาท เบอร์ติดต่อ......................................
4. ชื่อ ........................................นามสกุล..............................................จํานวนเงิน..................................บาท เบอร์ติดต่อ......................................
ชําระค่ าสมัครการอบรมเพื่อยืนยันการสํ ารองที่นั่ง จํานวน...............................ท่ าน รวมเป็ นเงิน = ..............................................บาท
โอนธนาคาร วันที่ ........./.............../.................
ชําระเงินสด วันที่ ........./.............../.................

อัตราค่ าอบรม / 1ท่ าน
9,000.10,800.12,200.-

รายละเอียดการจอง
- ไม่ พกั โรงแรม-พักคู่- (พักร่ วมกับผู้เข้ าอบรมท่ านอื่นห้ องละ 2 ท่ าน)
- พักเดีย่ ว-

หมายเหตุ
โรงแรมวังจันทน์ ริเวอร์ ววิ
โรงแรมวังจันทน์ ริเวอร์ ววิ

***ค่ าเข้ าร่ วมอบรม 5 วัน พร้ อม อาหารเช้ า เบรกเช้ า อาหารเทีย่ ง เบรกบ่ าย และได้ รวมค่ าทีพ่ กั /ค่ ารถบัสศึกษาดูงาน/ค่ าชุ ดเอกสาร-ตํารา, อุปกรณ์ ประกอบการอบรม,ภาพถ่ าย
หมู่ขนาด 20 x 40 ซม., พิธีมอบเกียรติบตั ร / ภาพถ่ าย และ ค่ าดําเนินการอื่น ๆ

ระบุอาหารทีท่ ่ านทานได้
เพื่อ เตรี ยมอาหารให้ ท่ านได้ ถ ูก ต้ อ ง

อาหารมังสวิรัติ

อาหารอิสลาม

อาหารเจ

ทานอาหารได้ทุกชนิด

แพ้อาหาร……….……..

ระบุการเดินทาง เครื่ องบิน(มีรถไปรับที่สนามบิน) ระบุ วันที่..................เวลาถึง...........................
ขับรถมาเอง
รถโดยสาร
**(หมายเหตุ การเดินทางโดยเครื่ องบินมีรถรับ-ส่ ง ทุกไฟท์ กรุณาแจ้ งเจ้ าหน้ าที่ โทร.089-9609669 เพื่อประสานงานอํานวยความสะดวกในการจัดรถรับ-ส่ ง ทีส่ นามบิน)
 ตั้งแต่ วนั ที่ 8 มีนาคม 2564 สามารถเช็คอินโรงแรมได้ ต้งั แต่ เทีย่ ง(12.00น.) เป็ นต้ นไป **สํ าหรับผู้ทาํ การชําระเงินรวมทีพ่ กั **
 การแต่ งกายสุ ภาพ(ตามอัธยาศัย) รองเท้ าสุ ภาพสวมใส่ สบาย

เลขทีบ่ ัญชีการชําระเงินการอบรมการคัดแยกขยะเพื่อรีไซเคิลเชิงธุรกิจรุ่น 86
หมายเหตุ : ไม่ รับชําระเงินหน้ างานในวันจัดงาน เนื่องจากต้ องจัดเตรียมเอกสาร รวมถึงการจองห้ องพัก,อาหาร ฯลฯ

บัญชีออมทรัพย์ 059-1-66486-7
ธ.กสิ กรไทย สาขาเทสโก้ โลตัส พิษณุโลก2 ในนาม น.ส.ดวงเดือน ใจภิภกั ดิ์
เอกสารประกอบการสมัคร 1. ใบสมัคร 2. สํ าเนาบัตรประชาชน 3. หลักฐานการชําระเงิน
แสกนเอกสารทั้งหมดหรื อถ่ ายภาพ (อย่ างชัดเจน) ส่ งมาที่ Email:wongpanit@gmail.comหรื อ ID LINE : wpnpr
**(ส่ งเอกสารไม่ เกินวันศุกร์ ที่ 5 มีนาคม 2564)** ติดต่ อเจ้ าหน้ าที่ โทร.089-9609669,081-2800266
วงษ์ พาณิ ชย์ สาํ นักงานใหญ่ 19/9 ม.3 ถ.พิษณุโ ลก-บางกระทุ่ม ต.ท่ าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโ ลก 65000
โทร.055-321555 โทรสาร.055-321788

สําหรับเจ้าหน้าที่
ได้รับวันที่............./................/................ จากช่องทาง...............................................ผูร้ ับเอกสาร.......................................
หมายเหตุ..............................................................................................................................................................................

***เงื่อนไขการลงทะเบียนอบรม
กรณีไม่ สามารถเข้ าอบรมได้
1. ส่ งตัวแทนเข้ารับการอบรม (โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม)
2. เลื่อนวันอบรมครั้งต่อไป 3 รุ่ นนับตั้งแต่สมัคร (โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)

กรณียกเลิกการอบรม
1. แจ้งล่วงหน้าเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ก่อนวันอบรม ท่านจะได้รับค่าลงทะเบียนคืน 50% (เนื่องจากเกิดค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ)
2. หากแจ้งยกเลิก หลังวันอบรม จะท่านจะได้รับค่าลงทะเบียนคืน 30%
*******************************************************************************************

สํ าหรับผู้มีความประสงค์ ทจี่ ะเปิ ดกิจการ – ปรึกษาธุรกิจแฟรนไชส์
จะต้ องจัดเตรีย มเอกสารดังต่ อไปนี้ เพื่อสะดวกรวดเร็วในการปรึกษาธุรกิจเป็ นรายบุคคล (เตรีย มมาวันอบรม)****
1. แผนผังแสดงที่ต้ งั ของสถานประกอบการ (เขียนแบบตามตัวอย่าง)
2. ภาพถ่ายของสถานที่โดยรวมมุมกว้าง และพื้นที่ใกล้เคียง (เพื่อดูธุรกิจหลักๆ ในย่านนั้น ว่าเป็ นเกรด A,B,C เช่นมีแหล่งชุมชน,ร้านค้า,ธนาคาร)
3. ภาพถ่ายร้านค้าของเก่าที่อยูใ่ นรัศมี 3 กิโลเมตร ถัดจากสถานประกอบการ
4. สํารวจยืนยันในรัศมี 10 กิโลเมตร มีร้านวงษ์พาณิ ชย์เปิ ดบริ เวณใกล้เคียงหรื อไม่
5. กําหนดกลุ่มเป้าหมายลูกค้า ชุมชน โรงงานอุตสาหกรรม หรื อภาครัฐ ภาคเอกชน
6. เงินทุนหมุนเวียน ยานพาหนะ ที่จะใช้ในกิจการ มีประมาณเท่าไหร่ เพื่อเป็ นการแนะแนวปรึ กษาการลงทุนธุรกิจตามความเหมาะสม
ตัวอย่ างการเขียนแผนผัง (Lay Out)

ตัวอย่ างการเตรี ยมรู ป ถ่ าย

1.ภาพถ่ายสถานที่ใกล้เคียงด้านขวา

2.ภาพถ่ายสถานที่ใกล้เคียงด้านซ้าย

ของสถานที่ต้ งั

ของสถานที่ต้ งั

3.ภาพถ่ายฝั่งตรงข้ามของสถานที่ต้ งั

4.ภาพถ่ายของสถานที่ต้ งั

วงษ์ พาณิ ชย์ สาํ นักงานใหญ่ 19/9 ม.3 ถ.พิษณุโ ลก-บางกระทุ่ม ต.ท่ าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโ ลก 65000
โทร.055-321555 โทรสาร.055-321788

หลักสู ตรการอบรมคัดแยกขยะเชิงธุรกิจ (Green Business)
สถาบันรีไซเคิลแห่ งอาเซียน (ASEAN Institute of Recycling (AIR) )
“โครงการอบรมความร่ วมมือระหว่ างมหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
สถาบันพัฒ นาสี่ แยกอินโดจีน และบริษัท วงษ์ พ าณิชย์ อินเตอร์ เนชั่นแนล จํากัด”

วันอังคารที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2564

เวลา
07.30 – 08.30 น.
08.30 – 08.45 น.
08.45 – 09.00 น.
09.00 – 12.00 น.
12.00 – 13.00 น.

รุ่ น 86 (วันที่ 9 – 13 มีนาคม 2564)

ณ ห้ องปางอุบล โรงแรมวังจันทน์ ริเวอร์ ววิ จ.พิษณุโลก

หัวข้ อ
ลงทะเบียน
(ตรวจสอบรายชื่อ,รับกระเป๋ าเอกสาร)
พิธีเปิ ดการอบรมการคัดแยกขยะเชิงธุรกิจ
พลเอก ดร.ศิริ ทิวะพันธุ์
ประธานสถาบันพัฒนาสี่ แยกอินโดจีนกล่าวเปิ ดการอบรม
***** คอฟฟี่ เบรก *****
บรรยายระบบการจัดการธุรกิจจากขยะของวงษ์พาณิ ชย์
หัวข้อ ยุทธการเปลี่ยนขยะเป็ นทรัพยากร
MISSION POSSIBLE “Converting Waste to Valued Resources”
***** รับประทานอาหารกลางวัน *****

ความรู ้เรื่ องการรับซื้อเศษเหล็ก * ประเภท เศษเหล็ก
13.00 – 14.45 น. -สิ่ งต้องห้ามเจือปน
-การจัดการปรับสภาพเศษเหล็กพร้อมลงเตาหลอม การตัดซอย การอัดก้อน
14.45 – 15.00 น. ***** คอฟฟี่ เบรก *****
ความรู ้เรื่ องการรับซื้อโลหะมีค่า
15.00 – 16.30 น. * ประเภท ทองแดง ทองเหลือง อลูมิเนียม สแตนเลส ตะกัว่ และอื่น ๆ
* ของใช้ในครัวเรื อน
16.30 – 17.00 น. เดินทางมาโรงงานคัดแยกขยะเพื่อรี ไซเคิลวงษ์พาณิ ชย์

อาจารย์ ผู้ให้ ความรู้
เจ้าหน้าที่วงษ์พาณิ ชย์ให้การต้อนรับ
ณ ห้องปางอุบล
โรงแรมวังจันทน์ริเวอร์วิว จ.พิษณุโลก

ดร.สมไทย วงษ์เจริ ญ
ประธาน วงษ์พาณิ ชย์ กรุ๊ ป
ณ ห้องอาหาร โรงแรมวังจันทน์ริเวอร์วิว
อ.ศรี มอญ แก้วเกตศรี
ผูเ้ ชี่ยวชาญประเภทเศษเหล็ก
นักประสบการณ์วงษ์พาณิ ชย์สาขาวัดโบสถ์
(ขนาดการลงทุน 5,000,000 บาท)
อ.ศรี มอญ แก้วเกตศรี
ผูเ้ ชี่ยวชาญประเภทโลหะมีค่า
นักประสบการณ์วงษ์พาณิ ชย์สาขาวัดโบสถ์
รถบัสบริ การรับ-ส่ ง

17.00 – 17.30 น. * ถ่ายภาพหมู่ (ขนาด 20 x 40 ซม.) ภาพประวัติศาสตร์หน้าโรงงาน
ฝึกปฏิบตั ิคดั แยก( Workshop) ความรู ้เรื่ องเศษเหล็ก โลหะมีคา่
17.30– 18.00 น. * สรุ ปเนื้อหาวิชาสิ นค้าประเภทเศษเหล็ก โลหะมีค่า จากผลของการฝึก
ปฏิบตั ิ
18.00 – 18.30 น.

ตัวอย่างประสบการณ์ความสําเร็ จศิษย์วงษ์พาณิ ชย์รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2542
การบริ หารจัดการสาขาวงษ์พาณิ ชย์โดยใช้หลักคุณธรรมนําหน้าธุรกิจ

18.30 – 19.00 น. การเริ่ มต้นในการหาทําเล สถานที่เปิ ดกิจการ เทคนิคหาที่เช่า วิชาฮวงจุย้ คนเป็ น

ดร.สมไทย วงษ์เจริ ญ
สถานที่ ณ วงษ์พาณิ ชย์ สํานักงานใหญ่
ดร.อิทธิกร ศรี จนั บาล (ศิษย์ wpn รุ่ น2)
นักประสบการณ์วงษ์พาณิ ชย์สาขาสุ วรรณภูมิ

ดร.สมไทย วงษ์เจริ ญ

วงษ์ พาณิ ชย์ สาํ นักงานใหญ่ 19/9 ม.3 ถ.พิษณุโ ลก-บางกระทุ่ม ต.ท่ าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโ ลก 65000
โทร.055-321555 โทรสาร.055-321788

หลักสู ตรการอบรมคัดแยกขยะเชิงธุรกิจ (Green Business)
สถาบันรีไซเคิลแห่ งอาเซียน (ASEAN Institute of Recycling (AIR) )
“โครงการอบรมความร่ วมมือระหว่ างมหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
สถาบันพัฒ นาสี่ แยกอินโดจีน และบริษัท วงษ์ พ าณิชย์ อินเตอร์ เนชั่นแนล จํากัด”

วันพุธที่ 10 มีนาคม 2564

รุ่ น 86 (วันที่ 9 – 13 มีนาคม 2564)

ณ ห้ องปางอุบล โรงแรมวังจันทน์ ริเวอร์ ววิ จ.พิษณุโลก

เวลา

หัวข้ อ

08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียน

อาจารย์ ผู้ให้ ความรู้
ณ ห้องปางอุบล

ความรู ้เรื่ องการรับซื้อ กระดาษ
08.30 – 10.30 น. ความรู ้เรื่ องการรับซื้อ ขวดแก้ว
- เศษแก้วขาว,เศษแก้วแดง,เศษแก้วเบียร์สะอาด
- Workshop การจัดเรี ยง (ตั้งต๊งสิ บ)

อ.ธเนศพล เกติวงษ์
ผูเ้ ชี่ยวชาญประเภทกระดาษ
นักประสบการณ์วงษ์พาณิ ชย์สาขาท่าโพธิ์
(ขนาดการลงทุน 500,000 บาท)

10.30 – 10.45 น. ***** คอฟฟี่ เบรก *****
10.45 – 12.00 น. ความรู ้เรื่ องการรับซื้อ สิ นค้าประเภทอื่น ๆ

อ.ธเนศพล เกติวงษ์

12.00 – 13.00 น. ***** รับประทานอาหารกลางวัน *****

ณ โรงแรมวังจันทน์ริเวอร์วิว

13.00 – 14.30 น. ความรู ้เรื่ องการรับซื้อพลาสติก

อ.ธเนศพล เกติวงษ์

14.30 – 15.45 น. เทคนิคการคัดแยกพลาสติกเพือ่ สร้างมูลค่าเพิม่ สําหรับการขายให้ได้กาํ ไรสู งสุ ด
15.45 – 16.00 น. ***** คอฟฟี่ เบรก *****
การจัดตั้งโรงงานพลาสติก
16.00 – 16.30 น. - การฝึ กงานโรงพลาสติก
- การรับซื้อหน้าร้านและหลังร้านเป็ นโรงงานพลาสติกขนาดเล็ก
16.30 – 17.00 น. เดินทางมาโรงงานคัดแยกขยะเพื่อรี ไซเคิลวงษ์พาณิ ชย์
17.00 – 18.30 น.
20.30 น.

อ.ธเนศพล เกติวงษ์

อ.มงคล สิ หิงห์

ดร.สมไทย วงษ์เจริ ญ

รถบัสบริ การรับส่ ง

ฝึ กปฏิบตั ิลงมือคัดแยก ( Workshop) จากความรู ้เรื่ องกระดาษ ขวดแก้ว พลาสติก
สถานที่ ณ วงษ์พาณิ ชย์ สํานักงานใหญ่
* สรุ ปเนื้อหาวิชาสิ นค้าประเภทกระดาษ ขวดแก้ว พลาสติก จากผลของการฝึ กปฏิบตั ิ

***ให้คาํ ปรึ กษาพิจารณาการเปิ ดกิจการแฟรนไชส์ / พิจารณาเกรดทําเล
ที่ต้ งั / ความเป็ นไปได้ของธุรกิจ

ดร.สมไทย วงษ์เจริ ญ
ห้องประชุมชั้น2 โรงแรมวังจันทน์ริเวอร์ววิ

วงษ์ พาณิ ชย์ สาํ นักงานใหญ่ 19/9 ม.3 ถ.พิษณุโ ลก-บางกระทุ่ม ต.ท่ าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโ ลก 65000
โทร.055-321555 โทรสาร.055-321788

หลักสู ตรการอบรมคัดแยกขยะเชิงธุรกิจ (Green Business)
สถาบันรีไซเคิลแห่ งอาเซียน (ASEAN Institute of Recycling (AIR) )
“โครงการอบรมความร่ วมมือระหว่ างมหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
สถาบันพัฒ นาสี่ แยกอินโดจีน และบริษัท วงษ์ พ าณิชย์ อินเตอร์ เนชั่นแนล จํากัด”

วันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม 2564

เวลา

รุ่ น 86 (วันที่ 9 - 13 มีนาคม 2564)

ณ ห้ องปางอุบล โรงแรมวังจันทน์ ริเวอร์ ววิ จ.พิษณุโลก

หัวข้ อ

อาจารย์ ผู้ให้ ความรู้

08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียน

ณ ห้องปางอุบล

08.30 – 09.30 น. การจัดการขยะในโรงพยาบาล (การจัดตั้งกองทุนขยะรี ไซเคิล)

อ.มนูญ พูลทรัพย์
นักวิชาการสาธารณสุ ข 7
โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก

เศษเหล็ก,โลหะ,เตาหลอม การตรวจวิเคราะห์วตั ถุดิบ และการปรับปรุ งคุณภาพเศษเหล็ก ดร.อาณัติชยั วาสประเสริ ฐสุ ข
09.30 – 10.30 น. เพื่อให้ได้คุณภาพสู งสุ ด
ผูจ้ ดั การสาขาเวลโกรว์ จ.ฉะเชิงเทรา
ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านโลหะเตาหลอม
*ความแตกต่างระหว่างเตาหลอมขนาดใหญ่ ขนาดเล็ก,จุดแข็ง,จุดอ่อน

10.30 – 10.45 น. ***** คอฟฟี่ เบรก *****
10.45 – 11.15 น. *****สุ ดยอดธุรกิจโมบายรี ไซเคิลทําลายเอกสารความลับ

ดร.สมไทย วงษ์เจริ ญ

11.15 - 12.00 น. เครื่ องมือเครื่ องจักรตามลําดับขั้นตอนที่จาํ เป็ นสําหรับธุรกิจรี ไซเคิล

ดร.สมไทย วงษ์เจริ ญ

12.00 – 13.00 น. ***** รับประทานอาหารกลางวัน *****

ณ โรงแรมวังจันทน์ริเวอร์วิว
อ.พิพฒั น์ กาญจนสุ นทร (ศิษย์ wpn รุ่ น51)

13.00 – 14.00 น. ประสบการณ์การเปิ ดแฟรนไชส์วงษ์พาณิ ชย์ สาขาบางปะหัน จ.พระนครศรี อยุธยา

14.00 – 14.30 น.

ประสบการณ์การเปิ ดแฟรนไชส์วงษ์พาณิ ชย์ สาขาวงแหวนบางปะอิน
จ.พระนครศรี อยุธยา

นักประสบการณ์วงษ์พาณิ ชย์สาขาบางปะหัน

จ.พระนครศรี อยุธยา
อ.กัลชาญ นรารัตนประดิษฐ์
(ศิษย์ wpn รุ่ น62)
นักประสบการณ์วงษ์พาณิ ชย์สาขาวงแหวนบาง
ปะอิน จ.พระนครศรี อยุธยา

(วิเคราะห์พ้นื ที่,การลงทุน,การจัดรู ปแบบร้าน,การติดตั้งเครื่ องจักร,จํานวน
พนักงาน,การขนส่ งฯลฯ) จาก 4 สาขาตัวอย่าง
14.30 – 18.30 น.
1.สาขาประชาอุทิศ
2.สาขาวัดจันทร์ตะวันออก
3. สาขาแม็คโคร
4 .สาขามะขามเตี้ย

รถบัสบริ การรับส่ ง

*** พิธีทอดผ้าป่ าสามัคคีดว้ ยขยะรี ไซเคิล ภายในมหาวิหารพระพุทธชินราช ณ วัดพระ
19.00 – 21.00 น. ศรี รัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร ร่ วมถวายขยะรี ไซเคิลอธิษฐานจิตขอพรเพื่อความสําเร็ จ
ของธุรกิจ รี ไซเคิล และเข้านมัสการพระพุทธชินราช***

สถานที่ ณ วัดพระศรี รัตนมหาธาตุ
วรมหาวิหารนําโดยบัณฑิตผูท้ าํ พิธีการ
ดร.สมไทย วงษ์เจริ ญ

วงษ์ พาณิ ชย์ สาํ นักงานใหญ่ 19/9 ม.3 ถ.พิษณุโ ลก-บางกระทุ่ม ต.ท่ าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโ ลก 65000
โทร.055-321555 โทรสาร.055-321788

หลักสู ตรการอบรมคัดแยกขยะเชิงธุรกิจ (Green Business)
สถาบันรีไซเคิลแห่ งอาเซียน (ASEAN Institute of Recycling (AIR) )
“โครงการอบรมความร่ วมมือระหว่ างมหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
สถาบันพัฒ นาสี่ แยกอินโดจีน และบริษัท วงษ์ พ าณิชย์ อินเตอร์ เนชั่นแนล จํากัด”

วันศุกร์ ที่ 12 มีนาคม 2564

รุ่ น 86 (วันที่ 9 – 13 มีนาคม 2564)

ณ ห้ องปางอุบล โรงแรมวังจันทน์ ริเวอร์ ววิ จ.พิษณุโลก

เวลา

หัวข้ อ

08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียน
08.30 – 09.30 น.

อาจารย์ ผู้ให้ ความรู้
ณ ห้องปางอุบล

พลังงานทดแทนจากขยะ (RDF) – ความรู ้ความเข้าใจถึงวัตถุดิบจากขยะ
-องค์ประกอบค่าความร้อนของขยะแต่ละประเภท -รู ปแบบเตาพลังงานที่ใช้สาํ หรับ RDF
-การคัดแยกสารปนเปื้ อนที่เป็ นอันตราย -การผสมกากให้ได้ค่าความร้อนมาตรฐานสู ง

ผศ.ดร.เศกสันต์ อุดมศรี (ศิษย์ wpn รุ่ น54)
ผูจ้ ดั การสาขาเหนือคลอง จ.กระบี่
ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านพลังงานทดแทน
อาจารย์ประจํามหาวิทยาลัยวิศวกรรมแห่งชาติ ประเทศสวีเดน

09.30 – 09.45 น. ***** คอฟฟี่ เบรก *****
09.45 – 11.30 น.

พลังงานทดแทนจากขยะ (RDF) (ต่อ)
–ลําดับของค่ามาตรฐานของ RDF1,RDF2,RDF3,RDF4,RDF5

ผศ.ดร.เศกสันต์ อุดมศรี

ข้อสรุ ปความจําเป็ นในการใช้ RDF เป็ นเชื้อเพลิงทดแทน

-ตัวอย่างผลงานในการจัดตั้งโรงงาน RDF ของ วงษ์พาณิ ชย์
-ระบบเครื่ องจักรเทคโนโลยีที่เหมาะสมสําหรับการแปรรู ปขยะเป็ น RDF และ
11.30 – 12.00 น. Recycle
-รู ปแบบการลงทุนปริ มาณขยะ, องค์ประกอบของขยะ สถานที่ที่เหมาะสม,การ
ออกแบบเครื่ องจักรให้เหมาะสมกับชนิดของขยะในแต่ละท้องที่ที่มีความแตกต่าง

คุณกนกพล วงษ์เจริ ญ
ผูบ้ ริ หาร Wongpanit Waste to Energy Co.,LTD

12.00 – 13.00 น. ***** รับประทานอาหารกลางวัน *****
13.00 – 13.45 น.

นวัตกรรมผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มจากขยะชุมชน

ดร.เรวดี อนุวฒั นา (ศิษย์ wpn รุ่ น65)

*ถ่ านหอมจากเปลื อกผลไม้ *ผลิ ตภัณ ฑ์จากเปลื อกไข่ *นวัตกรรมในการใช้ป ระโยชน์ ก๊าซ
ชีวภาพทดแทน NGV และวิธีการสร้างประโยชน์จากขยะต่างๆ

นั ก วิ จ ัย อาวุ โ ส ศู น ย์เชี่ ย วชาญนวัต กรรมพลั ง งานสะอาดและ
สิ่ งแวดล้อม สถาบัน วิจยั วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่ งประเทศ
ไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

Wongpanit Distribution Center (WDC) ศูนย์ รับ – กระจายสิ นค้าวงษ์ พาณิชย์

13.45 – 14.30 น.

* สถานที่ส่งสิ นค้าจับฉ่ าย (รวมทุกอย่างมารถคันเดียวกันทําให้สามารถแข่งขันกับ
ผูป้ ระกอบการรายใหญ่ในต่างจังหวัดได้)
* เทคนิคการจัดเรี ยงสิ นค้าจับฉ่ ายแบบประหยัด สําหรับการส่ งให้กบั ศูนย์รับสิ นค้า (WDC)
* เทคนิคการติดต่อจ้างรถขนส่ ง ให้ได้ราคาถูก
* มาตรฐานการรับสิ นค้า ข้อควรระวังปั ญหาส่ งสิ นค้าผิดชนิด

ดร.สมไทย วงษ์เจริ ญ

14.30 – 14.45 น. ***** คอฟฟี่ เบรก *****
14.45 – 17.00 น.
18.30 น.

เทคนิคของการได้ มา
การจัดซื้ อจัดหาจากร้านค้าปลีก ร้านค้าส่ ง โรงแรม โรงเรี ยน ห้างสรรพสิ นค้า โรงงาน
อุตสาหกรรม หน่วยงานราชการ บริ ษทั อาคาร สํานักงาน คอนโดมิเนียม อพาร์ทเม้น หอพัก

ดร.สมไทย วงษ์เจริ ญ

พิธีจดั เลี้ยงและรับมอบใบประกาศนียบัตร(โต๊ะจีน)

ณ ห้องคอนเวนชัน่

วงษ์ พาณิ ชย์ สาํ นักงานใหญ่ 19/9 ม.3 ถ.พิษณุโ ลก-บางกระทุ่ม ต.ท่ าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโ ลก 65000
โทร.055-321555 โทรสาร.055-321788

หลักสู ตรการอบรมคัดแยกขยะเชิงธุรกิจ (Green Business)
สถาบันรีไซเคิลแห่ งอาเซียน (ASEAN Institute of Recycling (AIR) )
“โครงการอบรมความร่ วมมือระหว่ างมหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
สถาบันพัฒ นาสี่ แยกอินโดจีน และบริษัท วงษ์ พ าณิชย์ อินเตอร์ เนชั่นแนล จํากัด”

วันเสาร์ ที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2564

ณ ห้ องปางอุบล โรงแรมวังจันทน์ ริเวอร์ ววิ จ.พิษณุโลก

เวลา
08.30 – 09.30 น.

รุ่ น 86 (วันที่ 9 - 13 มีนาคม 2564)

หัวข้ อ
ข้อกฎหมายคดีลกั ทรัพย์รับของโจร
*วิธีปฏิบตั ิกบั เจ้าหน้าที่พนักงานสอบสวน กรณี ตอ้ งคดี
**วิธีป้องกันที่จะไม่ให้เกิดปั ญหาทางคดี

09.30 – 10.30 น. ขั้นตอนการขอใบอนุญาตค้าของเก่า มาตรการควบคุมร้านค้าของเก่า
10.30 – 10.45 น. ***** คอฟฟี่ เบรก *****
10.45 – 11.15 น. สรุ ปทางวิชาการธุรกิจรี ไซเคิลกับการรักษาสิ่ งแวดล้อมแบบฉบับวงษ์พาณิ ชย์
11.15 – 12.00 น.

สรุ ปสาระสําคัญของแต่ละเนื้อหารายวิชา
- ประเภทกระดาษ - ประเภทเศษเหล็ก - ประเภทโลหะต่าง ๆ
- ประเภทพลาสติก - ประเภทขวดแก้ว - ประเภทอื่น ๆ

12.00 – 13.00 น. ***** รับประทานอาหารกลางวัน *****

อาจารย์ ผู้ให้ ความรู้
คุณพงษ์สรรพ์ สรรพานิช
ที่ปรึ กษาอาวุโสฝ่ ายกฎหมาย บริ ษทั วงษ์พาณิ ชย์
ดร.สมไทย วงษ์เจริ ญ

รศ.ดร.เดช วัฒนะชัยยิง่ เจริ ญ
ผูเ้ ชี่ยวด้านสิ่ งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร

ดร.สมไทย วงษ์เจริ ญ
ณ โรงแรมวังจันทน์ริเวอร์วิว

เทคนิคการตั้งราคารับซื้อ
1. วิชาฮัน่ เช้ง และการพยากรณ์ราคาขยะ ขึ้น – ลง ในอนาคต
2.
3.

13.00 - 15.00 น.

การตลาดรี ไซเคิล (วิชาการตลาดชัว่ พลิกฝ่ ามือ)พื้นฐานข้อมูลที่นาํ มาใช้ในการตั้ง
ราคารับซื้อหน้าร้าน
การวางแผนธุรกิจ แผนการตลาด การเตรี ยมตัวสร้างเครดิตกับสถาบันทางการเงิน

4. การฝึ กอบรมหลักสู ตร 1 วัน ให้กบั เทศบาล

ดร.สมไทย วงษ์เจริ ญ

5.

ธนาคารขยะรี ไซเคิล รู ปแบบการจัดการเพื่อการประชาสัมพันธ์ให้กบั ธุรกิจ
โอกาส ปัญหา อุปสรรค ทางแก้ (SWOT - ANALYSIS)
ปัจจัยความสํ าเร็จ/ล้ มเหลว / ข้ อควรระวัง ในการเปิ ดกิจการใหม่ / กระบวนการระบบป้ องกัน ใน
การตรวจรับสิ นค้ า / การวางแผนป้องกันอัคคีภัยในสถานประกอบการ และการป้ องกันอุบตั ภิ ัย
/ ปัญหาทีอ่ าจทําให้ หมดเนื้อหมดตัว

15.00 – 15.30 น. *** เปิ ดเวทีสรุ ปซักถาม***
15.30 - 16.00 น.

- พิธีปิดการอบรมและจารึ กชื่อ ความรู ้สึกของผูเ้ ข้าอบรม บนป้ายประวัติศาสตร์
- เสร็จพิธี (ลงทะเบียนรับเอกสาร,แผ่นพรี เซ็นต์,รู ปหมู่,ฯลฯและของที่ระลึก)

ณ โรงแรมวังจันทน์ริเวอร์วิว

วงษ์ พาณิ ชย์ สาํ นักงานใหญ่ 19/9 ม.3 ถ.พิษณุโ ลก-บางกระทุ่ม ต.ท่ าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโ ลก 65000
โทร.055-321555 โทรสาร.055-321788

