แบบแสดงความจานงนาเสนอผลงานทางวิ ชาการ
ราชวิ ทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย
▪ ทุกท่านต้องส่งจดหมายทางอีเมล์มาที่ rcopt.doc@gmail.com โดยใช้ช่อื จดหมายว่า
o Free paper ตามด้วย ชื่อของบทความ หรือ
o Poster ตามด้วย ชื่อของบทความ หรือ
o Contest ตามด้วย ชื่อของบทความ
เมื่อ submit แล้วจะมีอเี มล์ตอบรับกลับภายใน 2 วันหลังจากทีส่ ง่ หากไม่ได้รบั อีเมล์ตอบรับ กรุณาติดต่อที่ 02-718-0715-6
▪ ในจดหมายประกอบด้วย (ทาเป็ น attached file)
1. แบบฟอร์มแสดงความจานง โดยพิมพ์แบบฟอร์มข้างล่างนี้ และเติมข้อความให้ครบถ้วน โดยใช้โปรแกรม Microsoft Word,
Cordia UPC, size 20 (ตัง้ ชื่อ file ว่า แบบฟอร์ม)
2. บทคัดย่อ (ตัง้ ชื่อ file ด้วยชื่อของบทความ) กรุณาเขียนบทคัดย่อตาม คาแนะนาในการเขียนบทคัดย่อ ในหน้าถัดไป
3. Checklist for Free Paper & Poster (กรณีนาเสนอ Free Paper หรือ Poster), Checklist for Research Contest (กรณี
ประกวดผลงานวิจยั ) ดาวน์โหลดได้ทเ่ี ว็บไซต์ www.rcopt.org หัวข้อ ข่าวสารและกิจกรรม
4. หนังสือแสดงความยินยอมจากผูว้ จิ ยั ร่วมทุกท่านในการเผยแพร่งานวิจยั ในกรณี Free Paper, Poster และประกวด
ผลงานวิจยั ) ดาวน์โหลดได้ทเ่ี ว็บไซต์ www.rcopt.org หัวข้อ ข่าวสารและกิจกรรม
5. หนังสือรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั ในมนุ ษย์หรือเอกสารอื่นทีเ่ ทียบเท่า ( ถ้าเกีย่ วข้อง ) ในกรณี
Free Paper, Poster และประกวดผลงานวิจยั (ไม่อนุญาตให้ผลงานวิ จยั ที่มิได้ผ่านการพิจารณาของ
คณะกรรมการจริยธรรมการวิ จยั เข้ามานาเสนอผลงาน)
6. เฉพาะผูท้ ส่ี มัครเข้าประกวดผลงานวิจยั นอกจากจะส่งแบบฟอร์มพร้อมกับบทคัดย่อแล้ว ต้องส่งเป็ น full paper
มายังอีเมล์ rcopt.doc@gmail.com

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------แบบฟอร์ม
ชื่อเรือ่ ง ..................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
รูปแบบทีต่ อ้ งการนาเสนอ  Free paper  Symposium
 สมัครเข้าประกวดผลงานวิจยั
 E-Poster
 Instruction Course
 ยินดีให้เผยแพร่บทคัดย่อ ใน website และหนังสือการประชุมวิชาการของราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย
 ยินดีให้เผยแพร่บทคัดย่อ ในหนังสือการประชุมวิชาการเท่านัน้ ไม่ยนิ ดีให้เผยแพร่บทคัดย่อใน website
ของราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย
 ไม่ยนิ ดีให้เผยแพร่บทคัดย่อทัง้ ใน website และหนังสือการประชุมวิชาการของราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย
ชื่อ-นามสกุลของผูน้ าเสนอ (ไทย) ........................................................................................................................
(อังกฤษ) ...................................................................................................................
ชื่อ-นามสกุลของผูเ้ ขียนและผูร้ ่วมงานทัง้ หมดเป็ นภาษาไทย.....................................................................................
การติดต่อทีส่ ะดวก....................................................................................................................................................
โทรศัพท์..........................................................................................โทรสาร.............................................................
โทรศัพท์มอื ถือ...................................................E-mail…………………………………………………………………..
ผูน้ าเสนอผลงาน...................................................
วันที.่ ..................................................

กาหนดส่งบทคัดย่อภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2561
กาหนดส่งผลงานวิ จยั ฉบับเต็ม (เฉพาะประกวดวิ จยั ) ภายในวันที่ 17 ตุลาคม 2561
ต้นฉบับที่ส่งหลังจากวันที่ กาหนดจะไม่ได้รบั การพิ จารณา

คาแนะนาในการเขียนบทคัดย่อ (Abstract)
สาหรับผลงานที่นาเสนอแบบ Free paper และ Poster
การเขียนบทคัดย่อ (Abstract)
1. บทคัดย่อให้เขียนเป็ นภาษาอังกฤษทัง้ หมด โดยให้มคี วามยาวไม่เกิน 250 คา
2. ประกอบด้วย
2.1 ชื่อเรื่อง (ภาษาอังกฤษ) ทุกคาให้ขน้ึ ต้นด้วย Capital letter ยกเว้น in, on, at, of, and, or
2.2 ชื่อ-นามสกุลของผูเ้ ขียนและผูร้ ่วมงานทัง้ หมด (ภาษาอังกฤษ) ดังนี้
- ชื่อ นามสกุล อักษรตัวแรกใช้ Capital letter เว้นวรรคตามด้วยนามสกุล อักษรตัวแรกของ
นามสกุลใช้ Capital letter แล้วใส่สญ
ั ลักษณ์ (,) เว้นวรรคใส่ MD (ไม่ใส่จุด) แล้วใส่
สัญลักษณ์ (,) เว้นวรรคตามด้วยชื่อคนต่อไป ในกรณีทไ่ี ม่ใช่แพทย์ ไม่ตอ้ งใส่ MD ให้ใส่
ปริญญาของท่านนัน้ แทน
- ใส่ *หลังชื่อผูเ้ สนอผลงานทันทีแล้ว ใส่สญ
ั ลักษณ์ (,) เว้นวรรคใส่ MD (ไม่ใส่จุด)
2.3 สถาบันทีส่ งั กัด (ภาษาอังกฤษ) ไม่ตอ้ งใส่จงั หวัดหรือประเทศ ถ้าผูน้ ิพนธ์ทงั ้ หมดอยู่สถาบัน
เดียวกัน ไม่ตอ้ งใส่ตวั เลข 1
2.4 เขียนบทคัดย่อเป็ นแบบ structured abstract โดยแยกหัวข้อเป็ น Objective, Methods,
Results, Conclusion {ทาเป็ นตัวเข้ม ตามด้วยสัญลักษณ์ (:) เว้นวรรคแล้วตามด้วย
ข้อความ} ยกเว้นบางเรื่องทีไ่ ม่สามารถเขียนเป็ น structured abstract ได้ เช่นรายงานผูป้ ่ วย
จึงอนุโลมให้เขียนเป็ น unstructured abstract
2.5 ไม่ตอ้ งมีตาราง, ภาพประกอบ, และเอกสารอ้างอิง
2.6 กรุณาดูตวั อย่างการเขียนบทคัดย่อทีถ่ ูกต้องทีเ่ ว็บไซต์ www.rcopt.org หัวข้อ RCOPT Research
Presentation
3. พิมพ์ขอ้ ความด้วยโปรแกรม Microsoft Word Cordia UPC, size 20
4. กรุณาตรวจทานแก้ไขคาผิดในบทคัดย่อให้เรียบร้อยก่อนส่งต้นฉบับ
▪ ทางคณะอนุกรรมการวิจยั จะตรวจทานบทความของท่านภายใน 14 วันหลังจากได้รบั บทความ หากบทความ
ของท่านยังต้องการการแก้ไข ทางคณะอนุ กรรมการวิจยั จะส่งอีเมล์พร้อมกับข้อเสนอแนะ หากท่านเห็นด้วย
ท่านสามารถแก้ไขบทความได้ตามที่ท่านเห็น สมควร ท่ านควรตรวจสอบ อีเมล์ของท่ านใน 14 วันนี้ อย่าง
สม่าเสมอ
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