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รายงานการประชุมคณะกรรมการวิจัยของภาควิชาพยาธิวทิ ยา
ครั้งที่ 5/2557
วันจันทรที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
ณ หองประชุมณัฐ ภมรประวัติ 1 ชั้น 4
----------------------------------------------------------

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ผูเขาประชุม
รองศาสตราจารย แพทยหญิงศันสนีย
ผูช วยศาสตราจารย นายแพทยธีรพงษ
นางจุฑาทิพย
รองศาสตราจารย นายแพทยมงคล
รองศาสตราจารย ดร.บุษบา
นายปรเมศร
ผูช วยศาสตราจารย เภสัชกร ดร.ชลภัทร
นายศิรสิทธิ์พล
นางสาวพรรณี
ผูลาประชุม
1. นางสาวนฤมล จินดา
ผูเขารวมประชุม
1. นางสาววันทนิช

วงศไวศยวรรณ
กระแจะจันทร
ศรีจันทรรัศมี
คุณากร
ฤกษอํานวยโชค
ริมทอง
สุขเกษม
บทจร
กลิ่นทอง

ที่ปรึกษา
ประธาน
(แทนศาสตราจารย ดร.วสันต จันทราทิตย)

(แทนผูชวยศาสตราจารย นายแพทยสชุ ิน วรวิชชวงษ)
(แทนอาจารย นายแพทยวิศาล วรสุวรรณรักษ)
ผูชวยเลขานุการ

ลาพักผอน

ไพโรจน

เริ่มประชุมเวลา 12.20 น.
ประธานเปดการประชุม และแจงใหทราบตามวาระการประชุมดังนี้
วาระที่ 1 เรื่องแจงเพื่อทราบ
1.1 ผลงานวิจัยของภาควิชาพยาธิวิทยา นําเสนอในภาพรวมจากการประชุมภาควิชาพยาธิ
วิทยาแลว เมื่อวันอังคารที่ 28 ตุลาคม 2557 แจงวาสํานักงานวิจัย วิชาการและนวัตกรรม ไดสงสรุปจํานวน
ผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในระดับนานาชาติและระดับชาติ ป 2554-2557 (ยอนหลัง 3 ป) ภาควิชาพยาธิ
วิทยานั้น ในป 2554 ทําได 59 เรื่อง ป 2555 ทําได 103 เรือ่ ง ป 2556 ทําได 70 เรื่อง และป 2557 (ม.ค.-ก.ย.
57) ทําได 29 เรื่อง ซึง่ ขอมูลของป 2557 นั้นจะตองมีการตรวจสอบความถูกตองอีกครั้ง สวนในป 2558 ภาควิชา
ฯ ไดกําหนดเปาหมายจํานวนผลงานตีพมิ พในระดับนานาชาติ ประจําป 2558 จํานวน 0.6 x 15 % x จํานวน
อาจารยที่ปฏิบตั ิงานอยูจริง
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1.2 การสนับสนุนคาตรวจภาษาอังกฤษบทความวิจยั (ผูท รงคุณวุฒิ, เริ่มดําเนินการ)
ประธาน แจงเพิ่มเติม อางถึงจากการประชุมภาควิชาฯ ครั้งที่ 9/2557 วันอังคารที่ 23 กันยายน
2557 ประธานไดเสนอในที่ประชุมภาควิชาฯ วาในเว็บไซตบณ
ั ฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหิดลนั้น มีบริการรับ
ตรวจแกภาษาแตอาจใชเวลานานพอสมควร ซึง่ จะสงรายชื่อผูต รวจแกภาษาใหอาจารยทาง E-mail ในภายหลัง
สวนการเสนอรายชื่อบุคคลที่มคี ุณวุฒิที่จะตรวจแกภาษาของบทความวิจัยและบทความวิชาการ ขณะนี้ยังไมไดรับ
การเสนอรายชื่อเนื่องจากตองแนบหลักฐานหลายอยาง จึงขอเสนอในที่ประชุมภาควิชาฯ วาใหผตู รวจแกภาษา
ของบทความวิจัยและบทความวิชาการนั้นมีเพียงผลงานวิจัยตีพิมพกถ็ ือวามีประสบการณทเี่ พียงพอแลวไดหรือไม
ที่ประชุมเห็นชอบตามทีเ่ สนอ พรอมใหแนบ CV ฉบับยอมาดวย
ประธานแจงวาไดนําเสนอทางภาควิชาฯ อนุมตั ิใหดําเนินการ แตตองเปนมีเพิม่ เติมคุณสมบัติ
ผูต รวจแกภาษาตองเปนบุคคลที่กรรมการวิจัยไดรับรองแลว และเคยมีประสบการณไดมีการ Edit ผลงานวิจัย
อยางนอย 1 เรื่อง หากยังไมมีประสบการณ บทความที่ไดรับการแกไขตองไดรับการตีพิมพกอน จึงสามารถเบิกคา
ตรวจแกภาษาได ผูทรงคุณวุฒิเปนคนไทยและคนตางประเทศก็ได และตองมีเอกสารแสดงตัวตน เชน passport,
บัตรประชาชน เปนตน
วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม
2.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิจยั ครั้งที่ 4/ 2557 วันจันทรที่ 28 กรกฎาคม 2557
หนา 2 บรรทัดที่ 14 แกไขตัวเลขจาก 30,000 เปน 300,000
หนา 4 บรรทัดที่ 6 แกไขหัวขอ กลุมที่ 4 คําวา ภายในคณะฯ เปน ภายในประเทศ
รับรองรายงานการประชุม
วาระที่ 3 เรื่องสืบเนือ่ ง
3.1 การสนับสนุนคาตรวจภาษาอังกฤษบทความวิจยั (ผูท รงคุณวุฒ,ิ เริ่มดําเนินการ)
หลักการและเหตุผล
ภาควิชาพยาธิวิทยาเปนหนวยงานที่มศี ักยภาพสูงในดานงานวิจัย นอกเหนือจากพันธกิจทางดานการ
สอนและการบริการ การที่ไดมีโอกาสตีพิมพผลงานวิจัยหรือบทความวิชาการเปนภาษาตางประเทศใน
วารสารวิชาการหรือหนังสือ จึงเปนสิง่ ที่จําเปนอยางยิ่งสําหรับอาจารยและบุคลากรของภาคฯ เพื่อเผยแพรองค
ความรูใหมและนวัตกรรมใหเปนประโยชนแกสงั คมและวงการแพทยและวิทยาศาสตรอยางกวางขวาง แต
เนื่องจากการเขียนเนือ้ หาเปนภาษาตางประเทศนั้นมีความยาก และบอยครั้งเปนประเด็นหลักทีท่ ําใหงานเขียนนัน้
ถูกปฏิเสธการตีพิมพไป ตลอดจนจากการสรุปแบบสอบถามถึงความชวยเหลือดานงานวิจัยแกอาจารยในภาควิชา
ฯ เมือ่ ป 2557 พบวาอาจารยตองการความชวยเหลือเรื่องการตรวจแกงานเขียนเปนภาษาตางประเทศอยางมาก
ทางภาควิชาฯ ไดเห็นความจําเปนในเรื่องนี้ เรื่องหลักเกณฑและอัตราการจายคาตอบแทนแกผเู ชีย่ วชาญ
ภาษาตางประเทศ พ.ศ. 2557 ทัง้ นี้เพื่อสงเสริมใหอาจารยสามารถตีพมิ พผลงานในวารสารนานาชาติทมี่ ี Peer
review ไดมากขึ้น
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วัตถุประสงค
เพื่อใหอาจารยมี Research article / Case report / Review article ภาษาตางประเทศที่เขียนถูก
หลักไวยากรณ และสงเสริมใหอาจารยสามารถตีพิมพผลงานในวารสารนานาชาติที่มี Peer review ไดมากขึ้น
ลักษณะของผลงานวิจัยเพือ่ ขอรับทุนสนับสนุน
1) Research article / Case report / Review article
หลักเกณฑการสนับสนุน
1) ไมจํากัดจํานวนเรื่อง
2) ไมเกิน 5,000 บาท / เรือ่ ง
ผูมีสทิ ธิ์ขอรับเงินทุนตองมีคุณสมบัติครบถวน ดังนี้
1) เปนบุคลากรภาควิชาพยาธิวิทยาและปฏิบัติงานเต็มเวลา
2) ผลงานตอง submit ใน Peer review international journal
3) เปนผลงานที่บุคลากรเปน First author หรือ Corresponding author
วิธีการดําเนินงาน
ผูมีสิทธิ์ที่ประสงคจะขอรับเงินทุนสนับสนุน ใหเสนอขอรับเงินทุนสนับสนุนตามขั้นตอน ดังนี้
1) เขียนแบบฟอรม
2. แนบเอกสาร
2.1 Ethic form approval,
2.2 ใบสําคัญรับเงิน/ใบเสร็จรับเงิน คาตรวจแก
2.3 เอกสารแสดงบุคคลหรือนิติบคุ คลที่รับตรวจแก
2.4 เอกสารยืนยันการ Submit จากวารสารนานาชาติ
คุณสมบัติผูตรวจแกภาษาอังกฤษ
ผูตรวจแกภาษาอังกฤษอาจ
1. เปนผูที่คณะกรรมการวิจัยภาควิชาฯ พิจารณาเห็นชอบแลว หรือ
2. เป นผู ที่เคยมีป ระสบการณ ในการตรวจแก ภาษาในบทความที่ ไดรับ การตีพิมพในวารสารวิช าการ
นานาชาติที่เปนที่ยอมรับ มาแลวอยางนอย 1 เรื่อง
3. ตองไมเปนผูนิพนธของผลงานวิจัยชิ้นที่เสนอขอรับตรวจแกภาษาในบทความ
งบประมาณ
งบประมาณ ปละ 60 เรือ่ งๆ ละไมเกิน 5,000 บาท = 300,000 บาท ตอป จายตามจริง (ไมทบตน
ในแตละป ตามปปฏิทิน)
วาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1 โครงการสนับสนุนเงินคาตอบแทนแกผูวิเคราะหทางสถิตขิ องบทความวิจัย (โครงการใหม)
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หลักการและเหตุผล
ภาควิชาพยาธิวิทยาเปนหนวยงานที่มีศักยภาพสูงในดานงานวิจัย นอกเหนือจากพันธกิจทางดานการ
สอนและการบริการ การที่ไดมีโอกาสผลิตและตีพิมพผ ลงานวิจัยในวารสารวิชาการ จึงเปนสิ่งที่ จําเปนอยางยิ่ง
สําหรับอาจารยแ ละบุคลากรของภาคฯ เพื่อเผยแพรองคความรูใหมและนวัตกรรมใหเปนประโยชนแกสังคมและ
วงการแพทยและวิทยาศาสตรอยางกวางขวาง แตเนื่องจากการดําเนินการวิจัยจํานวนมากตองใชการวิเคราะห
ทางสถิตินั้นมีความซับซอนและมีค วามยาก และบ อยครั้งเปนประเด็ นหลั กที่ทําใหงานเขีย นนั้นถู กปฏิเสธการ
ตีพิมพไป ทางภาควิชาฯ ได เห็นความจําเป นในเรื่องนี้ จึงเป นที่มาของแนวคิด ที่จะสนับ สนุนคาตอบแทนแก
ผูเชี่ย วชาญดา นสถิ ติเพื่องานวิจัย โดยให สอดคล องกับ ประกาศคณะฯ เรื่ องหลักเกณฑ แ ละอั ตราการจายเงิ น
คาตอบแทนแกเจาหนาที่วิเคราะหสถิตทิ างการแพทย พ.ศ. 2557 ทั้งนี้เพื่อสงเสริมใหอาจารยมีผลงานวิจัยที่มีการ
วิเคราะหทางสถิติทเี่ หมาะสม ถูกตอง และสามารถตีพิมพผลงานในวารสารนานาชาติที่มี Peer review ไดมากขึ้น
วัตถุประสงค
เพื่อใหอาจารยมีผลงานวิจัยที่มีการวิเคราะหทางสถิติที่เหมาะสม ถูกตอง และสามารถตีพิมพผลงานใน
วารสารนานาชาติที่มี Peer review ไดมากขึ้น
ลักษณะของผลงานวิจัยเพือ่ ขอรับทุนสนับสนุน
เปนผลงานวิจัยที่มคี วามจําเปนตองใชการวิเคราะหสถิติทางการแพทย
วิธีเสนอขอรับทุนสนับสนุนการเสนอผลงาน
1) ไมจํากัดจํานวนเรื่อง
2) ไมเกิน 4,000 บาท / เรื่อง
ผูมีสทิ ธิ์ขอรับเงินทุนตองมีคุณสมบัติครบถวน ดังนี้
1) เปนบุคลากรภาควิชาพยาธิวิทยาและปฏิบัติงานเต็มเวลา
2) ตีพิมพใน Peer review international journal
3) เปนผลงานบุคลากรเปน First author หรือ Corresponding author
วิธกี ารดําเนินงาน
ผูมีสิทธิ์ที่ประสงคจะขอรับเงิน คาตอบแทนแกเจาหนาที่วิเคราะหสถิติทางการแพทย ใหเสนอขอรับ
เงินสนับสนุนตามขั้นตอน ดังนี้
1) เขียนแบบฟอรม
2) แนบเอกสาร
2.1 Ethic form approval
2.2 ใบสําคัญรับเงิน/ใบเสร็จรับเงิน คาวิเคราะหสถิติทางการแพทย
2.3 เอกสารแสดงบุคคลหรือนิติบคุ คลที่รับวิเคราะหสถิติทางการแพทย
2.4 เอกสารยืนยันการ Submit จากวารสารนานาชาติ
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คุณสมบัติ
1. เปนผูที่คณะกรรมการวิจัยภาควิชาฯ พิจารณาเห็นชอบแลว หรือ
2. เป นผู ที่ เคยมี ป ระสบการณ ในการวิเ คราะหส ถิ ติ ท างการแพทยในบทความที่ ได รับ การตี พิมพ ใน
วารสารวิชาการนานาชาติที่เปนที่ยอมรับ มาแลวอยางนอย 1 เรื่อง
3. ตองไมเปนผูนิพนธของผลงานวิจัยชิ้นที่เสนอขอรับคาวิเคราะหสถิติทางการแพทย
งบประมาณ
งบประมาณ ปละ 60 เรื่องๆ ละไมเกิน 4,000 บาท = 240,000 บาท ตอป จายตามจริง (ไมทบตนในแต
ละป ตามปปฏิทิน)
4.2 การสนับสนุนทุนไปประชุมวิชาการตางประเทศจากภาควิชาพยาธิวิทยา (โครงการใหม)
หลักการและเหตุผล
ภาควิชาพยาธิวิทยาเปนหนวยงานที่มศี ักยภาพสูงในดานงานวิจัย นอกเหนือจากพันธกิจทางดานการ
สอนและการบริการ การที่ไดมีโอกาสนําเสนอผลงานทางวิชาการเปนสิ่งที่จําเปนอยางยิง่ สําหรับอาจารย เพื่อ
พัฒนาความรู ความคิด ตลอดจนการสรางเครือขายทางวิชาการกับผูนําในตางประเทศ แมวาคณะฯไดสนับสนุน
ใหทุนสําหรับนักวิจัยใหมีโอกาสเสนอผลงานในตางประเทศปละ 1 ครั้ง เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคในการเปน
มหาวิทยาลัยวิจยั แตอาจไมเพียงพอสําหรับอาจารยในภาควิชาพยาธิวิทยา ที่มีผลงานที่สามารถเผย แพรมากกวา
ปละ 1 ครั้ง จึงเปนที่มาของแนวคิดในการใหทุนสนับสนุนอาจารยของภาควิชาพยาธิวิทยาเพิ่มเติม เพื่อใหอาจารย
สามารถเปนผูนําทางวิชาการบรรลุตามวิสยั ทัศนของมหาวิทยาลัยมหิดล
วัตถุประสงค
มีผลงานวิจยั ที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ หรือ การจดสิทธิบัตร เพิ่มมากขึ้น
พิจารณาถึงวัตถุประสงค ที่ประชุมเห็นชอบสนับสนุนการไปเสนอผลงานจากภาควิชาพยาธิวิทยามากกวา 1 ครั้ง
ตอปงบประมาณ โดยจะตองใชสิทธิข์ อการไปประชุมจากคณะฯ กอนทีป่ ระชุมฝากเรื่องใหคณะกรรมการฯ
พิจารณาในเรื่องของเกณฑการประเมินโครงการ
วาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
ไมมี
เลิกประชุมเวลา 14.30 น.
นางสาวพรรณี กลิ่นทอง
ผูบันทึกและพิมพรายงานการประชุม
ผูชวยศาสตราจารย นายแพทยธีรพงษ กระเเจะจันทร
ผูต รวจรายงานการประชุม
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