
แบบแสดงความจ านงน าเสนอผลงานทางวิชาการ 
การประชมุวชิาการคร้ังที่ 36 ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย 

วันที่ 25 - 27 พฤศจิกายน 2558 
ณ โรงแรมเซ็นทารา จังหวัดขอนแก่น 

 ทุกท่านต้องส่งจดหมายทาง E-mail โดยใช้ชื่อจดหมายว่า “Free paper ตามด้วย ชื่อของบทความ” หรือ “E-Poster ตาม
ด้วย ชื่อของบทความ”  มาที่ taehnisa@gmail.com และ rcopt2009@hotmail.com (เมื่อ submit แล้วจะมีอีเมล์ตอบรับ
กลับภายใน 2 วันหลังจากที่ส่ง หากไม่ได้รับอีเมล์ตอบรับ กรุณาติดต่อที่ 02-718-0715-6) 

 สมัครประกวดผลงานวิจัย ต้องส่งจดหมายทาง E-mail โดยใช้ชื่อจดหมายว่า “Contest ตามด้วย ชื่อของบทความ” มาที่ 
taehnisa@gmail.com และ rcopt2009@hotmail.com (เมื่อ submit แล้วจะมีอีเมล์ตอบรับกลับภายใน 2 วันหลังจากที่ส่ง 
หากไม่ได้รับอีเมล์ตอบรับ กรุณาติดต่อที่ 02-718-0715-6 

 ในจดหมายประกอบด้วย (ท าเป็น attached file) 
1. แบบฟอร์มแสดงความจ านง โดยพิมพ์แบบฟอร์มข้างล่างนี้ และเติมข้อความให้ครบถ้วน โดยใช้โปรแกรม Microsoft Word, 
Cordia UPC, size 20 (ตั้งชื่อ file ว่า แบบฟอรม์) 

            2. บทคัดย่อ (ตั้งชื่อ file ด้วยชื่อของบทความ) กรุณาเขียนบทคัดย่อตาม ค าแนะน าในการเขียนบทคัดย่อ ในหน้าถัดไป 
            3. Checklist free paper & e-poster (กรณีน าเสนอ free paper หรือ e-poster), Checklist Research Contest (กรณีประกวด
 ผลงานวิจยั) ดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ www.rcopt.org หัวข้อ ข่าวสารและกิจกรรม  
            4. หนังสือแสดงความยินยอมจากผู้วิจัยร่วมทุกท่านในการเผยแพร่งานวิจัย ในกรณี free paper, e-poster และประกวด
 ผลงานวิจัย) ดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ www.rcopt.org หัวข้อ ข่าวสารและกิจกรรม 
           5. หนังสือรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์หรือเอกสารอื่นที่เทียบเท่า ( ถ้าเก่ียวข้อง ) ในกรณี 
 free paper,e-poster และประกวดผลงานวิจัย (ไม่อนุญาตให้ผลงานวิจัยที่มิได้ผ่านการพิจารณาของ
 คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย เข้ามาน าเสนอผลงาน) 
           6. เฉพาะผูท้ี่สมัครเข้าประกวดผลงานวิจัยนอกจากจะส่งแบบฟอร์มพร้อมกับบทคัดย่อแล้ว ต้องส่งเป็น full paper      
 มายังอีเมล์ rcopt2009@hotmail.com   

หากท่านไม่ได้ท าให้ถูกต้องตามนี้ คงต้องรบกวนขอให้ท่านส่งมาใหม่  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แบบฟอร์ม 
ชื่อเร่ือง .................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................ 
รูปแบบทีต่้องการน าเสนอ  Free paper  Symposium       สมัครเข้าประกวดผลงานวจิัย    

 E-Poster  Instruction Course   
  ยินดีให้เผยแพร่บทคัดย่อ ใน website และหนังสือการประชุมวิชาการของราชวิทยาลยัจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย 
  ยินดีให้เผยแพร่บทคัดย่อ ในหนังสือการประชมุวชิาการเท่านั้น  ไมย่ินดีให้เผยแพร่บทคัดยอ่ใน website             
     ของราชวิทยาลัยจักษุแพทยแ์ห่งประเทศไทย 
  ไมย่ินดีให้เผยแพร่บทคัดยอ่ทั้งใน website และหนังสือการประชุมวิชาการของราชวิทยาลัยจักษุแพทยแ์หง่ประเทศไทย        
ชื่อ-นามสกุลของผู้น าเสนอ (ไทย) ........................................................................................................................                   
     (อังกฤษ) ................................................................................................................... 
ชื่อ-นามสกุลของผู้เขยีนและผู้ร่วมงานทั้งหมดเป็นภาษาไทย.....................................................................................    
การติดต่อที่สะดวก.................................................................................................................................................... 
โทรศัพท์..........................................................................................โทรสาร............................................................. 
โทรศัพท์มือถือ...................................................E-mail………………………………………………………………….. 

      ผู้น าเสนอผลงาน................................................... 
                     วันที่................................................... 

.ก าหนดส่งบทคัดย่อภายในวันที่ 30 กันยายน 2558 
ก าหนดส่งผลงานวิจัยฉบับเต็ม (เฉพาะประกวดวิจัย) ภายในวันที่ 14 ตุลาคม 2558
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ค าแนะน าในการเขียนบทคัดย่อ (Abstract) 
ส าหรับผลงานที่น าเสนอแบบ Free paper และ E-Poster 

 
การเขียนบทคัดย่อ (Abstract) 
1. บทคัดย่อให้เขยีนเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด โดยใหม้ีความยาวประมาณ 250 ค า 
2. ประกอบด้วย 

2.1 ชื่อเรื่อง (ภาษาอังกฤษ) ทุกค าให้ขึ้นต้นดว้ย Capital letter ยกเว้น in, on, at, of, and, or 
2.2 ชื่อ-นามสกุลของผู้เขยีนและผู้ร่วมงานทั้งหมด (ภาษาอังกฤษ) ดังนี ้

- ชื่อ นามสกุล อักษรตัวแรกใช ้Capital letter  เว้นวรรคตามดว้ยนามสกุล อักษรตัวแรกของ
นามสกุลใช ้ Capital letter แล้วใส่สัญลักษณ์ (,) เว้นวรรคใส่ MD (ไม่ใส่จุด) แล้วใส่
สัญลักษณ์ (,) เว้นวรรคตามด้วยชื่อคนต่อไป ในกรณีที่ไมใ่ช่แพทย์ ไมต่้องใส่ MD ให้ใส่
ปริญญาของท่านน้ันแทน 

- ใส่ *หลังชื่อผู้เสนอผลงานทันทีแล้ว ใส่สัญลักษณ์ (,) เว้นวรรคใส่ MD (ไม่ใส่จุด) 
2.3 สถาบันที่สังกัด (ภาษาอังกฤษ) ไม่ต้องใส่จังหวัดหรือประเทศ ถา้ผู้นิพนธ์ทั้งหมดอยู่สถาบัน

เดียวกัน ไมต่้องใส่ตวัเลข 1  
2.4 เขียนบทคัดย่อเป็นแบบ structured abstract โดยแยกหวัข้อเปน็ Objective, Methods, 

Results, Conclusion  {ท าเป็นตัวเขม้ ตามด้วยสัญลักษณ์ (:) เว้นวรรคแล้วตามด้วย
ข้อความ}  ยกเว้นบางเรื่องที่ไมส่ามารถเขียนเป็น structured abstract ได้ เช่นรายงานผู้ป่วย 
จึงอนุโลมให้เขียนเป็น unstructured abstract  

2.5 ไม่ต้องมีตาราง, ภาพประกอบ, และเอกสารอ้างอิง 
2.6 กรุณาดูตัวอย่างการเขยีนบทคัดย่อที่ถูกต้องที่เว็บไซต์ www.rcopt.org หัวข้อ RCOPT Research 

Presentation 
3.     พิมพ์ข้อความด้วยโปรแกรม Microsoft Word Cordia UPC, size 20 
4.     กรุณาตรวจทานแก้ไขค าผิดในบทคัดย่อให้เรียบร้อยก่อนส่งต้นฉบับ 
5.     ส าหรับผู้น าเสนอผลงานแบบ E-Poster ให้จัดท า Artwork Poster ให้เสร็จก่อนงานประชุมวิชาการ 
 

  
 ทางกองบรรณาธิการจะตรวจทานบทความของท่านภายใน 14 วันหลังจากได้รับบทความ หากบทความของ

ท่านยังต้องการการแก้ไข ทางกองบรรณาธิการจะส่ง E-mail พร้อมกับข้อเสนอแนะ หากท่านเห็นด้วยท่าน
สามารถแก้ไขบทความได้ตามที่ท่านเห็นสมควร ท่านควรตรวจสอบ E-mail ของท่านใน 14 วันนี้อย่าง
สม่ าเสมอ  

  
 

ก าหนดส่งบทคัดย่อภายในวันที่ 30 กันยายน 2558 
ก าหนดส่งผลงานวิจัยฉบับเต็ม (เฉพาะประกวดวิจัย) ภายในวันที่ 14 ตุลาคม 2558 

ต้นฉบับที่ส่งหลังจากวันที่ก าหนดจะไม่ได้รับการพิจารณา 

http://www.rcopt.org/

