ระเบียบการพิจารณาตัดสินรางวัล Research Award
งานประชุ มวิชาการประจําปี 2562 ครั้งที่ 35
1. ให้สถาบัน/สมาคมเป็ นผูเ้ สนอชื่อผูส้ มัครโดยที่ผสู ้ มัครต้องเป็ นสมาชิกราชวิทยาลัยฯเท่านั้น และแต่ละแห่ ง
สามารถเสนอชื่อผูส้ มัครได้ไม่เกิน 3 ชื่อ
2. ผูส้ มัครแต่ละท่าน สามารถยืน่ ผลงานตีพิมพ์ของตน เพื่อประกอบการพิจารณา ได้ไม่เกิน 2 ชิ้น
3. ผลงานที่ยนื่ เสนอ ต้องเป็ นผลงานที่ 1) ตีพิมพ์ในขั้นตอนสุ ดท้าย (final version) ใน Peer review journal ของปี
2018 คือ ตีพิมพ์ในตัวเล่ม (Vol., เดือน, ปี , หน้า) 2) ตีพิมพ์ในรู ปแบบและขั้นตอนสุ ดท้ายออนไลน์ หากไม่มีตวั
เล่มจริ ง อาทิ วารสารในเครื อ BiomedCentral (pdf ใน format ของวารสารเล่มนั้น) 3) ไม่รับพิจารณา
ผลงานวิจยั ที่เป็ น case report และ image
4. ส่ งแบบเสนอชื่อที่ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ ภายในวันที่ 15 มกราคม 2562
5. หากผลงานที่ยนื่ เสนอ ไม่ได้เป็ นผลงานที่ผสู ้ มัครเป็ นผูน้ ิ พนธ์ชื่อแรก (first หรื อ co-first authors) และ/หรื อผู ้
นิ พนธ์ติดต่อกับวารสาร (corresponding author) สถาบัน/สมาคมที่เสนอชื่อ ควรชี้แจงเหตุผลประกอบการยื่น
เสนอ
6. คณะกรรมการฯ จะรับพิจารณาเฉพาะผลงานตีพิมพ์ ที่เป็ นผลงานที่ทาํ วิจยั ในประเทศไทยทั้งหมดหรื อเป็ น
ส่ วนใหญ่
7. หากได้รับรางวัลในการประชุมวิชาการระดับชาติ, ระดับนานาชาติ จะได้รับการพิจารณาเป็ นพิเศษ
8. สถาบันและสมาคมที่เสนอชื่อผูส้ มัคร ต้องแจ้งให้ผสู ้ มัครรับทราบก่อนยืน่ เสนอชื่อ ดังนั้น ผูส้ มัครจึงมีหน้าที่
ดูแล มิให้สถาบัน/สมาคมมากกว่าหนึ่งแห่ ง เสนอชื่อของตนซํ้าซ้อนกัน
9. การให้คะแนนของคณะกรรมการฯ พิจารณาจากหัวข้อและนํ้าหนักดังต่อไปนี้
9.1 วัตถุประสงค์, ความเป็ นมา, หลักการและเหตุผล
15
คะแนน
9.2 ระเบียบวิธีวิจยั
25
คะแนน
9.3 ผลการวิจยั ก่อให้เกิดองค์ความรู ้ใหม่
20
คะแนน
9.4 การนําผลการวิจยั ไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ได้
20
คะแนน
9.5 ระดับคุณภาพของวารสารที่ลงพิมพ์
20
คะแนน
หมายเหตุ ในส่ วนของคะแนนในหมวดระดับคุณภาพวารสาร วิธีการคิด Impact factor ให้คูณ 0.75 หาก
เป็ น brief report และ คูณ 0.5 หากเป็ น letter to editor
สําหรับระดับคุณภาพของวารสารนั้น พิจารณาจาก 2 ปั จจัย คือ
9.5.1 ค่า impact factor 2018 (IF 2018) (http://portal.isiknowledge.com) ของวารสารฉบับนั้น เมื่อเทียบกับค่า
median impact factor ของวารสารในสาขาวิชานั้น ๆ
/ 10. ผูส้ มัครที่ส่งผลงาน 2 ชิ้น............

-210. ผูส้ มัครที่ส่งผลงาน 2 ชิ้น คณะกรรมการจะนําผลงานชิ้นที่ได้รับคะแนนสู งกว่ามาพิจารณา
11. อนุ กรรมการวิจยั แต่ละท่าน ให้คะแนนผลงานแต่ละชิ้นอย่างเป็ นอิสระต่อกัน การพิจารณาตัดสิ น ให้
นํ้าหนักของคะแนนจากกรรมการแต่ละท่านเท่าเทียมกัน
12. หากอนุกรรมการวิจยั ท่านใด ได้รับการเสนอชื่อจากสถาบัน/สมาคม อนุกรรมการฯ ท่ านนั้นจะไม่ ได้ รับ
สิ ทธิ์ลงคะแนนในผลงานที่ส่งเข้ าประกวด Research Award ประจําปี นั้นทั้งหมด และไม่มีโอกาสได้รับ
ทราบคะแนนดิบของผลงานใดจากอนุกรรมการท่านใดทั้งสิ้ น
13. คณะกรรมการฯ จะพิ จารณาคัด เลื อกผลงานที่ ได้ค ะแนนสู งสุ ด จํา นวน 4 เรื่ อง โดยเจ้าของผลงาน
Research Award จะต้องเข้าพิธีรับมอบโล่เกียรติคุณ ในพิธี Convocation Ceremony งานประชุมวิชาการ
ประจําปี ในวันที่ 25 เมษายน 2562
14. ผูไ้ ด้รับรางวัล Research Award ทั้ง 4 ท่าน นําเสนอผลงาน ในรายการ Research highlights: From
Research to clinical impact วันที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 13.45-15.00 น.
15. ผูไ้ ด้รับรางวัล Research Award จะได้รับการสนับสนุนจากราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ ดังนี้
1. เงินรางวัล ท่านละ 25,000 บาท พร้อมโล่เกียรติคุณ
2. สนับสนุนห้องพัก จํานวน 1 คืน (ก่อนหรื อหลังวันที่เข้ารับรางวัล)
3. ยกเว้นค่าลงทะเบียนเข้างานประชุมวิชาการประจําปี
16. ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ จะจัดพื้นที่แสดงผลงาน Research Award ในรู ปแบบบอร์ ดนิ ทรรศการเชิดชู
ผลงานของผูไ้ ด้รับรางวัลด้วยในงานประชุมวิชาการประจําปี 2562

