
 
ประกาศวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย 

ที ่ /๒๕๕๙ 
เรื่อง ก าหนดการและแนวทางการส่งและตรวจรายงานผลงานวิชาการ  

เพื่อการสมัครสอบวุฒิบัตร/หนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ปีการสอบ ๒๕๖๐ 

 
คะแนนผลงานวิชาการจะน าไปรวมกับคะแนนสอบปฏิบัติ  

โดยคิดเป็นร้อยละ ๑๐ ของคะแนนภาคปฏิบัติทั้งหมด 
๑. ก าหนดส่งรายงานการวิจัย 

๑.๑. ก าหนดการส่งชื่อผลงานวจิัย ภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙  ให้ส่งโดยบันทึกชื่อแฟ้มเปน็ชื่อ 
Institue_name _category_2016.pdf (ตามแบบเสนอช่ือเรื่องผลงานวิชาการทางไปรษณยี์อิเล็กทรอนิกส์ 
(email) เช่น Siriraj_tipa_neurological_2016) ให้กลุ่มผู้ประสานงาน ที่ EPresearch2559@gmail.com  
รวมทั้งส่งส าเนา (cc:) ถึงอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารยผ์ู้แทนสถาบนัในกลุ่มสถาบันฝึกอบรมแพทยเ์ฉพาะทาง 
วิทยาลัยเวชศาสตร์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย (สฝอ.วฉท.) ของสถาบันตนเอง ตามตารางแนบท้าย 

๑.๒. ภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ ใหส้่งเอกสารสองฉบับคือ 

๑.๒.๑. รายงานผลงานวิชาการฉบับสมบูรณ์ ซ่ึงบันทึกชื่อแฟ้มเป็นชื่อ Institue_name_full 
paper_2016.pdf (เช่น Siriraj_tipa_fullpaper_2016) 

๑.๒.๒. บทคัดย่อ(ภาษาอังกฤษ) ซ่ึงบันทกึชื่อแฟ้มเป็นชื่อ Institue_name_abstract_2016.pdf (เช่น 
Siriraj_tipa_abstract_2016) 

ให้กลุ่มผู้ประสานงาน ทางไปรษณยี์อิเล็กทรอนิกส์ (email) ที ่EPresearch2559@gmail.com รวมทั้งส่ง
ส าเนา (cc:) ถึงอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ผู้แทนสถาบันในกลุ่มสถาบันฝึกอบรมแพทยเ์ฉพาะทาง วิทยาลัย
เวชศาสตร์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย (สฝอ.วฉท.) ของสถาบันตนเอง 

๑.๓. ภายในวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๐ ใหอ้าจารย์ท่ีปรึกษาประเมินผลงานวิชาการและส่งผลการประเมิน แก่
อาจารยผ์ู้แทนสถาบันในกลุม่สถาบันฝึกอบรมแพทยเ์ฉพาะทาง วิทยาลัยเวชศาสตร์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย 
(สฝอ.วฉท.) ของสถาบันตนเองและให้ผู้แทนสถาบันรวบรวมส่งส าเนาผลการประเมินผลงานวิชาการจาก
อาจารย์ที่ปรึกษา ที่ บันทกึชื่อแฟ้มเป็นชื่อ Institue_name_advisor_2016.pdf (เช่น 
Siriraj_tipa_advisor_2016) ให้กลุ่มผู้ประสานงานทางไปรษณีย์อเิล็กทรอนิกส์ (email) 
EPresearch2559@gmail.com   

ทั้งนี้ยกเว้น ผลงานวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารที่มรีะบบการทบทวน (peer review journal) 
แล้ว ไมต่้องมีการประเมินจากอาจารย์ที่ปรึกษาก็ได้ 

ในกรณีที่ส่งไม่ทันภายในก าหนดข้างต้น จะไม่ได้รับการพิจารณาจากอนกุรรมการฝึกอบรมและสอบฯ ซ่ึงจะเป็น
ผลให้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบในปีการสอบ ๒๕๖๐ นี้ด้วย 
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การตรวจประเมินรายงานวิจัย โดยผู้ประเมิน ๒ ท่านต่อรายงานหนึ่งฉบับ 

๑.๔. ภายในวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๐ กลุ่มผู้ประสานงานจะ ด าเนินการจัดส่งผลงานและแบบตรวจผลงานวิชาการ
ให้อาจารย์ผูต้รวจประเมินผลงานวิชาการ (ตามที่ วฉท. ได้แต่งตั้งไว)้ ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกสต์ามที่อาจารย์
นั้นแจ้งไว้ (เว้นแต่อาจารย์ผู้ตรวจได้แจ้งไว้ให้ส่งด้วยวิธีอื่น)  

๑.๕. ภายใน ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ อาจารยผ์ู้ตรวจประเมินผลงานวิชาการตามข้อ ๒.๑ ส่งผลการประเมินกลับทาง
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ให้กลุม่ผูป้ระสานงานที ่EPresearch2559@gmail.com  โดยตั้งช่ือแฟ้มเปน็ช่ือ 
institute(ของแพทย์ประจ าบ้าน)_name(ชื่อเจ้าของรายงานวิจยั)_result_reviewer(ชื่อ
ผู้ตรวจ)_2016.pdf  

๒. การตัดสินผลการตรวจประเมินผลงานวิชาการ 

๒.๑. อาจารยผ์ู้ไดร้ับแต่งตั้ง ด าเนินการตรวจประเมินผลงานวิชาการตามแบบประเมินรายงานผลงานวิชาการ โดย
สรุปผลอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 

๒.๑.๑. ผ่านโดยไม่ต้องแก้ไข (ไดค้ะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ และไมต่้องแก้ไข) 

๒.๑.๒. ผ่านอย่างมีเงื่อนไข (ได้คะแนนไมน่้อยกว่าร้อยละ ๕๐ แต่ต้องให้แกไ้ขก่อน แล้วจึงให้ผ่าน) 

๒.๑.๓. ไม่ผา่น (ได้คะแนนน้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ซึ่งอนุญาตให้แก้ไขไดต้ามก าหนดเวลา)  

๒.๒. ในกรณีทีอ่าจารย์ผูต้รวจผลงานวิชาการคนใดคนหนึ่งเห็นสมควรให้มกีารแก้ไขตามข้อ ๓.๑.๒ หรือ ๓.๑.๓ ให้
แพทย์ผู้จะสมัครสอบ แก้ไขผลงานวิชาการให้แล้วเสร็จ ภายใน ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ โดยส่งมาที่
EPresearch2559@gmail.com  

๒.๓. อาจารยผ์ู้ตรวจผลงานวิชาการจะได้รับผลงานท่ีแก้ไขภายใน ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เพื่ออาจารย์ไดด้ าเนินการ
ตรวจให้แล้วเสร็จ และแจ้งผลการตรวจกลับมาที่ EPresearch2559@gmail.com ภายใน ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐  

กรณไีดผ้ลสรุปตามข้อ ๓.๑.๑ หรอื ๓.๑.๒ ซึ่งได้แกไ้ขและอาจารยท์ั้ง ๒ คนให้ผ่านแล้ว ให้ได้รับ
คะแนนผลงานวิชาการที่จะน าไปรวมกับคะแนนสอบปฏิบัติ เท่ากับคะแนนเฉลี่ยทีไ่ดร้ับจากอาจารย์ทั้งสอง
ดังกล่าว 

กรณไีดผ้ลสรุปตามข้อ ๓.๑.๓ และไดด้ าเนินการแก้ไขแล้ว จะได้รับผลเป็นผ่านหรือไมผ่่านเท่านั้น ซึ่ง
คิดเป็นคะแนนจากอาจารย์นั้นเท่ากับร้อยละ ๕๐ ใหไ้ดร้ับคะแนนผลงานวิชาการที่จะน าไปรวมกับคะแนนสอบ
ปฏิบัติ เท่ากับคะแนนเฉลีย่ที่ไดร้ับจากอาจารย์ทั้งสองดังกลา่ว 

๒.๔. กรณีอาจารยผ์ู้ตรวจผลงานวิชาการคนใดคนหนึ่งพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ผ่าน แต่ผูต้รวจผลงานวิชาการอีก
คนหนึ่งพิจารณาแล้วเห็นสมควรไม่ให้ผ่าน หรือ ไม่ผา่นแม้ว่าจะแก้ไขแล้ว ให้ประธานคณะอนุกรรมการ
ฝึกอบรมและสอบ สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน (อฝส.วฉ.) พิจารณาตัดสนิช้ีขาดให้แล้วเสร็จภายใน ๑๗ มีนาคม 
๒๕๖๐ 

๒.๕. กรณีอาจารยผ์ู้ตรวจประเมินผลงานวิชาการทั้ง ๒ คนพิจารณาแล้วเห็นสมควรไม่ให้ผ่าน ให้ถือว่า ไม่ผ่าน ซึ่ง
จะเป็นผลให้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบในปี ๒๕๖๐ นี้ด้วย 

๒.๖. กรณีอาจารยผ์ู้ตรวจผลงานวิชาการทั้ง ๒ คนพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ผ่าน (เกณฑ์ผา่นคือไดค้ะแนนไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๕๐) ผู้สมัครสอบฯ สามารถน าผลงานวิชาการดังกล่าวไปเป็นหลักฐานประกอบการสมคัรสอบได้ 
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ค าอธิบายเกณฑ์การประเมินรายงานวิจัย 
วัตถุประสงค์ในการท าวิจัยของแพทย์ประจ าบ้าน 
 ภายหลังการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านมีความสามารถในการท าวิจยัไดต้ามกระบวนการดังต่อไปนี้ 

๑. วางแผนและเขียนโครงร่างการวิจยัที่ถูกต้องและเหมาะสม ซึ่งประกอบด้วย 
- เลือกหัวข้อเรื่องที่จะท าวิจัย 
- ทบทวนวรรณกรรม 
- ตั้งวัตถุประสงค ์

   - วางแนวทางและเลือกรูปแบบการวิจัย 
- เลือกประชากร กลุ่มตัวอย่างและขั้นตอนวิธีการคัดเลือกตัวอยา่งในการวิจัย 
 ตลอดจนวสัดุอุปกรณ ์

   - วิธีการเก็บและรวบรวมข้อมลู 
   - วิธีการวิเคราะห์ข้อมลู 
   - ข้อพิจารณาทางด้านจรยิธรรม 
   - งบประมาณทีต่้องใช้ 

๒. เก็บและรวบรวมข้อมลูตามแผนการที่วางไว ้

๓. วิเคราะห์ข้อมูล สรุป และแปลผลการวิจัยให้ถูกต้อง 

๔. เสนอผลงานการวิจัย ถูกต้องตามเกณฑ ์
 
เกณฑ์การตัดสิน ให ้ผ่าน ในแต่ละหัวข้อ มีดังต่อไปนี ้

๑. ช่ือเรื่อง: ต้องสั้น กะทัดรัด แต่ได้ใจความชัดเจน ช่ือเรื่องที่เป็นภาษาไทย ต้องใช้ภาษาไทยท้ังหมด ในกรณีที่ไม่มีค าศัพท์
ภาษาไทยให้เขยีนทับศัพท์หรือค าแปลที่สื่อความหมายได ้

๒. บทคัดย่อ: มีการเขียนตามแบบโครงสร้าง มีความถูกต้องตามผลทีไ่ดจ้ากการวิจัย บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ควรจะคล้ายกัน 

๓. บทน า 

๓.๑. มีการกลา่วถึงความส าคญัของปัญหา 

๓.๒. มีการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องอย่างทันสมัย สามารถน าองค์ความรู้ชักน าไปสู่ค าถามและวตัถุประสงค์ของ
งานวิจัยได้อย่างเหมาะสม 

๔. มีวัตถุประสงค์หลักและวตัถุประสงค์รองท่ีชัดเจน 

๕. สมมติฐาน (ถ้าม)ี 

๖. การด าเนินการวิจัย 

๖.๑. มีการใช้รูปแบบการวจิัยที่เหมาะสม โดยค านึงถึงค าถามของการวิจยั ข้อจ ากัดด้านเวลา และอุปกรณ ์

๖.๒. มีการใช้นิยามตัวแปรที่ถูกต้องตามมาตรฐานที่เป็นท่ียอมรับโดยทั่วไป 

๖.๓. มีการก าหนดประชากรเป้าหมาย กลุ่มตัวอย่าง ขั้นตอนวิธีการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง มี Inclusion และ 
Exclusion criteria ที่ชัดเจนและเหมาะสม 

๖.๔. มีการค านวณขนาดตัวอยา่ง โดยใช้สูตรและ assumption ที่เหมาะสมกับรูปแบบของการวิจัยนั้น ๆ  

๖.๕. มีการบรรยายถึงอุปกรณ์ที่ส าคัญทีจ่ าเป็นต้องใช้ในการวิจัย 

๖.๖. มีการบรรยายถึงวิธีด าเนินการวิจยัอย่างละเอียดเพียงพอที่ผู้อ่านสามารถน าไปปฏิบัตไิด้ 

๖.๗. มีการวิเคราะห์ข้อมลูและใช้สถิติทีเ่หมาะสมกับรูปแบบของการวิจัย 



๗. ผลการวิจัย: มีการบรรยายผลการวิจัยได้ถูกต้อง ใช้ตารางและกราฟอย่างเหมาะสม การบรรยายผลไมซ่้ าซ้อนกับข้อมูล
ในตารางหรือกราฟ 

๘. บทวิจารณ ์   

๘.๑. มีการสรุปและวิจารณผ์ลการวิจัยได้ถูกต้อง เปรยีบเทียบว่าสอดคล้องหรือขัดแย้งกับผลงานของผูอ้ื่นอย่างไร 
เพราะอะไร 

๘.๒. มีการวิจารณ์ที่ข้อเด่นและข้อจ ากดัของวิธีการวิจัย รวมถึงผลที่อาจมีต่อการวิจัย 

๘.๓. มีการวิจารณ์ถึงการน าผลการวิจัยไปใช้ และข้อเสนอแนะ 

๙. บทสรุป: มีการสรุปผลการวิจยัที่ส าคัญและวิจารณ์อย่างย่อ ๆ โดยอาจมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

๑๐. เอกสารอ้างอิง: มีการเขียนตามแบบ Vancouver style 

๑๑. ภาคผนวก: แบบสอบถามหรือแบบบันทึกข้อมูล หรือรายละเอียดของวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการวิจัย รวมถึงเอกสารรับรอง
การผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการวิจยัในคน อาจมีส่วนอ่ืนๆ ที่พิจารณาว่าสมควรอยู่ในภาคผนวก  

๑๒. การใช้ภาษา: ให้ใช้ภาษาหลักเฉพาะภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษเท่าน้ัน มีการใช้ภาษาเขียนได้ถูกต้องเหมาะสมรัดกุมตาม
หลักไวยากรณ์ของภาษาที่ใช้เป็นหลักนั้น มีเอกภาพในการเขียน อนุญาตให้มตีัวสะกดผดิได้ไมเ่กินหน้าละ ๑ ค า 

กรณีใช้ภาษาไทยเป็นหลัก ให้ตรวจสอบการสะกดค าตามพจนานุกรม ฉบับราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
กรณีการแปลให้ใช้ตามพจนานุกรมศัพท์บัญญัติ และพจนานุกรมศพัท์แพทย์ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ในกรณีที่ยังไม่มคี า
แปลเป็นภาษาไทย อาจแปลโดยใช้ค าไทยหรือบาลีสันสกฤตหรือทับศัพท์ ตามหลักเกณฑ์ของราชบัณฑิตยสถาน โดยใส่
ค าภาษาอังกฤษไวใ้นวงเล็บ (เฉพาะครั้งแรกที่กล่าวถึงค าค านั้น) การเว้นวรรคและการใช้เคร่ืองหมายวรรคตอน ใหใ้ช้
ตาม หลักเกณฑ์การเว้นวรรคและการใช้เครื่องหมายวรรคตอน ฉบับราชบัณฑติยสถาน ทั้งนี้สามารถตรวจสอบได้จาก 
เว็บไซตร์าชบัณฑิตยสถาน: www.royin.go.th 

 
 

http://www.royin.go.th/


แบบเสนอชื่อเร่ืองผลงานวิชาการเพ่ือวุฒิบัตร/หนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความช านาญ 
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 

ปีการสอบ ๒๕๖๐ 

 
ชื่อเร่ืองผลงานวิชาการเพื่อ  วุฒิบัตร   หนังสืออนุมัต ิ
ภาษาไทย            
            
             
ภาษาอังกฤษ           
            
             
ประเภทผลงานวิชาการ (นิพนธ์ต้นฉบับ)  
 การศึกษาวิจัยทางเวชกรรม (clinical trial study)  
 การศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์การแพทย์พ้ืนฐาน   
 การศึกษาวิจัยทางวิทยาการระบาด 
 การศึกษาวิจัยเชิงระบบในการควบคุมภาวะฉุกเฉินหรือการบรหิารจัดการระบบเวชบริการฉุกเฉนิ 
 การศึกษาวิจัยทุติยภูมิ (เช่น การวิจัยทบทวนวารสารอย่างเป็นระบบ, การวิจยัและพัฒนาแนวทางเวชปฏิบัติ)  
หัวข้อผลงานวิชาการ (เลือก ๑ ข้อ)  
 Airway  Cardiovascular   CPR  Disaster 

 EMS/prehospital  Epidemiology  Endocrine  Environmental injury 

 GI  Infectious/Sepsis  Nephrology  Neurology 

 Orthopedics  Psychiatry  Pulmonary  Pediatrics 

 Quality improvement  Resuscitation  Simulation  Sport 

 Trauma  Ultrasound  Other……………………………………………………… 

 
การตีพิมพ์ในวารสาร  ยังไม่ได้ตีพิมพ์ 
    ตีพิมพ์แล้วในวารสาร (ระบุ)        
สถาบันฝึกอบรม/สถานพยาบาลทีป่ฏิบัติงาน         
ช่ือผู้ท าผลงานวิชาการ           
โทรศัพท ์    Email         
ช่ืออาจารย์ที่ปรึกษา           
โทรศัพท ์    Email         
ช่ืออาจารย์ผู้แทนสถาบันใน สฝอ.วฉท          
โทรศัพท ์    Email         
หมายเหตุ:  

๑. กรุณากรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง มิฉะนั้นอาจไม่ได้รับการพิจารณา 

๒. ส่งแบบเสนอช่ือเรื่องนี้ทางไปรษณยี์อิเล็กทรอนิกส์ไปท่ี EPresearch2559@gmail.com รวมทั้งส าเนา (cc:) ถึง
อาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารยผ์ู้แทนสถาบันในกลุ่มสถาบันฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทาง วิทยาลัยเวชศาสตรฉ์ุกเฉินแห่ง
ประเทศไทย (สฝอ.วฉท.) ของสถาบันตนเอง ตามตารางแนบท้ายภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ 

mailto:tcep.tmc@gmail.com


อาจารยผ์ู้แทนสถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน ในคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบความรู้ความช านาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตรฉ์ุกเฉิน 18 สถาบัน 

ที ่ สถาบันฝึกอบรม ชื่ออาจารย์ประจ า อฝส.วฉ. และ email 

1.   คณะแพทยศาสตร์ศิรริาชพยาบาล "ทิพา ชาคร" tipa102@yahoo.com  

2.  คณะแพทยศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย "ครองวงศ์ มุสิกถาวร" kmusikatavorn@yahoo.com 

3.  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบด ี "สาทริยา ตระกลูศรีชัย"  

4.  คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "บริบูรณ์ เชนธนากิจ" borichen@gmail.com  

5.  คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์ "จิตรลดา ลิ้มจินดาพร" limjindaporn@yahoo.com  

6.  รพ.พระมงกุฎเกล้า "ดาบศักดิ์ กองสมุทร" dabsak@windowslive.com  

7.  รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า "พิเชฏฐ์ กรัยวิเชียร" pichet_kpinklao@yahoo.co.th  

8.  รพ.ภูมิพลอดุลยเดช "เฉลิมพร บญุสริิ" rboonsiri@gmail.com  

9.  คณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล "ฤทธิรักษ ์โอทอง" toppoter@yahoo.com  

10.  กรมการแพทย์ – รพ.ราชวิถี 
"ไพโรจน์ เครือกาญจนา" 
pairoj_khruekarnchana@yahoo.com  

11.  กรมการแพทย์ – รพ.เลิดสิน "เอกฤทธ์ิ คุณศรีรักษ์กุล" ekarit@hotmail.com  

12.  คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น "ดนุ เกษรศิริ" dhanu@kku.ac.th 

13.  รพ.ศูนย์ขอนแก่น "พรเลิศ ปลืม้จิตต์มงคล" hui_med22@hotmail.com 

14.  คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์ "ประสิทธ์ิ วุฒิสุทธิเมธาวี" prasit0552002@yahoo.com,  

15.  รพ.ชลบุร ี "ภานุวงส์ แสนส าราญใจ" panuwong.san@gmail.com 

16.  รพ.มหาราชนครราชสีมา "สุนทร ชินประสาทศักดิ"์ soontornchin@gmail.com 

17.  รพ.หาดใหญ ่ "ภควัต จุลทอง" pchunthong@hotmail.com  

18.  รพ.นพรัตราชธาน ี - เฉลิมพล ไชยรัตน ์

 
 

mailto:tipa102@yahoo.com
mailto:borichen@gmail.com
mailto:dabsak@windowslive.com
mailto:pichet_kpinklao@yahoo.co.th
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แบบตรวจผลงานวิชาการเพื่อวุฒิบัตร/หนังสืออนุมัต ิ

แสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 

ชื่อแพทย์ผู้เสนอผลงานวิชาการ          
อาจารย์ผู้ตรวจผลงานวิชาการ          
ชื่อเร่ือง            
             
ประเภทผลงานวิชาการ (นิพนธ์ต้นฉบับ)  
 การศึกษาวิจัยทางเวชกรรม (clinical trial study)  
 การศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์การแพทย์พ้ืนฐาน   
 การศึกษาวิจัยทางวิทยาการระบาด 
 การศึกษาวิจัยเชิงระบบในการควบคุมภาวะฉุกเฉินหรือการบรหิารจัดการระบบเวชบริการฉุกเฉนิ 
 การศึกษาวิจัยทุติยภูมิ (เช่น การวิจัยทบทวนวารสารอย่างเป็นระบบ, การวิจยัและพัฒนาแนวทางเวชปฏิบัติ)  

รายการประเมินผลงานวิชาการ 
ดีเย่ียม 

5 
ดี 
4 

พอใช้ 
3 

ควร
ปรับปรุง 

2 

ไม่ผ่าน 
1 

1. ชื่อเร่ือง  
สั้นกะทัดรัด ได้ใจความ ช่ือเรื่องภาษาไทยควรใช้ภาษาไทย
ทั้งหมด ยกเว้นไม่มีค าภาษาไทย ช่ือเรื่องภาษาไทยและ
อังกฤษเนื้อหาตรงกัน และมีความสอดคล้องกับเนื้อหา 

     

2. บทคัดย่อ  
เขียนถูกต้องตามแบบแผน มีการรายงานผลตาม
วัตถุประสงค์หลักของการศึกษาครบถ้วน และบทคัดย่อ
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มีใจความตรงกัน 

     

3. บทน า  
กล่าวถึงปัญหาที่น ามาสู่การศึกษาอย่างชัดเจนเพียงพอที่จะ
น าไปสู่วตัถุประสงค์การศึกษาได ้และมีข้อมลูการทบทวน
วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับปัญหาการศึกษาอย่างทันสมยั 

     

4. วัตถุประสงค ์ 
ก าหนดวัตถุประสงค์หลักของการศึกษาที่ชัดเจนและ
สอดคล้องกับปญัหาการศึกษา ส าหรับวัตถุประสงคร์องของ
การศึกษาถ้ามีต้องก าหนดให้ชัดเจนด้วยเช่นกัน  

     

หมายเหตุ           
            
            
            



ชื่อแพทย์ผู้เสนอผลงานวิชาการ          

รายการประเมินผลงานวิชาการ 
ดีเยี่ยม 

5 
ด ี
4 

พอใช้ 
3 

ควร
ปรับปรุง 

2 

ไม่ผา่น 
1 

5. วิธีการด าเนินการการศึกษา  
5.1 รูปแบบการการศึกษามีความเหมาะสมและสอดคล้องกับ
ค าถามการศึกษา เวลาและอุปกรณ์ที่ม ี

     

5.2 นิยามตัวแปร ชัดเจนและถูกตอ้งตามมาตรฐานที่ยอมรบั
โดยทั่วไป  

     

5.3 ก าหนดประชากรเปา้หมาย กลุ่มตัวอย่าง และขั้นตอน
การคัดเลือกกลุม่ตัวอย่างท่ีชัดเจนและสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์การศึกษา รวมถึงการก าหนด Inclusion / 
Exclusion criteria ที่ชัดเจน  

     

5.4 มีขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่เพียงพอท่ีจะตอบค าถาม
การศึกษาและเหมาะสมกับรูปแบบการศึกษาน้ันๆ ถ้ามีการ
ค านวณขนาดตัวอย่าง ต้องแสดงวธิีการค านวณขนาด
ตัวอย่าง  

     

5.5 อุปกรณ์ที่ใช้ในการศึกษา มีความเหมาะสมและเป็นไปได้
ในการใช้งานจริง รวมทั้งมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ของการศึกษา  

     

5.6 วิเคราะห์ข้อมลูด้วยสถิติที่เหมาะสมกับชนิดของข้อมูล
และรูปแบบการศึกษา  

     

6. ผลการศึกษา  
6.1 บรรยายผลการศึกษาได้ถูกต้อง มีการใช้ตารางหรือกราฟ
ที่เหมาะสมกับข้อมลู และแสดงนยัส าคญัทางสถิตไิว้ในตาราง 
หรือกราฟอย่างเหมาะสม  

     

6.2 แสดงผลการศึกษาครบถ้วนและสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์การศึกษาการศึกษา  

     

7. บทวิจารณ์  
7.1 วิเคราะห์และวิจารณผ์ลได้ถูกต้อง มีการเปรยีบเทียบว่า
สอดคล้องหรือขัดแย้งกับการศึกษาอื่นอย่างไร เพราะเหตุใด 

     

7.2 วิจารณ์ข้อเด่นและข้อจ ากัดของการศึกษา รวมทั้งปัจจัย
ต่างๆที่อาจมผีลต่อคณุภาพการศึกษาได้ถูกต้อง  

     

7.3 วิจารณ์ถึงการน าผลการศึกษาไปใช้และข้อเสนอแนะ       

หมายเหตุ           
            



ชื่อแพทย์ผู้เสนอผลงานวิชาการ          

รายการประเมินผลงานวิชาการ 
ดีเยี่ยม 

5 
ด ี
4 

พอใช้ 
3 

ควร
ปรับปรุง 

2 

ไม่ผา่น 
1 

8. บทสรุป  
สรุปผลการการศึกษาทีส่ าคัญได้ถกูต้องตามวัตถุประสงค์
หลักการศึกษา อาจแสดงบทวิจารณ์ย่อๆหรือข้อเสนอแนะ
เพิ่มเตมิ  

     

9.เอกสารอ้างอิง  
มีการอ้างอิงที่ถูกต้องและเขียนเอกสารอ้างอิง ได้ถูกต้องตาม
แบบ Uniform requirement for manuscripts 
submitted to biomedical journals  

     

10. ภาคผนวก   
แสดงแบบสอบถามหรือแบบบันทกึข้อมูล หรือรายละเอียด
อุปกรณ์ที่ใช้ในการการศึกษา หรืออ่ืนๆที่เห็นสมควรอยู่ใน
ภาคผนวก 

     

11. การใช้ภาษา  
มีการเขียนด้วยภาษาหลักเพยีงภาษาเดียว และเขียนได้
ถูกต้องเหมาะสมรดักุมตามหลักไวยากรณ์ของภาษาหลัก มี
เอกภาพในการเขียน และมีค าผดิไม่เกินหน้าละ 1 ค า 

     

12. คุณค่าโดยรวมของรายงานการศึกษา       

รวม คะแนนรวมทีไ่ด ้=    คะแนน  
คิดเป็นร้อยละ      

สรุปผลการตรวจประเมิน  ผ่าน      ผ่านอย่างมีเง่ือนไข      ไม่ผ่าน   
คะแนนผ่านขั้นต่ าต้องไม่น้อยกว่า 50% ของคะแนนรวม 

ข้อพิจารณาเพิม่เตมิ           
            
            
            
            
            
            
    

ลงชื่อ        อาจารย์ผู้ตรวจ  
(       ) 

 


