ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ แห่ งประเทศไทย
ระเบียบการพิจารณาให้ รางวัลวิจัยแก่ สมาชิกราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ แห่ งประเทศไทย ประจําปี 2562
1. รางวัลการประกวด Best Abstract of the Year Award มี 2 ประเภท โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้
1.1 รางวัลวิจยั ประเภท Academic Center
เป็ นเงินรางวัลให้กบั สมาชิก ที่เป็ นผูว้ ิจยั หลัก (first Author) มีอายุไม่ เกิน 45 ปี (ณ วันปิ ดรับสมัคร) ที่
ปฏิบตั ิงานในคณะแพทยศาสตร์ หรื อ คณะวิชาอื่น ๆ ในสถาบันการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย หรื อ
เทียบเท่ามหาวิทยาลัย เช่น คณะวิทยาศาสตร์ เป็ นต้น หรื อ สถาบันวิจยั ต่าง ๆ เช่น สถาบันโรคทรวงอก
สถาบันประสาทวิทยา เป็ นต้น รวมถึงสถาบันฝึ กอบรมหลัก สาขาอายุรศาสตร์และอายุรศาสตร์ต่อยอด ซึ่ง
ผูส้ มัครส่ งบทคัดย่อผลงานวิจยั มาเพื่อให้คณะกรรมการฯ คัดเลือก โดยคณะกรรมการฯจะพิจารณาจาก
เนื้อหาของบทคัดย่อและการนําเสนอในการประชุมวิชาการประจําปี คัดเลือกผลงานเรี ยงตามลําดับคะแนน 3
เรื่ อง เพื่อรับรางวัล รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 15,000 บาท รางวัลที่สอง 12,000 บาท และรางวัลที่สาม
10,000 บาท
1.2 รางวัลวิจยั ประเภท General Hospital
เป็ นเงินรางวัลให้กบั สมาชิกทัว่ ไปที่เป็ นผูว้ ิจยั หลัก (first author) ไม่จาํ กัดอายุ ที่ปฏิบตั ิงานใน
โรงพยาบาล/สถานพยาบาล รวมถึงสถาบันร่ วมฝึ กอบรม สาขาอายุรศาสตร์ และอายุรศาสตร์ ต่อยอด ยกเว้น
คณะแพทยศาสตร์ หรื อ คณะวิชาอื่น ๆ ในสถาบันการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย หรื อเทียบเท่ามหาวิทยาลัย
หรื อ สถาบันวิจยั ต่าง ๆ ซึ่ งผูส้ มัครส่ งบทคัดย่อผลงานวิจยั มาเพื่อให้คณะกรรมการฯ คัดเลือกส่ วนหนึ่ง และ
ส่ วนหนึ่งจากผลงานที่สมาชิกทัว่ ไปส่ งมานําเสนอในงานประชุมฯ โดยคณะกรรมการฯ จะพิจารณาจาก
เนื้อหาของบทคัดย่อ และการนําเสนอในการประชุมวิชาการประจําปี คัดเลือกผลงานเรี ยงตามลําดับคะแนน
3 เรื่ อง เพื่อรับรางวัล รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 20,000 บาท รางวัลที่สอง 15,000 บาท และรางวัลที่สาม
12,000 บาท
2. การส่ งผลงาน
ผูส้ ่งผลงานประกวดรางวัล Best Abstract of the Year Award ทั้งประเภท Academic Center
และ General Hospital จะต้องส่งบทคัดย่อและเอกสารรับรองอัตราส่ วนการมีส่วนร่ วมในงานวิจยั มายัง
ราชวิทยาลัยฯ ผ่านระบบ online เท่านั้น ทาง http://www.rcpt.org/conference/2019/ เมนู Abstract
Submission ภายในวันที่ 15 มกราคม 2562 ทั้งนี้ ผลงานทีส่ ่ งนีต้ ้ องเป็ นบทคัดย่ อผลงานทีย่ งั ไม่ ลงตีพมิ พ์
ในกรณีทเี่ คยนําเสนอในการประชุ มวิชาการทั้งในประเทศหรื อต่ างประเทศ ให้ ระบุด้วย
/ 3. เกณฑ์ ในการตัดสิน

3. เกณฑ์ ในการตัดสิน
3.1 การพิจ ารณาผลงานรอบคัดเลือก คณะกรรมการรอบคัดเลือก จะพิจารณาผลงานประกวดทั้งสอง
รายการจากเนื้อหาของบทคัดย่อ เพื่อให้คะแนน และคัดเลือกผลงานแต่ละรายการที่มีคะแนนสู งสุ ด จํานวน 3
เรื่ อง เพื่อเข้ารอบสุดท้ายในรายการ Academic Center และ จํานวน 3 เรื่ อง เพื่อเข้ารอบสุ ดท้ายในรายการ
General Hospital
สําหรับเกณฑ์การคัดเลือกผลงานรอบคัดเลือก
เกณฑ์ 60% ขึ้นไป จึงจะผ่านเข้าสู่รอบตัดสิ น

ผลการให้คะแนนของคณะกรรมการฯ ต้องผ่าน

3.2 การพิจารณาผลงานรอบตัดสิน คณะกรรมการรอบตัดสิ น จะพิจารณาผลงานประกวดทั้งสอง
รายการ จากเนื้อหาของบทคัดย่อ และการนําเสนอ เพือ่ คัดเลือกผลงานแต่ละรายการ เรี ยงลําดับตามคะแนน
สู งสุ ด จํานวน 3 เรื่ อง เพื่อรับรางวัลชนะเลิศ, รางวัลที่สอง, รางวัลที่สาม
4. การนําเสนอผลงาน
4.1 ผูผ้ า่ นเข้ารอบตัดสิ น ทั้งสองรายการ จะมีการประกวดโดยการนําเสนอผลงาน เพื่อให้
คณะกรรมการฯ ตัดสิ น ในวันที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 13:45-15:00 น. โดยจะต้ องนําเสนอผลงานเป็ น
ภาษาอังกฤษเท่ านั้น เวลานําเสนอ ไม่เกิน 12 นาที ซักถาม 3 นาที รวมเป็ น 15 นาที
4.2 ผูท้ ี่ไม่ผา่ นเข้ารอบตัดสิ น ทั้งสองรายการ จะจัดให้นาํ เสนอผลงานรายการ Free papers (oral
presentation)
5. สิทธิ์ของผู้ได้ รับรางวัลวิจยั
5.1 รางวัลสําหรับผูช้ นะ โดยรางวัลจะแยกเป็ น 2 ประเภท คือ
- รางวัลผลงานประเภท Academic Center จํานวน 3 รางวัล
ประกอบด้วย รางวัลชนะเลิศ มี 1 รางวัล จํานวน 15,000 บาท, รางวัลที่สอง 12,000 บาท และ
รางวัลที่สาม 10,000 บาท
- รางวัลผลงานประเภท General Hospital จํานวน 3 รางวัล
ประกอบด้วย รางวัลชนะเลิศ มี 1 รางวัล จํานวน 20,000 บาท, รางวัลที่สอง 15,000 บาท และ
รางวัลที่สาม 12,000 บาท
5.2 ผูผ้ า่ นเข้ารอบตัดสิ นทั้งสองรายการ จะได้รับการสิ ทธิ์ยกเว้นค่าลงทะเบียนการประชุมฯ


