
รายงานการประชุมคณะกรรมการวจิัยของภาควชิาพยาธิวทิยา 

คร้ังที่ 1/2558 

วันจันทรที่ 19 มกราคม พ.ศ.2558 

 ณ หองประชุมณัฐ ภมรประวัติ 1 ช้ัน 4  

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

 

ผูเขาประชุม 

1. รองศาสตราจารย แพทยหญิงศันสนีย  วงศไวศยวรรณ  ที่ปรึกษา 

2. รองศาสตราจารย นายแพทยธีรพงษ  กระแจะจันทร  ประธาน 

3. ผูชวยศาสตราจารย เภสชักร ดร.ชลภัทร    สุขเกษม    

4. อาจารย นายแพทยสมิทธิ ์    ศรีสนธิ ์     

  (แทนอาจารย นายแพทยวิศาล  วรสุวรรณรักษ)  

5. นายปรเมศร       ริมทอง    

(แทนผูชวยศาสตราจารย นายแพทยสชุิน  วรวิชชวงษ)  

6. นางสาวนฤมล     จินดา   เลขานุการ 

 

ผูลาประชุม 

1. ศาสตราจารย ดร.วสันต     จันทราทิตย  ติดสมัภาษณแพทยประจําบาน 

          สาขาพยาธิวิทยาคลินิก 

2. รองศาสตราจารย นายแพทยมงคล   คุณากร   ติดสมัภาษณแพทยประจําบาน 

          สาขาพยาธิวิทยาคลินิก 

3. รองศาสตราจารย ดร.บุษบา     ฤกษอํานวยโชค  ติดสอน 

4. นางสาวพรรณี     กลิ่นทอง  ติดพบแพทย 

 

เริ่มประชุมเวลา  12.20 น. 

 ประธานเปดการประชุม และแจงใหทราบตามวาระการประชุมดังน้ี 

 

วาระที่ 1   เร่ืองแจงเพ่ือทราบ 

 1.1 ที่ประชุมภาควิชาฯ ครั้งที่ 12/2557 วันอังคารที่ 23 ธันวาคม 2557 รับรองโครงการตรวจ

แกภาษาอังกฤษบทความวิจัย 

  ประธานแจงวา ไดนําเสนอ(ราง)โครงการทุนสนับสนุนการตรวจแกภาษาของบทความวิจัย 

และบทความวิชาการ  ในทีป่ระชุมภาควิชาฯ คร้ังที่ 12/2557 วันอังคารที่ 23 ธันวาคม 2557 โดยในที่ประชุม

ภาควิชาฯ ไดแกไขหลักการ, วัตถุประสงค และในสวนอ่ืนๆ รวมทั้งไดเพ่ิมเติมหัวขอใหมีรายละเอียดมากขึ้น ซ่ึง

จากการแกไขแลวน้ัน มติในที่ประชุมเห็นชอบ แตใหรอรับรองรายงานการประชุมภาควิชาฯ คร้ังที่ 1/2558 วันที่ 

27 มกราคม 2558 กอน จึงนํามาประกาศใชจริง   
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  1.2 TQA  ดานงานวิจยั 

  ประธานแจงวา จากการประชุม TQA ภาควิชาพยาธิวิทยา เม่ือวันที่ 30 พฤษภาคม 2557 นั้น        

ไดมีการนําเสนอบริบทที่สําคัญของพันธกิจภาควิชาฯ ในสวนของการวิจัยสรุปไดดังนี ้

  1.2.1 Goal มีการเพ่ิมขึ้นของงานวิจัยที่ตีพิมพในระดับนานาชาติไมต่ํากวารอยละ 5 ตอป

อยางตอเนื่อง 

   1.2.2 Mission, Core competency ผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมทางพยาธิวิทยาที่นําไป 

สูการพัฒนาการดูแลผูปวยและสุขภาวะของสังคม 

   1.2.3 Law, Regulation, and Standard  จริยธรรมการวิจัยในคน, พรบ.เชื้อโรค, ดูจาก QM 

(และในที่ประชุมฯ ไดเสนอใหเพ่ิม อนุกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพ ในการประชุม TQA คร้ังหนาดวย) 

1.2.4 Key Outputs ผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในระดับสากล 

   1.2.5 Key Customers ผูใหทุน และผูอานงานวิจัย  

1.2.6 Key Customer Requirement จํานวนงานวิจัยที่ไดตีพิมพระดับนานาชาติ 

1.2.7 Key Stakeholders คณะแพทยศาสตรฯ และผูใหทุนวิจัยภายนอก 

1.2.8 Key Partners/ Suppliers ผูรวมวิจัยทั้งภายในคณะฯ และภายนอกคณะฯ 

  1.2.9 ลําดับในการแขงขันและคูแขงหลัก  ภายในคณะฯ ไดแก ภาควิชากุมารเวชศาสตร

ภาควิชาศัลยศาสตร  สวนภายนอกคณะฯ ไดแก ภาควิชาพยาธิวิทยากายวิภาค ศิริราชฯ, ภาควิชาพยาธิวิทยา

คลินิก ศิริราชฯ, ภาควิชานิติเวชศาสตร ศิริราชฯ, จุฬาฯ 

   1.2.10 Strategic advantages เปนภาควิชาพยาธิวิทยาทีม่ีการบูรณาการหลายสาขาวิชาและ

มีการบูรณาการระหวางงานประจํากับงานวิจัย 

   1.2.11 Strategic challenges สถานที่คับแคบ ภาระงานบริการและงานสอนของบุคลากรที่มาก 

   1.2.12 Principle success factor การจัดหาบุคลากรเพ่ือสนับสนุนการทําวิจัยใหพอเพียง 

และจัดระบบสนับสนุนเพ่ือใหอาจารยสามารถทํางานวิจัยไดราบร่ืนขึ้น 

 

วาระที่ 2  รับรองรายงานการประชุม 

 2.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิจัย คร้ังที่ 5/2557 วันจันทรที่ 17 พฤศจิกายน 2557  

  -  แกไขหนา 2  วาระที่ 3 เร่ืองสืบเน่ือง  3.1 การสนับสนุนคาตรวจภาษาอังกฤษบทความวิจัย 

(ผูทรงคุณวุฒิ, เร่ิมดําเนินการ)  ใหตัดขอความทิ้งทั้งหมด และใหใสขอความแทนดังน้ี 

  3.1 การสนับสนุนคาตรวจภาษาอังกฤษบทความวิจัย (ผูทรงคุณวุฒิ, เร่ิมดําเนินการ) 

     ประธานไดนําเสนอ (ราง) โครงการทุนสนับสนุนการตรวจแกภาษาของบทความวิจัยและ

บทความวิชาการ  โดยในที่ประชุมฯ ไดแกไขรายละเอียดในสวนตางๆ ใหความชัดเจนมากขึ้น เพื่อนําเสนอในที่

ประชุมภาควิชาฯ พิจารณาเห็นชอบตอไป 

  ประธานแจงเพ่ิมเติมวา การเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณวุฒิที่จะตรวจแกภาษาของบทความวิจัย

และบทความวิชาการน้ัน ขณะน้ียังไมไดรับการเสนอรายชื่อใดๆ มา โดยใหผูเสนอรายชื่อแนบ CV หรือผลงาน

ตีพิมพมาดวย 
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  -  แกไขหนา 3  วาระที่ 4 เร่ืองเพ่ือพิจารณา  4.1 โครงการสนับสนุนเงินคาตอบแทนแกผู

วิเคราะหทางสถิติของบทความวิจัย  ใหตัดขอความทิ้งทั้งหมด และใหใสขอความแทนดังน้ี 

  4.1 โครงการสนับสนุนเงินคาตอบแทนแกผูวิเคราะหทางสถิติของบทความวิจัย  

     ประธานไดนําเสนอ โครงการสนับสนุนเงินคาตอบแทนแกผูวิเคราะหทางสถิติของบทความวิจัย 

โดยในที่ประชุมฯ ไดแกไขรายละเอียดในสวนตางๆ ใหความชัดเจนมากขึ้น เพ่ือนําเสนอในที่ประชุมภาควิชาฯ 

พิจารณาเห็นชอบตอไป 

 

วาระที่ 3   เร่ืองสืบเนื่อง 

 3.1 โครงการสนับสนุนเงินคาตอบแทนแกผูวิเคราะหทางสถิติของบทความวิจัย (โครงการใหม) 

  ประธานไดนําเสนอ โครงการสนับสนุนเงินคาตอบแทนแกผูวิเคราะหทางสถิติของบทความวิจัย 

ในที่ประชุมไดแกไขสวนตางๆ และไดเพ่ิมเติมหัวขอจํานวนผลงานวิจัยที่สนับสนุน และหัวขอจํานวนทุนที่

สนับสนุน ซึ่งจากการแกไขแลวน้ัน ในที่ประชุมคณะกรรมการวิจัยมีมติเห็นชอบ และใหนําเขาประชุมภาควิชาฯ

เพ่ือพิจารณาตอไป 

 3.2 โครงการสนับสนุนทุนไปประชุมวิชาการตางประเทศจากภาควิชาพยาธิวิทยา (โครงการใหม) 

  ประธานไดนําเสนอโครงการสนับสนุนทุนไปประชุมวิชาการตางประเทศจากภาควชิาพยาธิวิทยา 

ในที่ประชุมไดดําเนินการแกไข  โดยประธานจะนําโครงการฯ มาเสนออีกคร้ังในการประชุมคร้ังตอไป 

 

วาระที่ 4   เร่ืองเพ่ือพิจารณา 

ไมม ี

 

วาระที่ 5   เร่ืองอื่น ๆ 

ไมม ี

 

เลิกประชุมเวลา  14.30  น. 

           

                                                                                                  นางสาวนฤมล  จินดา 

                    ผูบันทกึและพิมพรายงานการประชุม 

 

รองศาสตราจารย นายแพทยธีรพงษ  กระเเจะจันทร 

                                                                                            ผูตรวจรายงานการประชุม 
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