การลงทะเบียนล่วงหน้า

อัตราค่าลงทะเบียน

ผู้ที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมวิชาการ หรือต้องการนําเสนอบทความ
โปรดกรอกข้ อมู ล ตามแบบฟอร์ ม แล้ ว ส่ ง มายั ง สวสท. ทางโทรสาร
0-2279-9720 หรือทาง E-mail: confer@eeat.or.th

ผู้นําเสนอผลงาน

ชื่อ-นามสกุล
ตําแหน่ง
หน่วยงาน
ที่อยู่

เลขที่สมาชิก

 สมาชิก สวสท.

3,000 บาท

 บุคคลทั่วไป/สมาชิกหมดอายุ

3,500 บาท

ชําระค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 20 เม.ย. 60 เท่านั้น

ผู้เข้าร่วมประชุม
รหัสไปรษณีย์

โทรศัพท์
มือถือ
E-mail

การประชุ ม วิ ช าการ

โทรสาร

ความประสงค์
 เข้าร่วมประชุมวิชาการ
 เข้าร่วมประชุมวิชาการ และนําเสนอบทความในรูปแบบ
 Oral Presentation
 Poster Presentation
ด้าน
ชื่อเรื่องบทความ

 สมาชิก สวสท.

3,000 บาท

 บุคคลทั่วไป/สมาชิกหมดอายุ
 นักศึกษา

3,500 บาท
2,500 บาท

 ชําระหลังวันที่ 12 พ.ค. 60

3,500 บาท

หมายเหตุ
ค่าลงทะเบียนรวมถึงภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ซีดี และ proceeding
รวบรวมบทความฉบับสมบูรณ์ เครื่องดื่มระหว่างพัก อาหารกลางวัน
พร้อมงานเลี้ยงต้อนรับ
 ค่าลงทะเบียนสําหรับผู้นําเสนอผลงานเป็นอัตรา/1 ท่าน/1 บทความ
 ค่าลงทะเบียนของสมาคมไม่อยู่ในข่ายที่ต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย
ทั้งนี้ เป็นไปตามคําสั่งของกรมสรรพากรที่ ทป.4/2528
แก้ไขโดย ทป.101/2544
 ผู้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการที่ได้รับอนุญาตจากต้นสังกัดสามารถเข้าร่วม
ได้โดยไม่ถือเป็นวันลาและมีสิทธิเบิกค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ได้
ตามระเบียบของทางราชการ


ชําระค่าลงทะเบียน
 ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ

 นักวิชาการ/มหาวิทยาลัย

เช็คหรือเงินสดโดยนําฝากบัญชีออมทรัพย์ สั่งจ่ายในนาม
“สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย”
 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาคลองประปา เลขที่ 053-1-24040-3

 บริษัทเอกชน/บริษัทที่ปรึกษา
 อื่นๆ

 นักศึกษา

 ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาซอยอารีย์สัมพันธ์ เลขที่ 056-2-32298-0

ผู้เข้าร่วมประชุม

 ธนาณัติ ปณ.กระทรวงการคลัง 10411

17-18 พฤษภาคม 2560
โรงแรมเดอะ ทวิน ทาวเวอร์ รองเมือง กรุงเทพฯ
ได้รบ
ั การรับรองจากสภาวิศวกรให้มีจํานวน
หน่วยพัฒนา (PDU) 14 หน่วย

เนื้อหาการประชุม

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 และ
ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ซึ่งการจัดการมิใช้เฉพาะด้านเทคนิคเชิง
วิศวกรรมและวิทยาศาสตร์ในรูปการบําบัดปลายท่อ แต่ยังครอบคลุม
ถึงการป้องกันมลพิษ นอกจากนี้ยังรวมถึงการจัดการสิ่งแวดล้อมเชิง
สังคม องค์กร และกฎหมาย จึงกล่าวได้ว่าการจัดการสิ่งแวดล้อ 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
การจั ด ประชุ ม วิ ช าการครั้ ง ที่ 16 คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์
สถาบั นเทคโนโลยี พระจอมเกล้ าเจ้ าคุ ณทหารลาดกระบั ง รั บเป็ น
เจ้ า ภาพร่ ว มกั บ กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวง
พลั ง งาน กรมควบคุ ม มลพิ ษ และสํ า นั ก งานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยรูปแบบการประชุมวิชาการ
ประกอบด้วย การบรรยายนํา โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐและ
เอกชน การอภิปรายกลุ่มการนําเสนอบทความโดยการบรรยาย รวมทั้ง
การนํ าเสนอในแบบโปสเตอร์ โดยกํ าหนดการประชุ มวั นที่ 17-18
พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมเดอะ ทวิน ทาวเวอร์ รองเมือง กรุงเทพฯ






















การแพร่กระจายมลสาร
การปรับปรุงคุณภาพน้ําและการบําบัดน้ําเสีย
เทคโนโลยีและการจัดการขยะ
การควบคุมมลพิษทางอากาศและเสียง
การจัดการและฟื้นฟูพื้นที่ปนเปื้อนของเสียอันตราย
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและโลกร้อน
การจัดการสิ่งแวดล้อม การจัดการทรัพยากรน้ํา และคุณภาพน้ํา
การป้องกันมลพิษ เทคโนโลยีสะอาด และวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์
นโยบายสิ่งแวดล้อมและประเด็นที่เกี่ยวข้อง
นวัตกรรมสิ่งแวดล้อมเพื่อธุรกิจ
เทคโนโลยีขั้นสูงสําหรับสิ่งแวดล้อม (เซ็นเซอร์และการตรวจวัด
นาโนเทคโนโลยี เทคโนโลยีชีวภาพ ฯลฯ)
มลพิษและสารปนเปื้อนอุบัติใหม่ในสิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน
ป้องกันภัยพิบัติทางธรรมชาติ
การจัดการและการฟื้นฟูชายฝั่งทะเล
การฟื้นฟูสภาพที่ดิน
วัสดุและปฐพีสิ่งแวดล้อม
วิศวกรรมและการจัดการโยธา ก่อสร้าง และสิ่งแวดล้อม
การตรวจสอบและกฎหมายวิศวกรรม

ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ
นั ก วิ ช าการ นั ก วิ จั ย วิ ศ วกร นั ก วิ ท ยาศาสตร์ นั ก เศรษฐศาสตร์
นักสังคมศาสตร์ อาจารย์ นักศึกษา ผู้ประกอบการ วิศวกรที่ปรึกษา
ข้าราชการ องค์กรเอกชน และผู้สนใจทั่วไป

กําหนดเวลา
มกราคม 2560
1 มีนาคม 2560

เผยแพร่ประกาศครั้งที่ 1
วันสุดท้ายของการส่งบทคัดย่อแบบยาว
ทาง E-mail: confer@eeat.or.th
31 มีนาคม 2560 แจ้งผลการพิจารณาบทคัดย่อแบบขยาย
20 เมษายน 2560 วันสุดท้ายของการส่งบทคัดย่อปรับแก้และ
บทความฉบับสมบูรณ์ พร้อมลงทะเบียนวิทยากร
17-18 พฤษภาคม 2560 วันประชุมวิชาการ

รูปแบบการส่งบทคัดย่อ
ผู้สนใจเสนอบทความสามารถส่งบทคัดย่อภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ
แบบยาว (Extended abstract) ความยาวไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4
จัดเป็น 2 คอลัมน์ ประกอบด้วย ชื่อเรื่อง บทนํา วัตถุประสงค์ แผนการ
วิจัย ผลการวิจัยและวิจารณ์ สรุปผล ตามรูปแบบที่กําหนด สามารถ
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.eeat.or.th

บทความตีพิมพ์
บทความที่ ไ ด้ รั บ การประเมิ น ให้ นํ า เสนอโดยการบรรยาย (oral
presentation) จะพิ จ ารณาโดยผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ (peer review) เพื่ อ
คัดเลือกตีพิมพ์ในวารสาร Thai Environmental Engineering Journal
(TEEJ) ของ สวสท. โดยบทความดังกล่าว เอกสารอ้างอิงจะต้องเขียน
เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น

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

