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เริ่มประชุมเวลา 12.20 น.
ประธานเปดการประชุม และแจงใหทราบตามวาระการประชุมดังนี้
วาระที่ 1 เรื่องแจงเพื่อทราบ
1.1 ที่ประชุมภาควิชาฯ ครั้งที่ 12/2557 วันอังคารที่ 23 ธันวาคม 2557 รับรองโครงการตรวจ
แกภาษาอังกฤษบทความวิจัย
ประธานแจ งวา ไดนําเสนอ(ร าง)โครงการทุ นสนั บสนุนการตรวจแกภ าษาของบทความวิจัย
และบทความวิชาการ ในทีป่ ระชุมภาควิชาฯ ครั้งที่ 12/2557 วันอังคารที่ 23 ธันวาคม 2557 โดยในที่ประชุม
ภาควิช าฯ ไดแกไขหลักการ, วัต ถุประสงค และในสวนอื่นๆ รวมทั้งไดเพิ่มเติมหัวขอใหมีรายละเอียดมากขึ้น ซึ่ง
จากการแกไขแลวนั้น มติในที่ประชุมเห็นชอบ แตใหรอรับรองรายงานการประชุมภาควิชาฯ ครั้งที่ 1/2558 วันที่
27 มกราคม 2558 กอน จึงนํามาประกาศใชจริง
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TQA ดานงานวิจยั
ประธานแจงวา จากการประชุม TQA ภาควิชาพยาธิวิทยา เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2557 นั้น
ไดมีการนําเสนอบริบทที่สําคัญของพันธกิจภาควิชาฯ ในสวนของการวิจัยสรุปไดดังนี้
1.2.1 Goal มีการเพิ่มขึ้นของงานวิจัย ที่ตีพิมพ ในระดับ นานาชาติ ไมต่ํากวารอยละ 5 ตอ ป
อยางตอเนื่อง
1.2.2 Mission, Core competency ผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมทางพยาธิวิทยาที่นําไป
สูการพัฒนาการดูแลผูปวยและสุขภาวะของสังคม
1.2.3 Law, Regulation, and Standard จริยธรรมการวิจัยในคน, พรบ.เชื้อโรค, ดูจาก QM
(และในที่ประชุมฯ ไดเสนอใหเพิ่ม อนุกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพ ในการประชุม TQA ครั้งหนาดวย)
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 ลําดับ ในการแขงขันและคูแ ขงหลัก ภายในคณะฯ ไดแก ภาควิช ากุมารเวชศาสตร
ภาควิชาศัลยศาสตร สวนภายนอกคณะฯ ไดแก ภาควิช าพยาธิวิทยากายวิภาค ศิริราชฯ, ภาควิชาพยาธิวิทยา
คลินิก ศิริราชฯ, ภาควิชานิติเวชศาสตร ศิริราชฯ, จุฬาฯ
1.2.10 Strategic advantages เปนภาควิชาพยาธิวทิ ยาทีม่ ีการบูรณาการหลายสาขาวิชาและ
มีการบูรณาการระหวางงานประจํากับงานวิจัย
1.2.11 Strategic challenges สถานที่คับแคบ ภาระงานบริการและงานสอนของบุคลากรที่มาก
1.2.12 Principle success factor การจัด หาบุคลากรเพื่อสนับสนุน การทําวิจัย ใหพอเพีย ง
และจัดระบบสนับสนุนเพื่อใหอาจารยสามารถทํางานวิจัยไดราบรื่นขึ้น
วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม
2.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิจัย ครั้งที่ 5/2557 วันจันทรที่ 17 พฤศจิกายน 2557
- แกไขหนา 2 วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง 3.1 การสนับสนุนคาตรวจภาษาอังกฤษบทความวิจัย
(ผูทรงคุณวุฒิ, เริ่มดําเนินการ) ใหตัดขอความทิ้งทั้งหมด และใหใสขอความแทนดังนี้
3.1 การสนับสนุนคาตรวจภาษาอังกฤษบทความวิจัย (ผูทรงคุณวุฒิ, เริ่มดําเนินการ)
ประธานไดนําเสนอ (ราง) โครงการทุ นสนับ สนุ นการตรวจแก ภาษาของบทความวิจัย และ
บทความวิช าการ โดยในที่ประชุมฯ ไดแกไขรายละเอียดในสวนตางๆ ใหความชัดเจนมากขึ้น เพื่อนําเสนอในที่
ประชุมภาควิชาฯ พิจารณาเห็นชอบตอไป
ประธานแจงเพิ่มเติมวา การเสนอรายชื่อบุค คลที่มีคุณวุฒิที่จะตรวจแกภาษาของบทความวิจัย
และบทความวิชาการนั้น ขณะนี้ยังไมไดรับการเสนอรายชื่อใดๆ มา โดยใหผูเสนอรายชื่อแนบ CV หรือผลงาน
ตีพิมพมาดวย

-3- แกไขหน า 3 วาระที่ 4 เรื่องเพื่ อ พิจารณา 4.1 โครงการสนับ สนุ นเงิ นค าตอบแทนแกผู
วิเคราะหทางสถิติของบทความวิจัย ใหตัดขอความทิ้งทั้งหมด และใหใสขอความแทนดังนี้
4.1 โครงการสนับสนุนเงินคาตอบแทนแกผูวิเคราะหทางสถิติของบทความวิจัย
ประธานไดนําเสนอ โครงการสนับสนุนเงินคาตอบแทนแกผูวิเคราะหทางสถิติของบทความวิจัย
โดยในที่ประชุมฯ ไดแ กไขรายละเอีย ดในสวนตางๆ ใหความชัด เจนมากขึ้น เพื่ อนําเสนอในที่ประชุมภาควิชาฯ
พิจารณาเห็นชอบตอไป
วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 โครงการสนับสนุนเงินคาตอบแทนแกผูวิเคราะหทางสถิติของบทความวิจัย (โครงการใหม)
ประธานไดนําเสนอ โครงการสนับสนุนเงินคาตอบแทนแกผูวิเคราะหทางสถิติของบทความวิจัย
ในที่ป ระชุ มได แ กไขส วนต างๆ และได เพิ่ มเติ ม หั วข อจํ านวนผลงานวิจัย ที่ ส นั บ สนุน และหั วข อจํานวนทุ น ที่
สนับสนุน ซึ่งจากการแกไขแลวนั้น ในที่ประชุมคณะกรรมการวิจัยมีมติเห็นชอบ และใหนําเขาประชุมภาควิชาฯ
เพื่อพิจารณาตอไป
3.2 โครงการสนับสนุนทุนไปประชุมวิชาการตางประเทศจากภาควิชาพยาธิวิทยา (โครงการใหม)
ประธานไดนําเสนอโครงการสนับสนุนทุนไปประชุมวิชาการตางประเทศจากภาควิชาพยาธิวิทยา
ในที่ประชุมไดดําเนินการแกไข โดยประธานจะนําโครงการฯ มาเสนออีกครั้งในการประชุมครั้งตอไป
วาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
ไมมี
วาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
ไมมี
เลิกประชุมเวลา 14.30 น.
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