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รายงานการประชุมคณะกรรมการวิจัยของภาควิชาพยาธิวทิ ยา
ครั้งที่ 2/2557
วันพุธที่ 19 มีนาคม 2557
ณ หองประชุมณัฐ ภมรประวัติ 1 ชั้น 4
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ผูเขารวมประชุม
1. นายธนากร

คชพันธ

ผูลาประชุม
1. ผูชวยศาสตราจารยชลภัทร

สุขเกษม

ที่ปรึกษา
ประธาน
รองประธาน

(แทน) รองศาสตราจารยบษุ บา ฤกษอํานวยโชค

เลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ

ลากิจ

เริ่มประชุมเวลา 13.10 น.
ประธานเปดการประชุม และแจงใหทราบตามวาระการประชุมดังนี้
วาระที่ 1 เรือ่ งแจงเพื่อทราบ
1.1 ตามที่คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี ไดผานการคัดเลือกเขารวมโครงการเพื่อนํา
เกณฑคุณภาพการศึกษาเพือ่ การดําเนินการที่เปนเลิศ (EdPEx) นั้น ภาควิชาฯ ไดจดั การบรรยายพิเศษเรื่อง
“มาตรฐาน TQA, HA, EdPEx” ใหแกหัวหนาหองปฏิบตั ิการ อาจารย และบุคลากรของภาควิชาฯ เมื่อ
วันจันทรที่ 17 มีนาคม 2557 เวลา 13.00-16.00 น. ณ หองประชุมณัฐ ภมรประวัติ 1 ชั้น 4 เพื่อเปนแนวทาง
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ในการปรับปรุงโอกาสพัฒนาที่ไดรับจากการประเมินคุณภาพภายใน (Internal Survey) จาก
มหาวิทยาลัยมหิดล
วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม
รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการวิจัย ครั้งที่ 1/2557 วันจันทรที่ 20 มกราคม 2557
วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 การสนับสนุนการวิจัย
3.2 Webpage งานวิจัยภาควิชาฯ
ประธาน เสนอในที่ประชุม ดังนี้ ไดมีการปรับ และใสขอ มูล ดานงานวิจัยของภาควิชาฯ ลง
Webpage งานวิจัยภาควิชาฯ ซึ่งจัดทําโดยนายธนากร คชพันธ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
3.3 แบบสอบถามความคิดเห็นของอาจารยในภาควิชาฯ ตอการวิจัย
ประธาน เสนอในที่ประชุม ดังนี้ จากการประชุมครั้งทีแ่ ลว เรื่องจัดทําแบบสอบถามและเวียน
ใหอาจารยภายในภาควิชาฯ กรอกขอมูลและใหความคิดเห็น เพื่อนําขอมูลเหลานั้นมาประกอบการสงเสริมดาน
การวิจัยของภาควิชาฯ และเพื่อรับทราบถึงขอเสนอแนะปญหา/ อุปกรณในการทําวิจัย โดยสรุป ดังนี้
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
ระดับความคิดเห็น ขอมูลการวิจัย เรื่องภาควิชาฯ / คณะฯ มีการสนับสนุนการวิจัย อยูในเกณฑเฉลีย่
ระดับ 3.35 ขึ้นไป
การบริการสถานที่ อุปกรณ และผูช วยวิจยั ณ สํานักงานวิจัยคณะฯ อยูในเกณฑเฉลีย่ 2.72
โครงการ clinical research center อยูในเกณฑเฉลีย่ 2.58
สวนเรื่องการรับทราบขาวสารจากคณะฯ เกีย่ วกับประกาศตาง ๆ ดานการวิจัย ไดรับทราบขอมูลจาก
ทาง E-mail จากภาควิชาฯ และจดหมายเวียน และการประชุมภาควิชาฯ เปนสวนมาก
ขอเสนอแนะอื่นๆ (ถามี เชน สิ่งที่ทานอยากใหภาควิชาฯ หรือ คณะฯ จัดใหมี เพื่อใหทานสามารถสราง
ผลงานวิจัยไดดขี ึ้น)
อาจารยที่มีอายุ 30 -40 ป
 ชวยประชาสัมพันธ แหลงทุนวิจัย ทั้งของภาควิชาฯ คณะฯ และนอกคณะฯ ใหมากขึ้น
 สําหรับอาจารยใหมตองการใหมที ุนสนับสนุนการวิจัย 200,000 บาท / โครงการ
 การตรวจภาษาอังกฤษเปนสิ่งจําเปนสําหรับการตีพิมพ ควรสนับสนุนโดยภาควิชาฯ
 โครงการสนับสนุนการไปเสนอผลงานของภาควิชาฯ ตองการใหมีตอไป
 โครงการสนับสนุนทุนวิจัยสําหรับอาจารยรุนใหม
 การสนับสนุนคาตรวจภาษาอังกฤษ
 จัดใหมี Native speaker ที่เปนเจาของภาษาจริง ๆ และมีประสบการณ ชวยในการตรวจ
ภาษาเพื่อใหมีการตีพิมพงายขึ้น
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 มีการจัดกิจกรรมเกีย่ วกับงานวิจัยระดับภาควิชาฯ เชน Journal Club รวม หรือ
Proceeding รวม เปนตน
 ตองการใหมี mentor การผลิตงานวิจัยในภาควิชาฯ และผูทสี่ ามารถใหคําปรึกษาในการ
เขียน paper
 จัดหา Native English Speaker มาตรวจแก Manuscript
 มีคา Edit บทความวิจัยให
 Grammar Edit Service of Manuscript
อาจารยที่มีอายุ 50 -60 ป
 ขั้นตอนการเสนอผลงานตางประเทศในประกาศใหมไมสะดวก ควรเนนแบบเหมาจาย
มากกวาในการสนับสนุนเงินทุน
อาจารยที่มีอายุ > 60 ป
 ควรมีเจาหนาทีช่ วยในดานธุรการ เอกสารเกีย่ วกับวิจัย เพือ่ ชวย อาจารยทําวิจัยอยางมี
ประสิทธิภาพ
มติที่ประชุม ดังนี้
- โครงการการสนับสนุนจัดหา Native English Speaker มาตรวจแก Manuscript ที่ประชุมเสนอ
ใหมีการเขียนโครงการเสนอภาควิชาฯ โดยผานคณะกรรมการวิจัย มีการรวบรวมขอมูล,
รางเกณฑขอกําหนดและวิธีการ และกําหนดตัวชี้วดั
- โครงการสนับสนุนการไปเสนอผลงานของภาควิชาฯ ตองการใหมีการสนับสนุนตอไป
หัวหนาภาควิชาฯ เสนอในทีป่ ระชุมวา ตั้งแตวันที่ 12 มีนาคม 2555 มีหนังสือแจงปดกองทุน
ผลประโยชนการประยุกตและบริการวิชาการ สําหรับรายการคาใชจายทีไ่ ดรับการอนุมตั ิใหเบิก
เงินจากกองทุนผลประโยชนฯ หลังจากปดกองทุนฯ แลว
สําหรับภาควิชาพยาธิวิทยา หรือภาควิชาอื่น ทีม่ ีเงินอยูในกองทุนฯ ใหฝายการคลัง คุมบัญชีทุน
(รายการรับ-จาย) หากภาควิชาซือ้ พัสดุ/ครุภัณฑ และอางการใชเงินของภาควิชาฯที่อยูก องทุนฯ ให
ขออนุมัติจดั ซือ้ /จางจากเงินรายไดคณะฯ และทําในระบบ SAP โดยทําตามขอบังคับ/ประกาศพัสดุ
ที่เกีย่ วของ
การเบิกจากกองทุนผลประโยชนฯ ตองผานศูนยบริการพยาธิวิทยา เรียน คณบดี ผานรองคณบดี
ฝายการคลัง เพือ่ พิจารณาอนุมัติทุนสนับสนุนการเสนอผลงานวิจัยฯ
- มีกิจกรรม Research Day เกีย่ วกับงานวิจัยระดับภาควิชาฯ เชน Journal Club รวม หรือ
Proceeding รวม เปนตน ประธานรับไปปรึกษาผูชวยศาสตราจารยพิทักษ สันตนิรันดร ประธาน
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต / มหาบัณฑิต และประธานมอบหมายใหอาจารยสชุ ิน วรวิชชวงษ
ไปปรึกษา ผูช วยศาสตราจารยพัฒนา ศรมยุรา ประธานหลักสูตรแพทยประจําบาน
และอาจารยวิศาล วรสุวรรณรักษ ไปปรึกษา ผูช วยศาสตราจารย พล.อ.ต. วิชาญ เปย วนิม่ หัวหนาสาขาวิชา
นิติเวชศาสตร
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3.4 การประเมินผลโครงการสนับสนุนการเสนอผลงานวิจัยในตางประเทศ จากภาควิชาฯ
การประเมินผลงาน จะดําเนินการหลังจากโครงการดําเนินการเสร็จสิ้น 3 ป และจํานวน
ผลงานวิจัยของภาควิชาฯ เพิ่มมากขึ้นไมนอยกวารอยละ 75 ของจํานวนทุนสนับสนุนที่ใหไป
วาระที่ 4 เรื่องเพือ่ พิจารณา
แจงขอมูลจํานวนผลงานวิจัยของอาจารยในภาควิชาฯ ตามที่ไดมกี ารรวบรวมไว ในที่ประชุมภาควิชา
ในแตละครั้ง และใหเจาของผลงานวิจัยนําเสนอประมาณ 5 นาที ทีป่ ระชุมเห็นดวย
วาระที่ 5 เรือ่ งอื่นๆ
5.1 ประชุมคณะกรรมการวิจัย ครั้งที่ 3/2557 วันที่ 19 พฤษภาคม 2557 เวลา 12.00 – 14.00 น.
เลิกประชุมเวลา 14.15 น.
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