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เริ่มประชุมเวลา 12.20 น.
ประธานเปดการประชุม และแจงใหทราบตามวาระการประชุมดังนี้
วาระที่ 1 เรือ่ งแจงเพื่อทราบ
1.1 การสนับสนุนคาตรวจภาษาอังกฤษบทความวิจยั (สรุปขั้นตอนและแบบฟอรม)
โครงการทุนสนับสนุนการตรวจแกภาษาของบทความวิจัย
วัตถุประสงค
เพื่อใหอาจารยมี Research article / Case report / Review article
ภาษาทีเ่ ขียนถูกไวยากรณ และสงเสริมใหอาจารย สามารถตีพิมพผลงานในวารสารนานาชาติที่มี Peer
review ไดมากขึ้น
ลักษณะงานวิจัย
Research article / Case report / Review article
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วิธีเสนอขอรับทุนสนับสนุนการเสนอผลงาน
ไมจํากัดจํานวนเรื่อง
ไมเกิน 5,000 บาท / เรื่อง
ผูมสี ิทธิ์ขอรับเงินทุนตองมีคุณสมบัติครบถวนดังนี้
เปนบุคลากรภาควิชา และปฏิบตั งิ านเต็มเวลา
มีผลงานตีพิมพใน Peer review international Journal
ผลงานบุคลากรเปน First author หรือ Corresponding author
ผูมีสทิ ธิ์ที่ประสงคจะขอรับเงินสนับสนุนใหเสนอขอรับเงินทุนสนับสนุน เอกสารที่ตองมี
1. Ethic form approval (กรณีทีคณะฯ ตองมี)
2. ใบสําคัญรับเงิน / ใบเสร็จรับเงิน คาตรวจแก
3. เอกสารแสดงตัวบุคคล (สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน / พาสปอรต หรือเอกสาร Invoice จาก
บริษัททีต่ รวจ
งบประมาณ
งบประมาณ ปละ 60 เรื่อง ๆ ละไมเกิน 5,000 บาท = 30,000 บาท ตอป จายตามจริง (ไมทบตนในแต
ละป ตามปปฏิทิน)
ที่ประชุมเสนอ ใหอาจารยในภาควิชาฯ เสนอรายชื่อผูม คี ุณวุฒิ ในการตรวจแกภาษาของบทความวิจัย ใน
ที่ประชุมภาควิชาพยาธิวิทยา ในวันอังคารที่ 29 กรกฎาคม 2557 โดยการเสนอชื่อไมไดมีการกําหนดจํานวนผูมี
คุณวุฒิ วาตองมีจํานวนกี่ทาน สามารถเสนอตอคณะกรรมการวิจัยไดอยางตอเนื่อง ไดผตู รวจแกภาษาของ
บทความวิจัย ตองเปนบุคคล หรือบริษทั ที่คณะกรรมการวิจัยภาควิชาพยาธิวิทยา ใหการรับรอง
 บันทึกขอความ
เรื่อง ขออนุมตั ิทุนสนับสนุนการตรวจแกภาษาของบทความวิจัยและบทความวิชาการ
เรียน ประธานคณะกรรมการวิจัย
ดวยขาพเจา.........................................................ตําแหนง.............................มีความประสงคขออนุมตั ิทุน
สนับสนุนการตรวจแกภาษาของบทความวิจัยและบทความวิชาการ เรื่อง ............................................
.....................................................................................................................................................................
เปนเงิน.........................................บาท (.......................................................) ผลงานเรื่องนี้
 ไมเคย
 เคย ขอทุนสนับสนุนการตรวจแกภาษาของบทความวิจัยและบทความวิชาการจากภาควิชาพยาธิวิทยา เมื่อ
วันที่ ................. เดือน.............................พ.ศ. .................. จํานวนเงินรวม............................บาท
อนึ่งขาพเจาขอใหขอมูลเพิ่มเติม เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัตทิ ุนสนับสนุนการตรวจแกภาษาของ
บทความวิจยั และบทความวิชาการ ดังตอไปนี้
เอกสารรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน
 ไดผานการพิจารณา จากคณะกรรมการจริยธรรมฯ เอกสารรับรองเลขที.่ .........................................
 ไมไดผานการรับรอง เนื่องจาก..............................................................
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 เอกสารแสดงบุคคล หรือบริษัททีต่ รวจ
 ใบสําคัญรับเงิน / ใบเสร็จรับเงิน คาตรวจแก
 เอกสารแสดงการตอบรับแสดงการ Submit จากวารสารนานาชาติ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดเสนอพิจารณา

ลงชื่อ...............................................................
(..................................................................)
เรียน หัวหนาภาควิชาพยาธิวิทยา
เพือ่ โปรดพิจารณา

คําอนุมัติ
 อนุมตั ิ
 ไมอนุมตั ิ

..................................................................................
.................................................................................
(ผูช วยศาสตราจารย นายแพทยธีรพงษ กระแจะจันทร) (รองศาสตราจารย แพทยหญิงศันสนีย วงศไวศยวรรณ)
ประธานคณะกรรมการวิจัยภาควิชาฯ
หัวหนาภาควิชาพยาธิวิทยา
วันที่......................................
วันที่......................................
วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม
รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการวิจัย ครั้งที่ 3/2557 วันพุธที่ 14 พฤษภาคม 2557
ที่ประชุมมีแกไขเพิม่ เติม หนา 2 หัวขอ ผลงานวิจัยของภาควิชาพยาธิวิทยา ป 2556
จากเดิม ขอมูลจากศูนยวิจัยคณะฯ ป 2556 0.79
กลุมที่ 1 ชือ่ แรก ภาควิชาพยาธิวิทยา มีผลงาน 13 เรื่อง
กลุมที่ 2 รวมกับหนวยงานอื่น ภาควิชาพยาธิวิทยา มีผลงาน 25 เรื่อง
กลุมที่ 3 ภายในคณะฯ แตไมใชชื่อแรก ภาควิชาพยาธิวิทยา มีผลงาน 14 เรื่อง
อันดับผลงานวิจัย
อันดับ 1 ภาควิชาอายุรศาสตร
อันดับ 2 ภาควิชากุมารเวชศาสตร
อันดับที่ 3 ภาควิชาพยาธิวิทยา
แผนในป 2557 คณะฯ กําหนดใหภาควิชาฯ มีผลงานวิจัย 35 เรื่อง
ที่ประชุมเสนอใหแกไขใหมเปนดังนี้
ขอมูลงานวิจยั ป 2556 จากหนวยวิเคราะหขอมูลและทุนวิจัย สํานักงานวิจยั วิชาการและนวัตกรรม คณะฯ
กลุมที่ 1 บุคลากรของคณะฯ เปนชื่อแรก อาจารยในภาควิชาพยาธิวิทยามีผลงานวิจัยเปนชื่อแรกมี
จํานวน 13 เรื่อง
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กลุมที่ 2 บุคลากรภายนอกคณะเปนชื่อแรก และทําวิจัยรวมกับหนวยงานอื่น อาจารยในภาควิชาพยาธิ
วิทยา มีผลงานเปนชื่อลําดับที่หนึง่ – ชื่อลําดับทีส่ อง – ชื่อลําดับทีส่ าม และชื่อลําดับที่สหี่ รือ
ลําดับอื่น ๆ อาจารยในภาควิชาพยาธิวิทยามีผลงานวิจัยจํานวน 25 เรื่อง
กลุมที่ 3 บุคลากรภายในคณะฯ แตไมใชชื่อลําดับแรก อาจารยในภาควิชาพยาธิวิทยา มีผลงานวิจยั
จํานวน 14 เรื่อง
กลุมที่ 4 ผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพภายในคณะฯ
ขอมูลการจัดอันดับผลงานวิจยั ของคณะฯ
อันดับ 1 มีผลงานวิจัยมากทีส่ ดุ ไดแก ภาควิชาอายุรศาสตร
อันดับ 2 มีผลงานวิจัยรองลงมา ไดแก ภาควิชากุมารเวชศาสตร
ภาควิชาพยาธิวิทยา มีผลงานวิจัยรองลงมา ติดอันดับ 3
แผนในป 2557 คณะฯ กําหนดใหภาควิชาพยาธิวิทยามีผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการทั้งใน
ระดับนานาชาติ และระดับประเทศ จํานวน 35 เรื่อง
วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 Research progression ของ resident (ควรจัดใหมหี รือไม)
จากการประชุมครั้งที่ผานมาประธานเสนอใหผูชวยศาสตราจารย นายแพทยสุชิน วรวิชชวงษ ขอ
คําปรึกษา ผูช วยศาสตราจารย นายแพทยพัฒนา ศรมยุรา ประธานหลักสูตรแพทยประจําบาน และอาจารย
นายแพทยวศิ าล วรสุวรรณรักษ ขอคําปรึกษา ผูช วยศาสตราจารย พล.อ.ต.นพ. วิชาญ เปย วนิ่ม หัวหนา
สาขาวิชานิติเวชศาสตร ไดรับคําตอบวาไมขดั ของ/ เห็นดวย ในการจัด Research progression ของ resident
ประธานขอความคิดเห็นจากทีป่ ระชุมเพิม่ เติม เนือ่ งจากมีขอ มูลบางสวนแจงวา Resident ไมสะดวกใน
การเขารวม ทีป่ ระชุมจึงสรุปวา ควรเปดโอกาสให resident เขารวมโดยความสมัครใจ และทั้งนี้ประธาน
มอบหมายใหนายปรเมศร ริมทอง ซึ่งไดรับมอบหมายจากผูช วยศาสตราจารย นายแพทยสุชิน วรวิชชวงษ เปน
ผูเขาประชุมแทน รับไปสอบถามจาก ผูช วยศาสตราจารย นายแพทยสชุ ิน วรวิชชวงษ ถึงขอสรุปวา resident
ปที่ 1 เขารวมเสนอผลงานวิจัยทั้งหมดไดหรือไม
3.2 TQA แบบสอบถามถึงความพึงพอใจดานการวิจัย (ผลการประชุมจากกรรมการ TQA)
1) เรื่องบริบทที่สําคัญของพันธกิจ ดานการวิจัย
Vision เปนภาควิชาพยาธิวิทยาชั้นนําระดับเอเชียอาคเนย
Goal มีการเพิ่มขึ้นของงานวิจัยทีต่ ีพิมพในระดับนานาชาติไมต่ํากวารอยละ 5 ตอปอยางตอเนือ่ ง
Mission, Core competency ผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมทางพยาธิวิทยา ที่นําไปสูการ
พัฒนาการดูแลผูป วยและสุขภาวะของสังคม
Low, Regulation, and standard จริยธรรมการวิจัยในคน, พรบ.เชื้อโรค, ดูจาก QM
Key Outputs
ผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในระดับสากล
Key Customers
ผูใหทุน และผูอานงานวิจัย
Key Customer Requirement จํานวนงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพระดับนานาชาติ
Key Stakeholders
คณะแพทยศาสตรฯ และผูใหทุนวิจัยภายนอก
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Key Partners/Suppliers
ผูรวมวิจัยทั้งภายในคณะฯและภายนอกคณะฯ
ลําดับในการแขงขันและคูแ ขงหลัก ภายในคณะฯ – ภาควิชากุมารเวชศาสตร - ภาควิชาศัลยศาสตร
ภายนอกคณะฯ - ภาควิชาพยาธิวิทยากายวิภาค ศิริราชฯ
- ภาควิชาพยาธิวิทยาคลินิก ศิริราชฯ
- ภาควิชานิตเิ วชศาสตร ศิริราชฯ, จุฬาฯ
Strategic advantages
เปนภาควิชาพยาธิวิทยาที่มีการบูรณาการหลายสาขาวิชา และมี
การบูรณาการระหวางงานประจํากับงานวิจัย
Strategic challenges
สถานที่คบั แคบ, ภาระงานบริการและงานสอนของบุคลากรที่มาก
Principle success factor
- การจัดหาบุคลากรเพื่อสนับสนุนการทําวิจัยใหพอเพียง
- จัดระบบสนับสนุน เพื่อใหอาจารยสามารถทํางานวิจัยไดราบรื่นขึ้น
2) โครงการรับฟงความคิดเห็นและความพึงพอใจ (1. ผูอานงานวิจยั 2. ผูใหทุน)
หลักการ : เพื่อใหทราบความเห็นและความพึงพอใจของลูกคา และนํามาพัฒนางานวิจัยของภาควิชา
พยาธิวิทยาใหดขี ึ้น
ผูอานงานวิจัย : ใชตัวเลข citation ผลงานวิจยั ตีพิมพของภาควิชาทีผ่ านมาในอดีตถึงปจจุบัน
ผูใหทุนวิจยั : ใชวิธีขอความอนุเคราะหผูใหทุนตอบแบบสอบถาม หรือตัวแทนภาควิชาฯ ไปสัมภาษณ
ตามหัวขอในแบบสอบถาม
สิ่งทีผ่ ูใหทุน (คณะฯ) นาจะคาดหวัง คือ
- มีจํานวนการขอทุน
- คุณภาพของเนื้อหา Proposal ทั้ง rational และ material & methods
- การรายงานความกาวหนาที่เหมาะสม
- ผลวิจัยเปนประโยชน
- มีจํานวนงานตีพิมพจากผลวิจยั
- งานวิจัยมี Collaboration
3) แบบสอบถามความเห็นและความพึงพอใจของผูใหทุน
ใหเกณฑ 5 ระดับ คือ
5 = มากที่สดุ 4 = มาก
3 = ปานกลาง 2 = นอย
1 = นอยทีส่ ุด
รายการแบบสอบถาม ทั้งหมด 10 ขอ ดังนี้
ขอที่ 1 ผูใหทุนมีความรูสึกตอจํานวนทุนวิจัยทีข่ อโดยภาควิชาพยาธิวิทยาในแตละปอยางไร
ขอที่ 2 ผูใหทุนมีความเห็นวาโดยภาพรวมของ research proposal จากภาควิชาพยาธิวิทยา มีเนื้อหาแสดง
ความสําคัญและที่มาของปญหาที่ทําวิจัยตลอดจนการกําหนดวัตถุประสงควิจยั เหมาะสมหรือไม เพียงใด
ขอที่ 3 ผูใหทุนมีความเห็นวาโดยภาพรวมของ research proposal จากภาควิชาพยาธิวิทยา มีการยึดถือ
จริยธรรม การวิจัยในคนหรือในสัตวที่เหมาะสมหรือไม เพียงใด
ขอที่ 4 ผูใหทุนมีความเห็นวาโดยภาพรวมของ research proposal จากภาควิชาพยาธิวิทยา มีการกําหนด
งบประมาณวิจัยที่เหมาะสมหรือไม เพียงใด
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ขอที่ 5 ผูใหทุนมีความเห็นวาโดยภาพรวมของ research proposal จากภาควิชาพยาธิวิทยา มีการสงรายงาน
ความกาวหนาการวิจัย ทั้งจํานวนครั้ง และระยะเวลาในการสงทีเ่ หมาะสมหรือไมเพียงใด
ขอที่ 6 ผูใหทุนมีความรูสึกตอจํานวนผลงานตีพิมพของภาควิชาพยาธิวิทยาที่ไดรับทุนจากคณะฯ อยางไร
ขอที่ 7 ผูใหทุนมีความเห็นตอจํานวนผลงานวิจยั ของภาควิชาพยาธิวิทยาที่ไดรับทุนจากคณะฯ วาเปน
ประโยชนตอการแพทยอยางไร
ขอที่ 8 ผูใหทุนมีความเห็นวามีจํานวน research proposal จากภาควิชาพยาธิวิทยาที่มีการรวมมือกับ
นักวิจยั ตางภาควิชา หรือตางสถาบันอยางเหมาะสมหรือไมเพียงใด
ขอที่ 9 หากเทียบกับภาควิชาอื่น ๆ ทานมีความรูสึกตอการผลิตผลงานวิจยั ของภาควิชาพยาธิวิทยาอยางไร
 ดีกวาภาควิชาอื่น
 พอ ๆ กับภาควิชาอื่น
 ดอยกวาภาควิชาอื่น
ขอที่ 10 ความคิดเห็น หรือขอเสนอแนะอื่น ๆ
3.3 การประเมินผลโครงการสนับสนุนการเสนอผลงานวิจัยในตางประเทศจากภาควิชาฯ
ประธานนําเสนอ การประเมินผลงาน ดําเนินการหลังจากโครงการดําเนินการเสร็จสิ้น 3 ป และ
จํานวนผลงานวิจัยของภาควิชาฯ เพิ่มมากขึ้นไมนอยกวารอยละ 75 ของจํานวนทุนสนับสนุนที่ใหไป ซึง่ โครงการ
ดังกลาวเริ่มเมื่อเมษายน 2554 – เมษายน 2557 กําหนดระยะเวลาโครงการไว 3 ป และผลประเมินโครงการไม
เปนไปตามวัตถุประสงค ไมกระตุนใหมผี ลงานวิจัยมากขั้น
พิจารณา เห็นวาโครงการสนับสนุนทุนไปเสนอผลงานของภาควิชาฯ สิ้นสุดลงแลวการขอทุนสนับสนุนใน
ครั้งตอไปตองรอเสนอคณะกรรมการภาควิชาฯ พิจารณาผลโครงการการสนับสนุนการเสนอผลงานวิจัยใน
ตางประเทศทีผ่ านมากอนวาจะมีการสนับสนุนทุนดังกลาวตอไปหรือไม
ประธานแจงที่ประชุมวา ขอไปพิจารณารายละเอียดของโครงการอีกครั้ง
วาระที่ 4 เรื่องเพือ่ พิจารณา
4.1 การสนับสนุนเงินคาตอบแทนแกเจาหนาที่วิเคราะหสถิติ
4.2 CV ดานวิจัยของอาจารย (ความสนใจ ผลงาน) เพือ่ เผยแพรผาน website
นําเสนอในทีป่ ระชุมคณะกรรมการวิจัย ภาควิชาฯ ในครั้งตอไป เนือ่ งจากเวลาในการประชุมไมพอ
วาระที่ 5 เรือ่ งอื่นๆ
ไมมี
เลิกประชุมเวลา 14.00 น.
นางสาวพรรณี กลิ่นทอง
ผูบันทึกและพิมพรายงานการประชุม
นางสาวนฤมล จินดา
ผูต รวจรายงานการประชุม
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