
 

ขอเชิญร่วมประกวดผลงานวิจัยในงาน “การประชุมวิชาการสุราระดับชาติ ครั้งท่ี 12” 

เรื่อง “ภัยแอลกอฮอล์: ความเสมอภาค และการเปลี่ยนแปลงในสังคมปัจจุบัน” 

ณ ศูนย์จัดประชุมคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 

ระหว่างวันที่ 19-20 ตุลาคม พ.ศ. 2565 

เงื่อนไขการส่งประกวดผลงานวิจัย  

 ผลงานวิจัยที่น าเสนอต้องด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว และมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ในด้าน ดังต่อไปนี้  
o การน าเสนอประเภท Oral presentation (36 เรื่อง)  

 ประเด็นผลกระทบเชิงสังคม  
 ประเด็นโฆษณา การตลาด ส่งเสริมการขาย และการให้ทุนอุปถัมภ์  
 ประเด็นผลกระทบเชิงสุขภาพและการบ าบัดรักษา  
 ประเด็นพฤติกรรมการดื่ม การขับขี่หลังดื่ม และค่านิยมเพ่ือลดการดื่ม  
 ประเด็นมาตรการควบคุมการเข้าถึงทางกายภาพและราคา  
 ประเด็นการพัฒนาระบบสนับสนุนและบริหารจัดการที่ดี  

o ประเภท Poster presentation (20 เรื่อง) (ไม่จ ากัดประเด็น) แต่ต้องเกี่ยวข้องกับการ
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
 

 รางวัลการน าเสนอผลงาน  

การน าประเภท 
 

น าเสนอดีเด่น Popular vote 

ประเภท Oral presentation  จ านวน 6 รางวัล ๆ ละ 10,000 บาท  - 
ประเภท Poster presentation  จ านวน 2 รางวัล ๆ ละ 5,000 บาท  จ านวน 1 รางวัล ๆ ละ 5,000 บาท  

 
 งานวิจัยที่น าเสนอต้องไม่เก่ียวข้องหรือได้รับทุนสนับสนุนจากผู้ประกอบการหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ

อุตสาหกรรมสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอออล์   
 ผู้ได้รับการสนับสนุนจะต้องจัดท าเอกสาร และหลักเกณฑ์ค่าใช้จ่ายตามที่ ศวส. ก าหนด  

o สนับสนุนค่าเดินทาง และค่าที่พัก 
o ประกาศนียบัตรจากศูนย์วิจัยปัญหาสุรา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

 สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัคร โลโก้ และเอกสารค าชี้แจงได้ที่ https://cas.or.th/?p=9617 
และโทรติดต่อสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ 083-5775533 

 สมัครและส่งบทคัดย่อได้ทาง Google Form โดยแนบทั้งไฟล์ Word และ PDF 
o Oral presentation : https://forms.gle/ZDeCyaAKDTN7VQPx5 



 

o Poster presentation : https://forms.gle/2in3cfrVGxThra5A9 
 หมดเขตรับสมัครและส่งบทคัดย่อ วันที่ 25 กันยายน 2565 เวลา 23.59 น.  
 ประกาศผลงานวิจัยที่ผ่านการคัดเลือก วันที่ 30 กันยายน 2565 โดยจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์

ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา https://cas.or.th/?p=9600 
 การพิจารณาตัดสินรางวัลในการน าเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการสุราระดับชาติครั้งที่ 12 ใน 

วันที่ 20 ตุลาคม 2565 ค าตัดสินของคณะกรรมการพิจารณาผลงานและเอกสารถือเป็นที่สิ้นสุด  

 

หมายเหตุ การพิจารณาผลงานวิจัยและบทคัดย่อ อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการฝ่ายวิชาการศูนย์วิจัย
ปัญหาสุราและผู้ทรงคุณวุฒิ    
 

 

สมัครและส่งผลงานเข้าร่วมประกวด 

     
Oral presentation          Poster presentation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://forms.gle/2in3cfrVGxThra5A9


 

ค าแนะน าในการน าเสนอข้อมูลวิจัย 

ค าแนะน าในการเขียนบทคัดย่อ  

1. บทคัดย่อเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ไม่เกิน 400 ค า โดยใช้ TH SarabunPSK ขนาด 14 และไม่
เว้นบรรทัด (ถ้าเป็นค าเฉพาะภาษาอังกฤษสามารถใช้ค าภาษาอังกฤษส าหรับค านั้นได้)  

2. ระยะขอบกระดาษ A4 ด้านบน ล่าง ซ้าย และขวา เท่ากับ 2.5 เซนติเมตร  
3. ล าดับในบทคัดย่อ  

a. ชื่อเรื่อง  
b. ชื่อผู้ร่วมวิจัย/ ชื่อผู้ร่วมด าเนินงาน 
c. สถานที่ท างาน (ในกรณีผู้วิจัยมาจากหลายหน่วยงาน ให้ก ากับตัวเลข 1, 2, 3 เป็นตัวยกไว้

ท้ายนามสกุลของผู้นั้น)  
d. เนื้อความบทคัดย่อ (ไม่เกิน 400 ค า)  

ค าแนะน าในการน าเสนอผลงานวิจัย/วิชาการ : Oral Presentation  

1. เตรียมสไลด์ power point ไม่ควรเกิน 10 สไลด์ โดยส่งภายในวันที่  14 ตุลาคม 2565 ส่ง 
Electronic file ทาง E-mail: sukanyass.cas@gmail.com 

2. เวลาในการน าเสนอ 10 นาที เวลาซักถาม 10 นาที ในวันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2565  

ค าแนะน าในการน าเสนอผลงานวิจัย/วิชาการ : Poster Presentation  

1. Poster เป็นแบบแนวตั้ง หนึ่งหน้า ขนาด กว้าง 80 ซม. ยาว 200 ซม. (รวมเนื้อหาบทความ กราฟ 
และรูปภาพ) ขนาดตัวอักษรต้องมีความสูงไม่ต่ ากว่า 1.5 ซม. หรือสามารถอ่านได้ในระยะห่างจาก
โปสเตอร์ 1.5 เมตร 

2. ภาษาท่ีใช้ในการเตรียม จะต้องเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษเท่านั้น  
3. รายละเอียดใน Poster (ข้อความที่อยู่ในโปสเตอร์ควรมีรายละเอียดมากกว่าในบทคัดย่อ และไม่ควร

น าบทคัดย่อมาขยายขนาด)  
a. ชื่อเรื่องภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)  
b. ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย  
c. หน่วยงาน  
d. หลักการและเหตุผล  
e. วัตถุประสงค์  
f. วิธีการวิจัย/ วิธีการด าเนินงาน 
g. ผลการวิจัย/ ผลการด าเนินงาน 
h. บทสรุป 
i. ข้อเสนอแนะ 
j. แหล่งทุนสนับสุนน  
k. รายการอ้างอิงโดยเลือกเฉพาะการอ้างอิงที่ปรากฏในโพสเตอร์เท่านั้น  



 

4. ระบุโลโก้ ศวส., คณะแพทยศาสตร์ มอ. และ สสส. “การประชุมวิชาการสุราระดับชาติ ครั้งที่ 12” 
ตรงมุมบนด้านซ้ายของโปสเตอร์ ตามตัวอย่างด้านล่าง 
 

 

 

 

 

 
5. สนับสนุนค่าจัดท าโพสเตอร์ 1,500 บาท/โปสเตอร์ 
6. ส่ง Electronic file ในรูปแบบ PDF ก่อนพิมพ์ ภายในวันที่  10 ตุลาคม 2565 ทาง E-mail: 

chadaboon.c@gmail.com 

งานประชุมวิชาการสรุาระดับชาต ิครั้งท่ี 12 

ช่ือเรื่อง และเนื้อหาโปสเตอร ์

- ด้านบน - 


