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ผูลาประชุม
1. ผูชวยศาสตราจารย เภสัชกร ดร. ชลภัทร สุขเกษม

ที่ปรึกษา
ประธาน
รองประธาน

เลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ

สัมมนาวิชาการที่กรมวิทยาศาสตรบริการ

เริ่มประชุมเวลา 13.20 น.
ประธานเปดการประชุม และแจงใหทราบตามวาระการประชุมดังนี้
วาระที่ 1 เรือ่ งแจงเพื่อทราบ
1.1 Website และฐานขอมูลวิจัยภาควิชาฯ
ประธาน เสนอในที่ประชุม ไดมีการปรับ และใสขอมูล ดานงานวิจัย/ผลงานของภาควิชาฯ ลง Webpage
งานวิจัยภาควิชาฯ เชิญชวนใหอาจารยแตละทานดูขอมูล มีหัวขอดังนี้ ประกาศเกีย่ วกับงานวิจัย, รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการวิจัย, คําสั่งแตงตัง้ คณะกรรมการวิจัย
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1.2 ผลงานวิจัยของภาควิชาฯ ที่ผานมา
ขอมูลจากศูนยวิจัยคณะฯ ป 2556 0.79
กลุมที่ 1 ชือ่ แรก ภาควิชาพยาธิวิทยา มีผลงาน 13 เรื่อง
กลุมที่ 2 รวมกับหนวยงานอื่น ภาควิชาพยาธิวิทยา มีผลงาน 25 เรื่อง
กลุมที่ 3 ภายในคณะฯ แตไมใชชื่อแรก ภาควิชาพยาธิวิทยา มีผลงาน 14 เรื่อง
อันดับผลงานวิจัย
อันดับ 1 ภาควิชาอายุรศาสตร
อันดับ 2 ภาควิชากุมารเวชศาสตร
อันดับที่ 3 ภาควิชาพยาธิวิทยา
แผนในป 2557 คณะฯ กําหนดใหภาควิชาฯ มีผลงานวิจัย 35 เรื่อง
วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม
รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการวิจัย ครั้งที่ 2/2557 วันพุธที่ 19 มีนาคม 2557
วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 Research progression ของ resident
จากการประชุมครั้งที่ผานมาประธานเสนอใหผูชวยศาสตราจารย นายแพทยสุชิน วรวิชชวงษ
ขอคําปรึกษา ผูชวยศาสตราจารย นายแพทยพัฒนา ศรมยุรา ประธานหลักสูตรแพทยประจําบาน และอาจารย
นายแพทยวศิ าล วรสุวรรณรักษ ขอคําปรึกษา ผูช วยศาสตราจารย พล.อ.ต.นพ. วิชาญ เปย วนิ่ม หัวหนา
สาขาวิชานิติเวชศาสตร ไดรับคําตอบวาไมขดั ของ/ เห็นดวย ในการจัด Research progression ของ resident
ประธานสอบถามเรื่องสถานที่จดั ในสถานที่ และหรือ นอกสถานที่
ที่ประชุมมีมติ
1. จัด progress ปละ 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 จัดในสถานที่ ครั้งที่ 2 จัดนอกสถานที่ และในสวนของ
คาใชจายครั้งที่ 1จัดในสถานที่ โดยให resident เขารวมกับนักศึกษาปริญญาโท-เอก สวน
คาใชจายครั้งที่ 2 จัดนอกสถานที่ ประธานขอรับไปปรึกษากับผูช วยศาสตราจารย ดร.พิทักษ
สันตนิรันดร ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต เรื่องหลักเกณฑการใช
งบประมาณ (บัณฑิตวิทยาลัย) และมีสวนใดที่สนับสนุน resident
2. ผูเขารวมสัมมนา /รายงานความกาวหนาวิทยานิพนธ ไดแก นักศึกษาปริญญาโท- เอก นักศึกษาที่
นําเสนอรายงานความกาวหนาวิทยานิพนธ คือนักศึกษาชั้นปที่ 2 เปนตนไป สวนนักศึกษาชั้นปที่
1 เปนผูเขารวมสัมมนา
3.2 การสนับสนุนคาตรวจภาษาอังกฤษของ manuscript
ประธานเสนอรางเกณฑขอกําหนดและวิธีการ และกําหนดตัวชี้วัด
อางถึงหลักเกณฑและอัตราการจายเงินคาตอบแทนแกผูเชีย่ วชาญดานภาษาตางประเทศของคณะ
แพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี พ.ศ. 2557 ดังนี้
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1) ใหจายเงินคาตอบแทนแกผเู ชีย่ วชาญดานภาษาตางประเทศที่ปฏิบตั ิหนาทีต่ รวจแกไขภาษา
สําหรับงานวิจยั เพื่อการสงตีพิมพวารสารทางการแพทยระดับนานาชาติ ในอัตราเรื่องละไมเกิน
5,000 บาท
2) การเบิกจายคาตอบแทนตามขอ 1 ใหเบิกจายเมื่อหนวยงานมีการตรวจรับงานเรียบรอยแลว โดย
มีหลักฐานการสงมอบชัดเจน
3) การจายเงินคาตอบแทนตามประกาศนี้ ใหเบิกจายจากเงินโควตาของหนวยงานซึ่งจัดเก็บเปนเงิน
รายไดคณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยการ
บริหารงบประมาณและการเงิน พ.ศ. 2551 และแกไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556
ที่ประชุมมีมติ ใหปรับแกไขราง โครงการทุนสนับสนุนการตรวจแกภาษา คุณสมบัติผขู อสนับสนุน ตอง
เปนชื่อแรก / เปนผูวิจัยหลัก (Corresponding author)
การเบิกจายผูข อสนับสนุน ตองสํารองจายคาตอบแทนไปกอน
และสอบถามงานคลังเรื่องเอกสารที่ใชประกอบในการทําเรือ่ งเบิกเงินคาตอบแทนแกผูเชีย่ วชาญดาน
ภาษาตางประเทศ อาทิ ใบเสร็จ/ใบสําคัญรับเงิน เอกสารประกอบ เชน สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชน และ/ หรือ หนังสือเดินทาง เพื่อนําเสนอความคืบหนาในการประชุมครั้งตอไป
3.3 TQA : แบบสอบถามถึงความพึงพอใจดานการวิจัย
ขั้นตอนการดําเนินการ วางแผนจัดทําแบบสอบถาม 3 ชุด
ชุดที่ 1-2 เรื่องหัวขอทีต่ องการใหฝกอบรมของผูเ ขารับการอบรมและหนวยงานทีส่ งผูอบรม
ชุดที่ 3 เรื่องความพึงพอใจและไมพึงพอใจของผูเ ขาอบรม
ตัวชี้วดั ไดรับแบบสอบถามพรอมคําตอบ
รอยละ 70
ชุดที่ 1 ไดรับผลคําตอบ ความตองการใหฝกอบรม
ชุดที่ 2 ความพึงพอใจ ระดับ 4-5 (เต็ม 5 หรือมากกวารอยละ 80)
ประธาน รับไปดําเนินการและสงขอมูลใหคณะกรรมการพิจารณาใหความเห็น ตอไป
3.4 การประเมินผลโครงการสนับสนุนการเสนอผลงานวิจัยในตางประเทศ จากภาควิชาฯ
ประธานนําเสนอ การประเมินผลงาน ดําเนินการหลังจากโครงการดําเนินการเสร็จสิ้น 3 ป และ
จํานวนผลงานวิจัยของภาควิชาฯ เพิ่มมากขึ้นไมนอยกวารอยละ 75 ของจํานวนทุนสนับสนุนที่ใหไป ซึง่
โครงการดังกลาวเริ่มเมื่อเมษายน 2554 – เมษายน 2557 และผลประเมินโครงการไมเปนไปตามวัตถุประสงค
ไมกระตุนใหมีผลงานวิจยั มากขั้น
ทั้งนี้ ดวย อาจารย ดร.นพ.ถกล เจริญศิริสทุ ธิกุล มีความประสงคจะเขารวมประชุม ISPD 18th
Internation Conference on Prenatal Diagnosis and Therapy และเสนอผลงานทางวิชาการในลักษณะ
Poster presentation เรื่อง Evaluation of prenatal diagnosis by molecular karyotyping BACS-onBeads TM technique in Thailand ระหวางวันที่ 20-23 กรกฎาคม 2557 ณ เมือง Brisbane ประเทศ
Australia
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พิจารณา เห็นวาโครงการสนับสนุนทุนไปเสนอผลงานของภาควิชาฯ สิ้นสุดลงแลวการขอทุนสนับสนุน
ในครั้งตอไปตองรอเสนอคณะกรรมการภาควิชาฯ พิจารณาผลโครงการการสนับสนุนการเสนอผลงานวิจัยใน
ตางประเทศทีผ่ านมากอนวาจะมีการสนับสนุนทุนดังกลาวตอไปหรือไม
วาระที่ 4 เรื่องเพือ่ พิจารณา
4.1 การเชิญวิทยากรมาใหความรูวิจัยแกบคุ ลากร/อาจารย ในภาควิชาฯ
โดยเชิญวิทยากรดานการทํางานวิจัย มาบรรยายถายทอดความรู บรรยายหัวขอ ขบวนการทําการวิจัย,
การเลือก Journal, แหลงทุนวิจัย, แรงบันดาลใจในการทําวิจัย สถานที่บรรยายใชหอ งประชุมณัฐ 1 ชั้น 4
ภาควิชาพยาธิวิทยา โดยอาจใชเวลาในชวงการประชุมภาควิชาฯ โดยเพิ่มวาระเรื่องการบรรยายพิเศษ ใชเวลา
ในการบรรยายพอสมควร เพื่อเปนการสงเสริมและกระตุนใหมีงานวิจัยเพิ่มขึ้น
ประธาน ขอใหคณะกรรมการเสนอชื่อวิทยากร
4.2 Indicatior เพื่อใชวดั ความกาวหนาของการวิจัยของภาควิชาฯ
- จํานวนผลงานวิจัย
- การเกิดมูลคาเพิ่มของงานวิจัย จุดเดน/ ประโยชนจากผลงาน (การจดสิทธิบตั ร)
- อิงตามเกณฑทคี่ ณะฯ กําหนด
วาระที่ 5 เรือ่ งอื่นๆ
ไมมี
เลิกประชุมเวลา 15.30 น.
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