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การน าเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 16 พ.ศ. 2566 
ระหว่าง เดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2566 

ณ โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร 
ภายใต้หัวข้อ “เมือง พลเมือง : อัจฉริยะ Smart City Smart Citizen” 

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

หัวข้อในการน าเสนอผลงานวิชาการ 
 “ผลงานวิชาการ วิจัย และนวัตกรรมเพื่อการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมให้เกิด Smart City 
Smart Citizen แก่ประชาชนทุกกลุ่มวัย” 
 
รูปแบบการน าเสนอผลงาน 

1. ระดับชาติ : น าเสนอผลงานเป็นภาษาไทย 

 การน าเสนอผลงานด้วยวาจา (Oral Presentation) 
i. ประเภทการวิจัยและพัฒนา (Research & Development) 
ii. ประเภทนวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ (Innovation) 

 การน าเสนอด้วยบอร์ดวิชาการ (Poster Presentation)  
i. ประเภทการวิจัยและพัฒนา (Research & Development) 

 
2. ระดับนานาชาติ : น าเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษ  

 การน าเสนอผลงานด้วยวาจา (Oral Presentation) 
i. ประเภทการวิจัยและพัฒนา (Research & Development) 
ii. ประเภทนวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ (Innovation) 

 การน าเสนอด้วยบอร์ดวิชาการ (Poster Presentation)  
i. ประเภทการวิจัยและพัฒนา (Research & Development) 
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แนวทางการน าเสนอผลงานวิชาการ 
การประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 16 พ.ศ. 2566 

ระหว่าง เดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2566 
ณ โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร 

*********************** 
1. ข้ันตอนการส่งผลงานวิชาการ 

การส่งผลงานวิชาการแบ่งออกเป็น  
1.1 การวิจัยและพัฒนา (Research & Development) แบ่งการน าเสนอออกเป็น 

1.1.1 การน าเสนอผลงานวิชาการด้วยวาจา (Oral Presentation) 
1.1.2 การน าเสนอผลงานวิชาการด้วยโปสเตอร์ (Poster Presentation) 

1.2 นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ (Innovation) 
ด าเนินการคัดเลือก โดยคณะกรรมการคัดเลือกผลงานวิชาการ มีข้ันตอนการด าเนินงาน ดังนี้  

1. ประกาศรับสมัครผลงานวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 
ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ http://oec.anamai.moph.go.th/  
(ไม่รับทางอีเมล์หรือทางไปรษณีย์) 

ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 

2. ด าเนินการคัดเลือกผลงานวิชาการที่ส่งเข้ามาร่วมน าเสนอผลงานวิชาการ ภายในเดือนมีนาคม 2566 
3. ประกาศผลงานวิชาการที่ผ่านคัดเลือกเข้าร่วมน าเสนอผลงานวิชาการ  
ผ่านทางเว็บไซต์ http://oec.anamai.moph.go.th/ 

ภายในต้นเดือนเมษายน 2566 

4. ผลงานวิชาการที่ผ่านการคัดเลือก  
เข้าร่วมประกวดน าเสนอผลงานในรูปแบบ E-Poster ผ่านระบบ Online 

ภายในปลายเดือนเมษายน 2566 

5. ผลงานวิชาการประเภท Oral Presentation และผลงานนวัตกรรม/
สิ่งประดิษฐ์ที่ผ่านการคัดเลือก เข้าร่วมประกวดน าเสนอผลงานในวันประชุม
วิชาการฯ ครั้งที่ 16 โดยเจ้าของผลงานวิชาการตอบรับเข้าร่วมน าเสนอ
ผลงานวิชาการ 

ภายในเดือนพฤษภาคม 2566 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. รายละเอียด... 
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2. รายละเอียดของผลงานวิชาการที่ส่งเข้าร่วมน าเสนอ 
 กรอกใบสมัครการน าเสนอผลงานที่เว็บไซต์ http://oec.anamai.moph.go.th/ ตามหัวข้อที่ก าหนดให้ พร้อมแนบ
ไฟล์เนื้อหา ในรูปแบบ Microsoft Word ความยาวไม่เกิน 3 หน้ากระดาษ ขนาด A4 ระยะห่างขอบกระดาษด้านบนและ
ด้านซ้าย 1.5 นิ้ว ด้านล่างและด้านขวา 1 นิ้ว โดยมรีายละเอียด ดังนี้ 

2.1 กรณีผลงานวิจัยและพัฒนา 
2.1.1 ไฟล์บทคัดย่อ (Abstract)  มีความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 
2.1.2 ไฟล์เนื้อหาโดยย่อ ประกอบด้วย 

 ชื่อเรื่อง ใช้ขนาดอักษร 18 Point Bold (ตัวเข้ม) โปรดระบุชื่อเรื่องทั้ง 2 ภาษา คือ ชื่อเรื่อง
ภาษาไทยและชื่อเรื่องภาษาอังกฤษใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ ่

 ชื่อคณะวิจัย ขึ้นบรรทัดใหม่ใช้ขนาด 14 Point Bold ไม่ใส่ค าน าหน้าชื่อและต าแหน่ง ขีดเส้นใต้
ชื่อผู้น าเสนอผลงานหากคณะจัดท ามาจากหลายหน่วยงาน ใช้ตัวเลขเป็นตัวยก (superscript) ก ากับ 

 สถานที่ท างานและที่อยู่ ขึ้นบรรทัดใหม่ ใช้ขนาดอักษร 14 point หากมีหน่วยงานร่วมท าวิจัย
หลายหน่วยงาน ใช้ตัวเลขเป็นตัวยก (superscript) ก ากับชื่อหน่วยงานด้วย 

 เนื้อเรื่อง ขึ้นบรรทัดใหม่ เว้นระยะ 1 บรรทัด ใช้ขนาดอักษร 16 point พิมพ์ไม่เว้นบรรทัด  
โดยเนื้อเรื่องประกอบด้วย หลักการและเหตุผล, วัตถุประสงค์, วิธีการศึกษา, ผลการศึกษา, ประโยชน์ที่คาดจะได้รับ, 
ข้อเสนอแนะ และค าส าคัญ 

 มีความยาวไม่เกิน 3 หน้ากระดาษ A4  
2.2 กรณีผลงานนวัตกรรม 

2.2.1 ไฟลบ์ทคัดย่อผลงานนวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์  
2.2.2 ไฟล์เนื้อหาโดยย่อ ประกอบด้วย 

 ชื่อเรื่อง ใช้ขนาดอักษร 18 Point Bold (ตัวเข้ม) โปรดระบุชื่อเรื่องทั้ง 2 ภาษา คือ ชื่อเรื่อง
ภาษาไทยและชื่อเรื่องภาษาอังกฤษใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ ่

 รายชื่อผู้จัดท าผลงาน พร้อมระบุหน่วยงาน ขึ้นบรรทัดใหม่ใช้ขนาด 14 Point Bold ไม่ใส่ค า
น าหน้าชื่อและต าแหน่ง ขีดเส้นใต้ชื่อผู้น าเสนอผลงาน หากคณะจัดท ามาจากหลายหน่วยงาน ใช้ตัวเลขเป็นตัวยก 
(superscript) ก ากับ 

 เนื้อเรื่อง ขึ้นบรรทัดใหม่ เว้นระยะ 1 บรรทัด ใช้ขนาดอักษร 16 point พิมพ์ไม่เว้นบรรทัด 
ประกอบด้วย หลักการและเหตุผล, วัตถุประสงค์, ขั้นตอนการด าเนินงาน, การทดลองประสิทธิภาพนวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์, 
ประโยชน์/การน าไปใช้ และรูปภาพประกอบ 

 มีความยาวไม่เกิน 3 หน้ากระดาษ A4 

http://oec.anamai.moph.go.th/
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แบบฟอร์มเนื้อหาโดยย่อในการส่งผลงานวิจัยและพัฒนา 
ประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 16 พ.ศ. 2566 

ระหว่าง เดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2566 
ณ โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร 

 
ชื่อเรื่อง อักษร 18 Point ตัวเข้ม 

  เบญจมาพร เมืองหนองหว้า (ขนาดอักษร 14 Point) 
ธันญาภรณ์ พิบูลย์พล (ขนาดอักษร 14 Point) 

ส านักคณะกรรมการผู้ทรงคณุวุฒิ 

หลักการและเหตุผล............................................................................................................................. ......................... 
............................................................................................................................. ........................................................ 
วัตถุประสงค์.............................................................. ...................................................................................................  
............................................................................................................................. ........................................................ 
วิธีการศึกษาและระยะเวลาในการศึกษา.......................................................................................................... ............. 
............................................................................. ........................................................................................................  
ผลการศึกษา............................................................................................................................. .................................... 
............................................................................................................................. ........................................................ 
ข้อเสนอแนะ.................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ........................................................ 
ประโยชน์ที่คาดจะได้รับ............................................................................................................................. .................. 
.......................................................................................................................................................................... ........... 
ค าส าคัญ(keyword) ............................................................................................................................. ....................... 
........................................................................................................... .......................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ 

1. ใบอนุมัตริับรองจริยธรรมการวิจัย (EC) กรุณาแนบหลักฐานในขั้นตอนการสมัคร (ถ้ามี) 
2. ใช้ขนาดอักษร 16 point พิมพ์ไม่เว้นบรรทัด  
3. มีความยาวไม่เกิน 3 หน้ากระดาษ A4   
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แบบฟอร์มเนื้อหาโดยย่อในการส่งผลงานนวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ 
การประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 16 พ.ศ. 2566 

ระหว่าง เดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2566 
ณ โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร 

 

ชื่อเรื่อง อักษร 18 Point ตัวเข้ม 

  เบญจมาพร เมืองหนองหว้า (ขนาดอักษร 14 Point) 
ธันญาภรณ์ พิบูลย์พล (ขนาดอักษร 14 Point) 

ส านักคณะกรรมการผู้ทรงคณุวุฒิ 

หลักการและเหตุผล............................................................................................................................. ......................... 
......................................................................................................... ............................................................................ 
วัตถุประสงค์............................................................................................................................. .................................... 
.................................................................................................................................. ................................................... 
ขั้นตอนการด าเนินงาน............................................................................................................................. ...................... 
............................................................................................................ ......................................................................... 
การทดลองประสิทธภิาพนวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์................................................................................. ............................. 
............................................................................................................................................................ ......................... 
ประโยชน์/การน าไปใช้................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................. ........................................................ 
รูปภาพประกอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ 

1. ใบอนุมัตริับรองจริยธรรมการวิจัย (EC) กรุณาแนบหลักฐานในขั้นตอนการสมัคร (ถ้ามี) 
2. ใช้ขนาดอักษร 16 point พิมพ์ไม่เว้นบรรทัด  
3. มีความยาวไม่เกิน 3 หน้ากระดาษ A4  


