
 

ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย 
 

ระเบียบการพิจารณาให้รางวัลวิจัยแก่สมาชิกราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ประจ าปี 2565 
 

1. รางวัลการประกวด Best Abstract of the Year Award มี 2 ประเภท โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
 1.1 รางวัลวิจัย ประเภท Academic Center 
 เป็นเงินรางวัลให้กับสมาชิก ที่เป็นผู้วิจัยหลัก (first Author) มีอายุไม่เกิน 45 ปี (ณ วันปิดรับสมัคร) ที่
ปฏิบัติงานในคณะแพทยศาสตร์ หรือ คณะวิชาอ่ืน ๆ ในสถาบันการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย หรือเทียบเท่า
มหาวิทยาลัย เช่น คณะวิทยาศาสตร์ เป็นต้น หรือ สถาบันวิจัยต่าง ๆ เช่น สถาบันโรคทรวงอก สถาบันประสาท
วิทยา เป็นต้น รวมถึงสถาบันฝึกอบรมหลัก สาขาอายุรศาสตร์และอนุสาขาต่าง ๆ ทางอายุรศาสตร์ ซึ่งผู้สมัครส่ง
บทคัดย่อผลงานวิจัย มาเพ่ือให้คณะกรรมการฯ คัดเลือก โดยคณะกรรมการฯจะพิจารณาจากเนื้อหาของบทคัดย่อ
และการน าเสนอในการประชุมวิชาการประจ าปี คัดเลือกผลงานเรียงตามล าดับคะแนน 3 เรื่อง เพ่ือรับรางวัล 
รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 15,000 บาท รางวัลที่สอง 12,000 บาท และรางวัลที่สาม 10,000 บาท 
 1.2 รางวัลวิจัย ประเภท General Hospital 
 เป็นเงินรางวัลให้กับสมาชิกทั่วไปที่เป็นผู้วิจัยหลัก (first author) ไม่จ ากัดอายุ ที่ปฏิบัติงานใน
โรงพยาบาล/สถานพยาบาล รวมถึงสถาบันร่วมฝึกอบรม สาขาอายุรศาสตร์และอนุสาขาต่าง ๆ ทางอายุรศาสตร์ 
ยกเว้นคณะแพทยศาสตร์ หรือ คณะวิชาอ่ืน ๆ ในสถาบันการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย หรือเทียบเท่า
มหาวิทยาลัย หรือสถาบันวิจัยต่าง ๆ ซึ่งผู้สมัครส่งบทคัดย่อผลงานวิจัย มาเพ่ือให้คณะกรรมการฯ คัดเลือกส่วน
หนึ่ง และส่วนหนึ่งจากผลงานที่สมาชิกท่ัวไปส่งมาน าเสนอในงานประชุมฯ โดยคณะกรรมการฯ จะพิจารณาจาก
เนื้อหาของบทคัดย่อ และการน าเสนอในการประชุมวิชาการประจ าปี คัดเลือกผลงานเรียงตามล าดับคะแนน 3 
เรื่อง เพ่ือรับรางวัล รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 20,000 บาท รางวัลที่สอง 15,000 บาท และรางวัลที่สาม 12,000 
บาท 
2. การส่งผลงาน 
 2.1 ผู้ส่งผลงานประกวดรางวัล Best Abstract of the Year Award ทั้งประเภท Academic Center 
และ General Hospital จะต้องส่งบทคัดย่อและรับรองอัตราส่วนการมีส่วนร่วมในงานวิจัย มายังราชวิทยาลัยฯ 
ผ่าน ระบบ online เท่านั้น ทาง http://www.rcpt.org/conference/2022/ เมนู Abstract Submission 
ภายในวันที่ 31 มกราคม 2565 
 2.2 ผลงานที่ส่งนี้ต้องเป็นบทคัดย่อผลงานที่ยังไม่ลงตีพิมพ์ ในกรณีที่เคยน าเสนอในการประชุมวิชาการท้ัง 
ในประเทศหรือต่างประเทศ ให้ระบุด้วย 
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3. เกณฑ์ในการตัดสิน 
 3.1 การพิจารณาผลงานรอบคัดเลือก คณะกรรมการรอบคัดเลือก จะพิจารณาผลงานประกวดทั้งสอง 
รายการจากเนื้อหาของบทคัดย่อ เพ่ือให้คะแนน และคัดเลือกผลงานแต่ละรายการที่มีคะแนนสูงสุด จ านวน 3 
เรื่องเพ่ือเข้ารอบสุดท้ายในรายการ Academic Center และ จ านวน 3 เรื่อง เพ่ือเข้ารอบสุดท้ายในรายการ 
General Hospital ส าหรับเกณฑ์การคัดเลือกผลงานรอบคัดเลือก ผลการให้คะแนนของคณะกรรมการฯ ต้องผ่าน
เกณฑ์ 60% ขึ้นไป จึงจะผ่านเข้าสู่รอบตัดสิน 
 3.2 การพิจารณาผลงานรอบตัดสิน คณะกรรมการรอบตัดสิน จะพิจารณาผลงานประกวดทั้งสอง
รายการจากเนื้อหาของบทคัดย่อ และการน าเสนอ เพ่ือคัดเลือกผลงานแต่ละรายการ เรียงล าดับตามคะแนนสูงสุด 
จ านวน 3 เรื่อง เพ่ือรับรางวัลชนะเลิศ, รางวัลที่สอง, รางวัลที่สาม 
 

4. การน าเสนอผลงาน 
 4.1 ผู้ผ่านเข้ารอบตัดสิน ทั้งสองรายการ จะมีการประกวดโดยการน าเสนอผลงาน เพ่ือให้คณะกรรมการฯ 
ตัดสิน ในวันที ่22 เมษายน 2565 เวลา 13:45-15:00 น. โดยจะต้องน ำเสนอผลงำนเป็นภำษำอังกฤษเท่ำนั้น 
เวลาน าเสนอ ไม่เกิน 12 นาที ซักถาม 3 นาที รวมเป็น 15 นาที 
 

5. สิทธิ์ของผู้ได้รับรางวัลวิจัย 
 5.1 รางวัลส าหรับผู้ชนะ โดยรางวลัจะแยกเป็น 2 ประเภท คือ 
 - รางวัลผลงานประเภท Academic Center จ านวน 3 รางวัล ได้แก่ 
  รางวัลชนะเลิศ จ านวนเงิน 15,000 บาท  

รางวัลที่สอง จ านวนเงิน 12,000 บาท  
รางวัลที่สาม จ านวนเงิน 10,000 บาท 

 - รางวัลผลงานประเภท General Hospital จ านวน 3 รางวัล ได้แก่ 
รางวัลชนะเลิศ จ านวนเงิน 20,000 บาท 
รางวัลที่สอง จ านวนเงิน 15,000 บาท 
รางวัลที่สาม จ านวนเงิน 12,000 บาท 

 5.2 ผู้ผ่านเข้ารอบตัดสินทั้งสองรายการ จะได้รับการสิทธิ์ยกเว้นค่าลงทะเบียนการประชุมฯ 
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