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รายงานการประชุมคณะกรรมการวิจัยของภาควิชาพยาธิวทิยา 

คร้ังที่ 5/2557 

วันจันทรที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557  

 ณ หองประชุมณัฐ ภมรประวัติ 1 ช้ัน 4  

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

 

ผูเขาประชุม 

1.  รองศาสตราจารย แพทยหญงิศันสนีย วงศไวศยวรรณ ที่ปรึกษา 

2.  ผูชวยศาสตราจารย นายแพทยธีรพงษ กระแจะจันทร ประธาน 

3.  นางจุฑาทิพย   ศรีจันทรรัศม ี (แทนศาสตราจารย ดร.วสันต  จันทราทติย)  

4.  รองศาสตราจารย นายแพทยมงคล คุณากร   

5.  รองศาสตราจารย ดร.บษุบา   ฤกษอํานวยโชค  

6.  นายปรเมศร   ริมทอง                          (แทนผูชวยศาสตราจารย นายแพทยสชุิน  วรวิชชวงษ) 

7.  ผูชวยศาสตราจารย เภสชักร ดร.ชลภัทร สุขเกษม  

8.  นายศิรสทิธิ์พล บทจร (แทนอาจารย นายแพทยวิศาล  วรสุวรรณรักษ) 

9.  นางสาวพรรณี กลิ่นทอง ผูชวยเลขานุการ 

 

ผูลาประชุม 

1.  นางสาวนฤมล  จินดา        ลาพักผอน 

 

ผูเขารวมประชุม 

1.   นางสาววันทนิช  ไพโรจน 

 

เร่ิมประชุมเวลา 12.20 น. 

  ประธานเปดการประชุม และแจงใหทราบตามวาระการประชุมดังน้ี 

วาระที่ 1 เร่ืองแจงเพื่อทราบ 

 1.1  ผลงานวิจัยของภาควิชาพยาธิวิทยา นําเสนอในภาพรวมจากการประชุมภาควชิาพยาธิ

วิทยาแลว เมื่อวันอังคารที่ 28 ตลุาคม 2557 แจงวาสํานักงานวิจัย วิชาการและนวัตกรรม ไดสงสรุปจํานวน

ผลงานวิจัยที่ไดรับการตพิีมพในระดับนานาชาตแิละระดับชาติ ป 2554-2557 (ยอนหลงั 3 ป) ภาควิชาพยาธิ

วิทยานั้น ในป 2554 ทําได 59 เร่ือง ป 2555 ทําได 103 เร่ือง ป 2556 ทําได 70 เร่ือง และป 2557 (ม.ค.-ก.ย.

57) ทําได 29 เร่ือง ซ่ึงขอมลูของป 2557 น้ันจะตองมีการตรวจสอบความถูกตองอีกคร้ัง สวนในป 2558 ภาควิชา

ฯ ไดกําหนดเปาหมายจํานวนผลงานตีพิมพในระดับนานาชาต ิประจําป 2558 จํานวน 0.6 x 15 % x จํานวน

อาจารยที่ปฏิบตัิงานอยูจริง 
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1.2  การสนับสนุนคาตรวจภาษาอังกฤษบทความวิจัย (ผูทรงคุณวุฒิ, เร่ิมดําเนินการ) 

ประธาน แจงเพ่ิมเติม อางถึงจากการประชุมภาควชิาฯ คร้ังที่ 9/2557 วันอังคารที่ 23 กันยายน 

2557 ประธานไดเสนอในที่ประชุมภาควิชาฯ วาในเว็บไซตบณัฑิตวิทยาลยัมหาวิทยาลยัมหดิลน้ัน มบีริการรับ

ตรวจแกภาษาแตอาจใชเวลานานพอสมควร ซ่ึงจะสงรายชื่อผูตรวจแกภาษาใหอาจารยทาง E-mail ในภายหลงั 

สวนการเสนอรายชื่อบคุคลที่มีคุณวุฒิที่จะตรวจแกภาษาของบทความวิจัยและบทความวชิาการ ขณะนี้ยังไมไดรับ

การเสนอรายชื่อเน่ืองจากตองแนบหลกัฐานหลายอยาง  จึงขอเสนอในที่ประชุมภาควิชาฯ วาใหผูตรวจแกภาษา

ของบทความวิจัยและบทความวชิาการน้ันมีเพียงผลงานวิจัยตีพิมพกถ็ือวามีประสบการณทีเ่พียงพอแลวไดหรือไม 

ที่ประชุมเห็นชอบตามทีเ่สนอ พรอมใหแนบ CV ฉบับยอมาดวย  

ประธานแจงวาไดนําเสนอทางภาควชิาฯ อนุมตัิใหดําเนินการ แตตองเปนมีเพ่ิมเตมิคุณสมบัต ิ

ผูตรวจแกภาษาตองเปนบคุคลที่กรรมการวิจัยไดรับรองแลว และเคยมีประสบการณไดมีการ Edit ผลงานวิจัย

อยางนอย 1 เร่ือง หากยังไมมีประสบการณ บทความที่ไดรับการแกไขตองไดรับการตีพิมพกอน จึงสามารถเบิกคา

ตรวจแกภาษาได  ผูทรงคุณวุฒิเปนคนไทยและคนตางประเทศก็ได และตองมีเอกสารแสดงตัวตน เชน passport, 

บัตรประชาชน เปนตน 

 

วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม 

            2.1  รายงานการประชุมคณะกรรมการวจิยั ครั้งที่ 4/ 2557 วันจนัทรที่ 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 เร่ืองสืบเนือ่ง 

3.1  การสนับสนุนคาตรวจภาษาอังกฤษบทความวจิยั (ผูทรงคุณวุฒ,ิ เริ่มดําเนินการ) 

หลักการและเหตุผล 

           ภาควิชาพยาธิวิทยาเปนหนวยงานที่มศีักยภาพสูงในดานงานวิจัย นอกเหนือจากพันธกิจทางดานการ

สอนและการบริการ การที่ไดมีโอกาสตีพิมพผลงานวิจัยหรือบทความวิชาการเปนภาษาตางประเทศใน

วารสารวิชาการหรือหนังสือ จึงเปนสิง่ที่จําเปนอยางยิ่งสําหรับอาจารยและบคุลากรของภาคฯ เพ่ือเผยแพรองค

ความรูใหมและนวัตกรรมใหเปนประโยชนแกสงัคมและวงการแพทยและวิทยาศาสตรอยางกวางขวาง  แต

เน่ืองจากการเขยีนเนือ้หาเปนภาษาตางประเทศนั้นมคีวามยาก และบอยคร้ังเปนประเด็นหลักทีท่ําใหงานเขยีนน้ัน

ถูกปฏเิสธการตีพิมพไป  ตลอดจนจากการสรุปแบบสอบถามถงึความชวยเหลือดานงานวิจัยแกอาจารยในภาควิชา

ฯ เม่ือป 2557 พบวาอาจารยตองการความชวยเหลือเร่ืองการตรวจแกงานเขยีนเปนภาษาตางประเทศอยางมาก  

ทางภาควิชาฯ ไดเห็นความจําเปนในเร่ืองน้ี  เร่ืองหลกัเกณฑและอัตราการจายคาตอบแทนแกผูเชีย่วชาญ

ภาษาตางประเทศ พ.ศ. 2557  ทัง้น้ีเพื่อสงเสริมใหอาจารยสามารถตีพิมพผลงานในวารสารนานาชาติทีม่ี Peer 

review ไดมากขึ้น 
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วัตถุประสงค 

 เพ่ือใหอาจารยมี Research article / Case report / Review article ภาษาตางประเทศที่เขียนถูก

หลักไวยากรณ และสงเสริมใหอาจารยสามารถตีพิมพผลงานในวารสารนานาชาติที่มี Peer review ไดมากขึ้น 

ลักษณะของผลงานวจิัยเพ่ือขอรับทุนสนับสนุน 

1) Research article / Case report / Review article 

หลักเกณฑการสนับสนุน 

1) ไมจํากัดจํานวนเร่ือง 

2) ไมเกิน 5,000 บาท / เร่ือง 

ผูมีสิทธ์ิขอรับเงินทุนตองมีคุณสมบัติครบถวน ดังน้ี 

1) เปนบุคลากรภาควิชาพยาธิวิทยาและปฏิบัติงานเต็มเวลา 

2) ผลงานตอง submit ใน Peer review international journal  

3) เปนผลงานที่บุคลากรเปน First author หรือ Corresponding author 

วิธีการดําเนินงาน 

ผูมีสิทธ์ิที่ประสงคจะขอรับเงินทุนสนับสนุน ใหเสนอขอรับเงินทุนสนับสนุนตามข้ันตอน ดังน้ี 

1) เขียนแบบฟอรม 

2.  แนบเอกสาร   

2.1  Ethic form approval, 

2.2  ใบสําคัญรับเงิน/ใบเสร็จรับเงิน คาตรวจแก 

2.3  เอกสารแสดงบคุคลหรือนิติบคุคลที่รับตรวจแก 

2.4  เอกสารยืนยันการ Submit จากวารสารนานาชาต ิ

คุณสมบัติผูตรวจแกภาษาอังกฤษ 

ผูตรวจแกภาษาอังกฤษอาจ 

1. เปนผูที่คณะกรรมการวิจัยภาควิชาฯ พิจารณาเห็นชอบแลว หรือ  

2. เปนผูที่เคยมีประสบการณในการตรวจแกภาษาในบทความที่ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการ

นานาชาติที่เปนที่ยอมรับ มาแลวอยางนอย 1 เร่ือง 

3. ตองไมเปนผูนิพนธของผลงานวิจัยชิ้นที่เสนอขอรับตรวจแกภาษาในบทความ 

งบประมาณ 

งบประมาณ ปละ 60 เร่ืองๆ ละไมเกิน 5,000 บาท = 300,000 บาท ตอป จายตามจริง (ไมทบตน

ในแตละป ตามปปฏทิิน) 

 

วาระที่ 4 เร่ืองเพื่อพิจารณา 

 4.1 โครงการสนับสนุนเงินคาตอบแทนแกผูวิเคราะหทางสถติขิองบทความวิจัย (โครงการใหม) 
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หลักการและเหตุผล 

           ภาควิชาพยาธิวิทยาเปนหนวยงานที่มีศักยภาพสูงในดานงานวิจัย นอกเหนือจากพันธกิจทางดานการ

สอนและการบริการ การที่ไดมีโอกาสผลิตและตีพิมพผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ จึงเปนสิ่งที่ จําเปนอยางยิ่ง

สําหรับอาจารยและบุคลากรของภาคฯ เพ่ือเผยแพรองคความรูใหมและนวัตกรรมใหเปนประโยชนแกสังคมและ

วงการแพทยและวิทยาศาสตรอยางกวางขวาง  แตเน่ืองจากการดําเนินการวิจัยจํานวนมากตองใชการวิเคราะห

ทางสถิติน้ันมีความซับซอนและมีความยาก และบอยคร้ังเปนประเด็นหลักที่ทําใหงานเขียนน้ันถูกปฏิเสธการ

ตีพิมพไป  ทางภาควิชาฯ ไดเห็นความจําเปนในเร่ืองน้ี  จึงเปนที่มาของแนวคิดที่จะสนับสนุนคาตอบแทนแก

ผูเชี่ยวชาญดานสถิติเพื่องานวิจัย โดยใหสอดคลองกับประกาศคณะฯ เร่ืองหลักเกณฑและอัตราการจายเงิน

คาตอบแทนแกเจาหนาที่วิเคราะหสถติทิางการแพทย พ.ศ. 2557 ทั้งน้ีเพื่อสงเสริมใหอาจารยมีผลงานวิจัยที่มีการ

วิเคราะหทางสถิติทีเ่หมาะสม ถูกตอง และสามารถตีพิมพผลงานในวารสารนานาชาติที่มี Peer review ไดมากขึ้น 

วัตถุประสงค 

 เพ่ือใหอาจารยมีผลงานวิจัยที่มีการวิเคราะหทางสถิติที่เหมาะสม ถูกตอง และสามารถตีพิมพผลงานใน

วารสารนานาชาติที่มี Peer review ไดมากขึ้น 

ลักษณะของผลงานวจิัยเพ่ือขอรับทุนสนับสนุน 

เปนผลงานวิจัยที่มีความจําเปนตองใชการวิเคราะหสถติิทางการแพทย 

วิธีเสนอขอรบัทุนสนับสนุนการเสนอผลงาน 

1) ไมจํากัดจํานวนเร่ือง 

2) ไมเกิน 4,000 บาท / เร่ือง 

ผูมีสิทธ์ิขอรับเงินทุนตองมีคุณสมบัติครบถวน ดังน้ี 

1) เปนบุคลากรภาควิชาพยาธิวิทยาและปฏิบัติงานเต็มเวลา 

2) ตีพิมพใน Peer review international journal  

3) เปนผลงานบุคลากรเปน First author หรือ Corresponding author 

วิธีการดําเนินงาน 

ผูมีสิทธิ์ที่ประสงคจะขอรับเงินคาตอบแทนแกเจาหนาที่วิเคราะหสถิติทางการแพทย ใหเสนอขอรับ

เงินสนับสนุนตามข้ันตอน ดังนี้ 

1) เขียนแบบฟอรม 

2) แนบเอกสาร   

2.1  Ethic form approval 

2.2  ใบสําคัญรับเงิน/ใบเสร็จรับเงิน คาวิเคราะหสถติิทางการแพทย 

2.3  เอกสารแสดงบคุคลหรือนิติบคุคลที่รับวิเคราะหสถิติทางการแพทย 

2.4  เอกสารยืนยันการ Submit จากวารสารนานาชาต ิ
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คุณสมบัติ 

1. เปนผูที่คณะกรรมการวิจัยภาควิชาฯ พิจารณาเห็นชอบแลว หรือ  

2. เปนผูที่เคยมีประสบการณในการวิเคราะหสถิติทางการแพทยในบทความที่ไดรับการตีพิมพใน

วารสารวิชาการนานาชาติที่เปนที่ยอมรับ มาแลวอยางนอย 1 เร่ือง 

3. ตองไมเปนผูนิพนธของผลงานวิจัยชิ้นที่เสนอขอรับคาวิเคราะหสถิติทางการแพทย 

งบประมาณ 

งบประมาณ ปละ 60 เร่ืองๆ ละไมเกิน 4,000 บาท = 240,000 บาท ตอป จายตามจริง (ไมทบตนในแต

ละป ตามปปฏิทิน) 

 

4.2 การสนับสนุนทุนไปประชุมวิชาการตางประเทศจากภาควิชาพยาธิวิทยา (โครงการใหม) 

หลักการและเหตุผล 

           ภาควิชาพยาธิวิทยาเปนหนวยงานที่มศีักยภาพสูงในดานงานวิจัย นอกเหนอืจากพันธกิจทางดานการ

สอนและการบริการ การที่ไดมีโอกาสนําเสนอผลงานทางวิชาการเปนสิ่งที่จําเปนอยางยิง่สําหรับอาจารย เพ่ือ

พัฒนาความรู ความคดิ ตลอดจนการสรางเครือขายทางวิชาการกับผูนําในตางประเทศ แมวาคณะฯไดสนับสนุน

ใหทุนสําหรับนักวิจัยใหมีโอกาสเสนอผลงานในตางประเทศปละ 1 คร้ัง เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคในการเปน

มหาวิทยาลยัวิจัย แตอาจไมเพียงพอสําหรับอาจารยในภาควิชาพยาธิวิทยา ที่มีผลงานที่สามารถเผย แพรมากกวา

ปละ 1 คร้ัง จึงเปนที่มาของแนวคดิในการใหทุนสนับสนุนอาจารยของภาควิชาพยาธิวิทยาเพ่ิมเตมิ เพ่ือใหอาจารย

สามารถเปนผูนําทางวชิาการบรรลุตามวิสยัทัศนของมหาวิทยาลยัมหดิล  

วัตถุประสงค 

 มีผลงานวิจยัที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ หรอื การจดสิทธิบัตร เพ่ิมมากขึ้น 

พิจารณาถึงวัตถุประสงค ที่ประชุมเห็นชอบสนับสนุนการไปเสนอผลงานจากภาควิชาพยาธิวิทยามากกวา 1 คร้ัง

ตอปงบประมาณ โดยจะตองใชสิทธิข์อการไปประชุมจากคณะฯ กอนทีป่ระชุมฝากเร่ืองใหคณะกรรมการฯ 

พิจารณาในเร่ืองของเกณฑการประเมินโครงการ 

 

วาระที่ 5 เร่ืองอื่น ๆ 

  ไมมี 

เลิกประชุมเวลา 14.30 น. 

 

                  นางสาวพรรณี  กลิ่นทอง 

               ผูบันทึกและพิมพรายงานการประชุม 

 

ผูชวยศาสตราจารย นายแพทยธีรพงษ  กระเเจะจันทร 

                                                                                            ผูตรวจรายงานการประชุม 
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