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ที่ รววท.วช 4 /2561
15 มิถุนายน 2561
เรื่ อง ขอแจ้งเกณฑ์การนาเสนอ และ ประกวดผลงานวิจยั ในการประชุมวิชาการประจาปี ครั้งที่ 88
เรี ยน
สิ่ งที่ส่งมาด้วย
1. เกณฑ์การนาเสนอและประกวดผลงานวิจยั
2. Abstract pattern required
3. เกณฑ์การให้คะแนนการประกวดผลงานวิจยั
ด้วยราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย จะจัดการการประชุมวิชาการ ประจาปี ครั้งที่ 88 และการ
ประชุมวิชาการนานาชาติ ASPA 2018 (15th Conference of Asian Society of Paediatric Anaesthesiologists) ระหว่าง
วันที่ 17-19.สิ งหาคม พ.ศ. 2561 ณ โรงแรมแชงกรี -ลา กรุ งเทพฯ กรุ งเทพมหานคร เพื่อเผยแพร่ ความรู ้และเป็ น
ประโยชน์ทางวิชาการแก่สมาชิกราชวิทยาลัยฯ
ในการนี้ ทางราชวิทยาลัยฯ ขอแจ้งเกณฑ์การนาเสนอ และ ประกวดผลงานวิจยั ในการประชุมวิชาการประจาปี
ครั้งที่ 88 ดังนี้
1. ส่ งบทคัดย่อ เป็ นภาษาอังกฤษตามรู ปแบบเอกสารแนบ (เอกสาร 1) และ e-mail หรื อ เบอร์โทรศัพท์ที่
ติดต่อได้ทาง e-mail : anesthai@hotmail.com ภายในวันศุกร์ ที่ 20 กรกฎาคม 2561 หรื อติดต่อสอบถาม
โทร 081-906-3066
2. กรรมการจะจัดการนาเสนอที่หอ้ ง The Valley Room 1,2 วันเสาร์ที่ 18 สิ งหาคม 2561 เวลา 13.00-16.00
น. จะแจ้งลาดับการนาเสนอ ทาง e-mail ที่ให้ไว้ หรื อ ตรวจสอบที่โต๊ะลงทะเบียน กรุ ณา นา file มา load
ที่หอ้ งได้ต้งั แต่เวลา 08.00 น. วันเสาร์ที่ 18 สิ งหาคม 2561
3.

การประกวดการนาเสนอ จะใช้หลักเกณฑ์ดงั เอกสารแนบ (เอกสาร 2) โดยกรรมการในแต่ละห้อง

4. การประกาศและมอบรางวัลผลงานวิจยั ที่ได้รับการพิจารณา รางวัลที่ 1, 2 และ 3 ของห้อง จะมีข้ ึนในวัน
อาทิตย์ที่ 19 สิ งหาคม 2561 Ballroom A เวลา 14.00 - 15.00 น. และผูท้ ี่ได้รับรางวัลที่ 1 Best research
awards ของห้อง จะได้รับเชิญให้นาเสนอผลงานในที่ประชุมใหญ่ในวันและเวลาดังกล่าว
5. งานวิจยั ที่นาเสนอทุกเรื่ อง จะได้รับค่า ตอบแทนเมื่อได้รับการตีพิมพ์ในวารสารแล้ว ตามระเบียบราช
วิทยาลัยฯ
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ

(รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงอรลักษณ์ รอดอนันต์)
ประธานวิชาการ ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่ งประเทศไทย

สานักงานเลขาธิ การ : อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ซอยศูนย์วจิ ยั ชั้น ๕ เลขที่ ๒ ซอยศูนย์วจิ ยั ถนนเพชรบุรีตดั ใหม่ บางกะปิ ห้วยขวาง กรุ งเทพฯ ๑๐๓๑๐
โทรศัพท์ ๐๒–๗๑๖๗๒๒๐,๐๘๕-๒๖๑๐๐๖๖ โทรสาร ๐๒-๗๑๖๗๒๒๑ E-mail address: anesththai.rcat@gmail.com
Secretariat Office : 5th Floor, The Royal Golden Jubilee Bldg., 2 Soi Soonvijai, New Petchburi Road, Bangkapi, Huaykwang, Bangkok 10310 Thailand.
Tel: (662) 716-7220, 085-2610066 Fax: (662) 7167221 E-mail address: anesththai.rcat@gmail.com

