เอกสารแนบ 3
แบบฟอร์มส่งบทคัดย่อสําหรับเสนอผลงานด้วยโปสเตอร์
และบทความฉบับเต็ม (proceedings)
ประเด็นและเนื้อหาในการนําเสนอผลงาน
Emerging viruses, viral pathogenesis, viral diseases, viral vaccines, anti-viral drugs, current
research activities
การจั ด ทํ า โปสเตอร์ (Poster presentation) สํ า หรั บ ผู้ ที่ เ สนอผลงานด้ ว ยโปสเตอร์ และบทความฉบั บ เต็ ม
มีเนื้อหาประกอบด้วย
- คณะผู้วิจัย
- Abstract
- Introduction
- Materials and methods
- Results
- Discussion and conclusion
- References ใช้รปู แบบการเขียนเอกสารอ้างอิงแบบ Vancouver
- แหล่งทุน
รูปแบบการเขียนบทคัดย่อ (Abstract) สําหรับการจัดพิมพ์ในหนังสือการประชุมสําหรับผู้ที่เสนอผลงานด้วยโปสเตอร์
ภาษาอังกฤษความยาว 1-2 หน้ากระดาษ A5 คําสําคัญ 3-5 คํา
ชื่อเรื่อง: ใช้ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่เฉพาะตัวแรกของคําแรกเท่านั้น ที่เหลือใช้ตัวเล็กทั้งหมด
เจ้าของบทความ: ชื่อ นามสกุล และขีดเส้นใต้ชื่อผู้นําเสนอ
สถาบัน: ใช้เลข (1, 2, 3 ….) ทําเป็นตัวยกนําหน้าเชื่อมโยงกับผู้นิพนธ์ และคณะผู้ร่วมวิจัย
Abstract:
Introduction:
Materials and methods:
Results:
Discussion:
References: ใช้รูปแบบการเขียนเอกสารอ้างอิงแบบ Vancouver
Key Words: 3-5 คํา
ขนาดของโปสเตอร์
90 X 120 เซนติเมตร
วันและเวลาสําหรับการเข้าติดตั้งโปสเตอร์
วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2561
เวลา 15.00 – 17.00 น
วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2561 เวลา 07.00 – 09.00 น
ระยะเวลาการแสดงโปสเตอร์
วันที่ 15 – 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
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รูปแบบการเขียนบทความฉบับเต็ม (Proceedings) สําหรับนักศึกษาบัณฑิต
มีค วามยาวไม่ เกิน 15 หน้ า กระดาษ A5 โดยที่ บทคั ดย่อภาษาอั งกฤษความยาว 1-2 หน้ ากระดาษ A5 ซึ่ งมี
องค์ประกอบดังนี้
ชื่อเรื่อง: ใช้ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่เฉพาะตัวแรกของคําแรกเท่านั้น ที่เหลือใช้ตัวเล็กหมด
เจ้าของบทความ: ชื่อ นามสกุล และขีดเส้นใต้ชื่อผู้นําเสนอผลงาน
สถาบัน: ใช้เลข (1, 2, 3 ….) ทําเป็นตัวยกนําหน้าเชื่อมโยงกับผู้นิพนธ์ และคณะผู้ร่วมวิจัย
Abstract:
Introduction:
Materials and methods:
Results:
Discussion:
References: ใช้รูปแบบการเขียนเอกสารอ้างอิงแบบ Vancouver
Key Words: 3-5 คํา
บทคัดย่อ (Abstract) ผลงานของสมาชิกสมาคมฯ ที่เกี่ยวกับไวรัสวิทยา และตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระหว่างเดือน
พฤศจิกายน 2560 - ตุลาคม 2561 เพื่อจัดพิมพ์ในหนังสือการประชุม
ส่ งชื่ อ เรื่ อ ง พร้ อ มระบุ ชื่ อ วารสาร ปี ที่ พิ ม พ์ และหน้ า เป็ น ไฟล์ ช นิ ด microsoft word มาที่ e-mail address :
virology.a.t@gmail.com
การตั้งค่าหน้ากระดาษ (ดูตัวอย่าง)
- ตั้งค่าหน้ากระดาษ A5
- ขอบบน และขอบล่าง 1.5 ซม.
- ขอบซ้าย และขอบขวา 2.0 ซม.

- รูปแบบตัวอักษร Browallia New ขนาดตัวอักษร 14
- ระยะห่างบรรทัดขนาด 1.0

วิธีการส่งผลงาน
ส่งบทคัดย่อ เป็นไฟล์ชนิด microsoft word มาที่ e-mail address : virology.a.t@gmail.com
- หมดเขตรับบทคัดย่อสําหรับโปสเตอร์ และ proceedings วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2561
- ประกาศผลการตอบรับภายในวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
เกณฑ์การชําระค่าลงทะเบียน
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้นําเสนอผลงานทัง้ แบบ poster และ proceeding จะได้รับยกเว้นค่าลงทะเบียน
หมายเหตุ
1. กรณีต้องการตัวอย่าง proceeding สามารถสอบถามได้ที่ คุณจินดา กนกสินสมบัติ
e-mail address : virology.a.t@gmail.com
2. การส่งไฟล์ proceeding ต้องสําเนาเรียน (cc email address) อาจารย์ที่ปรึกษาด้วย
3. ผู้ที่ส่ง proceeding จะต้องนําเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ด้วย
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