ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ แห่ งประเทศไทย
ระเบียบการประกวดผลงานวิจยั ของแพทย์ ประจําบ้ าน และแพทย์ ประจําบ้ านต่ อยอด
ประจําปี 2562
1. งานทีจ่ ะเสนอ
- ผลงานทางวิชาการที่ส่งแพทย์ประจําบ้านและแพทย์ใช้ทุนเทียบเท่าแพทย์ประจําบ้านหรื อแพทย์
ประจําบ้านต่อยอด ณ วันที่ประกวด (คนเดียวหรื อหลายคน) ได้ทาํ เองเป็ นส่ วนใหญ่ โดยที่อาจารย์อาจมี
หรื อไม่มีส่วนร่ วมในผลงานนั้นก็ได้ ทั้งนี้ตอ้ งแสดงข้อมูลจากผูร้ ่ วมงานรับรองอัตราส่ วนการมีส่วนร่ วมใน
งานวิจยั ด้วย
- ผลงานที่ส่งจะต้องไม่เคยตีพิมพ์มาก่อน
- ในกรณี ที่คณะกรรมการฯ ตรวจสอบพบว่า ผลงานมีการทุจริ ตหรื อบิดเบือนข้อมูล จะแจ้งทาง
สถาบันต้นสังกัดพิจารณาและอาจมีผลต่อการสอบเพื่อวุฒิบตั รฯ
- ผลงานของแพทย์ประจําบ้านและแพทย์ประจําบ้านต่อยอด ที่ได้รับการคัดเลือกนําเสนอในรอบ
สุ ดท้าย จะต้องส่ ง full papers ภายในวันที่ 17 เมษายน 2562 เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาด้วย
2. ผู้มีสิทธิ์ส่งบทคัดย่ อ
1. เป็ นแพทย์ประจําบ้านที่เข้ารับการฝึ กอบรม 3 ปี ได้แก่ สาขาอายุรศาสตร์, ประสาทวิทยา, โลหิ ต
วิทยา, ตจวิทยา, มะเร็ งวิทยา, เวชศาสตร์ฉุกเฉิน และ เวชบําบัดวิกฤต
2. เป็ นแพทย์ประจําบ้านที่เข้ารับการฝึ กอบรมต่อยอด 2 ปี อาทิเช่น อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคไต, อนุ
สาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ และอนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจ เป็ นต้น
3. การส่ งบทคัดย่ อ
ผูส้ ่ งผลงานจะต้องส่ งบทคัดย่อผ่านระบบ online ทาง www.rcpt.org/conference/2019 ภายในวันที่
15 มกราคม 2562 พร้อมทั้งลงทะเบียนชําระเงินการประชุมฯ ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2562
4. เกณฑ์ ในการตัดสิ น
- คณะอนุกรรมการตัดสิ นฯ รอบคัดเลือก จะพิจารณาจากเนื้อหาของเรื่ องที่เสนอ (ความเป็ นมาและ
เหตุผล วัตถุประสงค์ วิธีการ ผลการดําเนินการ และสรุ ป)
- คณะอนุ กรรมการตัดสิ นฯ รอบสุ ดท้ าย จะพิจารณาจากเนื้ อหาของเรื่ องที่เสนอ (ความเป็ นมาและ
เหตุผล วัตถุประสงค์ วิธีการ ผลการดําเนินการและสรุ ป) การนําเสนอผลงาน รวมทั้งพิจารณาให้คะแนนใน
ส่ วน full paper ด้วย

1/2

5. การเสนอผลงาน
- แพทย์ประจําบ้านและแพทย์ประจําบ้านต่อยอด ที่ผา่ นการคัดเลือกเข้ารอบสุ ดท้าย นําเสนอผลงาน
เป็ นภาษาอังกฤษเท่ านั้น โดยใช้เวลานําเสนอไม่เกิน 12 นาที ซักถาม 3 นาที รวมเป็ น 15 นาที ขอให้ใช้
สไลด์ในการประกอบการบรรยาย ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 13:45-15:00 น.
- แพทย์ส่งผลงานที่ไม่ผา่ นเข้ารอบสุ ดท้าย ทางคณะกรรมการฯ มีสิทธิในการตัดสิ นใจที่จะให้
นําเสนอเป็ น Free papers Oral Presentation หรื อ Poster Presentation
6. สิ ทธิ์และรางวัลของผู้ผ่านเข้ ารอบสุ ดท้ ายการประกวด
ผูท้ ี่ผา่ นการคัดเลือกให้เข้ารอบสุ ดท้าย จะได้รับสิ ทธิ์, เกียรติบตั รจากราชวิทยาลัยฯ, เงินรางวัลจะ
แยกแต่ละประเภท ดังนี้
1. รางวัล Best Resident Research Award ประกอบด้วย 5 รางวัล รางวัลที่หนึ่ง มี 1 รางวัล จํานวน
12,000 บาท, รางวัลที่สอง มี 1 รางวัล จํานวน 10,000 บาท, รางวัลที่สาม มี 1 รางวัล จํานวน 8,000 บาท,
รางวัลชมเชย มี 2 รางวัล รางวัลละ 2,500 บาท โดยมีการประกาศผล และมอบรางวัล ท้ายรายการ
2. รางวัล Best Fellow Research Award ประกอบด้วย 5 รางวัล รางวัลที่หนึ่ง มี 1 รางวัล จํานวน
12,000 บาท, รางวัลที่สอง มี 1 รางวัล จํานวน 10,000 บาท, รางวัลที่สาม มี 1 รางวัล จํานวน 8,000 บาท,
รางวัลชมเชย มี 2 รางวัล รางวัลละ 2,500 บาท โดยมีการประกาศผล และมอบรางวัล ท้ายรายการ
สํ าหรับแพทย์ ทไี่ ด้ รับการสนับสนุนค่ าลงทะเบียนแล้ว
3. ได้รับสิ ทธิ์ยกเว้นค่าลงทะเบียน
ราชวิทยาลัยฯ ขอสงวนสิ ทธิ์เรื่ องการยกเว้ นค่ าลงทะเบียนในส่ วนนี้
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