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รายงานการประชุมคณะกรรมการวิจัยของภาควิชาพยาธิวทิยา 

คร้ังที่ 1/2557 

วันจันทรที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2557  

เวลา 12.00 - 14.00 น.  ณ หองประชุมณัฐ ภมรประวัติ 1 ช้ัน 4  

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

 

ผูเขาประชุม 

1. รองศาสตราจารยศันสนีย  วงศไวศยวรรณ  ที่ปรึกษา 

2. ผูชวยศาสตราจารยธีรพงษ  กระแจะจันทร  ประธาน 

3. ศาสตราจารยวสันต   จันทราทิตย  รองประธาน 

4. รองศาสตราจารยมงคล  คุณากร   กรรมการ 

5. รองศาสตราจารยบษุบา  ฤกษอํานวยโชค  กรรมการ 

6. ผูชวยศาสตราจารยชลภัทร  สุขเกษม   กรรมการ 

7. อาจารยสุชิน    วรวิชชวงษ  กรรมการ 

8. อาจารยวิศาล   วรสุวรรณนุรักษ  กรรมการ 

9. นางสาวนฤมล   จินดา   เลขานุการ 

10. นางสาวพรรณี   กลิ่นทอง  ผูชวยเลขานุการ 

 

ผูไมเขาประชุม  

1. ศาสตราจารยวรชยั   ศิริกุลชยานนท  ตดิประชุมที ่รพ. ศิริราช 

 

เร่ิมประชุมเวลา  12.00  น. 

  ประธานเปดการประชุม และแจงใหทราบตามวาระการประชุมดังน้ี 

 

วาระที่ 1   เรือ่งแจงเพ่ือทราบ 

  1.1   คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการวจิัยภาควชิาพยาธิวทิยา 

   ประธานแจงวา ตามที่ไดรับมอบหมายจากหัวหนาภาควิชาพยาธิวิทยา คําสั่งที่ 52/2556 เร่ือง 

แตงตั้งคณะกรรมการวิจัยภาควิชาพยาธิวิทยา ดังรายนามตอไปน้ี 

รองศาสตราจารยศันสนยี  วงศไวศยวรรณ  ที่ปรึกษา 

1. ผูชวยศาสตราจารยธีรพงษ กระแจะจันทร  ประธาน 

2. ศาสตราจารยวสันต  จันทราทิตย  รองประธาน 

3. ศาสตราจารยวรชยั  ศิริกุลชยานนท  กรรมการ 

4. รองศาสตราจารยมงคล  คุณากร   กรรมการ 

5. รองศาสตราจารยบษุบา  ฤกษอํานวยโชค  กรรมการ 
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6. ผูชวยศาสตราจารยชลภัทร สุขเกษม   กรรมการ 

7. อาจารยสุชิน   วรวิชชวงษ  กรรมการ 

8. อาจารยวิศาล   วรสุวรรณนุรักษ  กรรมการ 

9. นางสาวนฤมล   จินดา   เลขานุการ 

10. นางสาวพรรณี   กลิ่นทอง  ผูชวยเลขานุการ 

 โดยมีภาระหนาที่ในการดูแลนโยบายดานการวิจัย สนับสนุนและกระตุนใหเกิดงานวิจัยในภาควิชาฯ 

ทั้งนี้ตั้งแตวันที่ 8 พฤศจิกายน 2556 เปนตนไป และใหมีวาระการปฏิบัติงานตามวาระของหัวหนาภาควิชาฯ 

หรือจนกวาจะมีคําสั่งเปนอยางอ่ืน 

1.2   นโยบายวจิัยภาควิชาพยาธวิิทยา 

   1.2.1   ในการรับทราบขาวสารจากคณะฯ เกีย่วกับประกาศตางๆ ดานการวจัิย (เชน ทุนวิจัย 

ระเบียบ หลักเกณฑและอตัราการจายเงินคาตอบแทนฯ, การสนับสนุนการวิจัย) น้ัน ใหประชาสัมพันธผานทาง

จดหมายเวียน, บอรดตดิประกาศ, การประชุมภาควิชาฯ และ website ของภาควิชาฯ / คณะฯ 

   1.2.2   ควรมีการสนับสนุนทางดานการเชิญวิทยากร ดานการวิจัยมาใหความรู เชน การเชิญ

รองคณบดีฝายวิจัย มาแจงและใหขอมูลนโยบายคณะฯ ในดานงบประมาณฯ และเปาหมายที่คณะฯ ตองการ

ใหภาควิชาฯ ดําเนินการ 

   1.2.3   ในดานบริการสถานที่ อุปกรณ และผูชวยวิจัยน้ัน  สํานักงานวิจัยคณะฯ จากหนวย

วิจัยทางคลินิก Clinical Research Center (CRC)  จะเปนศูนยกลางประสานงานระหวางแหลงทุนระดับชาติ  

บริษัทยาตางๆ ใหกับนักวิจัย และเปนศูนยกลางประสานงานระหวางนักวิจัยกับหนวยงานสนับสนุนงานวิจัย

ตางๆ เพ่ือใหการทํางานวิจัยทางคลินิกมีประสิทธิภาพมากขึ้น และเปนหนวยงานที่มุงเนนการทํา Clinical 

Research ใหการสนับสนุนชวยเหลอืแพทยผูทาํงานวิจัยที่ไดรับทุนสนับสนุนจากทั้งภายในและภายนอกคณะฯ 

เชน สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.), สํานักงานพัฒนา

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยแีหงชาติ (สวทช.) ฯลฯ เพ่ือใหเกิดการสรางงานวิจัยทีไ่ดมาตรฐานตามวิสยัทัศนของ

คณะฯ ใหบริการใหคําปรึกษาเก่ียวกับงบประมาณโครงการวิจัยที่ไดรับการสนับสนุนทุนวิจัยจากภาคเอกชน 

บริหารจัดการในการดําเนินงานวิจัยในโครงการตาม Protocol ใหบริการดานการเงินในโครงการวิจัยและ

ประสานงานดานการเงินกับหนวยงานภายในและหนวยงานภายนอกคณะฯ  

   1.2.4   ควรมีการปรับปรุงรูปแบบวิจัยและนําเสนอความกาวหนาอยางตอเนื่อง รวมทั้งมีการ

รายงานความกาวหนาดานการวิจัย จํานวนผลงานวิจัยที่อาจารยในภาควิชาฯ มีผลงานวิจัยเสนอในที่ประชุม

ภาควิชาฯ 

   1.2.5   ภาควิชาฯ ควรสนับสนุนคาตีพิมพผลงานวิจัยที่เกินกวาจากสวนที่คณะฯ สนับสนุน 

โดยใชเงินทุนภาควิชาฯ (เงินกองทุนผลประโยชนภาควิชาพยาธิวิทยา) สนับสนุนการนําเสนอผลงานวิจัยของ

อาจารยในตางประเทศ ในกรณีที่มีผลงานที่นําเสนอมากกวาปละ 1 คร้ัง โดยใชหลักเกณฑเดียวกับคณะฯ 

(เน่ืองจากมีการเปลี่ยนแปลงประกาศคณะฯ ทางคณะกรรมการเสนอในที่ประชุมควรมีการประชุมในคร้ังตอไป 

เพ่ือเสนอในที่ประชุมภาควิชาฯ เห็นชอบ)  

   1.2.6   ควรมีการประสานงานกับหัวหนาหนวย และอาจารยเพ่ือรวมมือกันพัฒนางานวิจัย 
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วาระที่ 2   รับรองรายงานการประชุม 

 ไมมี 

 

วาระที่ 3   เรื่องสืบเน่ือง 

 ไมมี 

 

วาระที่ 4   เรื่องเพ่ือพิจารณา 

 4.1   กําหนดการประชุมคณะกรรมการวจิัย 

 ประธานแจงวา ควรมีการกําหนดวันในการประชุมคณะกรรมการวิจัยไวเลย ในที่ประชุมเสนอใหมีการ

จัดการประชุมดังกลาว 2 เดือน/คร้ัง โดยจัดในวันจันทรที่ 3 ของเดือน เวลา 12.00 - 14.00 น.  

 

วาระที่ 5   เรือ่งอื่นๆ 

   5.1   ประธานแจงวา จะจัดทําแบบสอบถามและเวียนใหอาจารยภายในภาควิชาฯ กรอกขอมูล เพื่อ

นําขอมูลเหลาน้ันมาประกอบการสงเสริมดานการวิจัยภาควิชาฯ และเพื่อรับทราบถึงขอเสนอแนะ ปญหา/

อุปสรรคในการทําวิจัย จากน้ันจะนํามาเสนอตอคณะกรรมการวิจัยภาควิชาฯ และคณะฯ โดยสงแบบสอบถาม

คืนไดที่คุณพรรณี กลิ่นทอง งานบริหารทั่วไปและธุรการ ภายในวันที่ 27 มกราคม 2557 

 5.2   ควรจัดใหมี Native speaker ที่เปนเจาของภาษาและมีประสบการณ ชวยในการตรวจสอบ 

ภาษาใหการตีพิมพงายขึ้น 

   5.3   ควรมีการจัดกิจกรรมเก่ียวกับงานวิจัยระดับภาควิชาฯ เชน Journal club รวม หรือ 

proceeding รวม เปนตน 

 

เลิกประชุมเวลา 13.30 น. 

 

 

                  นางสาวพรรณี  กลิ่นทอง 

         ผูจดรายงานการประชุม 

 

 

           นางสาวนฤมล  จินดา 

                                                                                            ผูตรวจรายงานการประชุม 

 

 

 


