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วฉท. ๐๑๐๐/ว.๙/๖๔                                                          ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ 
 
เรื่อง  ขอเรียนเชิญร่วมเสนอชื่อผู้เหมาะสมได้รับรางวัล ๑.) รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ๒.) รางวัลนักวิจัย  

       ดีเด่น ประจ าปี ๒๕๖๔ 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงพยาบาล / คณบดีคณะแพทยศาสตร์ / นายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลต ารวจ 

สิ่งที่แนบมาด้วย     ๑. แบบเสนอชื่อนักวิจัยดีเด่น 

                       ๒. คุณสมบัติและเกณฑ์การพิจารณารางวัลนักวิจัยดีเด่นวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉิน        

                         แห่งประเทศไทย 

         เนื่องด้วย วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย จัดให้มีการประชุมประจ าปีวิทยาลัยแพทย์
ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกอบด้วย 5th Annual Meeting of Thai College 
of Emergency Physicians 2021 และ 10th Annual Conference of Thai Emergency Physicians 
2021 ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ โดยระบบ Virtual conference นั้น     

         เพ่ือเป็นการเชิดชูและให้ก าลังใจแก่บุคลากรในวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินที่ได้ผลิตผลงานวิจัยในระดับ
นานาชาติ จึงขอเรียนเชิญสถาบันของท่านเสนอชื่อผู้เหมาะสมได้รับรางวัล ๑.) รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น 
๒.) รางวัลนักวิจัยดีเด่น ประจ าปี ๒๕๖๔ (โดยใช้ผลงานวิจัยปี ๒๕๖๓) โดยส่งใบสมัครมาที่  
E-mail: research@tcep.or.th ภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ 

             

            จึงเรียนมาเพ่ือโปรดประชาสัมพันธ์ และด าเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณยิ่ง 

                                     

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(นายแพทย์ภานุวงส์  แสนส าราญใจ) 
เลขาธิการวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย 
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แบบเสนอรางวัลการวิจัย วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย 
เพื่อเข้ารับการพิจารณารางวัล “ผลงานวิจัยดีเด่น” 

แบบเสนอน้ีให้ส่งพร้อมกับผลงานวิจัยจ านวน 1 ชุด  
ส่งไฟล์ Microsoft Word ที่ Email: research@tcep.or.th 

ภายในวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2564  
 

1. ข้อมูลผู้เสนอผลงาน  
1.1 นาย/นาง/นางสาว…………………………………………………………. นามสกุล………………………………………………………………………. 
1.2 ต าแหน่ง (  ) นพ./พญ. (  ) อาจารย์  (  ) ผศ.  (  ) รศ.  (  ) ศ. (  ) อื่น ๆ ระบ ุ…………………… 
1.3 สังกัด หน่วยงาน ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
1.4 เบอร์โทรศัพท์ ภายใน .………………  มือถือ ............………………………………. Email: ….………………………………………………… 

2. ข้อมูลผลงานวิจัย (ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ปี 2020 ประเภท Original article ให้นักวิจัยยื่นเสนอ 

1 ผลงาน/คน) 
2.1 ขอเสนอผลงานวิจยั เรื่อง  …..…….………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2.2 ตีพิมพ์ใน Journal ……………………………………...................................  2020; ………………: …………….. -  …………….. 

(ยึดวันท่ีตีพิมพ์ตามที่ปรากฎในงานวิจัยแบบวารสารหรือแบบ online ในปี 2020 เท่านั้น) 
2.3 ผู้เสนอผลงานวิจยัเป็น (  ) First author  (  ) Corresponding author (ไม่เป็น Co-First หรือ Co-Corresponding  author) 

2.4 ผลงานวิจัยสามารถสืบค้นไดจ้ากฐานข้อมูล (  ) Scopus (  ) ISI (  ) Pub Med   ค่า Impact Factor (JCR) = ……………………… 
Journal Quartile Scores (  ) Q1 (  ) Q2 (  ) Q3 (  ) Q4  

2.5  (  ) เลขท่ีจริยธรรมการวิจัยในมนษุย์ HE ………………………..  (  ) เลขท่ีจริยธรรมการวิจยัในสัตว์ทดลอง AE …………………………… 
กรุณาแนบหลักฐาน หากไม่มีกรุณาอธิบาย ....................................................................................................................................... 

3. ความส าคัญหรือจุดเด่นของผลงานนี้คือ : (เพื่อความชัดเจนกรณุาจัดพิมพ์) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. ขอรับรองว่า ผลงานวิจัยนีไ้ม่เป็นสว่นหน่ึงของวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาหลังปริญญาและยังไม่เคยไดร้บัรางวัลใดๆมาก่อน 
5. ขอรับรองข้อมูลตามข้างต้น  และไม่ขอแก้ไข ปรับปรุง ใดๆ เมื่อส่งมอบข้อมูลให้คณะกรรมการตัดสินรางวัล 

 
       ลงช่ือ…………………………………….…………….…  ผู้เสนอช่ือ 
              (……………………………………………………) 
                   วันท่ี …………………………. 
 

ลงช่ือ ..................…………………..................  หัวหน้าภาควิชา/กลุ่มงาน/ผูไ้ด้รับมอบหมาย     
      (................…………………......................) 



 
 

แบบเสนอรางวัลการวิจัย วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย 
เพื่อเข้ารับการพิจารณารางวัล “นักวิจัยดีเด่น” 

แบบเสนอน้ีให้ส่งพร้อมกับผลงานวิจัยจ านวน 1 ชุด  
ส่งไฟล์ Microsoft Word ที่ Email: research@tcep.or.th 

ภายในวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2564  

1. ข้อมูลผู้เสนอผลงาน 
1.1 นาย/นาง/นางสาว…………………………………………………………. นามสกุล………………………………………………………………………. 
1.2 (  ) นพ./พญ. (  ) อาจารย์  (  ) ผศ.  (  ) รศ.  (  ) ศ. (  ) อื่น ๆ ระบุ …………………… 
1.3 สังกัด ภาควิชา/หน่วยงาน ……………………………………………………….. 
1.4 เบอร์โทรศัพท์ ภายใน .……………… มือถือ ............………………………………. Email: ….………………………………………………….. 
2. ข้อมูลผลงานวิจัย ปี 2016-2020 โดยมีผลงานวิจัยที่เป็น First author หรือ Corresponding author อย่างน้อย 5 เร่ือง 

(ไม่รวมผลงานที่เป็น Co-First author หรือ Co-Corresponding author) 
2.1 ค่า H-index ในระบบฐานข้อมูล Scopus = ……………. แสดงหลักฐาน 

2.2 ผลงานตีพิมพ์เฉพาะที่มีชื่อเป็น First author หรือ Corresponding author  
ล าดับ

ที ่
ชื่อผลงาน 
(Title) 

ชื่อผู้แต่ง 
(Authors) 

ชื่อ
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3. จ านวนผลงานวิจัยท่ีเป็นช่ือแรกหรือผู้ประพันธ์บรรณกิจในฐาน Scopus/Web of Science/PubMed ตั้งแต่ปี พ.ศ.
2559-2563 จ านวน …………. เรือ่ง  

4. ขอรับรองข้อมูลตามข้างต้น  และไม่ขอแก้ไข ปรับปรุง ใดๆ เมื่อส่งมอบข้อมูลให้คณะกรรมการตัดสินรางวัล 
 
 

      ลงช่ือ…………………………………….…………….…  ผู้เสนอช่ือ 
              (……………………………………………………) 
                   วันท่ี …………………………. 
 

ลงช่ือ ..................…………………..................  หัวหน้าภาควิชา/กลุ่มงาน/ผูไ้ด้รับมอบหมาย     
      (................…………………......................) 



๑ 

 

 

 
 

รางวัลนักวิจัยดีเด่นวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย 

วัตถุประสงค์   

   เพ่ือเป็นการเชิดชูและให้ก าลังใจแก่บุคลากรในวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินที่ได้ผลิตผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ 

ประเภทของรางวัล มี 2 รางวัล 

1. รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น 

2. รางวัลนักวิจัยดีเด่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๒ 

 

 

รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย 

ชื่อรางวัล  รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย ประจ าปี พ.ศ. 2564 

ปีท่ีพิจารณารางวัล  ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในปี พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 2020) 

คุณสมบัติของงานวิจัยท่ีถูกเสนอเพื่อประกอบการพิจารณารางวัล 
1. เป็นผลงานวิจัยที่พิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ประเภท original article ตามปีที่วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉิน

แห่งประเทศไทยก าหนด 
2. เป็นผลงานวิจัยที่มีผู้ถูกเสนอชื่อเข้าพิจารณารางวัลเป็นชื่อแรก ( first author) หรือผู้ประพันธ์บรรณกิจ

(corresponding author) 
3. ก าหนดให้นักวิจัยเสนอผลงาน 1 เรื่อง ตามแบบเสนอรางวัลการวิจัยวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย 
4. เป็นผลงานวิจัยที่ไม่เคยเสนอเพ่ือพิจารณารางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ของวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย 
5. ผู้ที่เข้ารับรางวัลต้องเป็นสมาชิกสามัญของวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย 

คุณสมบัติของผู้ถูกเสนอชื่อเข้ารับรางวัล 
1. ต้องไม่ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการหลักวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทยในปีที่การพิจารณารางวัล                

ปีนั้น 
2. นักวิจัยที่เคยได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย มีสิทธิในการรับ                  

การเสนอชื่อรับรางวัล 

หมายเหตุ ผู้ที่เสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลไม่จ าเป็นต้องเป็นผู้วิจัย 

เกณฑ์ในการตัดสิน คะแนนเต็ม 100 คะแนน 

1. Journal Quartile scores ในฐาน SCImago Journal และ Web of Science (เฉลี่ย 2 ค่า) ของปี                  
ค.ศ.ก่อนหน้าปีที่พิจารณารางวัล 1 ปี (ปีพิจารณารางวัล ค.ศ. 2019 ใช้คะแนน SJR ปี ค.ศ. 2018) 

 a. Q1 = 30 คะแนน 
 b. Q2 = 25 คะแนน 
 c. Q3 = 20 คะแนน 
 d. Q4 = 15 คะแนน 

2. ค่า impact factor จาก JOURNAL Citation Report ของปี ค.ศ. ก่อนหน้าปีที่พิจารณารางวัล 1 ป ี                    
(ปีพิจารณารางวัล ค.ศ. 2019 ใช้คะแนน JCR ปี ค.ศ. 2018) คะแนนเต็ม 30 คะแนน 

3. ระเบียบวิธีวิจัยก่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างสถาบันฝึกอบรมของวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย 
(Multicenter study) 10 คะแนน มีการขอจริยธรรมอย่างน้อย 2 สถาบันหรือคณะกรรมการจริยธรรม
วิจัยกลางและต้องมีอาสาสมัครในแต่ละ center ด้วย 

4. ได้รับทุนวิจัยจากภายนอกสถาบันของตนเอง 10 คะแนน 
 



๓ 

 

 

 
5. รูปแบบของงานวิจัย 

 a. Randomized control trial (RCT) 20 คะแนน 
 b. Meta-analysis หรือ Prospective/cross-sectional 15 คะแนน 
 c. Retrospective study 10 คะแนน 

รางวัล 
 ประกอบด้วยโล่รางวัลและเงินรางวัลจ านวน 5,000 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๔ 

 

 

รางวัลนักวิจัยดีเด่น วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย 

ชื่อรางวัล  รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย ประจ าปี พ.ศ. 2564 

ปีท่ีพิจารณารางวัล  ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในปี พ.ศ. 2559-2563 (5 ปีย้อนหลัง) 

คุณสมบัติของผู้ถูกเสนอชื่อเข้ารับรางวัล 
1. มีผลงานวิจัยที่เป็นชื่อแรก (first author) หรือผู้ประพันธ์บรรณกิจ (corresponding author)                        

พิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ประเภท original article 
2. มีค่า H-index ในฐานข้อมูล Scopus 
3. ต้องไม่ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทยในปีที่การพิจารณารางวัลปีนั้น 
4. นักวิจัยที่ เคยได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น  วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย ทีสิทธิในการรับ                         

การเสนอชื่อทุก 5 ปี 
5. ผู้ที่เข้ารับรางวัลต้องเป็นสมาชิกสามัญของวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย 

หมายเหตุ ผู้ที่เสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลไม่จ าเป็นต้องเป็นผู้วิจัย 

คุณสมบัติของงานวิจัยท่ีถูกเสนอเพื่อประกอบการพิจารณารางวัล 
1. ผลงานวิจัยย้อนหลัง 5 ปี ให้เสนอจ านวนไม่เกิน 5 เรื่องที่เป็นชื่อแรก (first author) หรือผู้ประพันธ์              

บรรณกิจ (corresponding author) ในฐาน Scopus/Web of Science/Pubmed 

เกณฑ์ในการตัดสิน คะแนนเต็ม 100 คะแนน 
1. ค่า H index ในฐานข้อมูล Scopus น้ าหนักคะแนน ร้อยละ 35 (คิดคะแนนเป็นสัดส่วนของผู้เสนอ                   

ชื่อที่มีค่า H index สูงสุด) 
2. ค่าเฉลี่ย impact factor จาก JCR ของผลงานไม่เกิน 5 เรื่อง ย้อนหลัง 5 ปี ที่เป็นชื่อแรก (first author) 

หรือผู้ประพันธ์บรรณกิจ (corresponding author) น้ าหนักคะแนน ร้อยละ 35 (คิดคะแนนเป็นสัดส่วน
ของผู้เสนอชื่อท่ีมีค่า impact factor สูงสุด) 

3. จ านวนผลงานวิจัย 5 ปี ย้อนหลังที่เป็นชื่อแรก (first author) หรือผู้ประพันธ์บรรณกิจ (corresponding 
author) ในฐาน Scopus/Web of Science/Pubmed น้ าหนักคะแนน ร้อยละ 30 (คิดคะแนน                   
เป็นสัดส่วนของผู้เสนอชื่อท่ีมีจ านวนงานวิจัยสูงสุด) 

รางวัล 
 ประกอบด้วยโล่รางวัลและเงินรางวัลจ านวน 5,000 บาท 
 
 
 
 
 



๕ 

 

 

คณะกรรมการตัดสินรางวัลการวิจัย วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย 

ประกอบด้วยกรรมการตัดสินทั้งหมด 7 ท่าน 
1. ประธานวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย เป็นประธานกรรมการ 
2. กรรมการจากวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย จ านวน 3 ท่าน เป็นกรรมการ 
3. อนุกรรมการฝ่ายวิจัย จ านวน 2 ท่าน เป็นกรรมการ 
4. ประธานอนุกรรมการฝ่ายวิจัย เป็นกรรมการและเลขานุการ 
5. เลขานุการอนุกรรมการฝ่ายวิจัยเป็นผู้ช่วยเลขานุการ 


