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รายงานการประชุมคณะกรรมการวิจัยของภาควิชาพยาธิวทิยา 

คร้ังที่ 3/2557 

วันพุธที่ 14 พฤษภาคม 2557  

 ณ หองประชุมณัฐ ภมรประวัติ 1 ช้ัน 4  

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

 

ผูเขาประชุม 

 

1. รองศาสตราจารย แพทยหญิงศันสนีย  วงศไวศยวรรณ ที่ปรึกษา 

2. ผูชวยศาสตราจารย นายแพทยธีรพงษ กระแจะจันทร ประธาน 

3. ศาสตราจารย ดร.วสันต  จันทราทิตย รองประธาน 

4. ศาสตราจารย นายแพทยวรชยั ศิริกุลชยานนท  

5. รองศาสตราจารย นายแพทยมงคล คุณากร   

6. รองศาสตราจารย ดร.บุษบา  ฤกษอํานวยโชค   

7. ผูชวยศาสตราจารย นายแพทยสชุิน วรวิชชวงษ  

8. อาจารย นายแพทยวิศาล วรสุวรรณรักษ  

9. นางสาวนฤมล จินดา เลขานุการ 

10. นางสาวพรรณี กลิ่นทอง ผูชวยเลขานุการ 

    

 

ผูลาประชุม  

     1. ผูชวยศาสตราจารย เภสชักร ดร. ชลภัทร  สุขเกษม

  

สัมมนาวิชาการที่กรมวิทยาศาสตรบริการ 

   

เร่ิมประชุมเวลา  13.20  น. 

  ประธานเปดการประชุม และแจงใหทราบตามวาระการประชุมดังน้ี 

 

วาระที่ 1   เรือ่งแจงเพ่ือทราบ 

1.1 Website  และฐานขอมูลวิจัยภาควิชาฯ 

ประธาน เสนอในที่ประชุม ไดมีการปรับ และใสขอมูล ดานงานวิจัย/ผลงานของภาควิชาฯ ลง Webpage 

งานวิจัยภาควิชาฯ เชิญชวนใหอาจารยแตละทานดขูอมลู มีหัวขอดงัน้ี ประกาศเก่ียวกับงานวิจัย, รายงานการ

ประชุมคณะกรรมการวิจัย, คําสั่งแตงตัง้คณะกรรมการวิจัย 
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1.2 ผลงานวิจัยของภาควิชาฯ ที่ผานมา 

ขอมลูจากศูนยวิจัยคณะฯ ป 2556  0.79 

กลุมที่ 1 ชือ่แรก ภาควชิาพยาธิวิทยา มผีลงาน 13 เร่ือง 

กลุมที่ 2 รวมกับหนวยงานอ่ืน ภาควิชาพยาธิวิทยา มีผลงาน 25 เร่ือง 

กลุมที่ 3 ภายในคณะฯ แตไมใชชื่อแรก ภาควชิาพยาธิวิทยา มผีลงาน 14 เร่ือง  

อันดับผลงานวิจัย 

อันดับ 1  ภาควิชาอายุรศาสตร 

อันดับ 2  ภาควิชากมุารเวชศาสตร 

อันดับที ่3  ภาควิชาพยาธิวิทยา 

แผนในป 2557 คณะฯ กําหนดใหภาควชิาฯ มีผลงานวิจัย 35 เร่ือง  

วาระที่ 2   รบัรองรายงานการประชุม 

    รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการวจิัย ครั้งที่ 2/2557 วันพุธที่ 19 มีนาคม 2557 

วาระที่ 3   เรื่องสืบเน่ือง 

3.1  Research progression ของ resident 

จากการประชุมคร้ังที่ผานมาประธานเสนอใหผูชวยศาสตราจารย นายแพทยสุชิน วรวิชชวงษ         

ขอคําปรึกษา ผูชวยศาสตราจารย นายแพทยพัฒนา  ศรมยรุา ประธานหลักสตูรแพทยประจําบาน และอาจารย 

นายแพทยวศิาล วรสุวรรณรักษ  ขอคําปรึกษา ผูชวยศาสตราจารย พล.อ.ต.นพ. วิชาญ  เปยวน่ิม หัวหนา

สาขาวิชานิติเวชศาสตร ไดรับคําตอบวาไมขดัของ/ เห็นดวย ในการจัด Research progression ของ resident 

ประธานสอบถามเร่ืองสถานที่จัดในสถานที่ และหรือ นอกสถานที ่ 

ที่ประชุมมีมต ิ 

1. จัด progress ปละ 2 คร้ัง คร้ังที ่1 จัดในสถานที ่ คร้ังที ่2 จัดนอกสถานที่ และในสวนของ

คาใชจายคร้ังที่ 1จัดในสถานที ่โดยให resident  เขารวมกบันักศึกษาปริญญาโท-เอก สวน

คาใชจายคร้ังที่ 2 จัดนอกสถานที่ ประธานขอรับไปปรึกษากับผูชวยศาสตราจารย ดร.พิทักษ  

สันตนิรันดร ประธานหลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและดษุฎบีัณฑติ เร่ืองหลกัเกณฑการใช

งบประมาณ (บัณฑติวิทยาลยั) และมีสวนใดที่สนับสนุน resident 

2. ผูเขารวมสัมมนา /รายงานความกาวหนาวิทยานิพนธ ไดแก นักศึกษาปริญญาโท- เอก นักศึกษาที่

นําเสนอรายงานความกาวหนาวิทยานิพนธ คอืนักศึกษาชั้นปที่ 2 เปนตนไป สวนนักศึกษาชั้นปที่ 

1 เปนผูเขารวมสมัมนา 

3.2  การสนับสนุนคาตรวจภาษาอังกฤษของ manuscript 

 ประธานเสนอรางเกณฑขอกําหนดและวิธีการ และกําหนดตวัชี้วัด 

อางถงึหลักเกณฑและอัตราการจายเงินคาตอบแทนแกผูเชีย่วชาญดานภาษาตางประเทศของคณะ

แพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบด ีพ.ศ. 2557 ดังนี ้
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1) ใหจายเงินคาตอบแทนแกผูเชีย่วชาญดานภาษาตางประเทศที่ปฏบิตัิหนาทีต่รวจแกไขภาษา

สําหรับงานวิจัย เพ่ือการสงตีพิมพวารสารทางการแพทยระดับนานาชาติ ในอัตราเร่ืองละไมเกิน 

5,000 บาท 

2) การเบิกจายคาตอบแทนตามขอ 1 ใหเบิกจายเมื่อหนวยงานมีการตรวจรับงานเรียบรอยแลว โดย

มีหลกัฐานการสงมอบชดัเจน 

3) การจายเงินคาตอบแทนตามประกาศน้ี ใหเบิกจายจากเงินโควตาของหนวยงานซึ่งจัดเก็บเปนเงิน

รายไดคณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบด ีตามขอบังคบัมหาวิทยาลยัมหิดล วาดวยการ

บริหารงบประมาณและการเงิน พ.ศ. 2551 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2556 

ที่ประชุมมีมต ิใหปรับแกไขราง โครงการทุนสนับสนุนการตรวจแกภาษา คุณสมบตัิผูขอสนับสนุน ตอง

เปนชื่อแรก / เปนผูวิจัยหลัก (Corresponding author)  

การเบิกจายผูขอสนับสนุน ตองสํารองจายคาตอบแทนไปกอน  

และสอบถามงานคลังเร่ืองเอกสารที่ใชประกอบในการทําเร่ืองเบิกเงินคาตอบแทนแกผูเชีย่วชาญดาน

ภาษาตางประเทศ อาทิ ใบเสร็จ/ใบสําคญัรับเงิน  เอกสารประกอบ เชน สําเนาบตัรประจําตัว

ประชาชน และ/ หรือ  หนังสอืเดินทาง เพ่ือนําเสนอความคบืหนาในการประชุมคร้ังตอไป 

3.3  TQA : แบบสอบถามถงึความพึงพอใจดานการวิจัย 

  ขั้นตอนการดําเนินการ วางแผนจัดทําแบบสอบถาม 3 ชดุ  

ชดุที่ 1-2  เร่ืองหัวขอทีต่องการใหฝกอบรมของผูเขารับการอบรมและหนวยงานทีส่งผูอบรม  

ชดุที่ 3    เร่ืองความพึงพอใจและไมพึงพอใจของผูเขาอบรม 

     ตัวชี้วัดไดรับแบบสอบถามพรอมคําตอบ รอยละ 70  

ชดุที่ 1 ไดรับผลคําตอบ ความตองการใหฝกอบรม  

ชดุที่ 2 ความพึงพอใจ ระดับ 4-5  (เต็ม 5 หรือมากกวารอยละ 80) 

  ประธาน รับไปดําเนินการและสงขอมูลใหคณะกรรมการพิจารณาใหความเห็น ตอไป 

3.4  การประเมินผลโครงการสนับสนุนการเสนอผลงานวิจัยในตางประเทศ จากภาควิชาฯ       

      ประธานนําเสนอ การประเมินผลงาน ดําเนินการหลงัจากโครงการดําเนินการเสร็จสิ้น 3 ป และ

จํานวนผลงานวิจัยของภาควิชาฯ เพ่ิมมากขึ้นไมนอยกวารอยละ 75 ของจํานวนทุนสนบัสนุนที่ใหไป ซึง่

โครงการดังกลาวเร่ิมเมื่อเมษายน 2554 – เมษายน 2557 และผลประเมินโครงการไมเปนไปตามวัตถุประสงค 

ไมกระตุนใหมีผลงานวิจัยมากขั้น  

ทั้งนี้ ดวย อาจารย ดร.นพ.ถกล  เจริญศิริสทุธิกุล มคีวามประสงคจะเขารวมประชุม ISPD 18th 

Internation Conference on Prenatal Diagnosis and Therapy และเสนอผลงานทางวิชาการในลักษณะ 

Poster presentation เร่ือง Evaluation of prenatal diagnosis by molecular karyotyping BACS-on-

Beads TM technique in Thailand ระหวางวันที่ 20-23 กรกฎาคม 2557 ณ เมือง Brisbane ประเทศ 

Australia 
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พิจารณา เห็นวาโครงการสนับสนุนทุนไปเสนอผลงานของภาควิชาฯ สิ้นสดุลงแลวการขอทุนสนับสนุน

ในคร้ังตอไปตองรอเสนอคณะกรรมการภาควิชาฯ พิจารณาผลโครงการการสนับสนุนการเสนอผลงานวิจัยใน

ตางประเทศทีผ่านมากอนวาจะมีการสนับสนุนทุนดงักลาวตอไปหรือไม 

วาระที่ 4   เรื่องเพ่ือพิจารณา 

 4.1  การเชิญวิทยากรมาใหความรูวิจัยแกบคุลากร/อาจารย ในภาควิชาฯ 

โดยเชญิวิทยากรดานการทํางานวิจัย มาบรรยายถายทอดความรู  บรรยายหัวขอ ขบวนการทําการวิจัย,      

การเลือก Journal, แหลงทุนวิจัย, แรงบันดาลใจในการทําวิจัย สถานที่บรรยายใชหองประชุมณัฐ 1 ชั้น 4 

ภาควิชาพยาธิวิทยา โดยอาจใชเวลาในชวงการประชุมภาควชิาฯ โดยเพ่ิมวาระเร่ืองการบรรยายพิเศษ ใชเวลา

ในการบรรยายพอสมควร เพ่ือเปนการสงเสริมและกระตุนใหมีงานวิจัยเพ่ิมขึ้น 

ประธาน ขอใหคณะกรรมการเสนอชื่อวิทยากร 

 4.2  Indicatior  เพ่ือใชวัดความกาวหนาของการวิจัยของภาควิชาฯ 

 - จํานวนผลงานวิจัย 

 - การเกิดมูลคาเพ่ิมของงานวิจัย จุดเดน/ ประโยชนจากผลงาน (การจดสิทธิบตัร) 

 - อิงตามเกณฑทีค่ณะฯ กําหนด 

วาระที่ 5   เรือ่งอื่นๆ 

   ไมมี 

 

เลิกประชุมเวลา 15.30 น. 

 

 

                  นางสาวพรรณี  กลิ่นทอง 

            ผูบันทึกและพิมพรายงานการประชุม 

 

 

           นางสาวนฤมล  จินดา 

                                                                                            ผูตรวจรายงานการประชุม 
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