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รายงานการประชุมคณะกรรมการวิจัยของภาควิชาพยาธิวทิยา 

คร้ังที่ 2/2557 

วันพุธที่ 19 มีนาคม  2557  

ณ หองประชุมณัฐ ภมรประวัติ 1 ช้ัน 4  

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

 

ผูเขาประชุม 

 

1. รองศาสตราจารยศันสนีย  วงศไวศยวรรณ ที่ปรึกษา 

2. ผูชวยศาสตราจารยธีรพงษ กระแจะจันทร ประธาน 

3. ศาสตราจารยวสันต  จันทราทิตย รองประธาน 

4. ศาสตราจารยวรชยั ศิริกุลชยานนท  

5. รองศาสตราจารยมงคล คุณากร   

6. อาจารยถกล   เจริญศิริสุทธิกลุ (แทน) รองศาสตราจารยบษุบา ฤกษอํานวยโชค 

7. อาจารยสุชิน วรวิชชวงษ  

8. อาจารยวิศาล วรสุวรรณรักษ  

9. นางสาวนฤมล จินดา เลขานุการ 

10. นางสาวพรรณี กลิ่นทอง ผูชวยเลขานุการ 

    

ผูเขารวมประชุม 

1. นายธนากร คชพันธ  

 

ผูลาประชุม  

     1. ผูชวยศาสตราจารยชลภัทร สุขเกษม  ลากิจ 

   

เร่ิมประชุมเวลา  13.10  น. 

  ประธานเปดการประชุม และแจงใหทราบตามวาระการประชุมดังน้ี 

 

วาระที่ 1   เรือ่งแจงเพ่ือทราบ 

  1.1  ตามที่คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี ไดผานการคัดเลือกเขารวมโครงการเพื่อนํา

เกณฑคุณภาพการศึกษาเพือ่การดําเนินการที่เปนเลศิ (EdPEx)  น้ัน ภาควิชาฯ ไดจัดการบรรยายพิเศษเร่ือง 

“มาตรฐาน TQA, HA, EdPEx” ใหแกหัวหนาหองปฏบิตัิการ อาจารย และบคุลากรของภาควิชาฯ เม่ือ       

วันจันทรที่ 17 มีนาคม 2557 เวลา 13.00-16.00 น. ณ หองประชุมณัฐ ภมรประวัติ 1 ชั้น 4 เพ่ือเปนแนวทาง
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ในการปรับปรุงโอกาสพัฒนาที่ไดรับจากการประเมินคุณภาพภายใน (Internal Survey) จาก

มหาวิทยาลยัมหดิล 

 วาระที่ 2   รับรองรายงานการประชุม 

    รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการวจิัย ครั้งที่ 1/2557 วันจนัทรที่ 20 มกราคม 2557 

วาระที่ 3   เรื่องสืบเน่ือง 

3.1  การสนับสนุนการวิจัย 

3.2  Webpage งานวิจัยภาควิชาฯ 

 ประธาน เสนอในที่ประชุม ดังน้ี ไดมีการปรับ และใสขอมลู ดานงานวิจัยของภาควิชาฯ ลง 

Webpage งานวิจัยภาควชิาฯ ซ่ึงจัดทําโดยนายธนากร  คชพันธ นักวิชาการโสตทศันศกึษา 

3.3  แบบสอบถามความคดิเห็นของอาจารยในภาควิชาฯ ตอการวิจัย 

 ประธาน เสนอในที่ประชุม ดังน้ี จากการประชุมคร้ังทีแ่ลว เร่ืองจัดทําแบบสอบถามและเวียน

ใหอาจารยภายในภาควิชาฯ กรอกขอมูลและใหความคิดเหน็ เพ่ือนําขอมูลเหลานั้นมาประกอบการสงเสริมดาน

การวิจัยของภาควิชาฯ และเพื่อรับทราบถึงขอเสนอแนะปญหา/ อปุกรณในการทําวิจัย โดยสรุป ดงัน้ี 

อาจารยผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด 20 ทาน ชาย 20 ทาน หญิง 20 ทาน จํานวนปที่ทํางาน ณ    

ภาควิชาฯ 0-5 ป ตอบแบบสอบถาม 4 ทาน, 5-10 ป 3 ทาน และมากกวา 10 ป ตอบแบบสอบถาม 13 ทาน 

ระดับความคดิเห็น ขอมูลการวิจัย เร่ืองภาควิชาฯ / คณะฯ มีการสนับสนุนการวิจัย อยูในเกณฑเฉลีย่

ระดับ 3.35  ขึ้นไป  

การบริการสถานที ่อุปกรณ และผูชวยวิจัย ณ สํานักงานวิจัยคณะฯ อยูในเกณฑเฉลีย่ 2.72  

โครงการ clinical research center อยูในเกณฑเฉลีย่ 2.58 

สวนเร่ืองการรับทราบขาวสารจากคณะฯ เก่ียวกับประกาศตาง ๆ ดานการวิจัย ไดรับทราบขอมูลจาก

ทาง  E-mail จากภาควิชาฯ และจดหมายเวยีน และการประชุมภาควิชาฯ เปนสวนมาก 

ขอเสนอแนะอ่ืนๆ (ถาม ีเชน สิ่งที่ทานอยากใหภาควชิาฯ หรือ คณะฯ จัดใหมี เพื่อใหทานสามารถสราง 

ผลงานวิจัยไดดขีึ้น) 

อาจารยที่มีอาย ุ30 -40 ป 

  ชวยประชาสัมพันธ แหลงทุนวิจัย ทั้งของภาควิชาฯ คณะฯ และนอกคณะฯ ใหมากขึ้น 

  สําหรับอาจารยใหมตองการใหมทีุนสนับสนุนการวิจัย 200,000 บาท / โครงการ 

  การตรวจภาษาอังกฤษเปนสิ่งจําเปนสําหรับการตีพิมพ ควรสนับสนุนโดยภาควิชาฯ 

  โครงการสนับสนุนการไปเสนอผลงานของภาควชิาฯ ตองการใหมีตอไป 

  โครงการสนับสนุนทุนวิจัยสําหรับอาจารยรุนใหม 

  การสนับสนุนคาตรวจภาษาอังกฤษ 

  จัดใหมี Native speaker ที่เปนเจาของภาษาจริง ๆ และมีประสบการณ ชวยในการตรวจ

ภาษาเพ่ือใหมีการตีพิมพงายขึ้น 
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  มีการจัดกิจกรรมเกีย่วกับงานวิจัยระดับภาควิชาฯ เชน Journal Club รวม หรือ 

Proceeding รวม เปนตน 

  ตองการใหม ีmentor การผลติงานวิจัยในภาควชิาฯ และผูทีส่ามารถใหคําปรึกษาในการ

เขยีน paper 

  จัดหา Native English Speaker มาตรวจแก Manuscript 

  มีคา Edit บทความวิจัยให 

  Grammar Edit Service of Manuscript 

อาจารยที่มีอาย ุ50 -60 ป 

  ขั้นตอนการเสนอผลงานตางประเทศในประกาศใหมไมสะดวก ควรเนนแบบเหมาจาย

มากกวาในการสนับสนุนเงินทุน 

อาจารยที่มีอาย ุ> 60 ป 

  ควรมีเจาหนาทีช่วยในดานธุรการ เอกสารเก่ียวกับวิจัย เพือ่ชวย อาจารยทําวิจัยอยางมี

ประสิทธิภาพ 

มตทิี่ประชุม ดงันี ้

- โครงการการสนับสนุนจัดหา Native English Speaker มาตรวจแก Manuscript ที่ประชุมเสนอ

ใหมีการเขยีนโครงการเสนอภาควิชาฯ โดยผานคณะกรรมการวิจัย มีการรวบรวมขอมลู,        

รางเกณฑขอกําหนดและวิธีการ และกําหนดตัวชี้วดั 

- โครงการสนับสนุนการไปเสนอผลงานของภาควิชาฯ ตองการใหมีการสนับสนุนตอไป                                    

หัวหนาภาควิชาฯ เสนอในทีป่ระชุมวา ตั้งแตวันที่ 12 มีนาคม 2555 มีหนังสือแจงปดกองทุน

ผลประโยชนการประยุกตและบริการวิชาการ สําหรับรายการคาใชจายทีไ่ดรับการอนุมตัิใหเบิก

เงินจากกองทุนผลประโยชนฯ หลังจากปดกองทุนฯ แลว  

สําหรับภาควิชาพยาธิวิทยา หรือภาควิชาอ่ืน ทีม่ีเงินอยูในกองทุนฯ ใหฝายการคลัง คมุบญัชทีุน 

(รายการรับ-จาย) หากภาควิชาซือ้พัสดุ/ครุภัณฑ และอางการใชเงินของภาควิชาฯที่อยูกองทุนฯ ให

ขออนมัุติจัดซือ้/จางจากเงินรายไดคณะฯ และทําในระบบ SAP โดยทําตามขอบังคบั/ประกาศพสัดุ

ที่เกีย่วของ 

การเบิกจากกองทุนผลประโยชนฯ ตองผานศูนยบริการพยาธิวิทยา  เรียน คณบด ีผานรองคณบดี

ฝายการคลัง เพ่ือพิจารณาอนุมัติทุนสนับสนุนการเสนอผลงานวิจัยฯ  

- มีกิจกรรม Research Day เก่ียวกับงานวิจัยระดับภาควชิาฯ เชน Journal Club รวม หรือ 

Proceeding รวม เปนตน ประธานรับไปปรึกษาผูชวยศาสตราจารยพิทักษ  สันตนิรันดร ประธาน

หลักสูตรปรัชญาดษุฎีบัณฑติ / มหาบัณฑติ และประธานมอบหมายใหอาจารยสชุิน วรวิชชวงษ 

ไปปรึกษา ผูชวยศาสตราจารยพัฒนา  ศรมยุรา ประธานหลักสตูรแพทยประจําบาน  

และอาจารยวิศาล วรสุวรรณรักษ  ไปปรึกษา ผูชวยศาสตราจารย พล.อ.ต. วิชาญ  เปยวน่ิม หัวหนาสาขาวิชา

นิติเวชศาสตร 
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3.4  การประเมินผลโครงการสนับสนุนการเสนอผลงานวิจัยในตางประเทศ จากภาควิชาฯ       

      การประเมินผลงาน จะดําเนินการหลังจากโครงการดําเนินการเสร็จสิ้น 3 ป และจํานวน

ผลงานวิจัยของภาควิชาฯ เพ่ิมมากขึ้นไมนอยกวารอยละ 75 ของจํานวนทุนสนับสนุนที่ใหไป 

วาระที่ 4   เรื่องเพ่ือพิจารณา 

  แจงขอมูลจํานวนผลงานวิจัยของอาจารยในภาควิชาฯ ตามที่ไดมกีารรวบรวมไว ในที่ประชุมภาควชิา 

ในแตละคร้ัง และใหเจาของผลงานวิจัยนําเสนอประมาณ 5 นาที ทีป่ระชุมเห็นดวย 

วาระที่ 5   เรือ่งอื่นๆ 

   5.1 ประชุมคณะกรรมการวิจัย คร้ังที่ 3/2557 วันที่ 19 พฤษภาคม 2557 เวลา 12.00 – 14.00 น. 

 

เลิกประชุมเวลา 14.15 น. 

 

 

                  นางสาวพรรณี  กลิ่นทอง 

         ผูจดรายงานการประชุม 

 

 

           นางสาวนฤมล  จินดา 

                                                                                            ผูตรวจรายงานการประชุม 
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