
รายละเอียดการสมัคร 
  ดาวโหลดแบบฟอร์มใบสมัครและแบบฟอร์มบทคัดย่อ ได้ที ่www.trc.or.th/th/ 

 ส่งด้วย electronic file ทาง E-mail: trcresearch1@gmail.com หากไม่ได้รับการตอบกลับ ภายใน 7 วัน
โปรดส่งอีเมล์สอบถามอีกครั้งหนึ่ง หรือโทรติดต่อ นายรวมยศ จ้อยหล่อย ที่เบอร์โทร 089-2886738 

 ส่งใบสมัครและบทคัดย่อได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หมดเขตรับใบสมัครและบทคัดย่อ ภายในวันที ่29  กรกฎาคม พ.ศ. 2565  

 ผู้ได้รับคัดเลือกน าเสนองานวิจัยจะได้รับ  
  • ฟรีค่าเดินทางและค่าที่พัก (ผู้ได้รับคัดเลือกที่มภีูมิล าเนาอยู่กรุงเทพฯและปริมณฑลไม่ได้รับค่าท่ีพัก) 

• ประกาศนียบัตรจากศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  
  
เงินรางวัล Oral Presentation E-Poster Presentation 
รางวัลชนะเลิศ จ านวน 7000 บาท จ านวน 5000 บาท 
รางวัลรองชนะเลิศ จ านวน 5000 บาท จ านวน 3000 บาท 

 
 

หมายเหตุ  การพิจารณาผลงานวิชาการและวิจัยจากบทคัดย่อ อยู่ในดุลยพินิจของคณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการและ
เอกสาร ประกาศผลงานวิจัยที่ผ่านการคัดเลือก ภายใน 11 สิงหาคม  พ.ศ.2565 จะแจ้งให้ทราบ ทาง E-mail ผู้ส่งผลงาน
ประกวด และพิจารณาตัดสินชิงรางวัล ในวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ.2565 ค าตัดสินของคณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการและ
เอกสารถือเป็นที่สิ้นสุด 
 
เง่ือนไขการส่งประกวดผลงานวิจยั 

 ผลงานวิจัยที่น าเสนอต้องด าเนินการเสร็จสิ้นหรือตีพิมพ์แล้ว ภายในเดือน มกราคม 2563 ถึง เดือน มิถุนายน 2565 

 งานวิจัยที่น าเสนอ ต้องไม่เกี่ยวข้องหรือได้รับทุนสนับสนุนจากผู้ประกอบการหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยาสูบ 

 ผู้ส่งผลงานประกวดต้องผ่านการเรียน online course : EVALI and Health Impact   
(ตาม QR CODE นี้) 

 
 
 
 
 
 
 
 



ค าแนะน า 
ค าแนะน าในการเขียนบทคัดย่อ 
1. บทคัดย่อเป็นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ  ไม่เกิน 300  ค า โดยใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 14 และไม่เว้น

บรรทัด  (ถ้าเป็นค าเฉพาะอนุโลมให้ใช้ภาษาอังกฤษ ส าหรับค านั้นได้) 
2. ขนาดกระดาษที่ใช้พิมพ์บทคัดย่อต้องมีขนาด 8 x 11 นิ้ว หรือ  21 x 29.7 เซนติเมตร (กระดาษ A4) 
3. ระยะของขอบกระดาษด้านบน ล่าง ซ้าย และขวา เท่ากับ 2.5 เซนติเมตร 
4. ล าดับในบทคัดย่อ  

 ชื่อเรื่อง 

 ชื่อผู้ร่วมวิจัย (ในกรณีที่ผู้วิจัยมาจากหลายหน่วยงาน ให้ก ากับตัวเลข 1, 2, 3 เป็นตัวยกไว้ท้ายนามสกุลของผู้นั้น) 

 สถานที่ท างาน (ในกรณีท่ีผู้วิจัยมาจากหลายหน่วยงาน ให้ก ากับตัวเลข 1, 2, 3 เป็นตัวยกไว้หน้าชื่อของหน่วยงานนั้น) 

 เนื้อความบทคัดย่อ 

ค าแนะน าในการน าเสนอผลงานวิชาการและวิจัยด้วยวาจา (Oral Presentation) 
 เตรียมสไลด์ เพาเวอร์พอยท์ (power point) ไม่ควรเกิน 10 สไลด์ โดยส่งภายในวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2565 

(หลังจากที่ประกาศผลการคัดเลือกวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2565) 

 เวลาในการน าเสนอ 10 นาที เวลาซักถาม 2 นาท ีในวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ.2565 เวลา 12.00-13.15 น. 

 ส่ง electronic file ทาง E-mail: trcresearch1@gmail.com 
 

ค าแนะน าในการการเตรียมโปสเตอร ์(E-Poster  Presentation) 
คู่มือการเตรียม E-poster 

 Poster เป็นแบบแนวตั้ง หนึ่งหน้า 

 ภาษาท่ีใช้ในการเตรียม จะต้องเป็นภาษาไทยและอังกฤษเท่านั้น 

 สกุลของไฟล์ที่ใช้บันทึกต้องเป็น PDF 

 ขนาดของ E-poster เป็น 1920 height x 1080 width pixel หรือ 121 เซนติเมตร x 68.5 เซนติเมตร ตามแนวตั้ง 

 ขนาดของฟอร์นแนะน าคือควรมากกว่า 16 ขึ้นไป 

 หากต้องการเพ่ิมเสียงหรือแปะวีดีโอแนะน าก่อนดู poster กรุณาเตรียมข้อมูล 

 Poster File format: .jpg / pdf only  

 Video formats: .mp4, .mpg, .avi 

 Max. file size: 50 MB 

 Max. number: 2 video 

mailto:trcresearch1@gmail.com


 Sound: supported 
 

 E-Poster ควรประกอบด้วยหัวข้อ ดังต่อไปนี้  
• ชื่อเรื่อง   
• ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย 
• หน่วยงาน 
• หลักการและเหตุผล  
• วัตถุประสงค์  
• วิธีการวิจัย  
• ผลการวิจัย  
• บทสรุป  
• แหล่งทุนสนับสนุน 
• รายการอ้างอิง โดยเลือกเฉพาะการอ้างอิงที่ปรากฏในโปสเตอร์เท่านั้น  
**ข้อความที่อยู่ใน E-Poster ควรมีรายละเอียดมากกว่าในบทคัดย่อ (ไม่ควรน าบทคัดย่อมาขยายขนาด) 

ส่งไฟล์ E-Poster ที่จะน าเสนอ ทาง E-mail: trcresearch1@gmail.com โดยส่งภายในวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 


