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ที่ รววท.วช 15/2561
18 ธันวาคม 2561
เรื่ อง ขอแจ้งเกณฑ์การนาเสนอ และ ประกวดผลงานวิจยั ในการประชุมวิชาการประจาปี ครั้งที่ 89
เรี ยน หัวหน้าภาควิชาวิสัญญีวิทยา
สิ่ งที่ส่งมาด้วย
1. เกณฑ์การนาเสนอและประกวดผลงานวิจยั
2. Abstract pattern required
3. เกณฑ์การให้คะแนนการประกวดผลงานวิจยั
ด้วยราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่ งประเทศไทย จะจัดให้มีการประชุมวิชาการประจาปี ครั้งที่ 89 หัวข้อ “Amazing
Anesthesia” ในวันเสาร์ที่ 9 และวันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมบางแสน เฮอริ เทจ จังหวัดชลบุรี เพื่อ
เผยแพร่ ความรู ้และเป็ นประโยชน์ทางวิชาการแก่สมาชิกราชวิทยาลัยฯ
ในการนี้ ทางราชวิทยาลัยฯ ขอแจ้งเกณฑ์การนาเสนอ และ ประกวดผลงานวิจยั ในการประชุ มวิชาการประจาปี
ครั้งที่ 89 ดังนี้
1. ส่ งบทคัดย่อ เป็ นภาษาอังกฤษตามรู ปแบบเอกสารแนบ (เอกสาร 1) และ e-mail หรื อ เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อ
ได้ทาง e-mail : anesthai@hotmail.com ภายในวันอังคาร ที่ 15 มกราคม 2562 หรื อติดต่อสอบถาม โทร
085-261-0066, 01906-3066
2. กรรมการจะจัดแบ่งการนาเสนอ เป็ น 3 ห้อง (ห้อ งชมทะเล 2,4,5) โดยแบ่งเป็ น 2 ช่วงเวลา เวลา 08.3010.00 น. และ เวลา 13.00-15.00 น. นาเสนอในวันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 จะแจ้งห้องที่นาเสนอและ
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ลาดับการนาเสนอ ทาง e-mail ที่ให้ไว้ หรื อ ตรวจสอบที่โต๊ะลงทะเบียน กรุ ณา นา file มา load ที่ห้องได้
ตั้งแต่เวลา 08.00 น. วันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562

3.

การประกวดการนาเสนอ จะใช้หลักเกณฑ์ดงั เอกสารแนบ (เอกสาร 2) โดยกรรมการในแต่ละห้อง

4. การประกาศและมอบรางวัลผลงานวิจยั ที่ได้รับการพิจารณา รางวัลที่ 1, 2 และ 3 ของแต่ละห้อง จะมีข้ ึนใน
วันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 ห้องแปซิฟิก โรงแรมเดอะไทด์ รี สอร์ ท เวลา 18.30-22.00 น.และผูท้ ี่ได้รับ
รางวัลที่ 1 Best research awards ของแต่ละห้อง จะได้รับเชิญให้นาเสนอผลงานในที่ประชุมใหญ่ในวัน
และเวลาดังกล่าว
5. งานวิจัยที่นาเสนอทุก เรื่ อ ง จะได้รับค่ าตอบแทนเมื่อ ได้รับการตีพิมพ์ใ นวารสารแล้ว ตามระเบียบราช
วิทยาลัยฯ
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ

(รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงอรลักษณ์ รอดอนันต์)
ประธานวิชาการ ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย
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