
เกณฑ์คุณสมบัติของผลงานทางวิชาการ และผู้มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าประกวด 
เพื่อชิงรางวัล ประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 46 

ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย 
 
1. ต้องเป็นผลงานที่ยังไม่เคยตีพิมพ์หรือรับรางวัลจากการประกวดที่ใดมาก่อน (ยกเว้นเป็นการประกวด หรือแข่งขัน

ภายในสถาบันตนเอง) 
2. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดต้องเป็นสมาชิกของราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย (แพทย์ประจำบ้าน และแพทย์

ประจำบ้านต่อยอด (Fellow) ศัลยศาสตร์ สามารถส่งผลงานเข้าประกวดผลงานวิจัยแพทย์ประจำบ้านได้) 
3. ผลงานหนึ่ง ๆ สามารถส่งประกวดได้เพียงรางวัลเดียว แต่มีสิทธิ์นำเสนอใน Session อ่ืนที่ไม่ใช่การประกวดได้ 
4. การประกวดรางวัลต่าง ๆ ไม่จำกัดอายุของผู้เสนอ ยกเว้นรางวัล Young Investigator Award อายุไม่เกิน 45 ปี 
5. การส่งและนำเสนอผลงานตามรายละเอียดของแต่ละการประกวดหรือรางวัลนั้น  ๆ ต้องระบุให้ชัดเจนว่าจะส่ง

ประกวดผลงานเพ่ือรางวัลประเภทใด เนื่องจากแบบฟอร์มบทคัดย่อจะใช้แบบฟอร์มเดียวกันทั้งหมด 
6. ในการตัดสินการประกวดในแต่ละรางวัล หากไม่มีผลงานที่มีคุณภาพตามเกณฑ์การตัดสิน คณะกรรมการตัดสินการ

ประกวดของรางวัลนั้น ๆ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่มอบรางวัลนั้น ๆ ได ้
7. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นงานวิจัยหรือผลงานที่ทำในประเทศไทยเป็นส่วนใหญ่หรือทั้งหมด 
8. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาด 
9. นำเสนอเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น 

……………………………………. 
 

รายละเอียดรางวัลต่าง ๆ มีดังนี้ 
1. การประกวดผลงานทางวิชาการของแพทย์ประจำบ้านศัลยศาสตร์ (Resident Paper Award) 
2. การประกวดผลงานในรูปแบบ วีดิทัศน์ 
3. Young Investigator Award  
4. ACS Basic Science Award  
5. ICS Inventor Award (รางวัลการประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางการแพทย์) 
6. การประกวดผลงานในรูปแบบ Poster 
7. การประกวดรางวัล พิสิฏฐ์ วิเศษกุล 
8. การนำเสนอ Free paper 
 

1. การประกวดผลงานทางวิชาการของแพทย์ประจำบ้านศัลยศาสตร์และแพทย์ประจำบ้านต่อยอด 
   (Resident Paper Contest) แบ่งเป็น 2 ประเภท Basic science กับ Clinical (รวม 6 รางวัล) 
 1.1 รางวัลที่ 1: 20,000 บาท / รางวัลที่ 2: 16,000 บาท / รางวัลที่ 3: 12,000 บาท 
      สถาบันจะได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ 

1.2 ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดต้องเป็นแพทย์ประจำบ้านหรือเป็นผลงานที่ทำขณะเป็นแพทย์ประจำบ้าน 
     ศัลยศาสตร์ สาขาใดก็ได้ โดยต้องมีหนังสือรับรองจากต้นสังกัดแนบมาด้วย 
1.3 ต้องแนบหลักฐานการผ่านการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยมาด้วย แล้วแต่กรณี 



1.4 ส่งบทคัดย่อและ Full paper เพ่ือให้คณะกรรมการพิจารณาซึ่งพร้อมที่จะตีพิมพ์ได้ 
1.5 เสนอผลงาน ตามวัน เวลา ที่คณะกรรมการกำหนด เป็นภาษาอังกฤษ ใช้เวลานำเสนอ 8 นาที  
1.6 ส่งบทคัดย่อ พร้อม Full paper ถึงคณะกรรมการ ภายในวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 

2. การประกวดผลงานในรูปแบบวีดีทัศน์ 
มีประเภทเดียวได้แก่ Surgical technique 
จำนวน 8 รางวัล ดังนี้ รางวัลที่ 1: 20,000 บาท   รางวัลที่ 2: 15,000 บาท   รางวัลที่ 3: 10,000 บาท 
รางวัลชมเชย 5 รางวัล ๆ ละ 2,000 บาท 

 2.1 ต้องเป็นผลงานที่ยังไม่เคยถูกนำเสนอในการประชุมระดับนานาชาติมาก่อน 
2.2 วีดีทัศน์ที่จะส่งเข้าประกวดต้องมีความยาวต่อเนื่องไม่เกิน 8 นาที พร้อมบันทึกเสียงบรรยาย 
     ที่ชัดเจนเป็นภาษาอังกฤษ (ต้องไม่มีเสียงดนตรี) ไฟล์วีดีโอให้บันทึกเป็น MP4 โดยความละเอียดของ 
     ไฟล์วีดีโอไม่ต่ำกว่า 720p (1280x720)    

 2.3 คณะกรรมการฯ จะทำการพิจารณาคัดเลือกผลงานวีดีทัศน์ที่สมควรได้รับรางวัลดังกล่าวข้างต้น 
2.4 ผลงานที่จะได้รับรางวัลต้องมีคะแนนรวมตั้งแต่ 70 % ขึ้นไป 
2.5 ส่งบทคัดย่อผ่านทางเว็บไซต์ในรูปแบบที่ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์ฯ กำหนด พร้อมส่งวีดีทัศน์ถึงคณะ 
     กรรมการฯ ที่สำนักงานราชวิทยาลัยศัลยแพทย์ฯ ภายในวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 
2.8 การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด และผลงานที่ได้รับรางวัลจะถูกนำข้ึนแสดงในหน้า  
      website ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย www.rcst.or.th 

3. Young Investigator Award  
 3.1 มี 1 รางวัล เงินรางวัล 10,000 บาท 
 3.2 ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดต้องเป็นศัลยแพทย์ทั่วไป และเปน็สมาชิกราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย 
 3.3 อายุไม่เกิน 45 ปี นับถึงวันที่ส่งผลงานเข้าประกวด 
 3.4 ส่งบทคัดย่อและ full paper เพ่ือให้คณะกรรมการพิจารณาซึ่งพร้อมที่จะตีพิมพ์ได้ 
 3.5 นำเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษ ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่คณะกรรมการกำหนด 

3.6 ส่งบทคัดย่อและ Full paper ถึงคณะกรรมการ ภายในวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 
 

4. ACS Award (ACS Basic Science Paper Contest) 
4.1 มี 1 รางวัล เงินรางวัล 20,000 บาท (กรณีที่ผลงานไม่อยู่ในเกณฑ์เหมาะสม จะมีรางวัลชมเชย  
   ให้ 2 รางวัล ๆ ละ 5,000 บาท) 
4.2 นำเสนอผลงานในรูปแบบ Oral Presentation เป็นภาษาอังกฤษ ในวัน เวลา และสถานที่ท่ี 
    คณะกรรมการกำหนด 
4.3 ส่งบทคัดย่อและ full paper เพ่ือให้คณะกรรมการพิจารณาซึ่งพร้อมที่จะตีพิมพ์ได้  
     ภายในวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 

 
5. ICS Inventor Award (รางวัลการประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางการแพทย์) สมาคม ICS 
 5.1 มี 1 รางวัล เงินรางวัล 10,000 บาท 
 5.2 ส่งบทคัดย่อและรายละเอียดของการทำงานของสิ่งประดิษฐ์รวมทั้งผลการใช้งาน (ถ้ามี) และ  

http://www.rcst.or.th/


        Manuscript ซึ่งพร้อมที่จะตีพิมพ์ได้ ถึงคณะกรรมการ ภายในวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 
 5.3 ผลงานที่ส่งเข้าประกวดทั้งที่ได้รับรางวัลและไม่ได้รับรางวัล ยังคงเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของผู้ 

    เข้าประกวด 
 5.4 นำเสนอผลงานในรูปแบบ Oral Presentation หรือ VCD, DVD Presentation พร้อมกับนำ 

    สิ่งประดิษฐ์ต้นแบบมาแสดงในการประชุมประจำปีของราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทยใน 
    วัน เวลา และสถานที่ท่ีคณะกรรมการกำหนด 

6. การประกวดผลงานในรูปภาพโปสเตอร์ (Poster Award & Presentation)  
   แบ่งเป็น 2 ประเภท Basic Science กับ Clinical  
 6.1 ประเภทละ 3 รางวัล (รวม 6 รางวัล)    

     รางวัลที่ 1: 12,000 บาท รางวัลที่ 2: 10,000 บาท   รางวัลที่ 3: 8,000 บาท 
 6.2 นำเสนอผลงานวิจัย ผลการศึกษาในรูปแบบของภาพโปสเตอร์ โดยเน้นเฉพาะเนื้อหา และรูปแบบ 
        การวิจัยเป็นสำคัญ 

6.3 เป็นโปสเตอร์ความกว้าง x สูง (90X120) เซนติเมตร  
6.4 ส่งบทคัดย่อเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณา ภายในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 

7. การประกวดรางวัล พิสิฏฐ์ วิเศษกุล  
 7.1 มี 2 รางวัลๆ ละ 10,000 บาท แบ่งเป็น 2 ประเภท 
  - สำหรับศัลยแพทย์อุบัติเหตุ 
  - สำหรับแพทย์ประจำบ้าน 

7.2 เป็นผลงานการวิจัยทางด้านศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ สามารถนำเสนอในรูปแบบ Oral Presentation,  
     Poster หรือ Audio Visual อย่างใดอย่างหนึ่ง 

 7.3 ส่งบทคัดย่อ และ Manuscript เพ่ือให้คณะกรรมการพิจารณา ซึ่งพร้อมที่จะตีพิมพ์ได้ 
                ภายในวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 

8. การนำเสนอ Free paper 
8.1 ต้องเป็นผลงานที่ยังไม่เคยถูกตีพิมพ์หรือได้รับรางวัลใดมาก่อน 
8.2 ผู้ส่งผลงานจะต้องเป็นศัลยแพทย์ สมาชิกราชวิทยาลัยศัลยแพทย์ฯ แพทย์ประจำบ้าน หรือแพทย์    
     ประจำบ้านต่อยอดเท่านั้น 
8.3 ส่งบทคัดย่อ เพ่ือให้คณะกรรมการพิจารณาซึ่งพร้อมที่จะตีพิมพ์ได้ ภายในวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 

หมายเหตุ:  ผู้ส่งผลงานต้องลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมก่อน จึงจะสามารถส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้ 
ผู้ส่งผลงานต้องกรอกข้อมูลในช่อง Online abstract submission ที่ www.rcst.or.th/asc/2021 
ช่องทางเดียวเท่านั้น 

........................................................................................................................ 

รูปแบบของคลิปวิดีโอ เป็นการเปิด power point นำเสนอผลงาน และต้องมีเสียงบรรยายประกอบ รวมถึงวิดีโอ
ของผู้นำเสนออยู่มุมใดมุมหนึ่งของหน้าจอ โดยไม่บังเนื้อหาใน power point บันทึกคลิปวิดีโอเป็นไฟล์ MP4 ความ
ละเอียดไม่ต่ำกว่า 1080p (1920x1080) ความยาว 8 นาที ส่วน power point ในการนำเสนอ ใช้อัตราส่วน 16 : 9 
 


