
ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

420/1 ถนนราชวิถี เขตราชวิถี กรุงเทพฯ 10400 

 

โทรศัพท์/โทรสาร (02) 354 8540  http://phse.ph.mahidol.ac.th 

ผู้ประสานงาน: นายชนม์ปุญญ์ แย้มมา E-mail : chonnapoon.yae@mahidol.ac.th 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ 

หลักสูตร: การเดินระบบและการควบคุมดูแลระบบบ้าบัดน ้าเสีย 

หน่วยงานรับผิดชอบ: ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

วิทยากรหลัก: รองศาสตราจารย์ ดร.โสภา  ชินเวชกิจวานิชย์  มหาวิทยาลัยมหิดล 

วันที่จัดอบรม: วันที่ 24 – 25 มีนาคม 2563 

สถานที่จัดอบรม: โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส กรุงเทพมหานคร 

หัวข้อการอบรม 

-ความรู้พื้นฐานกระบวนการบ้าบัดน้้าเสีย 

-การเดินระบบและการควบคุมระบบบ้าบัดน้้าเสียทางกายภาพ เคมี ชีวภาพ 

-กระบวนการก้าจัดไนโตรเจนและฟอสฟอรัสทางชีวภาพ  

-การตรวจสอบคุณภาพน้้า และการรายงานผล 

กลุ่มเป้าหมาย: บุคลากรจากโรงงานอุตสาหกรรม โรงพยาบาล ห้างสรรพสินค้า อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย

ขนาดใหญ่ หมู่บ้านจัดสรร และกิจการอื่นๆ ที่จ้าเป็นต้องมีระบบบ้าบัดน้้าเสีย อาจารย์มหาวิทยาลัย และเจ้าหน้าที่

ภาครัฐ 

จ้านวนผู้เข้าอบรม: 40 คน 

ค่าใช้จ่ายในการอบรม: 4000 บาท (สี่พันบาทถ้วน) โดยค่าใช้จ่ายนี้ครอบคลุมเอกสารการอบรม อาหารกลางวันและ

อาหารว่างในช่วงเวลาจัดอบรม 

ประกาศนียบัตร: ผู้ผ่านการอบรมจะได้ประกาศนียบัตรจากคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
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หลักการและเหตุผล  
 การพัฒนาของประเทศท้าให้เกิดโครงการหรือกิจการต่างๆ หลากหลายประเภท มีการใช้ทรัพยากรน้้าและ
ก่อให้เกิดน้้าเสียที่จ้าเป็นต้องได้รับการบ้าบัดให้เป็นไปตามมาตรฐานน้้าทิ้งที่กฎหมายก้าหนด เพ่ือป้องกันและลด
ผลกระทบต่อแหล่งรับน้้าหรือสิ่งแวดล้อมภายนอก ทั้งนี้ กิจการโดยส่วนใหญ่ทั้งโรงงานอุตสาหกรรม โรงพยาบาล 
ห้างสรรพสินค้า อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัยขนาดใหญ่ หมู่บ้านจัดสรร และกิจการอ่ืนๆ ต่างก็มีกฎหมายที่
เกี่ยวข้องก้าหนดให้โครงการ/กิจการเหล่านี้ จ้าเป็นต้องมีระบบบ้าบัดน้้าเสียเพ่ือบ้าบัดน้้าเสียที่เกิดขึ้นให้มีคุณภาพตาม
เกณฑ์มาตรฐานน้้าทิ้งก่อนจะระบายทิ้งสู่สิ่งแวดล้อมภายนอก  อย่างไรก็ตาม บุคลากรที่ดูแลหรือเกี่ยวข้องกับการ
ควบคุมดูแลระบบบ้าบัดน้้าเสียเหล่านี้ ควรมีความรู้ความเข้าใจในหลักการของการบ้าบัดน้้าเสียอย่างแท้จริง เพ่ือให้
สามารถประยุกต์ใช้และปรับเปลี่ยนการเดินระบบเพ่ือรับมือความเปลี่ยนแปลงของน้้าเสียได้อย่างเหมาะสมกับระบบ
บ้าบัดน้้าเสียที่มีอยู่  
 ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญใน
สาขาวิชาการดังกล่าว จึงจัดท้าโครงการ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการนี้เพ่ือเป็นการเผยแพร่ความรู้แก่บุคลากรและ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการเดินระบบและการควบคุมดูแลระบบบ้าบัดน้้าเสียได้มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถ
น้าไปปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสมตามหลักวิชาการ  
 
วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้และทักษะการเดินระบบและการควบคุมดูแลระบบบ้าบัดน้้าเสียให้ถูกต้องตามหลัก
วิชาการ และสามารถประยุกต์ใช้เพื่อแก้ปัญหาในการเดินระบบได้ 

2. เพ่ือประชาสัมพันธ์ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ไปสู่สาธารณะ
    

ระยะเวลา   
วันที่ 24 – 25 มีนาคม 2563  (2 วัน)   
 

กลุ่มเป้าหมาย:  
บุคลากรจากโรงงานอุตสาหกรรม โรงพยาบาล ห้างสรรพสินค้า อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัยขนาดใหญ่ 

หมู่บ้านจัดสรร และกิจการอ่ืนๆ ที่จ้าเป็นต้องมีระบบบ้าบัดน้้าเสีย อาจารย์มหาวิทยาลัย และเจ้าหน้าที่ภาครัฐ  จ้านวน 
35 คน  
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หัวข้อการอบรมหลักสูตร: การเดินระบบและการควบคุมดูแลระบบบ้าบัดน ้าเสีย 

 

วันที ่24  มีนาคม  2563 

08.30 – 09.00 ลงทะเบียน 

09.00 – 09.15 เปิดการฝึกอบรม และชี้แจงรายละเอียดการอบรม 

09.15 – 12.00 ความรู้พื้นฐานกระบวนการบ้าบัดน้้าเสีย  

การเดินระบบและการควบคุมกระบวนการบ้าบัดน้้าเสียทางกายภาพ  

การเดินระบบและการควบคุมกระบวนการบ้าบัดน้้าเสียทางเคมี 

12.00 – 13.00 พักรับประทานอาหารเที่ยง 

13.00 – 16.00 การเดินระบบและการควบคุมกระบวนการบ้าบัดน้้าเสียทางชีวภาพ ประเภทใช้ออกซิเจน 

 

วันที ่ 25  มีนาคม  2563 

08.30 – 09.00 ลงทะเบียน 

09.00 – 12.00 การเดินระบบและการควบคุมกระบวนการบ้าบัดน้้าเสียทางชีวภาพ ประเภทไม่ใช้ออกซิเจน 

12.00 – 13.00 พักรับประทานอาหารเที่ยง 

13.00 – 16.00 กระบวนการก้าจัดไนโตรเจนและฟอสฟอรัสทางชีวภาพ 

  การตรวจสอบคุณภาพน้้า และการรายงานผล 

16.00 – 16.10 ปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ  

 

หมายเหตุ : อาหารว่างเสริฟเวลา 10.20 และ 14.30 น. 
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ใบสมัครเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเดนิระบบและการควบคุมดูแลระบบบ าบัดน า้เสีย” 

 

หน่วยงาน/บริษทั.....................................................................................................................................................  

รายช่ือผู้เข้ารับการอบรม (ค่าธรรมเนียมการอบรม 4,000 บาท/ท่าน)  

1) ชื่อ – สกุล........................................................... เบอร์โทรศัพท์................................ อีเมล์...............................  

2) ชื่อ – สกุล........................................................... เบอร์โทรศัพท์................................ อีเมล์...............................  

3) ชื่อ – สกุล........................................................... เบอร์โทรศัพท์................................ อีเมล์...............................  

ที่อยู่ส้าหรับออกใบเสร็จรับเงิน 

................................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................................ 

เลขประจ้าตัวผู้เสียภาษีอากร 13 หลัก ....................................................................................................................  

ผู้ประสานงาน ...........................................................เบอร์โทรศัพท์................................ อีเมล์...............................  

 

****************************************************** 

วิธีการช้าระเงิน : (กรุณาช้าระค่าลงทะเบียนก่อนการอบรมอย่างน้อย 10 วัน) 

 เงินสด 

 เช็คสั่งจ่าย ในนาม................................................................................................................................  

 โอนเงินเข้าบัญชี 

ชื่อบัญช ีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

เลขที่บัญช ี051-277-3181 ประเภทออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาโรงพยาบาลราชวิถี 

วิธีการส้ารองที่นั่ง : ช้าระเงินพร้อมกรอกใบสมัครให้ครบถ้วนแล้วส่งอีเมล์มาที่.......................................................  

(กรณียกเลิกก่อนการอบรม 15 วันขึ นไป คืนเงินทั งหมด) 


