
ตามข้อบงัคบัสภาวชิาชพีวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยว่ีาด้วยการประกอบ

วิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม สาขาการวิเคราะห์ผลกระทบ                          

สิ่งแวดล้อมและการควบคุมมลพิษ พ.ศ. 2557 ก�าหนด ให้ผู้ที่ท�างานด้านการ

วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านวิทยาศาสตร์และการควบคุมมลพิษ ซึ่งมี                      

สาขาย่อย 6 สาขา ได้แก่ การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านวิทยาศาสตร์ 

การควบคุมมลพิษทางน�้า การควบคุมมลพิษทางอากาศ การควบคุมมลพิษ                    

ทางเสียงและการสั่นสะเทือน การควบคุมของเสียอันตราย การควบคุม                            

ด้านขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล ต้องได้รับอนุญาตท�างานจากสภาวิชาชีพ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงจะสามารถปฏิบัติงานได้

โดยก�าหนดให้ผู้ที่สามารถยื่นขอรับใบอนุญาตต้องผ่านการสอบ                                

เพ่ือวดัความรู ้ซึง่คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา 

ได้รบัอนมุตัใิห้เป็นหน่วยจัดสอบให้กบัผูท้ีจ่ะขอใบอนญุาตในการท�างานทัง้  6 ด้าน 

ข้างต้น

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
(ได้รับอนุมัติให้เป็นหน่วยจัดสอบเพียงแห่งเดียวจากสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

www.sc.sci.ssru.ac.th

การสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม

ผู้ที่มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียน

เพื่อประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม

ต้องสอบผ่านการประเมินความรู้จากหน่วยงานที่สภาวิชาชีพรับรองและ 

1. ส�าหรบัด้านการวเิคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม ประเภทผู้เชีย่วชาญ

1.1 ส�าเร็จการศกึษาไม่ต�า่กว่าระดบัปริญญาตรทีางด้านวทิยาศาสตร์

และศึกษาในด้านการวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม                           

ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต หรือ

1.2 ส�าเร็จการศกึษาไม่ต�า่กว่าระดบัปริญญาตรทีางด้านวทิยาศาสตร์

และผ่านการฝึกอบรมด้านการวเิคราะห์ผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อม

จากหน่วยงานที่สภาวิชาชีพรับรอง

2. ส�าหรับด้านการควบคุมมลพิษ

2.1 ส�าเร็จการศกึษาไม่ต�า่กว่าระดบัปริญญาตรทีางด้านวทิยาศาสตร์

และศึกษาในด้านการควบคุมมลพิษทีส่อบ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 

(2 รายวิชา) หรือ

2.2 ส�าเร็จการศกึษาไม่ต�า่กว่าระดบัปริญญาตรทีางด้านวทิยาศาสตร์

และผ่านการฝึกอบรมด้านการควบคุมมลพิษที่สอบจาก                           

หน่วยงานที่สภาวิชาชีพรับรอง

สอบถามข้อมูลการจัดสอบ ได้ที่ exam.sc@ssru.ac.th

 รศ.ศิวพันธุ์ ชูอินทร์  โทร.  02-1601209,   

   02-1601143-44 ต่อ 57

  โทรศัพท์มือถือ 080-5050-600

  e-mail : c.sivapan@gmail.com  

 อ.ดร.พรรณทิพย์ กาหย ี โทร.  02-1601209 

  โทรศัพท์มือถือ 089-7767-030

  e-mail : pantip.kayee@gmail.com



รายละเอียดอื่นๆ 
1. จัดสอบในวันอาทิตย์
2. สมัครสอบออนไลน์ได้ที่ http://www.sc.sci.ssru.ac.th
3. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบ และห้องสอบก่อนวันสอบ 7 วัน ที่ http://www.sc.sci.ssru.ac.th
4. ประกาศผลการสอบหลังจากวันสอบ 15 วัน ที่ http://www.sc.sci.ssru.ac.th
5. ในแต่ละด้านหากมีผู้สมัครสอบน้อยกว่า 150 คน จะยกเลิกการสอบในครัง้นัน้ และจะเลื่อนการสอบไปในครัง้ถัดไป 
 โดยผู้สมัครสอบไม่ต้องท�าการสมัครใหม่
6. ค่าลงทะเบียนในการสอบด้านละ 1,500 บาท โดยช�าระค่าลงทะเบียนผ่านบัญชีธนาคารกรุงเทพ (ออมทรัพย์) 
 สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่บัญชี 074-7-47330-4 ช่ือบัญชี นายอาณัติ ต๊ะปินตา และ นายศิวพันธุ์ ชูอินทร์ 
 และ นางสุริยาภา โสภณวสุ ภายในวันสุดท้ายของวันสมัครสอบ และน�าส่งใบโอนเงิน (Pay in) (ถ่ายรูปหรือสแกน) 
 มายังหน่วยจัดสอบผ่านทาง e-mail : exam.sc@ssru.ac.th 
7. ในกรณีที่ผู้สมัครสอบขาดคุณสมบัติตามประกาศของสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จะไม่มีการคืนค่าสมัครสอบ 
 รายละเอียดต่างๆ ประกาศ ใน website ของศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 http://www.sc.sci.ssru.ac.th 

สถานที่จัดสอบ :  อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ (อาคาร 26) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร

ด้าน/สาขา
ครัง้ที่ 1 /2559 ครัง้ที่ 1 /2560 ครัง้ที่ 2/2560 ครัง้ที่ 3/2560 ครัง้ที่ 4/2560

วันรับสมัคร วัน/เวลาสอบ วันรับสมัคร วัน/เวลาสอบ วันรับสมัคร วัน/เวลาสอบ วันรับสมัคร วัน/เวลาสอบ วันรับสมัคร วัน/เวลาสอบ

การวเิคราะหผ์ลกระทบสิ่งแวดลอ้ม
ด้านวิทยาศาสตร์

1 ต.ค. - 
30 พ.ย. 59

18 ธ.ค. 59
9.00 - 12.00 

ไม่มีการจัดสอบ
ในครัง้นี ้ 20 มี.ค. - 

20 พ.ค. 60

11 มิ.ย. 60
9.00 - 12.00 

20 พ.ค. - 
20 ก.ค. 60

20 ส.ค. 60
9.00 - 12.00

20 ส.ค. - 
20 ต.ค. 60

12 พ.ย. 60
9.00 - 12.00

ผู้ควบคุมมลพิษทางน�้า

ไม่มีการจัดสอบ
ในครัง้นี ้

11 มิ.ย. 60
13.00 - 16.00

20 ส.ค. 60
13.00 - 16.00

12 พ.ย. 60
13.00 - 16.00

ผู้ควบคุมมลพิษทางอากาศ 18 มิ.ย. 60
9.00 - 12.00

27 ส.ค. 60
9.00 - 12.00

19 พ.ย. 60
9.00 - 12.00

ผู้ควบคุมของเสียอันตราย 25 มิ.ย. 60
9.00 - 12.00

27 ส.ค. 60
13.00 - 16.00

19 พ.ย. 60
13.00 - 16.00

ผู้ควบคุมมลพิษเสียง
และความสัน่สะเทือน

20 มี.ค. - 
20 พ.ค. 60

19 มี.ค. 60
09.00 - 12.00 ไม่มีการจัดสอบ

ในครัง้นี ้

3 ก.ย. 60
09.00 - 12.00

26 พ.ย. 60
09.00 - 12.00

ผูค้วบคมุขยะมูลฝอยและสิ่งปฏกิลู 19 มี.ค. 60
13.00 - 16.00

3 ก.ย. 60
13.00 - 16.00

26 พ.ย. 60
13.00 - 16.00

ก�าหนดการจัดสอบในปี 2559 - 2560


