
ที่ โครงการ/งาน งบประมาณ จ่ายจริง เป้าหมาย ผลงาน ผลการวิเคราะห์ 
ด้านการน าไปใช้ประโยชน์

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนา

1 โครงการสนับสนุนการวิจัยเพ่ือการเลื่อนขั้น 403,500 377,800 จ านวนผู้เข้ารับค าปรึกษา 32
 คน
ผลการประเมินผ่านตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด

1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีผลงานวิจัยที่มี
คุณภาพและด าเนินการตามแผนงานที่
ก าหนด และน าไปใช้ประโยชน์เพ่ือ
ประเมินคุณสมบัติเฉพาะบุคคลให้
ด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้นต่อไปได้
2. โรงพยาบาลราชวิถี มีจ านวน
ผลงานวิจัยเพ่ิมขึ้นจากโครงการ 
เน่ืองจากมีการกระตุ้น และสนับสนุน
ให้ด าเนินการวิจัยให้แล้วเสร็จตาม
ระยะเวลาที่วางแผนไว้
3. ผลงานวิจัยทุกเรื่องที่แล้วเสร็จจะ
ได้รับการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุน
ให้ได้รับการเผยแพร่ ตีพิมพ์ หรือ
น าเสนอในระดับชาติ และนานาชาติ
ต่อไป

2 โครงการรับเป็นที่ปรึกษาด้านการวิจัยให้กับ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ไม่ขอทุน 1. เพ่ือเป็นที่ปรึกษาด้านการ
วิจัยให้กับบุคลากรในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข

แจ้งเวียนให้กับหน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

1.  ผู้เข้าร่วมโครงการมีผลงานวิจัยที่มี
คุณภาพและด าเนินการตามแผนงานที่
ก าหนด และน าไปใช้ประโยชน์เพ่ือ
พัฒนาผลงานวิจัยของหน่วยงานต่อไป
ได้
2. ผู้วิจัยได้รับการพัฒนา ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ได้รับความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับขั้นตอนการท าวิจัยเบื้องต้น 
และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน

แบบรายงานผลการด าเนินการตามแผนงาน/โครงการ ตามแผนปฏิบตัิราชการประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2560 ไตรมาส 4  งานวจิัยฯ (อบรม)



ที่ โครงการ/งาน งบประมาณ จ่ายจริง เป้าหมาย ผลงาน ผลการวิเคราะห์ 
ด้านการน าไปใช้ประโยชน์

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนา

3 โครงการคลินิกวิจัยและชีวสถิติ 285,420 153,300 เพ่ือให้ผู้วิจัยมีความรู้ความ
เข้าใจในด้านระเบียบวิธีวิจัย
และสถิติเพ่ือการวิจัยวิจัย 
สามารถจัดท าโครงร่างการวิจัย
ได้ถูกต้อง โดยผ่านการปรึกษา
จากอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้าน
การวิจัยและสถิติ

ยอดผู้เข้ามาปรึกษา 204 คน
ผลการประเมินอยู่ในระดับดี
มาก 

ผลงานวิจัยที่ผลิตขึ้นในโรงพยาบาล
ราชวิถีมีคุณภาพตามระเบียบวิธีวิจัยที่
ถูกต้อง ตั้งแต่เริ่มต้น 
กระบวนการพัฒนาโครงร่างการวิจัย 
และส่งเสริมให้นักวิจัยด าเนินการวิจัย
มากขึ้น

4 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ"ชีวสถิติเพ่ือการ
วิจัย"

99,500 80,800 1. เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และความ
เข้าใจเก่ียวกับสถิติเพ่ือการวิจัย 
สามารถเลือกใช้สถิติวิเคราะห์
ได้อย่างถูกต้อง
2. เพ่ือพัฒนาทักษะด้านการใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเพ่ือการ
วิจัย

มีผู้เข้าอบรมทั้งหมด 69 คน 
ผลการประเมินการอบรมอยู่
ในระดับดีมาก

ผู้เข้าร่วมการอบรมได้รับความรู้ ความ
เข้าใจเก่ียวกับสถิติ และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในการท าวิจัยได้อย่าง
ถูกต้อง โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ประยุกต์ในการปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง
อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะน าไปสู่การ
เพ่ิมผลงานวิจัยที่มีคุณภาพใน
โรงพยาบาลราชวิถี

5 โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเรื่อง แนวทางการ
วิจัยทางคลินิกตามมาตรฐานการปฏิบัติการวิจัย
ที่ดี (Good Clinical Practice: GCP)

153,400 53,900 ผู้เข้าอบรม 111 ราย
ผลการประเมินการอบรมอยู่
ในระดับดีมาก



ที่ โครงการ/งาน งบประมาณ จ่ายจริง เป้าหมาย ผลงาน ผลการวิเคราะห์ 
ด้านการน าไปใช้ประโยชน์

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนา

6 โครงการฝึกอบรมระเบียบวิธีวิจัยทางคลินิก
ส าหรับแพทย์ประจ าบ้าน

134,850 120,850 1 เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ความ
เข้าใจในการศึกษาวิจัยทาง
คลินิกตามมาตรฐานการ
ปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี   2
  เพ่ือพัฒนาศักยภาพและ
เสริมสร้างประสบการณ์ด้าน
การวิจัยทางคลินิกที่ดี สามารถ
น าไปใช้ในการ        วิจัยทาง
คลินิกได้อย่างถูกต้อง
3  เพ่ือให้แพทย์ประจ าบ้านได้
ทบทวนและฝึกปฏิบัติการ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติส าหรับ
การวิจัยทางคลินิก

มีผู้เข้าอบรมทั้งหมด 103 คน
ผลการประเมินการอบรมอยู่
ในระดับดีมาก

1. ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ 
ความเข้าใจเก่ียวกับขั้นตอน
กระบวนการวิจัยทางคลินิก และ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุดได้
จริง 
 2. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถเขียน
รายงานการวิจัยเพ่ือเผยแพร่ใน
วารสารต่างๆ และมีจ านวน
ผลงานวิจัยทางคลินิกเพ่ิมขึ้น
 3. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถน า
ความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการ
รักษาดูแลผู้ป่วยให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด
 4. มีผลงานวิจัยของแพทย์ประจ าบ้าน
เพ่ิมมากขึ้น

7 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเขียน
และการน าเสนอผลงานวิชาการอย่างมี
ประสิทธิภาพ

67,600 57,700 1. เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ และความ
เข้าใจเก่ียวกับหลักการเขียน
ผลงานวิจัยเพ่ือตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการ สามารถเขียน
ตามหลักไวยากรณ์ได้ถูกต้อง 
และเลือกใช้เทคนิคในการ
น าเสนอได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสมกับข้อมูล
2. เพ่ือพัฒนาทักษะในการ
น าเสนอผลงานวิชาการอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

มีผู้เข้าอบรมทั้งหมด 38 คน
ผลการประเมินการอบรมอยู่
ในระดับดีมาก

ผู้เข้าอบรมได้เพ่ิมพูนความรู้ และความ
เข้าใจเก่ียวกับหลักการเขียน
ผลงานวิจัยเพ่ือตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการ สามารถเขียนตาม
หลักไวยากรณ์ได้ถูกต้อง และเลือกใช้
เทคนิคในการน าเสนอได้อย่างถูกต้อง
และเหมาะสมกับข้อมูล นอกจากน้ี
ช่วยพัฒนาบุคลิกภาพ และเสริมความ
มั่นใจ ในการน าเสนอผลงานให้มี
ประสิทธิภาพ 



ที่ โครงการ/งาน งบประมาณ จ่ายจริง เป้าหมาย ผลงาน ผลการวิเคราะห์ 
ด้านการน าไปใช้ประโยชน์

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนา

8 โครงการนิทรรศการสัปดาห์วิจัยโรงพยาบาลราช
วิถี

13,500 8,450 1. เพ่ือเผยแพร่ผลงานวิจัยที่มี
คุณภาพต่างๆ ของบุคลากรสู่
ประชาชน
2. เพ่ือกระตุ้นให้บุคลากรใน
โรงพยาบาลมีความสนใจผลิต
งานวิจัยเพ่ิมขึ้น

มีผลงานจัดแสดงทั้งสิ้น 40 
ผลงาน

1.สร้างแรงจูงใจให้กับผู้วิจัย ให้มี
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ผลงานวิจัย 
ใหม่ๆ มากยิ่งขึ้น
2. กระตุ้นให้บุคลากรแต่ละกลุ่มงาน
เห็นความส าคัญของงานวิจัยและ
สนับสนุนให้ผู้วิจัยได้ใช้เวลาหรือ
ทรัพยากรต่างๆอย่างเต็มก าลัง
ความสามารถ เพ่ือให้ได้ผลงานวิจัยที่
เป็นที่ยอมรับระดับสากล
3. ส่งเสริมให้เกิดการสร้างสรรค์
ผลงานวิจัยของบุคลากรใน
โรงพยาบาลราชวิถีอย่างต่อเน่ืองและ
เป็นรูปธรรม
4. ส่งเสริมให้มีเวทีในการน าเสนอ
ผลงานวิจัยที่แล้วเสร็จ ต่อสาธารณชน

9 โครงการห้องสมุดอิเล็คโทรนิค (E-Library) 48,400 14,400 จนท.งานวิจัยฯ ค้นให้ 498 
เรื่อง

เป็นแหล่งสืบค้นข้อมูลให้กับผู้วิจัย

10 โครงการส่งบุคลากรศึกษาต่อระดับปริญญาโท
สาขาระบาดวิทยาคลินิก

แพทย์หญิงวรรณิยา  มีนุ่น 310,000 308,000 ขณะน้ีผู้ศึกษาเข้าศึกษาชั้นปี
 2 ได้ศึกษารายวิชาตาม
หลักสูตร (Course Work) 
ผ่านทุกรายวิชาแล้ว อยู่
ระหว่างรอการตีพิมพ์
ผลงานวิจัย



ที่ โครงการ/งาน งบประมาณ จ่ายจริง เป้าหมาย ผลงาน ผลการวิเคราะห์ 
ด้านการน าไปใช้ประโยชน์

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนา

นายแพทย์ทัศนชาติ จิตตรีธาตุ 308,000 212,000 ขณะน้ีผู้ศึกษาเข้าศึกษาชั้นปี
 2 ได้ศึกษารายวิชาตาม
หลักสูตร (Course Work) 
ภาคเรียนที่ 1 ผ่านทุก
รายวิชาและอยู่ระหว่าง
จัดท าวิทยานิพนธ์

นายแพทย์ธฤต  แตระกุล 308,000 106,000 ขณะน้ีผู้ศึกษาเข้าศึกษาชั้นปี
 1 อยู่ระหว่างศึกษารายวิชา
ตามหลักสูตร(Course 
Work) ภาคเรียนที่ 1/2560

11 โครงการรวบรวมผลงานวิจัยที่แล้วเสร็จปี 2559 - - รวบรวมผลงานวิจัยที่แล้ว
เสร็จได้จ านวน 88 เรื่อง

เพ่ือเป็นแนวทางการด าเนินงานใน
ปีงบประมาณต่อไป และสามารถใช้ใน
การอ้างอิงการรายงานตัวชี้วัดที่
เก่ียวข้องโดยภาพรวมของ
โรงพยาบาลต่อไป

12 โครงการจัดท าวารสารจดหมายเหตุทางแพทย์ 
(จพสท.) ฉบับพิเศษ โรงพยาบาลราชวิถี

846,000 809,141.05 1. เพ่ือรวบรวมและเผยแพร่
ผลงานวิจัยของโรงพยาบาลราช
วิถี เผยแพร่ผ่านวารสาร
จดหมายเหตุทางแพทย์ 
(จพสท.) ฉบับพิเศษ
2. เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพใน
การเขียนผลงานวิจัยระดับ
นานาชาติ
3. เพ่ือเพ่ิมจ านวนผลงานวิจัย
ตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ

ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
 จ านวน 29 เรื่อง

1  สร้างแรงจูงใจให้กับผู้วิจัย และ
กระตุ้นให้แต่ละกลุ่มงานเห็น
ความส าคัญของงานวิจัย สนับสนุนให้
ผู้วิจัยได้ใช้เวลาหรือทรัพยากรต่างๆ
อย่างเต็มก าลังความสามารถ เพ่ือให้
ได้ผลงานวิจัยที่เสร็จสมบูรณ์ สามารถ
ส่งตีพิมพ์ในวารสารระดับ Index 
Medicus ได้
2  เพ่ิมตัวชี้วัดส าคัญของโรงพยาบาล
ราชวิถี จากจ านวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์
ในวารสารระดับนานาชาติ
3  เผยแพร่ผลงานวิจัยต่อสาธารณชน
ในระดับชาติและนานาชาติอันจะก่อ
ประโยชน์กับผู้ที่ได้ศึกษาต่อไป


