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     สวัสดีค่ะ สมาชิกสรีรวิทยาสมาคมทุกท่าน เปิดเทอมแล้วส าหรับโรงเรียนต่างๆ 
สมาชิกหลายท่านที่มีลูกหลานก็คงก าลังหัวฟูกับการต้องไปส่งตัวเล็กตัวน้อยไป
โรงเรียน และผจญชะตากรรมบนท้องถนนที่แสนจะติดหนึบ ก็เอาใจช่วยให้ทุกท่าน
ฝ่าวิกฤตไปได้ค่ะ ปีนี้สรีรวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทยและสมาชิกทุกท่านจะเป็น
เจ้าภาพการประชุมระดับนานาชาติ The 8th FAOPS 2015 NEWSLETTER ฉบับนี้
ได้น าข่าวสารความคืบหน้าล่าสุด ของการเตรียมการประชุมมาให้ทุกท่านทราบ  ทาง
สมาคมเรียนเชิญ สมาชิก อาจารย์ นักศึกษา และนักวิจัย เข้าร่วมการประชุมและ
เป็นเจ้าภาพของไทยในครั้งนี้    และที่พิเศษคือ NEWSLETTER ฉบับนี้ได้ เชิญ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็น reader ซึ่งมีประสบการณ์อย่างยาวนาน มาให้ข้อคิดมุมมองของ
ท่านในการพิจารณาผลงานวิชาการของผู้ขอต าแหน่งวิชาการ  ซึ่งน่าจะเป็น
ประโยชน์ต่ออาจารย์หลายๆท่าน  รวมทั้งข่าวความส าเร็จของสมาชิกที่ได้รับการเชิด
ชูเกียรติด้านต่างๆ มาเล่าสู่กันฟังข่าวความคืบหน้าการจัดอบรมสรีรวิทยา-พยาธิ
สรีรวิทยา ครั้งหน้า ที่มหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นเจ้าภาพ  นอกจากนั้นมียังมีข่าวล่าสุด
เกี่ยวกับการแข่งขัน The 13th Inter-medical Physiology Quiz ที่มาเลเซีย ที่จะเริ่ม 

          ในเดือนสิงหาคมนี้ และที่ขาดไม่ได้คอลัมน์ “เปิดงาน-เปิดใจ” ซึ่งได้รับเกียรติจาก
อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิท่านหนึ่ง ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการท างานและงานวิจัยจนประสบ
ความส าเร็จได้รับรางวัลต่างๆ  ท่านจะมาเล่าเกี่ยวกับการด าเนินชีวิตในการท างาน และเคล็ดลับที่ท าให้ท่านประสบความส าเร็จ 
เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อสมาชิกท่านอ่ืนๆในการศึกษาหรือใช้เป็นแนวทางในการท างาน ส่วนจะเป็นใครต้องเข้าไปดูในฉบับค่ะ  
NEWSLETTER ฉบับนี้ยังมีข่าวสารการประชุมวิชาการต่างๆทั้งนอกและในประเทศมาให้สมาชิกติดตามกัน  ทางกอง
บรรณาธิการยังคงต้องการข้อมูลข่าวสารจากสมาชิกทุกท่านเพ่ือเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกให้รู้สึกว่าเราใกล้
กันและทราบข้อมูลข่าวสารของกันและกัน   หากท่านใดมีข้อมูลข่าวสารใดๆ สามารถส่งมายังกองบรรณาธิการเช่นเดิม
ขอขอบคุณทุกท่านแล้วเจอกันใหม่ฉบับหน้าค่ะ  
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ประเทศต่างๆ สนใจเข้าร่วมการประชุม FAOPS 2015 อย่างมาก 

       นับถอยหลังอีกเพียง 5 เดือนก็จะเริ่มการประชุมวิชาการ The 
8th Federation of Asian and Oceanian Physiological 
Societies 2015  (FAOPS 2015) ซึ่งเป็นงานใหญ่ของชาวสรีรวิทยา
แห่งประเทศไทย ในการเป็นเจ้าภาพครั้งนี้หลังจากไทยเคยเป็น
เจ้าภาพมาแล้วใน The 1st FAOPS Congress   คณะกรรมการมี
การประชุมบ่อยขึ้น เพ่ือให้การจัดประชุมมีความสมบูรณ์และ
สวยงามที่สุด  มีการปรับปรุงและ update website ของ FAOPS 
2015  และเปิดใช้งานอย่างเป็นทางการมาแล้ว และจากที่ได้เปิดให้มี
การลงทะเบียน online เมื่อต้นเดือนมีนาคม 2558 จนถึงขณะนี้มีผู้
ลงทะเบียนมาแล้วไม่น้อยกว่า 300 คน จาก 14 ประเทศ คือ 
ออสเตรเลีย จีน เยอรมัน ฝรั่งเศส อินโดนีเซีย อินเดีย อิหร่าน ญี่ปุ่น 
พม่า มาเลเซีย ไทย ไต้หวัน สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา 
โดยจ านวนผู้ลงทะเบียนสูงสุด 3 อันดับแรก คือ ไทย ญี่ปุ่น และไต้หวัน 
และเพ่ือเปิดโอกาสให้อีกหลายๆ ท่านที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนมา ทางคณะกรรมการจึงได้มีมติ ขยายเวลา Early bird 
registration ไปถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2558 เท่านั้น จึงขอเชิญชวนให้อาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษาหรือผู้ที่สนใจ 
จากสถาบันหรือหน่วยงานต่าง ๆ ให้ลงทะเบียน โดยอัตราค่าลงทะเบียนล่วงหน้า (early bird) ส าหรับผู้เข้าประชุม
ทั่วไป, นิสิต/นักศึกษา และผู้ติดตาม เท่ากับ 8,000, 6,000 และ 6,000 บาท ตามล าดับ และหลังจากนั้นในวันที่ 1 
มิถุนายนถึง 31 สิงหาคม 2558 อัตราค่าลงทะเบียน (regular) จะเพิ่มขึ้นเป็น 9,000, 7,000 และ 7,000 บาท 
ตามล าดับ   
        จากที่เคยประชาสัมพันธ์ข่าวดี 2 ข่าว ส าหรับผู้เข้าร่วมประชุม คือ 1) abstract ในการประชุมจะจัดพิมพ์เป็น 
supplementary issue ของ Journal of Physiological Sciences (JPS) ซึ่งเป็นวารสารชั้นน าที่อยู่ในฐานข้อมูล
ระดับนานาชาติและมี impact factor   2) ส าหรับนิสิต/นักศึกษา และนักวิจัยรุ่นเยาว์ทุกท่านที่มีอายุไม่เกิน 35 ปี 
ณ วันที่เข้าร่วมการประชุม นอกจากโอกาสที่จะได้เข้าฟังการบรรยายจากนักวิจัยรางวัลโนเบล และนักวิจัยชั้นน าต่าง 
ๆ จากทั้งในประเทศไทยและจากต่างประเทศแล้ว ยังสามารถสมัครเข้ารับรางวัล Young Scientist Award ที่มี
จ านวนถึง 50 รางวัล ประกอบด้วยรางวัลส าหรับ Oral presentation ไม่เกิน 35 รางวัล ๆ ละ 500 เหรียญสหรัฐ 
และรางวัล Poster presentation ไม่ต่ ากว่า 15 รางวัล ๆ ละ 200 เหรียญสหรัฐ หมดเขตสมัครรับทุนในวันที่ 30 
มิถุนายน 2558 นี้แล้ว ผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประชุมหรือสมัครขอรับทุนสามารถหาข้อมูลเ พ่ิมเติมได้ที่ 
www.faops2015.com ห รื อ ส า ม า ร ถ ส่ ง อี เ ม ล์ ม า ส อ บ ถ า ม ข้ อ มู ล ร า ย ล ะ เ อี ย ด ต่ า ง ๆ  ไ ด้ ที่ 
faops2015@hotmail.com ความคืบหน้าอ่ืนๆของ FAOPS 2015 จะได้น าเสนอต่อไปใน NEWSLETTER ฉบับ
หน้าต่อไป 
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ม.นเรศวร ร่วมกับส านักงานมาตรฐานการเลีย้งและใช้สัตว์เพื่องานทาง
วทิยาศาสตร์   สภาวจิัยแห่งชาต ิจัดอบรมสรีรวทิยา-พยาธิสรีรวทิยา ครัง้ที่ 33 

การอบรมวิชาการสรีรวิทยา-พยาธิสรีรวิทยา ครั้งที่ 33 ประจ าปี 2558 โดยเจ้าภาพครั้งนี้คือ ภาควิชาสรีรวิทยา คณะ
วิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  จะจัดร่วมกับส านักงานมาตรฐานการเลี้ยงและใช้สัตว์เพ่ืองานทาง
วิทยาศาสตร์ (สลช.วช.) สภาวิจัยแห่งชาติ (วช.)  ในการประชุมวิชาการ "“การเลี้ยงและใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์
และงานแสดงสินค้า ครั้งที่ 4 ประจ าปี 2558”  โดย theme งาน คือ "พระราชบัญญัติสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ 
พ.ศ. 2558 มาตรฐานและจรรยาบรรณกับการพัฒนาการเลี้ยงและใช้สัตว์สู่มาตรฐานสากล" (ในส่วนของ สลช.วช.) และ 
"การถ่ายทอดความรู้จากพยาธิสรีรวิทยาที่พบในสัตว์ทดลองต้นแบบสู่การศึกษาวิจัยโรคต่างๆ ที่พบในมนุษย์ " (ในส่วน
ของงานอบรมพยาธิสรีรฯ)  จัดในวันที่  27- 29 กรกฎาคม 2558 ณ. อาคารชาเลนเจอร์ ชั้น 1 ศูนย์แสดงสินค้าและการ
ประชุม อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี  การอบรมครั้งนี้ไม่เสียค่าใช้จ่าย  ก าหนดการลงทะเบียนภายในวันที่ 30 
มิถุนายน 2558  การอบรมมีทั้งการบรรยายและเสวนาวิชาการที่น่าสนใจหลายหัวข้อ เช่น พ .ร.บ.สัตว์เพ่ืองานทาง
วิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558 มาตรฐานและจรรยาบรรณการเลี้ยงและใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ แผนพัฒนาการเลี้ยง
และใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2560-2564  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเลี้ยงและใช้สัตว์ทดลอง เป็นต้น 
ในการอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่านมาให้ความรู้โดยเฉพาะ animal model และ 
Research technique ต่างๆ ที่ใช้ในงานวิจัย อาทิ ศาสตราจารย์ ดร .ภาวิณี ปิยะจตุรวัฒน์  คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาสตราจารย์ นพ .อนันต์ ศรีเกียรติขจร  คณะแพทยศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
ศาสตราจารย์ ดร.สุทธิลักษณ์ ปทุมราช คณะแพทยศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศาสตราจารย์ นพ.ดร. นรัตถพล 
เจริญพันธุ์    คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลั ยมหิดล  รองศาสตราจารย์  ดร .  ยุพา คู่ ค งวิ ริ ย พันธุ์   คณะ
แพทยศาสตร์   มหาวิทยาลัยขอนแก่น รองศาสตราจารย์  ดร .วิฑูรย์  แสงศิริสุ วรรณ  คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล ดร.วารุณี ด่านศรีทอง  คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  จึงเรียนเชิญ อาจารย์ 
นักวิจัย นักศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมครั้งนี้ 

 สวสัดีค่ะสมาชิกทุกท่าน เปิดงาน-เปิดใจมาอีกครัง้แล้ว เพ่ือเป็นการยก
ย่องนกัสรีรวิทยาท่ีมีผลงานโดดเดน่ ไม่ว่าจะเป็นงานด้านการเรียนการสอน การวิจยั งาน
บริหารและงานวิชาการอ่ืนๆ เพ่ือให้ท่านเหล่านีไ้ด้มาเล่าเก่ียวกบัการท างานและเคล็ดลบั 
ความส าเร็จในการท างานของทา่น NEWSLETTER ฉบบันีไ้ด้รับเกียรติจากท่านนายก
สรีรวิทยาสมาคมท่านปัจจุบนั คือ ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงดวงพร วีระวัฒกานนท์ 
อาจารย์ได้ให้ข้อมูลเก่ียวกับประวัติการท างานและเคล็ดลับท่ีท าให้ท่านประสบความ
ความส าเร็จ ดงันี ้

เปิดงาน-เปิดใจ 

ถาม: อาจารย์ส าเร็จการศึกษาจากที่ไหนคะ 
ตอบ: แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศึกษาต่อ วุฒิบัตรแสดงความรู้ ความช านาญในการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร และไปเป็น Research Fellow, 
Gastroenterology Unit, Department of Medicine, University of Michigan, Ann Arbor, USA 2000-2001 
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ถาม: อาจารย์มีผลงานวิชาการ และงานบริหารอะไรบ้างคะ 
ตอบ: เข้าบรรจุเป็นอาจารย์ ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่ 
วันที่ 21 สิงหาคม 2541 จนได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์  สาขาวิชาสรีรวิทยา เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 
2555 ปัจจุบันด ารงต าแหน่งหัวหน้าภาควิชาสรีรวิทยา  คณะแพทยศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2 วาระ) นายก
สรีรวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย (2 วาระ) กรรมการอ านวยการสมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย และ
ประธานฝ่ายวารสาร (Editor in Chief of Thai Journal of Gastroenterology) กรรมการอ านวยการสมาคมประสาท
ทางเดินอาหารและการเคลื่อนไหว (ไทย)เป็นกรรมการบริหารหลักสูตร แพทยศาสตร์บัณฑิต กรรมการบริหารหลักสูตร 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต สหสาขาสรีรวิทยา กรรมการบริหารหลักสูตร วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตและดุษฎี
บัณฑิต วิทยาศาสตร์การแพทย์ ล่าสุดได้รับเลือกตั้งให้เป็นกรรมการสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจ า 
นอกจากนี้ยังเคยเป็นประธานกีฬาบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและสภากาชาดไทยอีกด้วย 
ถาม: อาจารย์เริ่มท างานวิจัยอย่างไร และมีผลงานวิจัยอะไรบ้างคะ 
ตอบ: เริ่มท าวิจัยตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2540 สมัยเป็นแพทย์ประจ าบ้านต่อยอดอายุรศาสตร์ โรคระบบทางเดินอาหาร มีความ
สนใจเชี่ยวชาญท าวิจัยในระบบทางเดินอาหารและตับ ทั้งสรีรวิทยาการท างานพ้ืนฐาน อาทิ Gastrointestinal Physiology 
(hormone, motility, absorption, secretion) สรีรวิทยาประยุกต์ พยาธิสรีรวิทยา กลไกการเกิดโรคระบบทางเดินอาหาร  
เช่น โรคตับอักเสบที่เกิดจากการดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งเป็นสาเหตุส าคัญของโรคตับที่พบได้บ่อย โรคแผลกระเพาะอาหารจากยา 
หรือจากการติดเชื้อเฮลิโคแบคเตอร์ ไพโลไร มะเร็งกระเพาะอาหาร การป้องกันและการรักษาโรค รวมถึงการรักษาแพทย์
ทางเลือกโดยใช้สมุนไพรไทยในการรักษาโรค เช่น ศึกษาผลของขมิ้นชัน ว่านหางจระเข้ต่อการท างานของระบบทางเดิน
อาหาร และการท างานของตับ ภาวะไขมันลงตับ มีผลงานตีพิมพ์อยู่บนฐานข้อมูล Pubmed / Scopus จ านวน 48 เรื่อง 
ระดับชาติ 23 เรื่อง และมีผลงานเพ่ือการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 2 ชิ้นงาน ตัวอย่างรางวัลที่เคยได้รับ อาทิ รางวัลทุนวิจัย
เซเรบอส (cerebos award 2012) เพ่ือการวิจัยสุขภาพของคนไทยรางวัลทุนวิจัยมูลนิธิกระจกอาซาฮี 2013 
ถาม: อาจารย์มีเคล็ดลับหรือข้อแนะน าในการท าให้ประสบความส าเร็จในหน้าที่การงานอย่างไรคะ 
ตอบ: ต้องมีความมุ่งมั่นเพ่ือการด าเนินการวิจัยได้ผลส าเร็จ ได้รับการพิมพ์ผลงาน ได้น าเสนอผลงานระดับในชาติ และ
นานาชาติแล้ว ยังต้องมีความร่วมมือระหว่างหน่วยงานวิจัยอ่ืนๆ มีการเรียนรู้งานใหม่ๆ มีการถ่ายทอดเทคนิคการวิจัยสู่
บุคลากร นักวิจัยอ่ืนๆ และต้องผลิตนิสิตบัณฑิตศึกษา ทั้งระดับมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตเพ่ือให้เกิดการพัฒนางานวิจัย
อย่างต่อเนื่องต่อไป และท่ีส าคัญ คือ “กล้าคิด กล้าพูด กล้าท าในสิ่งที่ถูกต้อง ตามหลักการอย่างมีจริยธรรมและคุณธรรม” 
 

มุมมองของผูป้ระเมิน (READER) ในการประเมินผลงาน 
ทางวชิาการเพือ่กา้วเข้าสูต่ าแหน่งทางวชิาการ 

      NEWSLETTER ฉบับนี้ได้เพ่ิมเนื้อหาที่น่าจะเป็นประโยชน์ต่อสมาชิกในการพัฒนาตนเองเพ่ือ
ก้าวเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ โดยได้รับเกียรติจากท่านผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นกรรมการพิจารณา
ต าแหน่งวิชาการของ สกอ. เป็นผู้มากประสบการณ์ในการพิจารณาผลงานทางวิชาการของผู้ขอ
ต าแหน่งทางวิชาการ ตั้งแต่ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์จนถึงระดับศาสตราจารย์ คือ   ศาสตราจารย์
กิตติคุณ นสพ. ดร. ณรงค์ศักดิ์  ชัยบุตร อาจารย์ได้กรุณาให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์อย่างมาก ดังนี้ 
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          การเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการของบุคลากรที่อยู่ในสายอาจารย์ในมหาวิทยาลัย    ผู้เขียนคิดว่ามุมมองที่เขียนมานี้ 
น่าจะเป็นประโยชน์บ้างส าหรับอาจารย์และผู้ที่เกี่ยวข้อง   เป็นการช่วยกระตุ้นอาจารย์รุ่นหลังๆได้เตรียมความพร้อมสร้าง
ผลงานวิชาการท่ีดีๆ ก่อนเสนอผลงานวิชาการเพ่ือขอรับการประเมินเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ   
          เส้นทางการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์มีทั้งโดยวิธีปกติและโดยวิธีพิเศษ  ไม่ว่าจะโดยวิธีใดจะต้องได้รับ
การประเมินผลการสอนและผลงานวิชาการ  การเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการโดยวิธีปกติ  เป็นไปตามเกณฑ์ที่จะได้รับการ
ประเมินระดับต่างๆตามล าดับขั้นตอน จากต าแหน่งอาจารย์ไปเป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ผศ.)  ไปเป็นต าแหน่งรอง
ศาสตราจารย์ (รศ.) ไปเป็นต าแหน่งศาสตราจารย์ (ศ.) และศาสตราจารย์ที่ได้รับเงินเดือนขั้นสูง (ศ.11เดิม)  ส่วนการขอรับ
การประเมินโดยวิธีพิเศษ  เป็นการขอต าแหน่งทางวิชาการโดยทางลัด คือขอรับการประเมินข้ามเกินกว่า 1 ระดับ หรือร่น
ระยะเวลาขอรับการประเมิน  เช่น จากต าแหน่งอาจารย์ ขอรับการประเมินไปเป็น รศ. หรือจากต าแหน่งอาจารย์ ขอรับ
การประเมินเป็น ศ. หรือจากต าแหน่ง ผศ. ขอรับการประเมินเป็น ศ. หรือผู้ขอต าแหน่งวิชาการมีการเปลี่ยนแปลง
สาขาวิชาที่ตนเองเคยสังกัด                                                    
วิธีการกลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการ 
ในกระบวนการพิจารณาต าแหน่ง ผศ.  รศ.  ศ. ถือตามเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ.อ. ก าหนด   
การแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการเป็นไปตามวิธีการที่ ก.พ.อ. ก าหนด  เพ่ือท าหน้าที่
ประเมินผลงานทางวิชาการ  จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการของผู้ขอต าแหน่งทางวิชาการ   จ านวนผู้ทรงคุณวุฒิ
แต่งตั้งจากบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.พ.อ. ก าหนด    
ข้อมูลทั่วไปของผู้ขอรับการประเมิน  
คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง เช่น คุณวุฒิถึงข้อก าหนด รวมทั้งระยะเวลาขั้นต่ าในการขอรับการประเมิน  
การประเมินผลการสอน มีชั่วโมงสอนประจ าวิชา รวมทั้งเอกสารประกอบการสอนหรือเอกสารค าสอน  
การประเมินผลงานทางวิชาการ ได้แก่ งานวิจัย /งานวิชาการลักษณะอ่ืน  รวมทั้งงานต ารา /หนังสือหรือ  
บทความทางวิชาการ ผลงานทางวิชาการ ต้องค านึงถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ได้แก่ 
 ต้องซื่อสัตย์ ไม่คัดลอกผลงานของคนอ่ืน  หรือพิมพ์งานเรื่องเดียวกันเผยแพร่ 2 แห่ง 
 ต้องให้เกียรติอ้างถึงบุคคลและแหล่งที่มาของข้อมูลและแสดงหลักฐานการค้นคว้า 
 ต้องไม่ค านึงผลประโยชน์จนละเมิดสิทธิส่วนบุคคลและสิทธิมนุษยชน 
 ผลงานใช้หลักวิชาการไม่มีอคติ เสนองานตามจริงไม่เบี่ยงเบนผลเพ่ือประโยชน์ส่วนตัว หรือท าให้ผู้อ่ืนเสียหาย มีการ

เสนอผลงานขยายผลที่ปราศจากผลตรวจสอบหรือยืนยันทางวิชาการ 
 ต้องน าผลงานไปใช้ประโยชน์ในทางชอบธรรมและชอบด้วยกฎหมาย 
ผลงานทางวิชาการที่ขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 
1. ต ารา / หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ  
ต ารา หมายถึง หนังสือส าหรับใช้ในการเรียนการสอนในสาขาวิชา ที่ผู้ขอก าหนดต าแหน่งที่สังกัดอยู่   มีการรวบรวมองค์
ความรู้ไว้อย่างเป็นระบบ ท าให้เข้าใจได้ง่าย เพ่ือประโยชน์ในการเรียนการสอน เป็นหนังสือมุ่งให้ความรู้ มีการล าดับ
ขั้นตอน  ใช้ศัพท์และส านวนที่มีความหมายเชิงวิชาการถูกต้อง  ความรู้ที่บรรจุในต ารา ต้องเป็นความรู้ที่คนในวงวิชาการ
เดียวกันรับรอง หรือเป็นความรู้ใหม่  ข้อความรู้ใดที่ยังมิได้ประจักษ์แพร่หลายในวงวิชาการที่ต ารานั้นน ามากล่าวจะต้องมี
ค าอธิบาย    (ประเสริฐ ทองเจริญ 2549) 
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หนังสือ  หมายถึง หนังสือทางวิชาการท่ีอาจใช้เป็นต าราก็ได้   ใช้ประกอบการศึกษาในสาขาวิชาที่ผู้ขอก าหนดต าแหน่ง
สังกัดอยู่   เนื้อหาใน “หนังสือ” ที่ไม่ได้นับเป็น “ต ารา” เป็นการเรียบเรียงขึ้นเพ่ือให้นักวิชาการด้วยกันได้อ่าน มี
วัตถุประสงค์ที่จะเสนอความรู้ที่ได้ค้นพบมาใหม่ หรือน ามารวบรวมเรียบเรียงความรู้ที่ผู้อื่นศึกษาเอาไว้เสนอในลักษณะที่
ท าให้เข้าใจได้ง่าย ส านวนที่ใช้มีความหมายเชิงวิชาการถูกต้อง ผู้เรียบเรียงย่อมมีอิสสระมากกว่าการเรียบเรียงต ารา  
(ประเสริฐ ทองเจริญ 2549) 
มุมมองการประเมินต าราและหนังสือ   
ผู้ทรงคุณวุฒิจะประเมินผลโดยพิจารณาแบ่งตามเกณฑ์ ดังนี้ 
       เกณฑ์ดี จะพิจารณาว่าเนื้อหาสาระวิชาการ ถูกต้อง สมบูรณ์ ตรงตามชื่อเรื่องของ “ต ารา/หนังสือ”  การอ้างอิง
สมบูรณ์และทันสมัย  เรียบเรียงเนื้อหาที่มีระบบระเบียบ ใช้ภาษาเขียนอ่านเข้าใจง่าย  มีแนวคิดการน าเสนอชัดเจน มี
ประโยชน์ทางวิชาการในระดับอุดมศึกษา   
       เกณฑ์ดีมาก นอกจากที่กล่าวข้างต้นแล้วเนื้อหาของหนังสือ/ต ารา จะมีการสังเคราะห์ความรู้ทันต่อความก้าว หน้า
ทางวิชาการ มีการสอดแทรกประสบการณ์จากงานวิจัยที่เป็นความรู้ใหม่ของผู้ขอรับการประเมินในต าราหรือหนังสือ 
รวมทั้งมีการถูกน าไปใช้เป็นแหล่งอ้างอิงหรือน าไปปฏิบัติได้   
      เกณฑ์ดีเด่น หนังสือ/ต ารา มักจะมีข้อถูกพิจารณาเพ่ิมเติม เช่น เนื้อหามีลักษณะเป็นงานบุกเบิกทางวิชาการใน
เรื่องใดๆจนได้องค์ความรู้ใหม่ มีการกระตุ้นเกิดความคิดต่อเนื่อง และเป็นที่เชื่อถือยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพใน
ระดับชาติ /นานาชาติ                                                                          
2. บทความทางวิชาการ 
หมายถึง งานเขียนทางวิชาการซึ่งมีการก าหนดประเด็นที่ต้องการอธิบาย หรือวิเคราะห์อย่างชัดเจน ทั้งนี้มีการวิเคราะห์
ประเด็นดังกล่าวตามหลักวิชาการจนสามารถสรุปผลการวิเคราะห์ในประเด็นนั้นได้ อาจเป็นการน าความรู้จากแหล่ง
ต่างๆมาประมวลร้อยเรียงเพ่ือวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ โดยผู้เขียนแสดงทัศนะทางวิชาการของตนไว้อย่างชัดเจน 
3. ผลงานวิจัย 
การประเมินผลงานวิจัย  ผู้ทรงคุณวุฒิจะพิจารณางานวิจัยทั้งคุณภาพและปริมาณ โดยมีเงื่อนไขต้องไม่ใช่ผลงานวิจัย
หรือวิทยานิพนธ์ที่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาของผู้ขอรับการประเมิน  เพ่ือรับประกาศนียบัตรหรือส่วนหนึ่งของการ
ฝึกอบรม 
 มุมมองการประเมินผลงานวิจัย   
ผู้ทรงคุณวุฒิจะประเมินงานวิจัยโดยพิจารณาแบ่งตามเกณฑ์ ดังนี้ 
       เกณฑ์ด ีจะเป็นงานวิจัยที่มีข้ันตอนและระเบียบวิธีวิจัยถูกต้อง แสดงถึงความก้าวหน้าทางวิชาการ     
       เกณฑ์ดีมาก นอกจากที่กล่าวมาแล้ว มักจะถูกพิจารณาว่าเป็นงานใหม่ (originality)  เนื้อหาสาระเป็น 
ความรู้ใหม่ (new knowledge)  มีความยุ่งยากซับซ้อนของผลงานที่มีการวิเคราะห์ เป็นความรู้ใหม่ที่ลึกซึ้งกว่าเดิม  มี
การน าผลงานวิจัยไปประยุกต์ใช้อย่างแพร่หลาย  
       เกณฑ์ดีเด่น ส่วนใหญ่เป็นเรื่องที่มีจ านวนผลงานวิจัยที่มีการตีพิมพ์อย่างต่อเนื่อง เป็นงานวิจัยที่มีการสร้างองค์
ความรู้ใหม่ (body of knowledge) ที่อธิบายถึงกลไกใหม่ครบวงจรเกิดความก้าวหน้าทางวิชาการอย่างชัดเจน เป็นที่
ยอมรับสามารถน าไปใช้ประโยชน์ ได้รับการอ้างอิงถึงอย่างกว้างขวางในวงวิชาการหรือวิชาชีพนั้นๆทั้งระดับชาติ หรือใน
ระดับนานาชาติ 
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         แม้ผลงานวิจัยได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มี Peer review หรือวารสารที่มี Impact factor ก็ตาม แต่
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมักจะพิจารณาผลงานวิจัยตามเนื้อหาของแต่ละเรื่องที่ส่งขอรับการประเมิน   ดังนั้นคุณภาพของ
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์  จึงขึ้นอยู่กับลักษณะการน าเสนอเพ่ือขอรับการประเมินของแต่ละเรื่อง   
         ข้อสังเกตและค าวจิารณ์ของผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณางานวิจัย : มีได้หลายประเด็นทั้งข้อดี และข้อด้อยของเรื่อง
ที่ตีพิมพ์ เช่น งานวิจัยเป็นงานที่ไม่ตรงกับสาขาที่ขอต าแหน่งทางวิชาการ  การวิจัยในเรื่องมีวิธีการหรือขั้นตอนที่ถูกต้อง 
รัดกุม  มีการเก็บข้อมูลตามหลักวิธีการวิจัยที่ดีครบถ้วนตามหัวข้อวิจัย    มีการวางแผนการวิจัย การเก็บข้อมูล ครอบคลุม
ปัญหาที่ศึกษา มีความพยายามในการวิจัยที่มีขั้นตอนสลับซับซ้อน  มีการแสดงถึงการวิจัยที่พยายามตั้งแต่เริ่มต้นหัวข้อวิจัย 
จนถึงรายงานผลงานวิจัย  มีการน าเสนอความซ้ าซ้อนของหัวข้อวิจัย และเป็นหัวข้อที่ดัดแปลงจากหัวข้อที่เคยท ามาแล้ว  
ท าให้เห็นว่าหัวข้อวิจัยที่มีลักษณะเหมือน (ซ้ า) กับหัวข้อวิจัยในเรื่องเดียวกันที่เคยท ามาแล้ว  งานวิจัยไม่สามารถแสดง
ประโยชน์ของการวิจัยจากผลการวิจัยจะมีประโยชน์ในแง่วิจัยพ้ืนฐาน หรือจะมีประโยชน์ในแง่วิจัยประยุกต์ หรือให้ความรู้
ใหม่ทางวิชาการไม่ชัดเจน  งานวิจัยเขียนเรื่องง่าย (simply article) ขั้นตอนไม่สลับซับซ้อน แตกเรื่องเขียนเป็นเรื่องสั้นๆ 
(short paper) เป็นหลายเรื่อง ไม่ใช้วิธีการใหม่ๆที่ไปประยุกต์กับปัญหาได้   งานวิจัยมีการตรวจเอกสารที่เกี่ยวข้องไม่
กว้างขวาง ไม่ทันสมัย ไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้องานวิจัย  การเสนอข้อมูลรายละเอียดซ้ าซ้อน หรือสับสน   ในบทวิจารณ์มัก
ขาดการอธิบายให้เป็นที่เข้าใจ การน าเอาผลงานวิจัยผู้อ่ืนมาประกอบการวิจารณ์มีน้อย  การใช้ภาษาที่ถูกต้องและการใช้
เสนอผลงานไม่รัดกุมและสับสน เป็นต้น 
         ผลงานวิจัยที่มีการเผยแพร่ในที่ประชุมสัมมนา (Proceedings) หรือตีพิมพ์ในวารสารที่เป็นแบบ in house 
Journal ขาดการกลั่นกรองจากกองบรรณาธิการหรือมี Peer review  การก าหนดสัดส่วนของผู้ขอรับการประเมินกับ
ผู้ร่วมงานไม่ตรงกับความเป็นจริง (มีการปรับเปลี่ยนชื่อแรกหรือปรับเปลี่ยนสัดส่วนในแต่ละผลงาน) มีการน าผลงานผู้อ่ืนมา
ขอต าแหน่งหรือมีการลอกข้อความของผู้อ่ืน ถือเป็น กระท าผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ  
4. ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นๆ 
         ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนๆปกติเป็นผลงานสิ่งประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค์ที่ผ่านการจดทะเบียนสามารถ
เทียบเคียงได้เท่ากับผลงานวิจัย (ดี ดีมาก ดีเด่น)  การนับผลงานว่าเป็นสิ่งประดิษฐ์ ต้องเป็นเป็นสิ่งใหม่โดยไม่เคยเป็นที่
ประจักษ์แก่บุคคลที่มีทักษะในสาขาเดียวกันมาก่อน     สิ่งประดิษฐ์มีกระบวนการขั้นตอนการประดิษฐ์ที่อธิบายชี้แจงโดย
ชัดเจนเกิดการพัฒนาให้เห็นความก้าวหน้าทางวิชาการ สิ่งประดิษฐ์เป็นสิ่งที่สามารถน ามาใช้ประโยชน์เป็นที่ยอมรับแก่
บุคคลที่มีทักษะในสาขาวิชาเดียวกัน 
เกณฑ์ที่ผ่านการประเมิน  
(เป็นเกณฑ์เดิมที่ ก.พ.อ. เคยประกาศใช้ ปัจจุบันอาจมีประกาศเกณฑ์ใหม่โดยเฉพาะระดับต าแหน่ง ผศ.) 
    ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์  และ ระดับรองศาสตราจารย์  
      ผลงานทั้งต ารา/หนังสือ/บทความวิชาการ(ผศ) + งานวิจัย ต้องดีทั้งคู่  โดยวิธีพิเศษต้องเป็นผลงานดีมาก 
    ระดับศาสตราจารย์  
 โดยวิธีที่ 1 ผลงานทั้งต ารา/หนังสือ + งานวิจัย ต้องดีมากทั้งคู่ 
 โดยวิธีที่ 2 ต้องเป็นผลงาน ดีเด่น 
 โดยวิธีพิเศษ (เสนอวิธีที่ 1) ต้องเป็นผลงาน ดีเด่น 
         
              ข้อมูลโดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ นสพ. ดร. ณรงค์ศักดิ์  ชัยบุตร 
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กว่า 70 ทีมร่วมการแข่งขัน The 13th Inter-medical School Physiology Quiz 

 
การแข่งขันตอบปัญหาสรีรวิทยา  (Inter-Medical 
School Physiology Quiz) ครั้งที่ 13 จะเริ่มในวันที่ 
12-13สิงหาคม 2558 ณ. University of Malaya กรุง
กัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ขณะนี้ได้ปิดการ
ลงทะเบียนเข้าแข่งขันแล้ว มีทีมเข้าร่วมแข่งมากกว่า 
70 ทีม จากประเทศต่างๆ อาทิ บังคลาเทศ  จีน 
อินเดีย  อินโดนีเซีย ลาว เวียดนาม มาเลเซีย ไต้หวัน 
มองโกเลีย  พม่า  เนปาล  ปากีสถาน  ฟิลิปปินส์  
โปแลนด์  สิงคโปร์  ศรีลังกา และ ไทย  ส าหรับ
ประเทศไทยมีหลายมหาวิทยาลัยเข้าร่วม ได้แก่ คณะ
แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะแพทยศาสตร์
รามาธิบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  มหาวิทยาลัยสุร
นารี มหาวิทยาลัยนเรศวร  มหาวิทยาลัยนราธิวาสราช
นครินทร์  มหาวิทยาลัย เชียงใหม่  มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิทยาลัย
แพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า   มหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ  และ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  เป็นที่น่า
เสียดายที่ทีมเต็งอย่าง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไม่ได้
ส่งนักศึกษาเข้าร่วม รวมทั้งมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ ก็เช่นกัน 
เนื่องจากช่วงเวลาการแข่งขันอยู่ในช่วงที่นักศึกษามี
การเรียนและสอบ ส าหรับกติกาการแข่งขันน่าจะ
เหมือนเดิม คือ วันแรกของการแข่งขันเป็นการสอบ
ข้อเขียน เพื่อคัดเลือกทีมที่ได้คะแนนรวมสูงสุด อาจจะ
เป็น 35 อันดับเข้าแข่งขันแบบสอบปากเปล่าในวัน
ถัดไป และที่น่ายินดีคือทีมจากประเทศไทยมักจะติด
อันดับ 10 ทีมที่ท าคะแนนสอบข้อเขียนสูงที่สุด และ
ติดอันดับ 1 ใน 3 ทีมสุดท้ายที่ได้รางวัลการแข่งขัน
ตลอดมา สรีรสมาคมก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าในปีนี้ ทีม
จากไทยจะเข้าไปกวาดรางวัลกลับมาเหมือนเช่นทุกปี 
ขอเอาช่วยให้ทุกทีมผ่านเข้ารอบสอบข้อเขียนได้หมด  
ส าหรับการจัดการแข่งขันในปีหน้านั้นมีข่าวว่าจะจัดที่
ประเทศอ่ืน ส่วนจะเป็นที่ใดนั้น Prof. Ming Cheng 
จะประกาศในการแข่งขันครั้งนี้ 
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ข่าวสารแวดวงสรีรวทิยา 

ขอแสดงความยินดี แก่ ศาสตราจารย์ 
พญ . ดวงพร วี ระวัฒกานนท์  นายก
สรีรวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย ที่
ได้ รับการแต่ งตั้ ง เป็นกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย  จุฬาฯ 

ขอแสดงความยินดี แก่ รองศาสตราจารย์  
ดร . พรรณี หนูซื่อตรง ภาควิชาสรีรวิทยา 
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ  ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง รอง
ศาสตราจารย์  และได้รับการแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่ง หัวหน้าภาควิชาสรีรวิทยา ตั้งแต่
วันที่ 1 ธันวาคม 2557 

ขอแสดงความยินดี แด่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร. นิวัติ  เทพาวราพฤกษ์ ที่ได้รับการ
เลื อกตั้ ง ให้ ด า ร งต าแหน่ ง  หั วหน้ า
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์
การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  

ขอแสดงความยินดี แก่ รองศาสตราจารย์ 
ดร. ธมลวรรณ ส่วนอรุณสวัสดิ์  หมวดวิชา
สรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
รังสิต ที่ได้รับการยกย่องเป็นอาจารย์สอน
ดีเด่นติดต่อกัน 9 ปี 

ขอแสดงความยินดี แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร. พญ. ฉันทชา สิทธิจรูญ ที่ได้รับการ
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ตั้งแต่  26 มีนาคม 2558  

ขอแสดงความยินดี แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร . วลัยพร 
ทองเจริญบัวงาม และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิณัติตา 
จิตติวัฒน์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์                   

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก ภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
 อาจารย์ แพทย์หญิง  ศันสนีย์ สวัสดิพงษ์ ได้เกษียณอายุราชการ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2557  
 ภาควิชา รับอาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัยใหม่ 2 ท่าน คือ อาจารย์ นวิยา ฮุยเป้า  เริ่มงาน 2 กุมภาพันธ์  2558 

และ ดร.ฐาปนี เริงฤทธิ์  เริ่มงาน 23 มิถุนายน 2558 
 ภาควิชาก าหนดปรับปรุงหลักสูตร วท.ม-ปรด. สรีรวิทยา 2560 โดยเชิญ ศาสตราจารย์ นพ.ดร 

อนันต์ ศรีเกียรติขจร จากภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬา และ ศาสตราจารย์ นพ ดร.นรัตพล เจริญพันธุ์ 
เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ พิจารณาหลักสูตร 
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ข่าวการประชุมวชิาการต่างๆ 
The 25th  International Society for Neurochemistry and 13th 
Asian Pacific Society for Neurochemistry Biennial Meeting-
Satellite Meeting “Nutraceuticals in Neurodegeneration and 
Aging”.  August 20-21, 2015, Centre for Life Sciences, National 
University of Singapore. e mail : neuroscience15@gmail.com   
ผูส้นใจไปน ำเสนองำนวจิยั สำมำรถแจง้ไปที่อำจำรยส์ขุมุำล ภำควชิำ
กำยวภิำคศำสตร ์คณะวทิยำศำสตร ์มหำวทิยำลยัมหดิล เพ่ือท าเร่ือง
ขอยกเว้นคา่ลงทะเบียน 
  

The 9th International Congress of Comparative Physiology and 
Biochemistry, From Molecule to Macrophysiology, ICCPB 2015. Aug 
23-28 2015.KrakÓw ,Poland www.iccpb 2015.confer.ui.edu.pl/  
  

The 7th Biennial Meeting of Society for Free Radical Research–Asia 
(SFRR-Asia 2015) : Advanced Oxidative Stress Research for Health 
Benefits and Well-beings. November 29 to December 2, 2015 at the 
Empress Hotel, Chiang Mai, Thailand.  
  

Cardiotechnix 2015. The 3th international Conference on 
Cardiovascular Technology :. 16-17 2015, Lisbon, Portugal. 
www.cardiotechnix.org/Home.aspx  

  
  

The 20th World Congress on Heart Disease.  July 25-27 2015. 
Vancouver, Canada. www.cardiologyonline.com 

IBRO 2015. The 20th World Congress International Brain Research 
Organization. July 7-11 2015. Reo de Janeiro. Brazil.  
http//ibro2015.org/ 

  
  

The 6th International Conference on Natural Products for Health and Beauty (NATPRO6). 
January 21-23, 2016 at Pullman Raja Orchid Hotel, Khon Kaen, Thailand.  http://natpro6.org 
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