
กําหนดการและแนวทางการสงและตรวจรายงานผลงานวิชาการ  
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คะแนนผลงานวิชาการจะนําไปรวมกับคะแนนสอบปฏิบัติ  

โดยคิดเปนรอยละ ๑๐ ของคะแนนภาคปฏิบัติท้ังหมด 
๑. กําหนดการสงรายงานวิจัย 

๑.๑. ภายในวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ใหสงชื่อเร่ืองผลงานวิชาการ ซึ่งบันทึกชื่อแฟมเปนชื่อ 
Institue_name_category_2014.pdf ตามแบบเสนอช่ือเรื่องผลงานวิชาการทางไปรษณีย
อิเล็กทรอนิกส (email) ใหกลุมผูประสานงาน ที ่aept.tmc@gmail.com  รวมทั้งสงสําเนา (cc:) 
ถึงอาจารยที่ปรึกษาและอาจารยผูแทนสถาบันในคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบความรู
ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตรฉุกเฉิน (อฝส.วฉ.) 

๑.๒. ภายในวันท่ี ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ ใหสงเอกสารสองฉบับคือ 
๑.๒.๑. รายงานผลงานวิชาการฉบับสมบูรณ ซึ่งบันทึกชื่อแฟมเปนชื่อ Institue_name_full 

paper_2014.pdf  
๑.๒.๒.  บทคัดยอ(ภาษาอังกฤษ) ซึ่งบันทึกชื่อแฟมเปนชื่อ Institue_name_abstract 

English_2014.pdf  
ใหกลุมผูประสานงาน ทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (email) ที่ aept.tmc@gmail.com  รวมทั้ง
สงสําเนา (cc:) ถึงอาจารยที่ปรึกษาและอาจารยผูแทนสถาบันในคณะอนุกรรมการฝกอบรมและ
สอบความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตรฉุกเฉิน (อฝส.วฉ.) 

๑.๓. ภายในวันท่ี ๕ มกราคม ๒๕๕๘ให สงผลการประเมินผลงานวิชาการ ซึ่งอาจารยท่ีปรึกษาได
ประเมินแลว แกอาจารยผูแทนสถาบันในคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบความรูความ
ชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตรฉุกเฉิน (อฝส.วฉ.) และใหอาจารยผูแทน
สถาบันดังกลาวรวบรวมสงสําเนาผลการประเมินผลงานวิชาการจากอาจารยที่ปรึกษา ที่ บันทึก
ชื่อแฟมเปนชื่อ Institue_name_full paper_2014 _advisor.pdf ใหกลุมผูประสานงาน
ทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (email) ที่ aept.tmc@gmail.com ใหแลวเสร็จภายในวันที่ ๕ 
มกราคม ๒๕๕๘ 

ทั้งน้ียกเวน ผลงานวิชาการที่ไดรับการตีพิมพในวารสารที่มีระบบการทบทวน (peer review 
journal) แลว ไมตองมีการประเมินจากอาจารยที่ปรึกษาก็ได 

ในกรณีท่ีสงไมทันภายในกําหนดขางตน จะไมไดรับการพิจารณาจากอนุกรรมการฝกอบรมและ
สอบฯ ซึ่งจะเปนผลใหขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบในป ๒๕๕๘ น้ีดวย 

 
๒. การตรวจประเมินรายงานวิจัย 

๒.๑. ภายในวันท่ี ๑๒ มกราคม ๒๕๕๘ กลุมผูประสานงานจะ ดําเนินการจัดสงผลงานใหอาจารย
ผูตรวจประเมินผลงานวิชาการ (ตามที่ อฝส.วฉ. ไดแตงต้ังไว) ฉบับละ ๒ คน ทางไปรษณีย
อิเล็กทรอนิกสตามที่อาจารยน้ันแจงไว (เวนแตอาจารยผูตรวจไดแจงไวใหสงดวยวิธีอื่น)  

๒.๒. ภายใน ๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๘ อาจารยผูตรวจประเมินผลงานวิชาการตามขอ ๒.๑ ดําเนินการ
ตรวจประเมินตามแบบประเมินรายงานผลงานวิชาการ และสงผลการประเมินกลับไปทาง
ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส ใหกลุมผูประสานงานที ่aept.tmc@gmail.com  
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๓. การตัดสินผลการตรวจประเมินผลงานวิชาการ 
๓.๑. อาจารยผูไดรับแตงต้ัง ดําเนินการตรวจประเมินผลงานวิชาการตามแบบประเมินรายงานผลงาน

วิชาการ โดยสรุปผลอยางหน่ึงอยางใดดังตอไปน้ี 
๓.๑.๑. ผานโดยไมตองแกไข (ไดคะแนนไมนอยกวารอยละ ๕๐ และไมตองแกไข) 
๓.๑.๒. ผานอยางมีเงื่อนไข (ไดคะแนนไมนอยกวารอยละ ๕๐ แตตองใหแกไขกอน แลวจึงใหผาน) 
๓.๑.๓. ไมผาน (ไดคะแนนนอยกวารอยละ ๕๐ ซึ่งอนุญาตใหแกไขไดตามกําหนดเวลา)  

๓.๒. ในกรณีที่อาจารยผูตรวจผลงานวิชาการคนใดคนหน่ึงเห็นสมควรใหมีการแกไขตามขอ ๓.๑.๒ 
หรือ ๓.๑.๓ ใหแพทยผูจะสมัครสอบ แกไขผลงานวิชาการใหแลวเสร็จ ภายใน ๑๖ กุมภาพันธ 
๒๕๕๘ และสงกลับไปใหอาจารยผูตรวจผลงานวิชาการอีกครั้งภายใน ๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๕๘ 
เพื่ออาจารยไดดําเนินการตรวจใหแลวเสร็จภายใน ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๘  

กรณีไดผลสรุปตามขอ ๓.๑.๑ หรือ ๓.๑.๒ ซึ่งไดแกไขและอาจารยทั้ง ๒ คนใหผานแลว 
ใหไดรับคะแนนผลงานวิชาการที่จะนําไปรวมกับคะแนนสอบปฏิบัติ เทากับคะแนนเฉลี่ยที่ไดรับ
จากอาจารยทั้งสองดังกลาว 

กรณีไดผลสรุปตามขอ ๓.๑.๓ และไดดําเนินการแกไขแลว จะไดรับผลเปนผานหรือไม
ผานเทาน้ัน ซึ่งคิดเปนคะแนนจากอาจารยน้ันเทากับรอยละ ๕๐ ใหไดรับคะแนนผลงานวิชาการ
ที่จะนําไปรวมกับคะแนนสอบปฏิบัติ เทากับคะแนนเฉลี่ยที่ไดรับจากอาจารยทั้งสองดังกลาว 

หากอาจารยผูตรวจประเมินผลงานวิชาการทั้ง ๒ คนพิจารณาแลวเห็นสมควรไมใหผาน 
ใหถือวา ไมผาน ซึ่งจะเปนผลใหขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบในป ๒๕๕๘ น้ีดวย 

๓.๓. ในกรณีที่ผูตรวจผลงานวิชาการคนใดคนหน่ึงพิจารณาแลวเห็นสมควรใหผาน แตผูตรวจผลงาน
วิชาการอีกคนหน่ึงพิจารณาแลวเห็นสมควรไมใหผาน ใหประธาน อฝส.วฉ. พิจารณาตัดสินช้ีขาด
ใหแลวเสร็จภายใน ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๘ 

๓.๔. กรณีอาจารยผูตรวจผลงานวิชาการทั้ง ๒ คนพิจารณาแลวเห็นสมควรใหผาน (เกณฑผานคือได
คะแนนไมนอยกวารอยละ ๕๐) ผูสมัครสอบฯ สามารถนําผลงานวิชาการดังกลาวไปเปนหลักฐาน
ประกอบการสมคัรสอบได 



คําอธิบายเกณฑการประเมินรายงานวิจัย 
วัตถุประสงคในการทําวิจัยของแพทยประจําบาน 
 ภายหลังการฝกอบรมแพทยประจําบานมีความสามารถในการทําวิจัยไดตามกระบวนการดังตอไปน้ี 

๑. วางแผนและเขียนโครงรางการวิจัยที่ถูกตองและเหมาะสม ซึ่งประกอบดวย 
- เลือกหัวขอเรื่องทีจ่ะทําวิจัย 
- ทบทวนวรรณกรรม 
- ต้ังวัตถุประสงค 

   - วางแนวทางและเลือกรูปแบบการวิจัย 
- เลือกประชากร กลุมตัวอยางและข้ันตอนวิธีการคัดเลือกตัวอยางในการวิจัย 
 ตลอดจนวัสดุอุปกรณ 

   - วิธีการเก็บและรวบรวมขอมูล 
   - วิธีการวิเคราะหขอมูล 
   - ขอพิจารณาทางดานจริยธรรม 
   - งบประมาณที่ตองใช 

๒. เก็บและรวบรวมขอมูลตามแผนการที่วางไว 
๓. วิเคราะหขอมูล สรุป และแปลผลการวิจัยใหถูกตอง 
๔. เสนอผลงานการวิจัย ถูกตองตามเกณฑ 

 
เกณฑการตัดสิน ให ผาน ในแตละหัวขอ มีดังตอไปน้ี 
๑. ช่ือเรื่อง: ตองสั้น กะทัดรัด แตไดใจความชัดเจน ช่ือเรื่องที่เปนภาษาไทย ตองใชภาษาไทยทั้งหมด ในกรณี

ที่ไมมีคําศัพทภาษาไทยใหเขียนทับศัพทหรือคําแปลที่สื่อความหมายได 
๒. บทคัดยอ: มีการเขียนตามแบบโครงสราง มีความถูกตองตามผลที่ไดจากการวิจัย บทคัดยอภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษควรจะคลายกัน 
๓. บทนํา 

๓.๑. มีการกลาวถึงความสําคัญของปญหา 
๓.๒. มีการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของอยางทันสมัย สามารถนําองคความรูชักนําไปสูคําถามและ

วัตถุประสงคของงานวิจัยไดอยางเหมาะสม 
๔. มีวัตถุประสงคหลักและวัตถุประสงครองที่ชัดเจน 
๕. สมมติฐาน (ถามี) 
๖. การดําเนินการวิจัย 

๖.๑. มีการใชรูปแบบการวิจัยที่เหมาะสม โดยคํานึงถึงคําถามของการวิจัย ขอจํากัดดานเวลา และ
อุปกรณ 

๖.๒. มีการใชนิยามตัวแปรที่ถูกตองตามมาตรฐานที่เปนที่ยอมรับโดยทั่วไป 
๖.๓. มีการกําหนดประชากรเปาหมาย กลุมตัวอยาง ข้ันตอนวิธีการคัดเลือกกลุมตัวอยาง มี Inclusion 

และ Exclusion criteria ที่ชัดเจนและเหมาะสม 
๖.๔. มีการคํานวณขนาดตัวอยาง โดยใชสูตรและ assumption ที่เหมาะสมกับรูปแบบของการวิจัยน้ัน 

ๆ  
๖.๕. มีการบรรยายถึงอุปกรณที่สําคัญที่จําเปนตองใชในการวิจัย 
๖.๖. มีการบรรยายถึงวิธีดําเนินการวิจัยอยางละเอียดเพียงพอที่ผูอานสามารถนําไปปฏิบัติได 
๖.๗. มีการวิเคราะหขอมูลและใชสถิติที่เหมาะสมกับรูปแบบของการวิจัย 



๗. ผลการวิจัย: มีการบรรยายผลการวิจัยไดถูกตอง ใชตารางและกราฟอยางเหมาะสม  การบรรยายผลไม
ซ้ําซอนกับขอมูลในตารางหรือกราฟ 

๘. บทวิจารณ   
๘.๑. มีการสรุปและวิจารณผลการวิจัยไดถูกตอง เปรียบเทียบวาสอดคลองหรือขัดแย งกับผลงานของ

ผูอื่นอยางไร เพราะอะไร 
๘.๒. มีการวิจารณที่ขอเดนและขอจํากัดของวิธีการวิจัย รวมถึงผลที่อาจมีตอการวิจัย 
๘.๓. มีการวิจารณถึงการนําผลการวิจัยไปใช และขอเสนอแนะ 

๙. บทสรุป: มีการสรุปผลการวิจัยที่สําคัญและวิจารณอยางยอ ๆ โดยอาจมีขอเสนอแนะเพิ่มเติม 
๑๐. เอกสารอางอิง: มีการเขียนตามแบบ Uniform requirement for manuscripts submitted to 

biomedical journals (http://www.icmje.org/urm_full.pdf) 
๑๑. ภาคผนวก(ถามี): มีแบบสอบถามหรือแบบบันทึกขอมูล หรือรายละเอียดของวัสดุอุปกรณที่ ใชในการวิจัย 

อาจมีสวนอื่นๆ ที่พิจารณาวาสมควรอยูในภาคผนวก  
๑๒. การใชภาษา: ใหใชภาษาหลักเฉพาะภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษเทาน้ัน มีการใชภาษาเขียนไดถูกตอง

เหมาะสมรัดกุมตามหลักไวยากรณของภาษาที่ใชเปนหลักน้ัน มีเอกภาพในการเขียน อนุญาตใหมีตัวสะกด
ผิดไดไมเกินหนาละ ๑ คํา 

กรณีใชภาษาไทยเปนหลัก ใหตรวจสอบ การสะกดคําตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน 
พ.ศ. ๒๕๔๒ กรณีการแปลใหใชตามพจนานุกรมศัพทบัญญัติ และพจนานุกรมศัพทแพทย ฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน ในกรณีที่ยังไมมีคําแปลเปนภาษาไทย อาจแปลโดยใชคําไทยหรือบาลีสันสกฤตหรือทับ
ศัพท ตามหลักเกณฑของราชบัณฑิตยสถาน โดยใสคําภาษาอังกฤษไวในวงเล็บ (เฉพาะครั้งแรกที่กลาวถึง
คําคําน้ัน) การเวนวรรคและการใชเคร่ืองหมายวรรคตอน ใหใชตาม หลักเกณฑการเวนวรรคและการใช
เครื่องหมายวรรคตอน ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ทั้งน้ีสามารถตรวจสอบไดจาก เว็บไซตราชบัณฑติยสถาน: 
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ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตรฉุกเฉิน 

ปการสอบ ๒๕๕๘ 

 
ช่ือเร่ืองผลงานวิชาการเพื่อ  วุฒิบัตร   หนังสืออนุมัติ 
ภาษาไทย            
            
             
ภาษาอังกฤษ           
            
             
ประเภทผลงานวิชาการ (เลือก ๑ ขอ)  
 การศึกษาวิจัยทางเวชกรรม (clinical trial study)  
 การศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตรการแพทยพื้นฐาน   
 การศึกษาวิจัยทางวิทยาการระบาด 

 การศึกษาวิจัยเชิงระบบหรือการบริหารจัดการ  
 การศึกษาวิจัยทุติยภูมิ  
 อนุกรมรายงานผูปวยทางเวชกรรมฉุกเฉิน  

การตีพิมพในวารสาร  ยังไมไดตีพิมพ 
    ตีพิมพแลวในวารสาร (ระบุ)       
             
สถาบันฝกอบรม/สถานพยาบาลที่ปฏิบัติงาน         
ช่ือผูทําผลงานวิชาการ            
โทรศัพท    Email         
ช่ืออาจารยที่ปรึกษา            
โทรศัพท    Email         
ช่ืออาจารยผูแทนสถาบันใน อฝส .วฉ.         
โทรศัพท    Email         
ผลงานดังกลาวสอดคลองกับหัวขอในกลุมหัวขอใดมากที่สุด 
 innovationเปนผลงานวิจัยที่เปนนวัตกรรมใหมเชนประดิษฐส่ิงใหมๆหรือระบบงานใหมๆ  
 Scientific/Methodology เปนการวิจัยที่มีระเบียบวิธีการวิจัยไดมาตรฐานถูกตองตามหลักสถิติ  
 Practical เปนการวิจัยที่นําผลมาใชประโยชนในการดูแลรักษาผูปวยไดจริง 

หัวขอวิจัยดังกลาวสอดคลองกับกลุมยอยใดมากที่สุด ตอไปนี้ 
 Emergency Medical System (EMS)                  
 Disaster  
 ED management   
 Cardio-Pulmonary Resuscitation (CPR)   
 Trauma/Orthopedics   
 Burns and lightenings, blast   
 Fluid resuscitation and transfusion  
 Neurological  
 Respiratory/Critical care 

 Cardiovascular  
 Sepsis/ Infectious diseases 
 Toxicology 
 Pediatric 
 EM training /EM research  
 Guidelines in EM 
 Ethical issues 
 Medical technology 
 Others     

หมายเหตุ:  
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วิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตรฉุกเฉิน (อฝส.วฉ.) ตามรายช่ือทายแบบน้ี ภายในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ 

mailto:TAEM2557@gmail.com
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ท่ี สถาบันฝกอบรม ชื่ออาจารยประจํา อฝส.วฉ. และ email 
1.   คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล "ทิพา ชาคร" tipa102@yahoo.com  

2.  คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
"ครองวงศ มุสิกถาวร" 
kmusikatavorn@yahoo.com 

3.  คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี "สาทริยา ตระกูลศรีชัย"  

4.  คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม "บริบูรณ เชนธนากิจ" borichen@gmail.com  
5.  คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร "จิตรลดา ลิ้มจินดาพร" limjindaporn@yahoo.com  

6.  รพ.พระมงกุฎเกลา "ดาบศักด์ิ กองสมุทร" dabsak@windowslive.com  

7.  รพ.สมเด็จพระปนเกลา 
"พิเชฏฐ กรัยวิเชียร" 
pichet_kpinklao@yahoo.co.th  

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

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

10.  กรมการแพทย – รพ.ราชวิถี 
"ไพโรจน เครือกาญจนา" 
pairoj_khruekarnchana@yahoo.com  

11.  กรมการแพทย – รพ.เลิดสิน "เอกฤทธ์ิ คุณศรีรักษกุล" ekarit@hotmail.com  

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

13.  รพ.ศูนยขอนแกน 
"พรเลิศ ปลื้มจิตตมงคล" 
hui_med22@hotmail.com 

14.  คณะแพทยศาสตร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

"ประสิทธ์ิ วุฒิสุทธิเมธาวี" 
prasit0552002@yahoo.com,  

15.  รพ.ชลบุร ี
"ภานุวงส แสนสําราญใจ" 
panuwong.san@gmail.com 

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

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

18.  รพ.นพรัตราชธานี - เฉลิมพล ไชยรัตน 
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