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รายงานการประชุมคณะกรรมการวิจัยของภาควิชาพยาธิวทิยา 

คร้ังที่ 4/2557 

วันจันทรที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2557  

 ณ หองประชุมณัฐ ภมรประวัติ 1 ช้ัน 4  

----------------------------- 

 

ผูเขาประชุม 

1.  รองศาสตราจารย แพทยหญงิศันสนีย วงศไวศยวรรณ ที่ปรึกษา 

2.  ผูชวยศาสตราจารย นายแพทยธีรพงษ กระแจะจันทร ประธาน 

3.  ศาสตราจารย นายแพทยวรชยั ศิริกุลชยานนท  

4.  รองศาสตราจารย นายแพทยมงคล คุณากร   

5.  อาจารย ดร.นพ. ถกล   เจริญศิริสุทธิกุล   (แทนรองศาสตราจารย ดร.บษุบา  ฤกษอํานวยโชค)  

6.  นายปรเมศร   ริมทอง                          (แทนผูชวยศาสตราจารย นายแพทยสชุิน  วรวิชชวงษ) 

7.  ผูชวยศาสตราจารย เภสชักร ดร.ชลภัทร สุขเกษม  

8.  อาจารย นายแพทยวิศาล วรสุวรรณรักษ  

9.  นางสาวนฤมล จินดา เลขานุการ 

10.  นางสาวพรรณี กลิ่นทอง ผูชวยเลขานุการ 

 

ผูลาประชุม  

1. ศาสตราจารย ดร.วสันต จันทราทิตย  ลาพักผอน 

 

เร่ิมประชุมเวลา  12.20  น. 

  ประธานเปดการประชุม และแจงใหทราบตามวาระการประชุมดังน้ี 

 

วาระที่ 1   เรือ่งแจงเพ่ือทราบ 

1.1  การสนับสนุนคาตรวจภาษาอังกฤษบทความวิจัย (สรุปขั้นตอนและแบบฟอรม) 

โครงการทุนสนับสนุนการตรวจแกภาษาของบทความวิจัย 

วัตถปุระสงค  

เพ่ือใหอาจารยมี Research article / Case report / Review article  

    ภาษาทีเ่ขยีนถูกไวยากรณ และสงเสริมใหอาจารย สามารถตีพิมพผลงานในวารสารนานาชาติที่ม ีPeer 

review ไดมากขึ้น 

ลักษณะงานวิจัย   

 Research article / Case report / Review article 
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วิธีเสนอขอรับทุนสนับสนุนการเสนอผลงาน 

 ไมจํากัดจํานวนเร่ือง 

 ไมเกิน 5,000 บาท / เร่ือง 

ผูมีสิทธิ์ขอรับเงินทุนตองมีคุณสมบตัิครบถวนดังน้ี 

 เปนบคุลากรภาควิชา และปฏิบตังิานเต็มเวลา 

 มีผลงานตีพิมพใน Peer review international Journal 

 ผลงานบคุลากรเปน First author หรือ Corresponding author 

   ผูมีสทิธิ์ที่ประสงคจะขอรับเงินสนับสนุนใหเสนอขอรับเงินทุนสนับสนุน เอกสารที่ตองม ี

1. Ethic form approval (กรณีทีคณะฯ ตองมี) 

2. ใบสําคัญรับเงิน / ใบเสร็จรับเงิน คาตรวจแก 

3. เอกสารแสดงตัวบคุคล (สําเนาบตัรประจําตัวประชาชน / พาสปอรต หรือเอกสาร Invoice จาก

บริษัททีต่รวจ 

  งบประมาณ 

 งบประมาณ ปละ 60 เร่ือง ๆ ละไมเกิน 5,000 บาท = 30,000 บาท ตอป จายตามจริง (ไมทบตนในแต

ละป ตามปปฏิทิน) 

 ที่ประชุมเสนอ ใหอาจารยในภาควชิาฯ เสนอรายชื่อผูมีคุณวุฒิ ในการตรวจแกภาษาของบทความวิจัย ใน

ที่ประชุมภาควิชาพยาธิวิทยา ในวันอังคารที่ 29 กรกฎาคม 2557 โดยการเสนอชื่อไมไดมีการกําหนดจํานวนผูมี

คุณวุฒิ วาตองมีจํานวนกี่ทาน สามารถเสนอตอคณะกรรมการวิจัยไดอยางตอเน่ือง ไดผูตรวจแกภาษาของ

บทความวิจัย ตองเปนบคุคล หรือบริษทั ที่คณะกรรมการวิจัยภาควิชาพยาธิวิทยา ใหการรับรอง 

 บันทกึขอความ 

เร่ือง ขออนุมตัิทุนสนับสนุนการตรวจแกภาษาของบทความวิจัยและบทความวิชาการ 

เรียน  ประธานคณะกรรมการวิจัย 

 ดวยขาพเจา.........................................................ตําแหนง.............................มคีวามประสงคขออนมัุติทุน

สนับสนุนการตรวจแกภาษาของบทความวิจัยและบทความวชิาการ เร่ือง  ............................................ 

..................................................................................................................................................................... 

เปนเงิน.........................................บาท (.......................................................) ผลงานเร่ืองนี ้

 ไมเคย 

 เคย ขอทุนสนับสนุนการตรวจแกภาษาของบทความวิจัยและบทความวิชาการจากภาควิชาพยาธิวิทยา เม่ือ

วันที่ ................. เดือน.............................พ.ศ. .................. จํานวนเงินรวม............................บาท 

 อน่ึงขาพเจาขอใหขอมูลเพ่ิมเตมิ เพ่ือประกอบการพิจารณาอนุมัตทิุนสนับสนุนการตรวจแกภาษาของ

บทความวิจัยและบทความวิชาการ ดังตอไปนี ้

  เอกสารรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน 

  ไดผานการพิจารณา จากคณะกรรมการจริยธรรมฯ เอกสารรับรองเลขที.่......................................... 

   ไมไดผานการรับรอง เน่ืองจาก.............................................................. 
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   เอกสารแสดงบุคคล หรือบริษัททีต่รวจ 

   ใบสําคัญรับเงิน / ใบเสร็จรับเงิน คาตรวจแก 

   เอกสารแสดงการตอบรับแสดงการ Submit จากวารสารนานาชาต ิ

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดเสนอพิจารณา   

 

                                                            ลงชื่อ............................................................... 

       (..................................................................) 

 

เรียน  หัวหนาภาควชิาพยาธิวิทยา 

        เพ่ือโปรดพิจารณา 

 

 

 .................................................................................. 

(ผูชวยศาสตราจารย นายแพทยธีรพงษ  กระแจะจันทร) 

           ประธานคณะกรรมการวิจัยภาควชิาฯ 

               วันที่...................................... 

      คําอนุมัติ 

   อนุมัต ิ

   ไมอนุมตั ิ

 

   ................................................................................. 

(รองศาสตราจารย แพทยหญงิศันสนยี วงศไวศยวรรณ) 

                หัวหนาภาควิชาพยาธิวิทยา       

                 วันที่......................................    

 

วาระที่ 2   รบัรองรายงานการประชุม 

    รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการวจิัย ครั้งที่ 3/2557 วันพุธที่ 14 พฤษภาคม 2557 

ที่ประชุมมีแกไขเพ่ิมเติม หนา 2 หัวขอ ผลงานวิจัยของภาควิชาพยาธิวิทยา ป 2556  

จากเดิม ขอมูลจากศูนยวิจัยคณะฯ ป 2556  0.79  

กลุมที่ 1 ชือ่แรก ภาควชิาพยาธิวิทยา มผีลงาน 13 เร่ือง 

กลุมที่ 2 รวมกับหนวยงานอ่ืน ภาควิชาพยาธิวิทยา มีผลงาน 25 เร่ือง 

กลุมที่ 3 ภายในคณะฯ แตไมใชชื่อแรก ภาควชิาพยาธิวิทยา มผีลงาน 14 เร่ือง  

อันดับผลงานวิจัย 

อันดับ 1  ภาควิชาอายุรศาสตร 

อันดับ 2  ภาควิชากมุารเวชศาสตร 

อันดับที ่3  ภาควิชาพยาธิวิทยา 

แผนในป 2557 คณะฯ กําหนดใหภาควชิาฯ มีผลงานวิจัย 35 เร่ือง  

ที่ประชุมเสนอใหแกไขใหมเปนดังน้ี 

ขอมลูงานวิจัยป 2556   จากหนวยวิเคราะหขอมูลและทุนวิจัย สํานักงานวิจัย วิชาการและนวัตกรรม คณะฯ   

   กลุมที่ 1 บคุลากรของคณะฯ เปนชื่อแรก  อาจารยในภาควชิาพยาธิวิทยามีผลงานวิจัยเปนชื่อแรกมี 

 จํานวน 13 เร่ือง  
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กลุมที่ 2 บคุลากรภายนอกคณะเปนชื่อแรก และทําวิจัยรวมกับหนวยงานอื่น อาจารยในภาควิชาพยาธ ิ

 วิทยา   มีผลงานเปนชื่อลําดับที่หนึง่ – ชื่อลําดบัทีส่อง – ชื่อลําดบัทีส่าม และชื่อลําดับที่สีห่รือ 

 ลําดบัอื่น ๆ อาจารยในภาควชิาพยาธิวิทยามีผลงานวิจัยจํานวน 25 เร่ือง  

กลุมที่ 3 บคุลากรภายในคณะฯ แตไมใชชื่อลําดับแรก อาจารยในภาควิชาพยาธิวิทยา มีผลงานวิจัย  

 จํานวน 14 เร่ือง 

กลุมที่ 4 ผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพภายในคณะฯ 

ขอมลูการจัดอันดบัผลงานวิจัยของคณะฯ  

   อันดับ 1  มีผลงานวิจัยมากทีส่ดุ  ไดแก ภาควิชาอายุรศาสตร  

อันดับ 2  มีผลงานวิจัยรองลงมา   ไดแก ภาควิชากมุารเวชศาสตร   

ภาควิชาพยาธิวิทยา มีผลงานวิจัยรองลงมา ตดิอันดบั 3  

   แผนในป 2557 คณะฯ กําหนดใหภาควิชาพยาธิวิทยามีผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการทั้งใน

ระดับนานาชาติ และระดับประเทศ จํานวน 35 เร่ือง 

วาระที่ 3   เรื่องสืบเน่ือง 

3.1  Research progression ของ resident (ควรจัดใหมีหรือไม) 

จากการประชุมคร้ังที่ผานมาประธานเสนอใหผูชวยศาสตราจารย นายแพทยสุชิน วรวิชชวงษ ขอ

คําปรึกษา ผูชวยศาสตราจารย นายแพทยพัฒนา  ศรมยุรา ประธานหลักสตูรแพทยประจําบาน และอาจารย 

นายแพทยวศิาล วรสุวรรณรักษ  ขอคําปรึกษา ผูชวยศาสตราจารย พล.อ.ต.นพ. วิชาญ  เปยวน่ิม หัวหนา

สาขาวิชานิติเวชศาสตร ไดรับคําตอบวาไมขดัของ/ เห็นดวย ในการจัด Research progression ของ resident 

ประธานขอความคดิเห็นจากทีป่ระชุมเพ่ิมเติม เน่ืองจากมขีอมูลบางสวนแจงวา Resident ไมสะดวกใน

การเขารวม ทีป่ระชุมจึงสรุปวา ควรเปดโอกาสให resident เขารวมโดยความสมคัรใจ และทั้งน้ีประธาน

มอบหมายใหนายปรเมศร  ริมทอง ซ่ึงไดรับมอบหมายจากผูชวยศาสตราจารย นายแพทยสุชิน วรวิชชวงษ เปน  

ผูเขาประชุมแทน รับไปสอบถามจาก ผูชวยศาสตราจารย นายแพทยสชุิน วรวิชชวงษ  ถงึขอสรุปวา resident     

ปที่ 1 เขารวมเสนอผลงานวิจัยทั้งหมดไดหรือไม        

3.2  TQA แบบสอบถามถงึความพึงพอใจดานการวิจัย (ผลการประชุมจากกรรมการ TQA) 

         1) เร่ืองบริบทที่สําคญัของพันธกิจ ดานการวิจัย 

Vision เปนภาควิชาพยาธิวิทยาชั้นนําระดับเอเชยีอาคเนย 

Goal มีการเพ่ิมขึ้นของงานวิจัยทีต่ีพิมพในระดับนานาชาติไมต่ํากวารอยละ 5 ตอปอยางตอเน่ือง 

Mission, Core competency ผลติผลงานวิจัยและนวัตกรรมทางพยาธิวิทยา ที่นําไปสูการ 

    พัฒนาการดแูลผูปวยและสขุภาวะของสงัคม 

Low, Regulation, and standard จริยธรรมการวิจัยในคน, พรบ.เชื้อโรค, ดูจาก QM 

Key Outputs   ผลงานวิจัยที่ไดรับการตพิีมพในระดับสากล 

Key Customers   ผูใหทุน และผูอานงานวิจัย 

Key Customer Requirement จํานวนงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพระดับนานาชาต ิ

Key Stakeholders  คณะแพทยศาสตรฯ และผูใหทุนวิจัยภายนอก 
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Key Partners/Suppliers ผูรวมวิจัยทั้งภายในคณะฯและภายนอกคณะฯ 

ลําดบัในการแขงขันและคูแขงหลัก ภายในคณะฯ – ภาควิชากุมารเวชศาสตร -  ภาควชิาศัลยศาสตร 

    ภายนอกคณะฯ -  ภาควชิาพยาธิวิทยากายวภิาค ศิริราชฯ 

      -  ภาควชิาพยาธิวิทยาคลินิก  ศิริราชฯ 

      -  ภาควชิานิตเิวชศาสตร ศิริราชฯ, จุฬาฯ 

Strategic advantages  เปนภาควิชาพยาธิวิทยาที่มีการบูรณาการหลายสาขาวชิา และมี 

    การบูรณาการระหวางงานประจํากับงานวิจัย 

Strategic challenges  สถานที่คบัแคบ, ภาระงานบริการและงานสอนของบคุลากรที่มาก 

Principle success factor -  การจัดหาบคุลากรเพ่ือสนับสนุนการทําวิจัยใหพอเพียง 

    -  จัดระบบสนับสนุน เพ่ือใหอาจารยสามารถทํางานวิจัยไดราบร่ืนขึ้น 

         2) โครงการรับฟงความคดิเห็นและความพึงพอใจ  (1.  ผูอานงานวิจัย  2.  ผูใหทุน) 

หลักการ :  เพื่อใหทราบความเห็นและความพึงพอใจของลกูคา และนํามาพัฒนางานวิจัยของภาควชิา

พยาธิวิทยาใหดขีึ้น 

ผูอานงานวิจัย : ใชตัวเลข citation ผลงานวิจัยตพิีมพของภาควิชาทีผ่านมาในอดตีถึงปจจุบัน 

ผูใหทุนวิจัย : ใชวิธีขอความอนุเคราะหผูใหทุนตอบแบบสอบถาม หรือตัวแทนภาควิชาฯ ไปสมัภาษณ 

ตามหัวขอในแบบสอบถาม 

สิ่งทีผู่ใหทุน (คณะฯ) นาจะคาดหวัง คือ 

-  มีจํานวนการขอทุน 

-  คุณภาพของเน้ือหา Proposal ทั้ง rational และ material & methods 

-  การรายงานความกาวหนาที่เหมาะสม 

-  ผลวิจัยเปนประโยชน 

-  มีจํานวนงานตีพิมพจากผลวิจัย 

-  งานวิจัยมี Collaboration 

   3) แบบสอบถามความเห็นและความพงึพอใจของผูใหทุน 

 ใหเกณฑ 5 ระดับ คอื  

5 = มากที่สดุ 4 = มาก       3 = ปานกลาง 2 = นอย 1 = นอยทีสุ่ด 

รายการแบบสอบถาม ทั้งหมด 10 ขอ ดังน้ี 

ขอที่ 1  ผูใหทุนมีความรูสึกตอจํานวนทุนวิจัยทีข่อโดยภาควิชาพยาธิวิทยาในแตละปอยางไร 

ขอที่ 2  ผูใหทุนมีความเห็นวาโดยภาพรวมของ research proposal จากภาควชิาพยาธิวิทยา มีเนื้อหาแสดง 

ความสําคญัและที่มาของปญหาที่ทําวิจัยตลอดจนการกําหนดวตัถปุระสงควิจัย เหมาะสมหรือไม เพียงใด  

ขอที่ 3  ผูใหทุนมีความเห็นวาโดยภาพรวมของ research proposal จากภาควชิาพยาธิวิทยา มีการยึดถือ 

จริยธรรม    การวิจัยในคนหรือในสตัวที่เหมาะสมหรือไม เพียงใด 

ขอที่ 4  ผูใหทุนมีความเห็นวาโดยภาพรวมของ research proposal จากภาควชิาพยาธิวิทยา มีการกําหนด 

งบประมาณวิจัยที่เหมาะสมหรือไม เพียงใด 
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ขอที่ 5  ผูใหทุนมีความเห็นวาโดยภาพรวมของ research proposal จากภาควชิาพยาธิวิทยา มีการสงรายงาน 

ความกาวหนาการวิจัย ทั้งจํานวนคร้ัง และระยะเวลาในการสงทีเ่หมาะสมหรือไมเพียงใด 

ขอที่ 6  ผูใหทุนมีความรูสึกตอจํานวนผลงานตีพิมพของภาควิชาพยาธิวิทยาที่ไดรับทุนจากคณะฯ อยางไร 

ขอที่ 7  ผูใหทุนมีความเห็นตอจํานวนผลงานวิจัยของภาควชิาพยาธิวิทยาที่ไดรับทุนจากคณะฯ วาเปน    

          ประโยชนตอการแพทยอยางไร 

ขอที่ 8  ผูใหทุนมีความเห็นวามีจํานวน research proposal จากภาควิชาพยาธิวิทยาที่มีการรวมมือกับ 

     นักวิจัยตางภาควชิา หรือตางสถาบันอยางเหมาะสมหรือไมเพยีงใด 

ขอที่ 9  หากเทียบกบัภาควชิาอื่น ๆ ทานมีความรูสึกตอการผลติผลงานวิจัยของภาควิชาพยาธิวิทยาอยางไร 

 ดีกวาภาควิชาอื่น 

 พอ ๆ กบัภาควิชาอื่น 

 ดอยกวาภาควชิาอื่น 

ขอที่ 10  ความคดิเห็น หรือขอเสนอแนะอื่น ๆ 

3.3  การประเมินผลโครงการสนับสนุนการเสนอผลงานวิจัยในตางประเทศจากภาควิชาฯ 

 ประธานนําเสนอ การประเมินผลงาน ดําเนินการหลังจากโครงการดําเนินการเสร็จสิ้น 3 ป และ

จํานวนผลงานวิจัยของภาควิชาฯ เพ่ิมมากขึ้นไมนอยกวารอยละ 75 ของจํานวนทุนสนบัสนุนที่ใหไป ซึง่โครงการ

ดังกลาวเร่ิมเมื่อเมษายน 2554 – เมษายน 2557 กําหนดระยะเวลาโครงการไว 3 ป และผลประเมินโครงการไม

เปนไปตามวตัถุประสงค ไมกระตุนใหมผีลงานวิจัยมากขั้น  

พิจารณา เห็นวาโครงการสนับสนุนทุนไปเสนอผลงานของภาควิชาฯ สิ้นสดุลงแลวการขอทุนสนับสนุนใน

คร้ังตอไปตองรอเสนอคณะกรรมการภาควชิาฯ พิจารณาผลโครงการการสนับสนุนการเสนอผลงานวิจัยใน

ตางประเทศทีผ่านมากอนวาจะมีการสนับสนุนทุนดงักลาวตอไปหรือไม  

 ประธานแจงที่ประชุมวา ขอไปพิจารณารายละเอียดของโครงการอีกคร้ัง  

วาระที่ 4   เรื่องเพ่ือพิจารณา  

 4.1  การสนับสนุนเงินคาตอบแทนแกเจาหนาที่วิเคราะหสถิต ิ  

4.2  CV ดานวิจัยของอาจารย  (ความสนใจ ผลงาน) เพ่ือเผยแพรผาน website 

 นําเสนอในทีป่ระชมุคณะกรรมการวิจัย ภาควิชาฯ ในคร้ังตอไป เนือ่งจากเวลาในการประชุมไมพอ 

วาระที่ 5   เรือ่งอื่นๆ 

   ไมมี 

เลิกประชุมเวลา 14.00 น. 

                  นางสาวพรรณี  กลิ่นทอง 

               ผูบันทึกและพิมพรายงานการประชุม 

           นางสาวนฤมล  จินดา 

                                                                                            ผูตรวจรายงานการประชุม 
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