การลงทะเบียนล่วงหน้า
ผู้ที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมวิชาการ หรือต้องการนําเสนอบทความ
โปรดกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์ม แล้วส่งมายัง สวสท. ทางโทรสาร
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รูปแบบการส่งบทคัดย่อ
ผู้สนใจเสนอบทความสามารถส่งบทคัดย่อภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ
แบบยาว (Extended abstract) ความยาวไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4
จัดเป็น 2 คอลัมน์ บทคัดย่อประกอบด้วย ชื่อเรื่อง บทนํา วัตถุประสงค์
แผนการวิจัย ผลการวิจัยและวิจารณ์ สรุปผล ตามรูปแบบที่กํา หนด
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.eeat.or.th

กําหนดเวลา
มกราคม 2558

27 กุมภาพันธ์ 2558 วันสุดท้ายของการส่งบทคัดย่อทางไปรษณีย์
หรือทาง E-mail: confer@eeat.or.th

ลักษณะการทํางาน
 ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
 นักวิชาการ/มหาวิทยาลัย
 บริษัทเอกชน/บริษัทที่ปรึกษา  นักศึกษา
 อื่นๆ

31 มีนาคม 2558

แจ้งผลการพิจารณาบทคัดย่อ

20 เมษายน 2558

วันสุดท้ายของการส่งบทความฉบับสมบูรณ์
พร้อมลงทะเบียนวิทยากร

บทความตีพิมพ์

ความประสงค์
 เข้าร่วมประชุมวิชาการ
 เข้าร่วมประชุมวิชาการ และนําเสนอบทความในรูปแบบ
 Oral Presentation  Poster Presentation
ด้าน
ชื่อเรื่องภาษาไทย
ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ
หมายเหตุ

เผยแพร่ประกาศครั้งที่ 1

บทความฉบับสมบูรณ์ทุกเรื่องต้องมีบทคัดย่อ
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

บทความที่ได้รับการพิจารณาให้นําเสนอ จะถูกนําไปพิจารณา
โดยผู้ทรงคุณวุฒิ (peer review) เพื่อคัดเลือกตีพิมพ์ใน
Thai Environmental Engineering Journal (TEEJ) โดยบทความ
ดังกล่าว เอกสารอ้างอิงจะต้องเขียนเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น

ติดต่อสอบถาม
สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย (สวสท.)

122/4 ซ.เรวดี ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 0-2617-1530-1 โทรสาร 0-2279-9720
E-mail : confer@eeat.or.th Website : www.eeat.or.th

27-29 พฤษภาคม 2558
โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว เชียงใหม่

การประชุมวิชาการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 14

หลักการและเหตุผล
สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย (สวสท.) ได้ก่อตั้ง
ขึ้นในปี พ.ศ. 2527 กิจกรรมหนึ่งของ สวสท. คือการเผยแพร่ความรู้
ทางด้านวิชาการ ในรูปแบบการจัดสัมมนา ประชุมวิชาการประจําปี
ฝึกอบรม นิทรรศการ และทัศนศึกษา โดยมีการจัดประชุมวิชาการ
ประจําปี ในกรุงเทพฯ อย่างสม่ําเสมอ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 เป็นต้นมา
ในขณะที่ปัญหาสิ่งแวดล้อมของประเทศมีการขยายขอบเขต และทวี
ความรุ น แรงมากยิ่ ง ขึ้ น ซึ่ ง การจั ด การมิ ใ ช้ เ ฉพาะด้ า นเทคนิ ค เชิ ง
วิศวกรรมและวิทยาศาสตร์ในรูปการบําบัดปลายท่อ แต่ยังครอบคลุม
ถึงการป้องกันมลพิษ นอกจากนี้ยังรวมถึงการจัดการสิ่งแวดล้อมเชิง
สั ง คม องค์ ก ร และกฎหมายจึ ง กล่ า วได้ ว่ า การจั ด การสิ่ ง แวดล้ อ ม
ครอบคลุมสหสาขาวิชาการ ดังนั้น เพื่อให้การเผยแพร่วิชาการด้าน
สิ่ ง แวดล้ อ มเป็ น ไปโดยกว้ า งขวาง สวสท. จึ ง ได้ จั ด “การประชุ ม
วิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ” ขึ้นปีละครั้ง โดยหมุนเวียนกันไปทั้ง
ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้
จากนักวิชาการ นักวิจัย และผู้มีประสบการณ์จริงในภาคสนาม โดย
การนําผลงานวิจัย การปฏิบัติงาน ข้อคิดเห็น และทัศนวิจารณ์ต่างๆ
ทางด้ านสิ่ง แวดล้ อ ม นํ า เสนอในที่ ประชุ มวิ ช าการเพื่อ นํา ไปสู่ก าร
เผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านสิ่งแวดล้อม อันจะยังประโยชน์ในการ
แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมของประเทศต่อไป
การจัดประชุมวิชาการครั้งที่ 14 ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับเป็นเจ้าภาพร่วมกับ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี กระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงพลังงาน โดย
รู ป แบบการประชุ ม วิ ช าการประกอบด้ ว ย การบรรยายนํ า โดย
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐและเอกชน การอภิปรายกลุ่มการ
นําเสนอบทความโดยการบรรยาย ซึ่งจะจัดในห้องคู่ขนาน รวมทั้งการ
นําเสนอในแบบโปสเตอร์ กําหนดการประชุมวันที่ 27-29 พฤษภาคม
2558 ณ โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่

อัตราค่าลงทะเบียน

เนื้อหาการประชุม
การจัดการทรัพยากรน้ํา
การปรับปรุงคุณภาพน้ํา
การบําบัดน้ําเสีย
การจัดการขยะมูลฝอย
การควบคุมมลพิษทางอากาศและเสียง
การจัดการและฟื้นฟูพื้นที่ปนเปื้อนของเสียอันตราย
การบริหารและการจัดการสิ่งแวดล้อม
พลังงานและสิ่งแวดล้อม
การป้องกันมลพิษ
CSR เพื่อธุรกิจและสิ่งแวดล้อม
การจัดการภัยพิบัติ
วิศวกรรมชายฝั่งทะเล

ทัศนศึกษา (29 พฤษภาคม 2558)
สถานที่ฝัง กลบขยะ ระบบรวบรวมก๊าซชีว ภาพจากหลุมฝัง กลบและ
การบําบัดน้ําชะขยะมาใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าขายให้กับการไฟฟ้า
บริษัท ท่าเชียงทอง จํากัด อ.ฮอด จ.เชียงใหม่

ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ
นั ก วิ ช าการ นั ก วิ จั ย วิ ศ วกร นั ก วิ ท ยาศาสตร์ นั ก เศรษฐศาสตร์
นั ก สั ง คมศาสตร์ อาจารย์ นั ก ศึ ก ษา ผู้ ป ระกอบการ วิ ศ วกร
ที่ปรึกษา ข้าราชการ องค์กรเอกชน และผู้สนใจทั่วไป

ชําระค่าลงทะเบียน
เช็คหรือเงินสดโดยนําฝากบัญชีออมทรัพย์ สั่งจ่ายในนาม
“สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย”
 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาคลองประปา เลขที่ 053-1-24040-3
 ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาซอยอารีย์สัมพันธ์ เลขที่ 056-2-32298-0
 ธนาณัติ ปณ.กระทรวงการคลัง 10411

ผู้นําเสนอผลงาน

ผู้เข้าร่วมประชุม

 สมาชิก สวสท. 3,000 บาท  สมาชิก สวสท. 3,000 บาท
 บุคคลทั่วไป/สมาชิก
หมดอายุ 3,500 บาท

 บุคคลทั่วไป/สมาชิก
หมดอายุ 3,500 บาท

 นักศึกษา 2,500 บาท*
ชําระค่าลงทะเบียน
 ชําระหลังวันที่ 15 พ.ค. 58
ภายในวันที่ 20 เม.ย. 58
3,500 บาท
หมายเหตุ
ค่าลงทะเบียนรวมถึงภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ซีดี และ proceeding
รวบรวมบทความฉบับสมบูรณ์ เครื่องดื่มระหว่างพัก อาหารกลางวัน
งานเลี้ยงต้อนรับ
 ค่าลงทะเบียนสําหรับผู้นําเสนอผลงานเป็นอัตราต่อหนึ่งบทความ
 ค่าลงทะเบียนสําหรับนักศึกษา ยังไม่รวมค่างานเลี้ยงต้อนรับ*
 ค่าลงทะเบียนของสมาคมไม่อยู่ในข่ายที่ต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย
ทั้งนี้ เป็นไปตามคําสั่งของกรมสรรพากรที่ ทป.4/2528
แก้ไขโดย ทป.101/2544
 ผู้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการที่ได้รับอนุญาตจากต้นสังกัดสามารถเข้าร่วม
ได้โดยไม่ถือเป็นวันลาและมีสิทธิเบิกค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ได้
ตามระเบียบของทางราชการ


