เกณฑ์คุณสมบัติของผลงานทางวิชาการ และผู ้มสี ิทธิ์ส่งผลงานเข้าประกวด
เพื่อชิ งรางวัล ประชุมวิชาการประจําปี ครัง้ ที่ 43
ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย
1. ต้องเป็นผลงานที่ยังไม่เคยตีพิมพ์หรือรับรางวัลจากการประกวดที่ใดมาก่อน
2. ผู ้ส่งผลงานเข้าประกวดต้องเป็นสมาชิ กของราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย (แพทย์ประจําบ้านและ
แพทย์ประจําบ้านต่อยอด (Fellow) ศัลยศาสตร์ สามารถส่งผลงานเข้าประกวดผลงานวิจัยแพทย์ประจําบ้านได้)
3. ผลงานหนึ่ง ๆ สามารถส่งประกวดได้เพียงรางวัลเดียว แต่มีสิทธิ์นําเสนอใน Session อื่นที่ไม่ใช่ การประกวดได้
4. การประกวดรางวัลต่าง ๆ ไม่จํากัดอายุ ของผู ้เสนอ ยกเว้นรางวัล Young Investigator Award อายุ ไม่เกิน 45 ปี
5. การส่งและนําเสนอผลงานตามรายละเอียดของแต่ละการประกวดหรือรางวัลนัน้ ๆ ต้องระบุ ให้ชัดเจนว่าจะส่ง
ประกวดผลงานเพื่อรางวัลประเภทใด เนื่องจากแบบฟอร์มบทคัดย่อจะใช้แบบฟอร์มเดียวกันทัง้ หมด
6. ในการตัดสินการประกวดในแต่ละรางวัล หากไม่มีผลงานที่มีคุณภาพตามเกณฑ์การตัดสิน คณะกรรมการตัดสิน
การประกวดของรางวัลนัน้ ๆ ขอสงวนสิทธิ์ท่จี ะไม่มอบรางวัลนัน้ ๆ ได้
7. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นงานวิจัยหรือผลงานที่ทําในประเทศไทยเป็นส่วนใหญ่หรือทัง้ หมด
8. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาด
9. นําเสนอเป็นภาษาอังกฤษเท่านัน้
…………………………………….
รายละเอียดรางวัลต่าง ๆ มีดังนี้
1. การประกวดผลงานทางวิชาการของแพทย์ประจําบ้านศัลยศาสตร์ (Resident Paper Award)
2. การประกวดผลงานในรู ปแบบ วีดีทัศน์
3. Young Investigator Award
4. ACS Basic Science Award
5. ICS Inventor Award (รางวัลการประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางการแพทย์)
6. การประกวดผลงานในรู ปแบบ E-poster
7. การประกวดรางวัล พิสิฏฐ์ วิเศษกุล
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
สถาบันจะได้รบั โล่ประกาศเกียรติคุณ
1.2 ผู ้ส่งผลงานเข้าประกวดต้องเป็นแพทย์ประจําบ้านหรือเป็นผลงานที่ทําขณะเป็นแพทย์ประจําบ้าน
ศัลยศาสตร์ สาขาใดก็ได้ โดยต้องมีหนังสือรับรองจากต้นสังกัดแนบมาด้วย
1.3 ต้องแนบหลักฐานการผ่านการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยมาด้วย แล้วแต่กรณี
1.4 ส่งบทคัดย่อและ Manuscript เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาซึ่ งพร้อมที่จะตีพิมพ์ได้
1.5 เสนอผลงานด้วยตนเองตามวัน เวลาและสถานที่ท่คี ณะกรรมการกําหนด ในรู ปแบบของ
Oral Presentation เป็นภาษาอังกฤษ ใช้เวลานําเสนอ 8 นาที ซั กถาม 2 นาที
1.6 ส่งบทคัดย่อและ Manuscript ถึงคณะกรรมการ ภายในวันที่ 8 มิถุนายน 2561

2. การประกวดผลงานในรู ปแบบวีดีทัศน์
แบ่งเป็ น 2 ประเภทได้แก่นวัตกรรม (Innovation) กับสื่อการสอน (Education) ประเภทละ 3 รางวัล
ดังนี้
2.1 รางวัลที่ 1: 15,000 บาท รางวัลที่ 2: 8,000 บาท รางวัลที่ 3: 5,000 บาท
ผู ้ท่สี ่งผลงานเข้าประกวดจะเลือกส่งได้เพียงประเภทเดียวเท่านัน้ และต้องเป็นผลงานที่ยังไม่เคยถูกนําเสนอ
ในการประชุ มระดับนานาชาติมาก่อน
2.2 วีดีทัศน์ท่จี ะส่งเข้าประกวดต้องมีความยาวต่อเนื่องไม่เกิน 10 นาที พร้อมบันทึกเสียงบรรยายเป็น
ภาษาอังกฤษ
2.3 คณะกรรมการจะทําการพิจารณาคัดเลือก ผลงานที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับจดหมาย
ยืนยันจากคณะกรรมการตัดสินการประกวด
2.4 นําเสนอผลงานทางวิชาการในรู ปแบบวีดีทัศน์ในวัน เวลา และสถานที่ท่คี ณะกรรมการกําหนด
2.5 ผู ้ส่งผลงานเข้าประกวดต้องอยู ่ในห้องประชุ มในวันฉายภาพวีดีทัศน์ และนําเสนอเป็นภาษาอังกฤษ
ให้คณะกรรมการ สมาชิ กดู พร้อมที่จะตอบคําถามได้
2.6 ผลงานที่จะได้รางวัลต้องมีคะแนนรวมตัง้ แต่ 70 % ขึ้นไป
2.7 ส่งบทคัดย่อพร้อมวีดีทัศน์ ถึงคณะกรรมการพิจารณาที่สํานักงานราชวิทยาลัยศัลยแพทย์ฯ
ภายในวันที่ 8 มิถุนายน 2561
2.8 การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด และผลงานที่ได้รบั รางวัลจะถูกนําขึ้นแสดงในหน้า website
ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย www.rcst.or.th
3. Young Investigator Award
3.1 มี 1 รางวัล เงินรางวัล 10,000 บาท
3.2 ผู ้ส่งผลงานเข้าประกวดต้องเป็นศัลยแพทย์ท่วั ไปและเป็นสมาชิ กราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย
3.3 อายุ ไม่เกิน 45 ปี นับถึงวันที่ส่งผลงานเข้าประกวด
3.4 ส่งบทคัดย่อและ Manuscript เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาซึ่ งพร้อมที่จะตีพิมพ์ได้
3.5 นําเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษ ตามวัน เวลา และสถานที่ท่คี ณะกรรมการกําหนด
3.6 ส่งบทคัดย่อและ Manuscript ถึงคณะกรรมการ ภายในวันที่ 8 มิถุนายน 2561
4. ACS Award (ACS Basic Science Paper Contest)
4.1 มี 1 รางวัล เงินรางวัล 20,000 บาท (กรณีท่ผี ลงานไม่อยู ่ในเกณฑ์เหมาะสม จะมีรางวัลชมเชยให้ 2
รางวัล ๆ ละ 5,000 บาท)
4.2 นําเสนอผลงานในรู ปแบบ Oral Presentation เป็นภาษาอังกฤษ ในวัน เวลา และสถานที่ท่คี ณะกรรมการ
กําหนด
4.3 ส่งบทคัดย่อและ Manuscript เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาซึ่ งพร้อมที่จะตีพิมพ์ได้
4.4 ส่งบทคัดย่อและ Manuscript ถึงคณะกรรมการ ภายในวันที่ 8 มิถุนายน 2561

5. ICS Inventor Award (รางวัลการประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางการแพทย์) สมาคม ICS
5.1 มี 1 รางวัล เงินรางวัล 10,000 บาท
5.2 ส่งบทคัดย่อและรายละเอียดของการทํางานของสิ่งประดิษฐ์รวมทัง้ ผลการใช้งาน (ถ้ามี) และ Manuscript
ซึ่ งพร้อมที่จะตีพิมพ์ได้ ถึงคณะกรรมการ ภายในวันที่ 8 มิถุนายน 2561
5.3 ผลงานที่ส่งเข้าประกวดทัง้ ที่ได้รับรางวัลและไม่ได้รบั รางวัล ยังคงเป็นทรัพย์สินทางปั ญญาของผู ้เข้า
ประกวด
5.4 นําเสนอผลงานในรู ปแบบ Oral Presentation หรือ VCD, DVD Presentation พร้อมกับนํา
สิ่งประดิษฐ์ต้นแบบมาแสดงในการประชุ มประจําปี ของราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย ในวัน
เวลา และสถานที่ท่คี ณะกรรมการกําหนด
6. การประกวดผลงานในรู ปภาพโปสเตอร์ (E-poster 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 ผลการศึกษาในรู ปแบบของภาพโปสเตอร์ โดยเน้นเฉพาะเนื้อหา และรู ปแบบการ
วิจัยเป็นสําคัญ
6.3 ส่งบทคัดย่อเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณา ภายในวันที่ 8 มิถุนายน 2561
6.4 ไฟล์ท่สี ่งเป็น .pdf ขนาด 768x1024 Portrail 13.333x17.778 inch หรือ 33.87x 45.16 cm
7. การประกวดรางวัล พิสิฏฐ์ วิเศษกุล
7.1 มี 2 รางวัลๆ ละ 10,000 บาท แบ่งเป็น 2 ประเภท
- สําหรับศัลยแพทย์อุบัติเหตุ
- สําหรับแพทย์ประจําบ้าน
7.2 เป็นผลงานการวิจัยทางด้านศัลยศาสตร์อุบตั ิเหตุ สามารถนําเสนอในรู ปแบบ Oral Presentation, Poster
หรือ Audio Visual อย่างใดอย่างหนึ่ง
7.3 ส่งบทคัดย่อ และ Manuscript เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณา ซึ่ งพร้อมที่จะตีพิมพ์ได้
ภายในวันที่ 8 มิถุนายน 2561
หมายเหตุ: ผู น้ ําเสนอผลงานต้องลงทะเบียนเข้าร่วมประชุ มด้วย
ผู ้นําเสนอผลงานต้องกรอกข้อมู ลในช่ อง Online abstract submission ที่ www.rcst.or.th ช่ องทางเดียวเท่านั้น
*********************************
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