แบบแสดงความจานงนาเสนอผลงานทางวิชาการ
การประชุมวิชาการครั้งที่ 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 (ทาเป็น attached file)
1. แบบฟอร์มแสดงความจานง โดยพิมพ์แบบฟอร์มข้างล่างนี้ และเติมข้อความให้ครบถ้วน โดยใช้โปรแกรม Microsoft Word,
Cordia UPC, size 20 (ตั้งชื่อ file ว่า แบบฟอร์ม)
2. บทคัดย่อ (ตั้งชื่อ file ด้วยชื่อของบทความ) กรุณาเขียนบทคัดย่อตาม คาแนะนาในการเขียนบทคัดย่อ ในหน้าถัดไป
3. Checklist free paper & e-poster (กรณีนาเสนอ 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 ( ถ้าเกี่ยวข้อง ) ในกรณี
free paper,e-poster และประกวดผลงานวิจัย (ไม่อนุญาตให้ผลงานวิจยั ที่มิได้ผ่านการพิจารณาของ
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย เข้ามานาเสนอผลงาน)
6. เฉพาะผูท้ ี่สมัครเข้าประกวดผลงานวิจัยนอกจากจะส่งแบบฟอร์มพร้อมกับบทคัดย่อแล้ว ต้องส่งเป็น full paper
มายังอีเมล์ rcopt2009@hotmail.com
หากท่านไม่ได้ทาให้ถูกต้องตามนี้ คงต้องรบกวนขอให้ท่านส่งมาใหม่

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------แบบฟอร์ม
ชื่อเรื่อง ..................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
รูปแบบทีต่ ้องการนาเสนอ  Free paper  Symposium
 สมัครเข้าประกวดผลงานวิจัย
 E-Poster
 Instruction Course
 ยินดีให้เผยแพร่บทคัดย่อ ใน website และหนังสือการประชุมวิชาการของราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย
 ยินดีให้เผยแพร่บทคัดย่อ ในหนังสือการประชุมวิชาการเท่านั้น ไม่ยินดีให้เผยแพร่บทคัดย่อใน website
ของราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย
 ไม่ยินดีให้เผยแพร่บทคัดย่อทั้งใน website และหนังสือการประชุมวิชาการของราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย
ชื่อ-นามสกุลของผู้นาเสนอ (ไทย) ........................................................................................................................
(อังกฤษ) ...................................................................................................................
ชื่อ-นามสกุลของผู้เขียนและผู้ร่วมงานทั้งหมดเป็นภาษาไทย.....................................................................................
การติดต่อที่สะดวก....................................................................................................................................................
โทรศัพท์..........................................................................................โทรสาร.............................................................
โทรศัพท์มือถือ...................................................E-mail…………………………………………………………………..
ผู้นาเสนอผลงาน...................................................
วันที่...................................................
.กาหนดส่งบทคัดย่อภายในวันที่ 30 กันยายน 2558

กาหนดส่งผลงานวิจัยฉบับเต็ม (เฉพาะประกวดวิจัย) ภายในวันที่ 14 ตุลาคม 2558

คาแนะนาในการเขียนบทคัดย่อ (Abstract)
สาหรับผลงานที่นาเสนอแบบ Free paper และ E-Poster
การเขียนบทคัดย่อ (Abstract)
1. บทคัดย่อให้เขียนเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด โดยให้มีความยาวประมาณ 250 คา
2. ประกอบด้วย
2.1 ชื่อเรื่อง (ภาษาอังกฤษ) ทุกคาให้ขึ้นต้นด้วย Capital letter ยกเว้น in, on, at, of, and, or
2.2 ชื่อ-นามสกุลของผู้เขียนและผู้ร่วมงานทั้งหมด (ภาษาอังกฤษ) ดังนี้
- ชื่อ นามสกุล อักษรตัวแรกใช้ Capital letter เว้นวรรคตามด้วยนามสกุล อักษรตัวแรกของ
นามสกุลใช้ Capital letter แล้วใส่สัญลักษณ์ (,) เว้นวรรคใส่ MD (ไม่ใส่จุด) แล้วใส่
สัญลักษณ์ (,) เว้นวรรคตามด้วยชื่อคนต่อไป ในกรณีที่ไม่ใช่แพทย์ ไม่ต้องใส่ MD ให้ใส่
ปริญญาของท่านนั้นแทน
- ใส่ *หลังชื่อผู้เสนอผลงานทันทีแล้ว ใส่สัญลักษณ์ (,) เว้นวรรคใส่ MD (ไม่ใส่จุด)
2.3 สถาบันที่สังกัด (ภาษาอังกฤษ) ไม่ต้องใส่จังหวัดหรือประเทศ ถ้าผู้นิพนธ์ทั้งหมดอยู่สถาบัน
เดียวกัน ไม่ต้องใส่ตวั เลข 1
2.4 เขียนบทคัดย่อเป็นแบบ structured abstract โดยแยกหัวข้อเป็น Objective, Methods,
Results, Conclusion {ทาเป็นตัวเข้ม ตามด้วยสัญลักษณ์ (:) เว้นวรรคแล้วตามด้วย
ข้อความ} ยกเว้นบางเรื่องที่ไม่สามารถเขียนเป็น structured abstract ได้ เช่นรายงานผู้ป่วย
จึงอนุโลมให้เขียนเป็น unstructured abstract
2.5 ไม่ต้องมีตาราง, ภาพประกอบ, และเอกสารอ้างอิง
2.6 กรุณาดูตัวอย่างการเขียนบทคัดย่อที่ถูกต้องที่เว็บไซต์ www.rcopt.org หัวข้อ RCOPT Research
Presentation
3. พิมพ์ข้อความด้วยโปรแกรม Microsoft Word Cordia UPC, size 20
4. กรุณาตรวจทานแก้ไขคาผิดในบทคัดย่อให้เรียบร้อยก่อนส่งต้นฉบับ
5. สาหรับผู้นาเสนอผลงานแบบ E-Poster ให้จัดทา Artwork Poster ให้เสร็จก่อนงานประชุมวิชาการ

 ทางกองบรรณาธิการจะตรวจทานบทความของท่านภายใน 14 วันหลังจากได้รับบทความ หากบทความของ
ท่านยังต้องการการแก้ไข ทางกองบรรณาธิการจะส่ง E-mail พร้อมกับข้อเสนอแนะ หากท่านเห็นด้วยท่าน
สามารถแก้ไ ขบทความได้ ต ามที่ ท่า นเห็ นสมควร ท่า นควรตรวจสอบ E-mail ของท่า นใน 14 วั นนี้ อย่ า ง
สม่าเสมอ

กาหนดส่งบทคัดย่อภายในวันที่ 30 กันยายน 2558
กาหนดส่งผลงานวิจัยฉบับเต็ม (เฉพาะประกวดวิจัย) ภายในวันที่ 14 ตุลาคม 2558
ต้นฉบับที่ส่งหลังจากวันที่กาหนดจะไม่ได้รับการพิจารณา

