
เกณฑก์ารประเมิน ‘งานส่งเสริมการวิจัย’ ส านักการแพทย ์กรุงเทพมหานคร 

เกณฑก์ารพิจารณา ระดับทีห่น่ึง ระดับทีส่อง ระดับทีส่าม ระดับทีส่ี ่

1. คณะกรรมการส่งเสริม
การวิจัย 

มีการใหค้  าปรกึษาเป็นรายบคุคล
ตามระบบงานปกติ (1) 

มีการประชมุคณะกรรมการฯ (2) มีการประชมุคณะกรรมการฯสม ่าเสมอ และ
ก าหนดแนวทางปฏิบตัิรว่มกนั 

มีการประชมุคณะกรรมการฯและทบทวน
แนวทางปฏิบตัิรว่มกนัอย่างสม ่าเสมอ 

2. ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน มีผูเ้ชี่ยวชาญฯ บางสาขา (1) มีผูเ้ชี่ยวชาญฯ สาขาท่ีจ าเป็น (2) มีผูเ้ชี่ยวชาญฯ ครบทกุสาขา มีผูเ้ชี่ยวชาญฯ ครบและเพียงพอ 
3. การให้ค าปรึกษางานวิจัย 

และสถานที ่
มีการใหค้  าปรกึษาฯ (1) 
ในบางหน่วยงาน (1) 

มีการใหค้  าปรกึษาฯ  
ทกุหน่วยงานท่ีจ าเป็น (2) 

มีการใหค้  าปรกึษาฯ ทุกหน่วยงานท่ีจ าเป็น  
และมีสถานท่ีพรอ้มใชเ้ป็นบางหน่วยงาน 

มีการใหค้  าปรกึษาฯ ทุกหน่วยงานท่ีจ าเป็น และ
มีสถานท่ีพรอ้มใชเ้พียงพอ 

4. บุคลากรของงานส่งเสริม มีบคุลากร ไม่ครบ (1) มีบคุลากร ครบ (2) มีบคุลากร ครบและมีศกัยภาพ มีบคุลากร ครบ มีศกัยภาพและเพียงพอ 

5. อุปกรณส์ านักงาน และ 
สิ่งอ านวยความสะดวก 
แก่ผู้วิจัย 

มีอปุกรณ ์ไม่ครบ (1) มีอปุกรณ ์ครบ (2) มีอปุกรณ ์ครบ พรอ้มใชง้าน  
เพื่อการเผยแพรผ่ลงานระดบัชาติ 

มีอปุกรณ ์ครบ พรอ้มใชง้าน 
เพื่อการเผยแพรผ่ลงานระดบันานาชาติ 

6. ศูนยก์ลางการให้บริการ
รับปรึกษาวิจัยและสถิต ิ

มีหน่วยงานใหบ้ริการฯ  
แต่ยงัไม่เป็นศูนยก์ลางการให ้
บริการฯ ภายในโรงพยาบาล (1) 

เป็นศนูยก์ลางการใหบ้ริการ 
และการประสานงาน 
ภายในโรงพยาบาล (2) 

เป็นศนูยก์ลางการใหบ้ริการ 
และการประสานงานกบัโรงพยาบาล / 

สถานพยาบาลในเครือข่ายกทม.(สนพ./สนอ) 

เป็นศนูยก์ลางการใหบ้ริการ 
และการประสานงานระดบักรุงเทพมหานคร 

นอกเครือข่ายกทม. 
7. ศูนยก์ลางการฝึกอบรม

การวิจัย 
มีการฝึกอบรมดา้นงานวิจยั 
ใหบ้คุลากรทางการแพทย ์(1) 

มีการฝึกอบรมดา้นงานวิจยั 
ใหบ้คุลากรทางการแพทย ์

ต่อเน่ืองทกุปี (2) 

มีการฝึกอบรมดา้นงานวิจยัใหบ้คุลากร
ทางการแพทยภ์ายในและภายนอก 

สงักดัส านักการแพทย ์

เป็นศนูยฝึ์กอบรมดา้นงานวิจยั 
ใหบ้คุลากรทางการแพทยภ์ายในและภายนอก 

สงักดัส านักการแพทย ์ต่อเน่ืองทุกปี 
8. ศูนยก์ลางข้อมูลวิจัย มีการเก็บรวบรวมขอ้มลูเป็น 

การเฉพาะของแต่ละวิชาชีพ (1) 
มีศนูยก์ลางเก็บรวบรวมขอ้มลู 

เป็นแหล่งเดียว (2) 
มีศนูยก์ลางเก็บรวบรวมขอ้มลูเป็นแหล่งเดียว
อย่างเป็นระบบและมีกลไกการทบทวนความ

ถกูตอ้ง ครบถว้นของขอ้มลู 

มีศนูยก์ลางขอ้มลูที่ครบถว้น 
และสามารถน าไปใชป้ระโยชนไ์ด ้

9. ความส าเร็จของการ
ส่งเสริมงานวิจัย 

ส่งเสริมผลงานวิจยั 
แก่ผูวิ้จยัเดี่ยวในโรงพยาบาล (1) 

ส่งเสริมผลงานวิจยัแก่ทีมผูวิ้จยั 
ในโรงพยาบาล (2) 

ส่งเสริมให ้excellent center  
มีผลงานวิจยั แต่ไม่ครบทกุศนูย ์

ส่งเสริมใหท้กุ excellent center 
มีผลงานวิจยั 

10. จ านวนผลงานวิจัยหรือ
ผลงานวชิาการทีช่ีน้ า
สังคม 

มีผลงานวิจยัหรือผลงานวิชาการ 
ท่ีไดร้บัการน าเสนอ หรือตีพิมพ ์
ในวารสาร หรือเป็นบทความใน

ต ารา (1) 

มีผลงานวิจยัหรือผลงานวิชาการ 
ท่ีไดร้บัการน าเสนอ หรือตีพิมพ ์

ในวารสารระดบัชาติ  
หรือเป็นบทความในต ารา (2) 

มีผลงานวิจยัหรือผลงานวิชาการ 
ท่ีไดร้บัการน าเสนอ หรือตีพิมพ ์

ในวารสารระดบัชาติ  
หรือเป็นบทความในต าราต่อเนื่องทุกปี 

มีผลงานวิจยัหรือผลงานวิชาการ 
ท่ีไดร้บัการการน าเสนอ หรือตีพิมพ ์

ในวารสารระดบันานาชาติ  
หรือเป็นบทความในต าราต่อเนื่องทุกปี 

เกณฑข์ัน้ต ่าของการประเมิน: (1) โรงพยาบาลท่ีไม่มีกลุ่มงานส่งเสริมการวิจยั  (2) โรงพยาบาลท่ีมีกลุ่มงานส่งเสริมการวิจยั 

 

แก้ไขวันที่ 10 กันยายน 2564 



ความหมาย 
1. คณะกรรมการส่งเสริมการวิจัย หมายถึง คณะกรรมการฯ ที่โรงพยาบาลแต่งตัง้ เพื่อส่งเสรมิการวจิยัของบคุลากรให้
ถกูตอ้ง มีคณุภาพ และถกูหลกัจรยิธรรม และ โดยมีการประชมุไตรมาส ละ 1 ครัง้ (3 เดือน/ครัง้) เป็นอย่างนอ้ย 

2. ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน หมายถึง ผู้เชี่ยวชาญที่จ าเป็นต่อพัฒนาและพิจารณาโครงร่างการวิจัย เช่น บุคลากร
ผู้เชี่ยวชาญด้านระบาดวิทยาคลินิก (ผ่านการอบรมระบาดวิทยาอย่างน้อย 2 เดือนขึน้ไป) โดยอาจเป็นบุคคลของ
โรงพยาบาล หรือ บคุคลภายนอก แบ่งออกเป็น 4 ระดบั  

2.1 ระดับทีห่น่ึง  มีผูเ้ชี่ยวชาญดา้นระบาดวิทยาคลินิก ในบางสาขา  
 2.2  ระดับทีส่อง  มีผูเ้ชี่ยวชาญดา้นระบาดวิทยาคลินิก ในสาขาที่จ าเป็น คือ สาขาใหญ่ 5 สาขา ไดแ้ก่ อายุรก
รรม ศลัยกรรม กมุารเวชกรรม สตูิ-นรีเวชกรรม การพยาบาล  
  (กรณีไม่มี สามารถปรึกษาผูเ้ชีย่วชาญดา้นระบาดวทิยาคลินกิจากกลุ่มงานอืน่ภายในโรงพยาบาลได)้ 
 2.3 ระดับทีส่าม    มีผูเ้ชี่ยวชาญดา้นระบาดวิทยาคลนิิก ครบทกุสาขาที่มกีารด าเนินการวิจยัในโรงพยาบาล คือ 
สาขาใหญ่ 5 สาขา ไดแ้ก่ อายรุกรรม ศลัยกรรม กมุารเวชกรรม สตูิ-นรีเวชกรรม การพยาบาล  และสาขาย่อย 5 สาขา 
ไดแ้ก่ ทนัตแพทย ์ออรโ์ธปิดิกส ์วสิญัญี ER จิตเวช นิติเวช พยาธิ รงัสี เภสชั จกัษุ เวชศาสตรฟ้ื์นฟ ูเวชศาสตรฉ์กุเฉิน เวช
ศาสตรค์รอบครวั เวชศาสตรป์้องกนั  ฯลฯ  
 2.4 ระดับทีส่ี่   มีผูเ้ชี่ยวชาญดา้นระบาดวิทยาคลนิิก ครบทกุสาขาที่มกีารด าเนินการวิจยั และมเีพียงพอต่อ
จ านวนโครงการวิจยั  โดยก าหนดการอา่นโครงรา่งการวจิยั ดงันี ้ผูเ้ชี่ยวชาญ 1 ทา่น / 5 เรื่อง / ปี , นกัสถติิ 1 ท่าน / 20 เรื่อง / ปี   
3. การให้ค าปรึกษา / สถานที ่

ก. การให้ค าปรึกษา หมายถงึ กิจกรรมใหค้  าปรกึษาแก่ผูว้จิยั ในการพฒันาและตดิตามโครงรา่งการวจิยั โดยมกีาร

มอบหมายหรือนดัหมายบคุลากรหรือผูเ้ชี่ยวชาญเป็นการเฉพาะ 

ข. สถานที ่หมายถึง ส านกังานหรือคลินิกใหค้  าปรกึษางานวิจยั 

 - ระดับทีส่าม   มีสถานที่ใหค้  าปรกึษาเป็นสดัส่วน (หอ้งอาจไม่ว่างหรือไม่เพียงพอ) 
 - ระดับทีส่ี ่       มีสถานที่ใหค้  าปรกึษาเป็นสดัส่วน และเพียงพอ 
4. บุคลากรของงานส่งเสริมการวิจัย 

- ครบ หมายถงึ ครบตามงานส่งเสรมิการวจิยั ประกอบดว้ย แพทย ์(หวัหนา้กลุ่มงาน) นกัวิชาการสาธารณสขุ นกั

สถิติ นกัจดัการงานทั่วไป 

- ศักยภาพ หมายถึง มคีวามรูค้วามสามารถที่จ าเป็นต่อการด าเนินงานส่งเสรมิโครงการวจิยัของนักวิจยั  

5. อุปกรณส์ านักงานและสิ่งอ านวยความสะดวกแก่ผู้วิจัย หมายถึง วสัด ุครุภณัฑ ์ท่ีจ าเป็นตอ่การด าเนินงานส่งเสรมิ
การวจิยั เช่นเครื่องคอมพวิเตอร ์และระบบต่อพ่วง โทรศพัท ์internet ตูเ้ก็บเอกสารมีกญุแจล็อก แฟ้มเก็บเอกสาร เครื่อง
ถ่ายเอกสาร เครื่องสแกนเนอร ์เครื่องย่อยกระดาษ  โปรแกรมวเิคราะหข์อ้มลู (กรณีไมม่ี สามารถยมืหน่วยงานอื่นไดแ้ละ
พรอ้มใชง้าน) ฐานขอ้มลูงานวจิยั และส่ิงอ านวยความสะดวกแก่ผูว้ิจยัเพื่อการตีพิมพแ์ละเผยแพรผ่ลงาน 

- ระดับทีส่าม     เพื่อการเผยแพร่ผลงานระดบัชาติ เช่น  E-journal, SPSS, โปรแกรมอกัขราวิสทุธ์ิ, EndNote 
- ระดับทีส่ี ่   เพื่อการเผยแพรผ่ลงานระดบันานาชาติ เช่น โปรแกรม REDcap, Turnitin, Manuscript editing 


