
 
 

 

ภาคผนวก ๑๒ 

เอกการยื่นขอท าวิจัย 
 

การยื่นขออนุญาตเรื่องการท าวิจัย ส านักศูนย์วิจัยฯ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.          

ผู้ท าวิจัย ตอ้งยื่นเอกสาร ที่ส านักงานศูนย์วิจัยฯ ชั้น ๓ อาคารคุมเกล้า โทร. ๒-๗๒๕๕  

เพื่อขออนุญาตท าการวิจัยเป็นชุดเอกสาร จ านวน ๒ ชุด  ออกเลขหนังสือ จากต้นสังกัด***  ดังนี ้ 

๑. ส่งให้คณก.ศูนย์วิจัยฯ  ๑ ชุด เป็นส าเนา ๒ ชุด (รวมเป็น ๓ ชุด)  ประกอบด้วยเอกสารดังนี้ 
๑.๑  ใบบันทึกข้อความขออนุญาตท าการวิจัย (รหัสเอกสาร  RC-FO-001)       
๑.๒ แบบเสนอโครงร่างการท าวิจัย  (รหัสเอกสาร  RC-FO-003)             

๒. ส่งให ้คณก.จริยธรรม รพ.ฯ  ๑ ชุด เป็นส าเนา ๒ ชุด (รวมเป็น ๓ ชุด) เพื่อการพิจารณารับรองการท าวิจัย  
    ประกอบด้วยเอกสาร ดังนี้ 

๒.๑  ใบบันทึกข้อความ ขอรับการรับรองจริยธรรมการท าวจิัย  (รหัสเอกสาร  RC-FO-002)  
๒.๒  แบบเสนอโครงร่างการท าวิจัย  (รหัสเอกสาร  RC-FO-003)  
๒.๓  แบบยินยอมเข้าร่วมการศึกษา  (รหัสเอกสาร  RC-FO-004) 

 
หมายเหตุ  **ต้นสังกัดหมายถึง หน่วยงานของผู้ท าวิจัย เช่น กองตรวจโรคผู้ป่วยนอก (ส าหรับเวชศาสตร์
ฉุกเฉิน) 
รายละเอียด สอบถามเพ่ิมเติม ส านักงานศูนย์วิจัยฯ ชั้น ๓ อาคารคุมเกล้า โทร. ๒-๗๒๕๕ 
 
ขั้นตอนการด าเนนิการ 
๑.  เอกสารแบบบันทึกข้อความ  
 ๑.๑  แบบขออนุญาตท าวิจัย  
 ๑.๒  ขอรับการรับรองจริยธรรมการวิจัย 
ถ่ายเอกสาร จ านวนอย่างละ ๑ ชุด ผู้จัดท าวิจัยลงลายมือช่ือให้ครบ และให้อาจารย์ที่ปรึกษาหรอือาจารย์ผู้
ควบคุมวิจัย ลงชื่อในแบบฟอร์ม จากนั้นน าส่งธุรการกองตรวจโรคผู้ป่วยนอก เพื่อให้ผู้อ านวยการกองลง
ลายมือช่ือเป็นล าดับสุดท้าย และออกเลขที ่กห  
๒.  โครงร่างงานวิจัย   
  ถ่ายเอกสาร จ านวนอย่างละ ๑ ชุด ผู้จัดท าวิจัยลงลายมือช่ือให้ครบ และให้อาจารย์ที่ปรึกษาหรอื
อาจารย์ผู้ควบคุมวิจัย ลงชือ่ในแบบฟอร์ม จากนั้นน าสง่ธุรการกองตรวจโรคผู้ป่วยนอก เพื่อให้ผู้อ านวยการ
กองลงลายมือช่ือเป็นล าดับสุดท้าย 
๓.  ถ่ายเอกสารที่ด าเนินการ ข้อ ๑,๒ เรียบร้อยแล้ว เป็นจ านวน ๕ ชุด และน าส่งเจ้าหน้าที่ กองแพทยศาสตร์ 
รพ.ฯ  
 
 
 



 
 

 
 
 



 
 

 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

การท าวิจัย 
   วิทยาลัยเวชศาสตร์ฉุกเฉิน มีขั้นตอนการท างานวิจัย เพ่ือวุฒิบัตร สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 
 การท างานวิจัย 

แพทย์ประจ าบ้านต้องท างานวิจัยต้นแบบ (original research project) โดยเป็นผู้วิจัยหลัก หรือผู้
นิพนธ์หลักอย่างน้อย ๑ ฉบับ ซึ่งอาจเป็นการศึกษาวิจัยทางเวชกรรม การศึกษาวิจัยทางวิทยาการระบาด การ
ศึกษาวิจัยเชิงระบบในการควบคุมภาวะฉุกเฉิน หรือการศึกษาวิจัยการบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 
ทั้งนี้งานวิจัยดังกล่าวต้องประกอบด้วยหัวข้อหลักได้แก่ 
  ๑.การทบทวนวรรณกรรม 
  ๒.จุดประสงค์ของการวิจัย 
  ๓.วิธีการวิจัย 
  ๔.ผลการวิจัย 
  ๕.การวิจารณ์ผลการวิจัย 
  ๖.บทคัดย่อ รวมทั้งน าเสนอผลงานดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรให้คณะอนุกรรมการฝึกอบรมฯ พิจารณา 
ขอบเขตความรับผิดชอบ 

เนื่องจากความสามารถในการท าวิจัยด้วยตนเองเป็นสมรรถนะหนึ่งที่แพทย์ประจ าบ้านเวชศาสตร์
ฉุกเฉินต้องบรรลุตามหลักสูตรฯ ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๑ และ ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เป็นองค์ประกอบ
หนึ่งของการประเมินคุณสมบัติผู้ที่จะได้รับวุฒิบัตรฯ เมื่อสิ้นสุดการฝึกอบรม ดังนั้นสถาบันฝึกอบรมจะต้อง
รับผิดชอบการเตรียมความพร้อมให้กับแพทย์ประจ าบ้านของสถาบันตนเองตั้งแต่การเตรียมโครงร่างการวิจัย 
ไปจนสิ้นสุดการท างานวิจัยและจัดท ารายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เพื่อน าส่งราชวิทยาลัยฯ ทั้งนี้สถาบันฝึกอบรม
จะต้องรายงานชื่องานวิจัย อาจารย์ที่ปรึกษา และความคืบหน้าของงานวิจัย ตามกรอบเวลาที่ก าหนดไปยังราช
วิทยาลัยฯ เพื่อให้มีการก ากับดูแลอย่างทั่วถึง 
คุณลักษณะของงานวิจัย 

๑. เป็นผลงานที่ริ เริ่มใหม่ หรือเป็นงานวิจัยที่ ใช้แนวคิดที่มีการศึกษามาก่อนทั้งในและ
ต่างประเทศ แต่น ามาดัดแปลงหรือท าซ้ าในบริบทของสถาบัน 

๒. แพทย์ประจ าบ้านและอาจารย์ผู้ด าเนินงานวิจัยทุกคน ควรผ่านการอบรมด้านจริยธรรมการ
วิจัยในคน และ/หรือ good clinical practice (GCP) 

๓. งานวิจัยทุกเรื่องต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยฯของสถาบัน 
๔. งานวิจัยทุกเรื่อง ควรด าเนินภายใต้ข้อก าหนดของ GCP หรือระเบียบวิจัยที่ถูกต้องและเหมาะสม

กับค าถามวิจัย 
๕. สามารถใช้ภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษในการน าเสนอผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์แต่ใน

บทคัดย่อต้องมีทั้งสองภาษากรอบการด าเนินงานวิจัยในเวลา ๓ ปี (๓๖ เดือนของการ
ฝึกอบรม) 

 ระยะเวลาประมาณการมีดังน้ี  
เดือนที่     ประเภทกิจกรรม 
  ๖ จัดเตรียมค าถามวิจัยและติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษา 
  ๙ จัดท าโครงร่างงานวิจัย 
 ๑๒ สอบโครงร่างงานวิจัย 
 ๑๓ ขออนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย ขอทุนสนับสนุนงานวิจัยจากแหล่งทุนทั้งภายในและนอกสถาบัน 
             (ถ้าต้องการ)  
 ๓๐ ส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ ์

 



 
 

 
การรับรอง วุฒิบัตร สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ให้มีคุณวุฒิ “เทียบเท่าปริญญาเอก”  
 

การรับรองคุณวุฒิหรือวุฒิการศึกษา วุฒิบัตร (ว.ว.) สาขาเวชศาสตร์ ให้ “เทียบเท่าปริญญาเอก” นั้น 
ถือเป็นสิทธิส่วนบุคคลและของแต่ละสถาบันที่ให้การฝึกอบรม โดยให้เป็นไปตามความสมัครใจของแต่ ละ
สถาบันที่ให้การฝึกอบรมฯ และความสมัครใจของแพทย์ประจ าบ้านแต่ละรายด้วย หากแพทย์ประจ าบ้านมี
ความประสงค์ดังกล่าว ตนเองจะต้องแจ้งให้สถาบันฝึกอบรมทราบเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนว่าจะรับการ
ฝึกอบรมที่มีโอกาสได้รับทั้ง ว.ว.และการรับรองวุฒิดังกล่าวให้ “เทียบเท่าปริญญาเอก” กรณีนี้ผู้เข้าอบรม
จะต้องมีผลงานวิจัยโดยที่เป็นผู้วิจัยหลัก และผลงานนั้นต้องตีพิมพ์ในวารสารที่เป็นที่ยอมรับ 

ในกรณีที่สถาบันฝึกอบรมฯไม่สามารถจัดการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน เพื่อให้มีการรับรองคุณวุฒิ 
ว.ว. “เทียบเท่าปริญญาเอก” ได้ สถาบันนั้นมีสิทธิ์ที่จะไม่จัดการฝึกอบรมแบบที่มีการรับรองคุณวุฒิให้ 
“เทียบเท่าปริญญาเอก” ได้ สถาบันนั้นต้องแจ้งให้แพทย์ประจ าบ้านทราบตั้งแต่วันเริ่มเปิดรับสมัครเข้าเป็น
แพทย์ประจ าบ้านไปจนถึงวันที่เริ่มเปิดการฝึกอบรม ในกรณีที่สถาบันฝึกอบรมใดต้องการให้มีการรับรอง ว.ว. 
ให้มีคุณวุฒิดังกล่าว แต่มีทรัพยากรจ ากัด สถาบันสามารถติดต่อขอความร่วมมือจากอาจารย์และทรัพยากร
จากสถาบันอื่นมาช่วยได้ 
            
           การที่แพทย์ประจ าบ้านสอบผ่านและมีสิทธิ์ได้รับวุฒิบัตรสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉินแล้ว หากมีความ
ประสงค์จะให้วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย ด าเนินการออกเอกสารเพื่อรับรองว่า วุฒิบัตร สาขาเวช
ศาสตร์ฉุกเฉิน มีคุณวุฒิ “เทียบเท่าปริญญาเอก” นั้น จะต้องท าให้ผลงานวิจัยหรือส่วนหนึ่งของผลงานวิจัยที่
ส่งมาให้วิทยาลัยฯ ประกอบการเข้าสอบ ว.ว. ในครั้งนั้น มีลักษณะดังน้ี 
๑.ผลงานวิจัยต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ
ที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ 
ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
๒.ให้ใช้ภาษาอังกฤษในการเขียนบทคัดย่อ 
           การตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพที่อยู่นอกเหนือประกาศของ TCI ให้เป็น
บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารที่ถูกคัดเลือกให้อยู่ใน PubMed, Scopus, Web of Science หรือ Google 
Scholar หรือในวารสารนานาชาติที่ใช้ภาษาอังกฤษในบทความหรือในบทคัดย่อและมีการตีพิมพ์วารสารฉบับ
นี้มานานเกิน ๑๐ ปี (วารสารเริ่มออกอย่างช้าในปี พ.ศ. ๒๕๔๙ หรือ ค.ศ.๒๐๐๖)  

ในกรณีที่ ว.ว. ของท่านได้รับการรับรองว่า “เทียบเท่าปริญญาเอก” วิทยาลัยฯ แนะน าว่า ห้ามใช้ค า
ว่า Ph.D. หรือ ปร.ด. ท้ายชื่อในคุณวุฒิ หรือวุฒิการศึกษา และห้ามเขียนค าว่า ดร. น าหน้าชื่อตนเอง แต่
สถาบัน การศึกษาสามารถใช้ ว.ว. ที่ “เทียบเท่าปริญญาเอก” นี้ มาใช้ให้ท่านเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร
การศึกษา อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตรการศึกษา อาจารย์คุมวิทยานิพนธ์ หรือเป็นวุฒิการศึกษาประจ า
สถานศึกษาได้ โดยเสนอให้สถาบันการศึกษาแสดงวุฒิการศึกษาแยกกันดังนี้ 

 



 
 

- มีอาจารย์ “เทียบเท่าปริญญาเอก” จ านวนกี่ท่าน จาก ว.ว.  
- มีอาจารย์ “Ph.D หรือ ปร.ด. หรือ ปริญญาเอก” จ านวนกี่ท่าน 

ดังนั้น วุฒิบัตรฯ หรือ หนังสืออนุมัติฯ ของท่านที่ได้รับการรับรองวุฒิการศึกษาน้ี อาจจะมีค าว่า  
“เทียบเท่าปริญญาเอก” ต่อท้ายได้เท่านั้น 
 
 
 
 


