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เริ่มประชุมเวลา 12.50 น.
ประธานเปิดการประชุม และแจ้งให้ทราบตามวาระการประชุมดังนี้
วาระที่ 1 เรือ่ งแจ้งเพื่อทราบ
1.1 กรรมการภาควิชาฯ รับรองการประกาศใช้โครงการตรวจแก้บทความภาษาอังกฤษและสถิติ
วิจัย
ประธานแจ้งว่า โครงการทุนสนับสนุนการตรวจแก้ภาษาอังกฤษของบทความวิจัย และสถิติ
วิจัยภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ในที่ประชุมภาควิชาฯ เห็นชอบในการ
พิจารณาโครงการฯ ของการประชุมภาควิชาพยาธิวิทยา ครั้งที่ 2/2558 วันอังคารที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558
1.2 ส่งผล TQA ประจําปี 2557 ด้านงานวิจัยให้ รศ.สมลักษณ์ วนะวนานต์ เพื่อดําเนินการ
ประธานแจ้ ง ว่ า ได้ ส่ ง ผลสรุ ป TQA ด้ า นการวิ จั ย ภาควิ ช าฯ คื อ จํ า นวน citation และ
แบบสอบถามความพึงพอใจของคณะฯ ต่อการโครงการวิจัยของภาคฯ ที่เสนอขอทุนวิจัยจากคณะฯ ดังนี้
(1) Citation ของผู้ใช้งานวิจัยภาควิชาฯ ซึ่งปัจจุบันภาควิชาฯ มีจํานวน Publication ทั้งสิ้น 618
เรื่อง และมีผู้นําผลงานวิจัยไปใช้ 5,413 ครั้ง ซึ่งแสดงว่าผลงานวิจัยภาควิชาฯ มีคุณภาพ

-2(2) ความพึงพอใจในการให้ทุนวิจัยคณะฯ แก่ภาควิชาฯ โดยศาสตราจารย์ นายแพทย์ประทักษ์
โอประเสริฐสวัสดิ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย ได้ประเมินจากแบบสอบถาม 10 ข้อ และสรุปได้ดังนี้
- จํานวนทุนที่คณะฯ ขอไป
อยู่ในระดับพอใจมาก (ระดับ 4)
- ภาพรวมของ Research proposal
อยู่ในระดับพอใจมาก (ระดับ 4)
- จริยธรรมการวิจัยในคน (Ethic)
อยู่ในระดับพอใจมาก (ระดับ 4)
- การเสนอของบประมาณ
อยู่ในระดับพอใจมาก (ระดับ 4)
อยู่ในระดับพอใจมาก (ระดับ 4)
- การส่งรายงานความก้าวหน้า
- ผู้ใช้ทุนมีความรู้สึกต่อจํานวนผลงานตีพิมพ์ อยู่ในระดับพอใจปานกลาง (ระดับ 3)
- ความพอใจต่อจํานวนผลงานวิจัย
อยู่ในระดับพอใจปานกลาง (ระดับ 3)
- Proposal มีความร่วมมือจากต่างภาควิชาฯ/สถาบัน อยู่ในระดับพอใจปานกลาง (ระดับ 3)
- ภาพรวมเมื่อเปรียบเทียบกับภาควิชาอื่น อยู่ในเกณฑ์ที่ดีกว่าภาควิชาอื่น
- อื่น ๆ คืองานวิจัยควรมีการตีพิมพ์จริง ถ้านําไปใช้ในงานบริการ ควรขอจากแหล่งทุนอื่น
1.3 PA ด้านงานวิจัยของภาควิชาฯ ที่ทํากับคณะฯ ประจําปี 2558
ประธานแจ้งว่า PA ด้านงานวิจัยที่ทําไว้กับคณะฯ มีเป้าหมายเพิ่มจํานวนผลงานตีพิมพ์ 15%
หรือคิดเป็นจํานวนผลงานวิจัย 0.69 เรื่อง/คน (ที่ปฏิบัติงานจริง)/ปี
วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม
2.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิจัย ครั้งที่ 1/2558 วันจันทร์ที่ 19 มกราคม 2558
- รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2558 วันจันทร์ที่ 19 มกราคม 2558
วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
ไม่มี
วาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1 พิจารณาผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อตรวจแก้ภาษาอังกฤษและสถิติบทความวิจัย
ที่ประชุมรับรองผู้ทรงคุณวุฒิจากต่างประเทศจํานวน 2 ท่าน คือ Dr. Thomas D Sullivan และ Dr.
Tristan Brandhorst จาก University of Wisconsin-Madison, USA เพื่อตรวจแก้ภาษาอังกฤษบทความ
วิจัย นอกจากนี้ประธานขอเสนอรายชื่ออาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ ของบัณฑิตวิทยาลัย ที่ทาํ หน้าที่ในการตรวจแก้ไข
ผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาโท-เอก และจะนําเสนอรายชื่อในภายหลัง
4.2 พิจารณาโครงการส่งเสริมงานวิจัยอืน่ ๆ เช่นทุนวิจยั ทุนเดินทางไปเสนอผลงานต่างประเทศ
ประธานกล่าวว่าประกาศคณะฯ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเดินทางไปประชุม
และเสนอผลงานทางวิชาการ ณ ต่างประเทศ พ.ศ. 2556 การเสนอขอรับเงินอุดหนุนตามประกาศนี้ มีสทิ ธิ
เสนอขอรับเงินอุดหนุนได้คนละ 1 ทุนต่อปี แต่หากเป็นผู้ที่มีผลงานในกรณี ดังต่อไปนี้ (1) เป็นผลงานวิจัย
ระดับโลก (2) เป็นผลงานวิจัยทางด้านการศึกษา (3) ผู้เสนอขอรับเงินอุดหนุนได้นําผลงานที่ได้รับทุนไปลง
ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ ระดับนานาชาติที่อยู่ในฐาน ISI หรือเทียบเท่า ภายในระยะเวลา 6 เดือน

-3หลังจากการไปเสนอผลงานหรือมีหนังสือยืนยันและตอบรับให้ลงตีพิมพ์ผลงานในวารสารทางวิชาการ
อาจจะได้รับการพิจารณาให้ได้รับทุนมากกว่าปีละ 1 ครั้ง ทั้งนี้ การพิจารณาอนุมัติเงินอุดหนุนผลงานดังกล่าว
ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณบดีหรือรองคณบดีที่ได้มอบหมาย
ประธานได้สอบถามที่ประชุมว่าภาคฯควรจัดให้มีโครงการทุนสนับสนุนการเสนอผลงานวิจัยของ
อาจารย์ ภาควิชาฯ ต่อไปหรือไม่ ซึ่งโครงการดังกล่าวเริ่มเมื่อปี พ.ศ. 2554 -2557 กําหนดระยะเวลาโครงการ
ไว้ 3 ปี และผลประเมินโครงการไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ไม่กระตุ้นให้มีผลงานวิจัยมากขึ้น ที่ประชุมมีมติ
ว่า ให้ประธานคณะกรรมการวิจัย ดําเนินการและนําเสนอโครงการทุนสนับสนุนการเสนอผลงานวิจัยดังกล่าว
ในที่ประชุมภาควิชาฯ เพื่อพิจารณาหลักการก่อน
โครงการสนับสนุนทุนการวิจยั ของภาควิชาฯ ทุนละ 50,000 บาท เดิมเคยมีการสนับสนุน โดยอดีต
หัวหน้าภาควิชาฯ ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีโครงการที่ทําใหม่ การสนับสนุนทุนวิจัยดังกล่าวหมดวาระตามหัวหน้าภาค
วิชาฯ ประธานฯเสนอให้มีโครงการให้ทุนอาจารย์ที่ทําวิจัย โดยการขอทุนสนับสนุนนีต้ ้องมีการขอทุนสนับสนุน
จากภายนอกก่อน หากได้รับการปฏิเสธ จึงมาขอทุนสนับสนุนจากภาควิชาฯ ที่ประชุมมีมติว่า ให้ประธาน
คณะกรรมการวิจัย ดําเนินการและนําเสนอโครงการสนับสนุนทุนวิจัยดังกล่าว ในที่ประชุมภาควิชาฯ เพื่อ
พิจารณาหลักการก่อน
หัวหน้าภาควิชาฯ เสนอว่า ขณะมีจะมีประกาศฯ จากคณะฯ เรื่องการสนับสนุนทุนด้านการศึกษา ซึง่
อยู่ระหว่างการร่างประกาศ หัวหน้าภาควิชาฯ เสนอให้รอประกาศของคณะฯ เรื่องการสนับสนุนทุนด้าน
การศึกษาแล้วนํามาพิจารณาประกอบ ในการดําเนินการเรื่องการสนับสนุนทุนด้านการวิจัย โดยอ้างอิงกับ
Performance Agreement ด้านวิจัย ภาควิชาพยาธิวิทยาต่อไป
วาระที่ 5 เรือ่ งอื่น ๆ
ประธานฯ แจ้งที่ประชุม ประชุมครั้งต่อไปวันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2558
เลิกประชุมเวลา 13.45 น.
นางสาวนฤมล จินดา
ผู้บันทึกและพิมพ์รายงานการประชุม
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