โครงการประชุ มวิชาการ “อนามัยสิ่ งแวดล้ อมแห่ งชาติ ครั้งที่ ๖” เรื่อง “การจัดการขยะมูลฝอยชุ มชนอย่างยัง่ ยืน”

ประกาศและเชิญชวนเสนอบทความวิจัย

การประชุ มวิชาการ“อนามัยสิ่ งแวดล้ อมแห่ งชาติ ครั้งที่ ๖”
เรื่อง การจัดการขยะมูลฝอยชุ มชนอย่างยัง่ ยืน
เพือ่ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้ าลูกเธอ เจ้ าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
เนื่องในวันคล้ ายประสู ติ และวันอนามัยสิ่ งแวดล้อมไทย ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
วันที่ ๔-๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
ณ ห้ องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิ ต กรุงเทพมหานคร
เปดรับบทความวิจัยเพื่อนําเสนอ (CALL FOR PAPERS)

การประชุมวิชาการอนามัยสิ่งแวดลอมแหงชาติ ครั้งที่ 6 เปนการประชุมวิชาการระดับชาติที่มีมาตรฐานทาง
วิชาการเปนที่ยอมรับ ดําเนินงานโดยคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการอนามัยสิ่งแวดลอมแหงชาติ ภายใตการ
สนับสนุนของสมาคมอนามัยสิ่งแวดลอมไทย คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล กรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุข กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
กระทรวงมหาดไทย ขอเชิญ คณาจารย นิสิต นักศึกษา นักวิจัย นักวิชาการ รวมไปถึงผูปฏิบัติงานในสาขาอนามัย
สิ่งแวดลอม จากหนวยงานตางๆ เขารวมการประชุมวิชาการระดับชาติและสงผลงานบทความวิจัยเพื่อนําเสนอในการ
ประชุมไดตั้งแตบัดนี้จนถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2559

การพิจารณาและการนําเสนอบทความ

การพิจารณาบทความ ดําเนินการโดยกองบรรณาธิการและคณะผูเชี่ยวชาญ (Referees) ซึ่งเปนผูทรงคุณวุฒิ
ทางอนามัยสิ่งแวดลอม เปนผูพจิ ารณาตรวจสอบ อานบทความ (Peer review) บทความทีผ่ า นการพิจารณาจะไดรับ
การตีพิมพในเอกสารการประชุม (Proceedings)

หัวของานวิจัยที่สงเขาประชุมวิชาการ

ขยะและสารอันตราย (ระบบกําจัด การจัดการ การรีไซเคิล ผลกระทบของสารอันตรายตอสุขภาพ ฯลฯ)
การวิจัยดานมลพิษตางๆ เชน มลพิษทางดิน, ทางน้ํา, ทางอากาศ, หรือทางอาหาร
การจัดการมลพิษขามพรมแดน เชน การเตรียมความพรอม หรือการบริหารจัดการ
การตอบสนองทางดานอนามัยสิง่ แวดลอมตอภัยพิบัติ
การศึกษาเกี่ยวกับภาวะโลกรอน
การจัดการอนามัยสิง่ แวดลอม
การจัดการสิ่งแวดลอมในอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีสะอาด หรือการปองกันและลดมลพิษ)
กฎหมายสิ่งแวดลอมและนโยบาย
การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมและสุขภาพ (EHIA)
เศรษฐศาสตรสิ่งแวดลอม
องคกรภาคประชาชนในการจัดการสิ่งแวดลอม
การมีสวนรวมของประชาชนในการแกไขปญหาสิ่งแวดลอม
อื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับงานอนามัยสิ่งแวดลอม
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กําหนดการสําคัญ
เปดรับลงทะเบียนผูสนใจสงผลงานวิจัยและผูเขารวมประชุม
สงบทคัดยอและรายงานวิจัยฉบับสมบรูณเพื่อรับพิจารณา
แจงผลการพิจารณาบทความ
วันสุดทายของการรับบทความที่แกไขฉบับสมบรูณ
การลงทะเบียนของผูนําเสนอบทความ
การประชุมวิชาการและการนําเสนอบทความ

15 มีนาคม 2559 -16 พฤษภาคม 2559
30 พฤษภาคม 2559
13 มิถุนายน 2559
13 – 17 มิถนุ ายน 2559
4 – 5 พฤษภาคม 2559

การสงบทความผลงาน

บทความตนฉบับความยาวไมเกิน 8 หนากระดาษ A4 ตามรูปแบบที่กําหนดโดยสามารถสงเปน file word มาที่กอง
บรรณาธิการทาง E-mail: teha.adm@gmail.com
ติดตอ คุณ พรอรินทร สิทธิพล
โทร 0 2354 6047, 0 62 467 9084

การลงทะเบียนเขารวมประชุม

ผูสนใจเขารวมฟงการประชุมสามารถดาวนโหลดแบบฟอรมลงทะเบียนไดที่
http//www.teha.org
และสงใบ
ลงทะเบียนมาที่ คุณ พรอรินทร สิทธิพล โทร 0 2354 6047 หรือ 062 467 9048 โดยโอนเงินเขาบัญชีธนาคารไทย
พาณิชย ชื่อบัญชี สมาคมอนามัยสิ่งแวดลอมไทย เลขบัญชี 051-264-685-5 ทั้งนี้ ขอใหแจงชื่อพรอมสงสําเนาเอกสาร
การโอนเงินลงทะเบียน ไดที่โทรสาร 0 2354 8525 หรือ E-mail: teha.adm@gmail.com ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป

อัตราคาลงทะเบียน

• ลงทะเบียน 2,000 บาท

ผูเขารวมประชุมวิชาการ

นักวิชาการ นักวิจัย วิศวกร นักวิทยาศาสตร นักเศรษฐศาสตร นักสังคมศาสตร อาจารย นักศึกษา ผูประกอบการ
ขาราชการ องคกรเอกชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น และผูสนใจทั่วไปในงานอนามัยสิ่งแวดลอม
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กองบรรณาธิการรายงานการประชุมวิชาการ (Proceedings)
ศาสตราจารยเกียรติคุณ พิชิต
สกุลพราหมณ
รองศาสตราจารย พิศิษฐ
วัฒนสมบูรณ
รองศาสตราจารย ดร. ไกรชาติ
ตันตระการอาภา
รองศาสตราจารย ดร. ดวงรัตน
อินทร
ผูชวยศาสตราจารย ดร. เพ็ญศรี วัจฉละญาณ
ผูชวยศาสตราจารย ดร. วาริท
เจาะจิตต
ผูชวยศาสตราจารย ดร. สามารถ ใจเตี้ย
ผูชวยศาสตราจารย ดร. จารุวรรณ วงคทะเนตร
ผูชวยศาสตราจารย ดร. ศิราณี
ศรีใส
ผูชวยศาสตราจารย ดร. รัตนา
ทรัพยบําเรอ
ผูชวยศาสตราจารย ดร. นุชนาถ แชมชอย
ผูชวยศาสตราจารย ดร. วรางคณา วิเศษมณี ลี
ผูชวยศาสตราจารย ดร. พรสวัสดิ์ ศรีสวัสดิ์
อาจารย ดร. พีรญา
อึ้งอุดรภักดี
อาจารย ดร. ธวัช
เพชรไทย
อาจารย ดร. เชต
ใจกัลยา
อาจารย ดร. ชัชวาล
สิงหกันต
อาจารย ดร. สุภาวดี
ผลประเสริฐ
อาจารย ดร. สุวิมล
กาญจนสุธา
อาจารย ดร. อาทิตย
เพ็ชรรักษ
อาจารย ดร. วรพจน
กนกกัณฑพงษ
อาจารย ดร. ดวงกมล
พิหูสูตร
อาจารย ดร. เทอดพงศ ศรีสุขพันธุ
อาจารย ดร. ณัฏฐวี
ชั่งชัย
อาจารย ดร. จิริสุดา
สินธุศิริ
อาจารย ดร. ธีรวิทย
ปูผา
อาจารย ดร. ชื่นจิต
ชาญชิตปรีชา
อาจารย ดร. วิศิษฎ
ทองคํา
อาจารย ดร. สิริวัฒน
จินศิริวานิชย

นักวิชาการอิสระ
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม

บรรณาธิการ
รองศาสตราจารย ดร. สุเทพ

ศิลปานันทกุล

มหาวิทยาลัยมหิดล

รองบรรณาธิการ
ผูชวยศาสตราจารย ดร. ธนาศรี

สีหะบุตร

มหาวิทยาลัยมหิดล

ผูชวยบรรณาธิการ
อาจารย ดร. ชวลิต
อาจารย ดร. วิธดิ า

วโรดมรังสิมันตุ
พัฒนอิสรานุกูล

มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
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คําแนะนําในการจัดเตรียมบทคัดยอและตนฉบับบทความวิจัย

การสงบทคัดยอและบทความวิจัยจะตองพิมพตามรูปแบบที่กําหนดความสามารถดาวนโหลดไดที่
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