
แบบแสดงความจ านงน าเสนอผลงานทางวิชาการ 
ราชวิทยาลยัจกัษุแพทยแ์ห่งประเทศไทย 

 
▪ ทุกท่านตอ้งสง่จดหมายทางอเีมลม์าที ่rcopt.doc@gmail.com โดยใชช้ื่อจดหมายวา่  

o Free paper ตามด้วย ช่ือของบทความ หรอื  
o Poster ตามด้วย ช่ือของบทความ หรอื 
o Contest ตามด้วย ช่ือของบทความ 

 เมื่อ submit แลว้จะมอีเีมลต์อบรบักลบัภายใน 2 วนัหลงัจากทีส่ง่ หากไมไ่ดร้บัอเีมลต์อบรบั กรณุาตดิต่อที่ 02-718-0715-6 
▪ ในจดหมายประกอบดว้ย (ท าเป็น attached file) 

1. แบบฟอรม์แสดงความจ านง โดยพมิพ์แบบฟอรม์ข้างล่างน้ี และเตมิขอ้ความให้ครบถ้วน โดยใช้โปรแกรม Microsoft Word, 
Cordia UPC, size 20 (ตัง้ชื่อ file วา่ แบบฟอรม์) 

            2. บทคดัย่อ (ตัง้ช่ือ file ด้วยช่ือของบทความ) กรณุาเขยีนบทคดัยอ่ตาม ค าแนะน าในการเขียนบทคดัย่อ ในหน้าถดัไป 
3. Checklist for Free Paper & Poster (กรณีน าเสนอ Free Paper หรอื Poster), Checklist for Research Contest (กรณี
ประกวดผลงานวจิยั) ดาวน์โหลดไดท้ีเ่วบ็ไซต์ www.rcopt.org หวัขอ้ ขา่วสารและกจิกรรม  

            4. หนงัสอืแสดงความยนิยอมจากผูว้จิยัรว่มทุกท่านในการเผยแพรง่านวจิยั ในกรณี Free Paper, Poster และประกวด
 ผลงานวจิยั) ดาวน์โหลดไดท้ีเ่วบ็ไซต์ www.rcopt.org หวัขอ้ ขา่วสารและกจิกรรม 
           5. หนงัสอืรบัรองจากคณะกรรมการจรยิธรรมการวจิยัในมนุษย์หรอืเอกสารอื่นทีเ่ทยีบเท่า ( ถ้าเกีย่วขอ้ง ) ในกรณี 
 Free Paper, Poster และประกวดผลงานวจิยั (ไม่อนุญาตให้ผลงานวิจยัท่ีมิได้ผ่านการพิจารณาของ
 คณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั เข้ามาน าเสนอผลงาน) 
           6. เฉพาะผูท้ีส่มคัรเขา้ประกวดผลงานวจิยันอกจากจะสง่แบบฟอรม์พรอ้มกบับทคดัยอ่แลว้ ตอ้งสง่เป็น full paper      
 มายงัอเีมล ์rcopt.doc@gmail.com  
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แบบฟอรม์ 
ช่ือเรือ่ง .................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................ 
รปูแบบทีต่อ้งการน าเสนอ  Free paper  Symposium       สมคัรเขา้ประกวดผลงานวจิยั    

 E-Poster  Instruction Course   
  ยนิดใีหเ้ผยแพร่บทคดัย่อ ใน website และหนงัสอืการประชุมวชิาการของราชวทิยาลยัจกัษุแพทยแ์ห่งประเทศไทย 
  ยนิดใีหเ้ผยแพร่บทคดัย่อ ในหนงัสอืการประชมุวชิาการเท่านัน้  ไมย่นิดใีหเ้ผยแพร่บทคดัยอ่ใน website             
     ของราชวทิยาลยัจกัษุแพทยแ์ห่งประเทศไทย 
  ไมย่นิดใีหเ้ผยแพร่บทคดัยอ่ทัง้ใน website และหนงัสอืการประชุมวชิาการของราชวทิยาลยัจกัษุแพทยแ์หง่ประเทศไทย        
ช่ือ-นามสกลุของผูน้ าเสนอ (ไทย) ........................................................................................................................                   
     (องักฤษ) ................................................................................................................... 
ชื่อ-นามสกุลของผูเ้ขยีนและผูร้่วมงานทัง้หมดเป็นภาษาไทย.....................................................................................    
การตดิต่อทีส่ะดวก.................................................................................................................................................... 
โทรศพัท.์.........................................................................................โทรสาร............................................................. 
โทรศพัทม์อืถอื...................................................E-mail………………………………………………………………….. 

      ผูน้ าเสนอผลงาน................................................... 
                     วนัที.่.................................................. 
 

ก าหนดส่งบทคดัย่อภายในวนัท่ี 10 ตลุาคม 2561 

ก าหนดส่งผลงานวิจยัฉบบัเตม็ (เฉพาะประกวดวิจยั) ภายในวนัท่ี 17 ตลุาคม 2561 
ต้นฉบบัท่ีส่งหลงัจากวนัท่ีก าหนดจะไม่ได้รบัการพิจารณา 

http://www.rcopt.org/
http://www.rcopt.org/


ค าแนะน าในการเขียนบทคดัย่อ (Abstract) 
ส าหรบัผลงานท่ีน าเสนอแบบ Free paper และ Poster 

 
การเขยีนบทคดัย่อ (Abstract) 
1. บทคดัย่อใหเ้ขยีนเป็นภาษาองักฤษทัง้หมด โดยใหม้คีวามยาวไม่เกนิ 250 ค า 
2. ประกอบดว้ย 

2.1 ชื่อเรื่อง (ภาษาองักฤษ) ทุกค าใหข้ึน้ตน้ดว้ย Capital letter ยกเวน้ in, on, at, of, and, or 
2.2 ชื่อ-นามสกุลของผูเ้ขยีนและผูร้่วมงานทัง้หมด (ภาษาองักฤษ) ดงันี้ 

- ชื่อ นามสกุล อกัษรตวัแรกใช ้Capital letter  เวน้วรรคตามดว้ยนามสกุล อกัษรตวัแรกของ
นามสกุลใช ้ Capital letter แลว้ใสส่ญัลกัษณ์ (,) เวน้วรรคใส ่MD (ไม่ใสจุ่ด) แลว้ใส่
สญัลกัษณ์ (,) เวน้วรรคตามดว้ยชื่อคนต่อไป ในกรณีทีไ่มใ่ช่แพทย ์ไมต่อ้งใส ่MD ใหใ้ส่
ปรญิญาของท่านนัน้แทน 

- ใส ่*หลงัชื่อผูเ้สนอผลงานทนัทแีลว้ ใสส่ญัลกัษณ์ (,) เวน้วรรคใส ่MD (ไมใ่สจุ่ด) 
2.3 สถาบนัทีส่งักดั (ภาษาองักฤษ) ไม่ตอ้งใสจ่งัหวดัหรอืประเทศ ถา้ผูน้ิพนธท์ัง้หมดอยู่สถาบนั

เดยีวกนั ไมต่อ้งใสต่วัเลข 1  
2.4 เขยีนบทคดัย่อเป็นแบบ structured abstract โดยแยกหวัขอ้เป็น Objective, Methods, 

Results, Conclusion  {ท าเป็นตวัเขม้ ตามดว้ยสญัลกัษณ์ (:) เวน้วรรคแลว้ตามดว้ย
ขอ้ความ}  ยกเวน้บางเรื่องทีไ่มส่ามารถเขยีนเป็น structured abstract ได ้เช่นรายงานผูป่้วย 
จงึอนุโลมใหเ้ขยีนเป็น unstructured abstract  

2.5 ไม่ตอ้งมตีาราง, ภาพประกอบ, และเอกสารอา้งองิ 
2.6 กรุณาดตูวัอย่างการเขยีนบทคดัย่อทีถู่กตอ้งทีเ่วบ็ไซต ์www.rcopt.org หวัขอ้ RCOPT Research 

Presentation 
3.     พมิพข์อ้ความดว้ยโปรแกรม Microsoft Word Cordia UPC, size 20 
4.     กรุณาตรวจทานแกไ้ขค าผดิในบทคดัย่อใหเ้รยีบรอ้ยก่อนสง่ตน้ฉบบั 

  
▪ ทางคณะอนุกรรมการวจิยัจะตรวจทานบทความของท่านภายใน 14 วนัหลงัจากไดร้บับทความ หากบทความ

ของท่านยงัต้องการการแก้ไข ทางคณะอนุกรรมการวจิยัจะส่งอเีมล์พรอ้มกบัขอ้เสนอแนะ หากท่านเหน็ดว้ย
ท่านสามารถแก้ไขบทความได้ตามที่ท่านเห็นสมควร ท่านควรตรวจสอบอีเมล์ของท่านใน 14 วนันี้อย่าง
สม ่าเสมอ  

  
 

ก าหนดส่งบทคดัย่อภายในวนัท่ี 10 ตลุาคม 2561 
ก าหนดส่งผลงานวิจยัฉบบัเตม็ (เฉพาะประกวดวิจยั) ภายในวนัท่ี 17 ตลุาคม 2561 

ต้นฉบบัท่ีส่งหลงัจากวนัท่ีก าหนดจะไม่ได้รบัการพิจารณา 

http://www.rcopt.org/

