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รายงานการประชุมคณะกรรมการวิจัยของภาควิชาพยาธิวทิ ยา
ครั้งที่ 1/2557
วันจันทรที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2557
เวลา 12.00 - 14.00 น. ณ หองประชุมณัฐ ภมรประวัติ 1 ชั้น 4
----------------------------ผูเขาประชุม
1. รองศาสตราจารยศันสนีย
2. ผูชวยศาสตราจารยธีรพงษ
3. ศาสตราจารยวสันต
4. รองศาสตราจารยมงคล
5. รองศาสตราจารยบษุ บา
6. ผูชวยศาสตราจารยชลภัทร
7. อาจารยสุชิน
8. อาจารยวิศาล
9. นางสาวนฤมล
10. นางสาวพรรณี

วงศไวศยวรรณ
กระแจะจันทร
จันทราทิตย
คุณากร
ฤกษอํานวยโชค
สุขเกษม
วรวิชชวงษ
วรสุวรรณนุรักษ
จินดา
กลิ่นทอง

ที่ปรึกษา
ประธาน
รองประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ

ผูไมเขาประชุม
1. ศาสตราจารยวรชัย

ศิริกุลชยานนท

ติดประชุมที่ รพ. ศิริราช

เริ่มประชุมเวลา 12.00 น.
ประธานเปดการประชุม และแจงใหทราบตามวาระการประชุมดังนี้
วาระที่ 1 เรือ่ งแจงเพื่อทราบ
1.1 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการวิจัยภาควิชาพยาธิวทิ ยา
ประธานแจ งว า ตามที่ ไดรับ มอบหมายจากหั วหน าภาควิ ช าพยาธิวิท ยา คํ าสั่ งที่ 52/2556 เรื่ อง
แตงตั้งคณะกรรมการวิจัยภาควิชาพยาธิวิทยา ดังรายนามตอไปนี้
รองศาสตราจารยศันสนีย
วงศไวศยวรรณ
ที่ปรึกษา
1. ผูชวยศาสตราจารยธีรพงษ
กระแจะจันทร
ประธาน
2. ศาสตราจารยวสันต
จันทราทิตย
รองประธาน
3. ศาสตราจารยวรชัย
ศิริกุลชยานนท
กรรมการ
4. รองศาสตราจารยมงคล
คุณากร
กรรมการ
5. รองศาสตราจารยบษุ บา
ฤกษอํานวยโชค
กรรมการ

2

6. ผูชวยศาสตราจารยชลภัทร
สุขเกษม
กรรมการ
7. อาจารยสุชิน
วรวิชชวงษ
กรรมการ
8. อาจารยวิศาล
วรสุวรรณนุรักษ
กรรมการ
9. นางสาวนฤมล
จินดา
เลขานุการ
10. นางสาวพรรณี
กลิ่นทอง
ผูชวยเลขานุการ
โดยมีภาระหนาที่ในการดูแลนโยบายดานการวิจัย สนับ สนุนและกระตุนใหเกิด งานวิจัยในภาควิชาฯ
ทั้งนี้ตั้งแตวันที่ 8 พฤศจิกายน 2556 เปนตนไป และใหมีวาระการปฏิบัติงานตามวาระของหัวหนาภาควิช าฯ
หรือจนกวาจะมีคําสั่งเปนอยางอื่น
1.2 นโยบายวิจัยภาควิชาพยาธิวิทยา
1.2.1 ในการรับทราบขาวสารจากคณะฯ เกีย่ วกับประกาศตางๆ ดานการวิจัย (เชน ทุนวิจัย
ระเบียบ หลักเกณฑและอัตราการจายเงินคาตอบแทนฯ, การสนับสนุนการวิจัย) นั้น ใหประชาสัมพันธผานทาง
จดหมายเวียน, บอรดติดประกาศ, การประชุมภาควิชาฯ และ website ของภาควิชาฯ / คณะฯ
1.2.2 ควรมีการสนับสนุนทางดานการเชิญวิทยากร ดานการวิจัยมาใหความรู เชน การเชิญ
รองคณบดีฝายวิจัย มาแจงและใหขอมูล นโยบายคณะฯ ในดานงบประมาณฯ และเปาหมายที่คณะฯ ตองการ
ใหภาควิชาฯ ดําเนินการ
1.2.3 ในดานบริการสถานที่ อุปกรณ และผูชวยวิจัย นั้น สํานักงานวิจัย คณะฯ จากหนวย
วิจัยทางคลินิก Clinical Research Center (CRC) จะเปนศูนยกลางประสานงานระหวางแหลงทุนระดับชาติ
บริษัทยาตางๆ ใหกับนักวิจัย และเปนศูนยกลางประสานงานระหวางนักวิจัย กับหนวยงานสนับ สนุนงานวิจัย
ตางๆ เพื่อให การทํางานวิจัยทางคลินิกมีป ระสิท ธิภาพมากขึ้น และเป นหนวยงานที่มุงเน นการทํ า Clinical
Research ใหการสนับสนุนชวยเหลือแพทยผูทาํ งานวิจัยที่ไดรับทุนสนับสนุนจากทั้งภายในและภายนอกคณะฯ
เชน สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.), สํานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) ฯลฯ เพื่อใหเกิดการสรางงานวิจัยทีไ่ ดมาตรฐานตามวิสยั ทัศนของ
คณะฯ ใหบริการใหคําปรึกษาเกี่ย วกับงบประมาณโครงการวิจัยที่ไดรับการสนับสนุนทุนวิจัยจากภาคเอกชน
บริห ารจั ดการในการดําเนิ น งานวิ จัย ในโครงการตาม Protocol ใหบ ริการด านการเงิ นในโครงการวิ จัย และ
ประสานงานดานการเงินกับหนวยงานภายในและหนวยงานภายนอกคณะฯ
1.2.4 ควรมีการปรับปรุงรูปแบบวิจัยและนําเสนอความกาวหนาอยางตอเนื่อง รวมทั้งมีการ
รายงานความกาวหนาดานการวิจัย จํานวนผลงานวิจัยที่อาจารยในภาควิชาฯ มีผลงานวิจัยเสนอในที่ประชุม
ภาควิชาฯ
1.2.5 ภาควิชาฯ ควรสนับสนุนคาตีพิมพผลงานวิจัยที่เกินกวาจากสวนที่คณะฯ สนับสนุน
โดยใชเงินทุนภาควิชาฯ (เงินกองทุนผลประโยชนภาควิชาพยาธิวิทยา) สนับสนุนการนําเสนอผลงานวิจัยของ
อาจารย ในตางประเทศ ในกรณี ที่ มีผลงานที่ นําเสนอมากกวาป ละ 1 ครั้ ง โดยใชห ลักเกณฑ เดีย วกั บคณะฯ
(เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงประกาศคณะฯ ทางคณะกรรมการเสนอในที่ประชุมควรมีการประชุมในครั้งตอไป
เพื่อเสนอในที่ประชุมภาควิชาฯ เห็นชอบ)
1.2.6 ควรมีการประสานงานกับหัวหนาหนวย และอาจารยเพื่อรวมมือกันพัฒนางานวิจัย
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วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม
ไมมี
วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
ไมมี
วาระที่ 4 เรื่องเพือ่ พิจารณา
4.1 กําหนดการประชุมคณะกรรมการวิจัย
ประธานแจงวา ควรมีการกําหนดวันในการประชุมคณะกรรมการวิจัยไวเลย ในที่ประชุมเสนอใหมีการ
จัดการประชุมดังกลาว 2 เดือน/ครั้ง โดยจัดในวันจันทรที่ 3 ของเดือน เวลา 12.00 - 14.00 น.
วาระที่ 5 เรือ่ งอื่นๆ
5.1 ประธานแจงวา จะจัดทําแบบสอบถามและเวียนใหอาจารยภ ายในภาควิชาฯ กรอกขอมูล เพื่อ
นําขอมูล เหลานั้น มาประกอบการสงเสริมดานการวิจัย ภาควิชาฯ และเพื่อรับทราบถึงขอเสนอแนะ ปญหา/
อุปสรรคในการทําวิจัย จากนั้นจะนํามาเสนอตอคณะกรรมการวิจยั ภาควิชาฯ และคณะฯ โดยสงแบบสอบถาม
คืนไดที่คุณพรรณี กลิ่นทอง งานบริหารทั่วไปและธุรการ ภายในวันที่ 27 มกราคม 2557
5.2 ควรจัดให มี Native speaker ที่เปนเจาของภาษาและมี ประสบการณ ชวยในการตรวจสอบ
ภาษาใหการตีพิมพงายขึ้น
5.3 ควรมีการจัดกิจกรรมเกีย่ วกับงานวิจยั ระดับภาควิชาฯ เชน Journal club รวม หรือ
proceeding รวม เปนตน
เลิกประชุมเวลา 13.30 น.

นางสาวพรรณี กลิ่นทอง
ผูจดรายงานการประชุม

นางสาวนฤมล จินดา
ผูต รวจรายงานการประชุม

