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โครงการ Journal Club ประจ าปี 2565 

1. หลักการและเหตุผล 
ศูนย์วิจัยธาลัสซีเมีย สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล ได้มีการจัดกิจกรรมทางวิชาการใน

รูปแบบสโมสรวารสาร (Journal Club) มามากกว่า 20 ปี โดยเริ่มแรก ศาสตราจารย์นายแพทย์ประเวศ วะสี 
ได้จัดขึ้นเพ่ือใช้เป็นที่แลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็นด้านวิทยาศาสตร์ในแง่มุมต่างๆ ระหว่าง อาจารย์ 
นักวิจัยและนักศึกษา เพ่ือใช้พัฒนางานวิจัยให้มีคุณภาพ และก่อให้เกิดความร่วมมือในด้านต่าง ๆ โดยได้ใช้
พ้ืนที่ในโรงพยาบาลศิริราช เป็นที่ด าเนินกิจกรรมสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ในทุกวันศุกร์หรือเสาร์ ซึ่งได้ด าเนินการ
เรื่อยมาจนกระท่ังปัจจุบัน เมื่อมีสถานการณ์ Covid-19 อีกท้ังมีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจ านวนมากทีอ่ยู่ต่าง
พ้ืนที่จึงไม่สะดวกเดินทาง จึงได้ปรับรูปแบบกิจกรรมเป็นออนไลน์ ผ่านระบบ Cisco WebEx สัปดาห์ละ                             
1 ครั้ง  

กิจกรรมประกอบไปด้วยการน าเสนองานวิจัยที่น่าสนใจ ซึ่งอาจจะเป็นในรูปแบบ การทบทวน
วรรณกรรม (Review article) การน าเสนอผลงานวิจัยของตนเอง หรือ การน าเสนองานวิจัยจากวารสารที่มี
คุณภาพ ซึ่งในแต่ละสัปดาห์จะมีผู้น าเสนอ 2 คน หลังจากจบการน าเสนอในแต่ละคนจะมีการอภิปรายผล 

ส าหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นนักเทคนิคการแพทย์ หากลงชื่อและเข้าร่วมกิจกรรมในแต่ละ
สัปดาห์ เป็นเวลาตั้งแต่ร้อยละ 70 ขึ้นไป จะสามารถเก็บหน่วยคะแนนของศูนย์การศึกษาต่อเนื่องเทคนิค
การแพทย ์(CMTE) หนึ่งหน่วยคะแนนต่อหนึ่งชั่วโมง สูงสุด 3 คะแนน ต่อสัปดาห์ 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้เรื่องงานวิจัยที่เป็นปัจจุบัน 
2.2 เพ่ือให้ อาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ซึ่ง

จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาความร่วมมืองานวิจัย ก่อให้เกิดงานวิจัยที่มีคุณภาพ 

3. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ศูนย์วิจัยธาลัสซีเมีย สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล  
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4. เวลาและสถานที่  
จัดกิจกรรมทั้งหมด 2 ครั้ง ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Cisco WebEx 

ครั้งที่ 1: วันเสาร์ที่ 6, 20 และ 27 สิงหาคม 2565 

  วันเสาร์ที่ 3, 10, 17 และ 24 กันยายน 2565 

  วันเสาร์ที่ 1 และ 8 ตุลาคม 2565 

ครั้งที่ 2: วันเสาร์ที่ 15 และ 29 ตุลาคม 2565 

  วันเสาร์ที่ 5, 12, 19 และ 26 พฤศจิกายน 2565 

  วันเสาร์ที่ 3, 17 และ 24 ธันวาคม 2565 

5. ผู้เข้าร่วมโครงการ 
อาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และผู้สนใจ จากทั้งในมหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยอื่นๆ และหน่วยงาน

ต่างๆ 
 

6. จ านวนผู้เข้ารับการอบรม  
 30-40 คน 
  
7. รายช่ือผู้น าเสนอ  

ตามเอกสารแนบ ตารางที่ 1-2: รายชื่อผู้น าเสนอในกิจกรรมสโมสรวารสาร (Journal Club) 
 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ที่เป็นปัจจุบัน สามารถน าความรู้ไปพัฒนา

งานวิจัยของตนได้ และก่อให้เกิดความร่วมมือทางวิชาการ 

9. งบประมาณ 
กิจกรรมนี้ไม่เก็บค่าลงทะเบียน 
ค่าใช้จ่ายในการขึ้นทะเบียนกิจกรรมกับศูนย์การศึกษาต่อเนื่องเทคนิคการแพทย์ เพ่ือใช้ในการเก็บ

หน่วยคะแนน CMTE ครั้งละ 1000 บาท จ านวน 2 ครั้ง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2000 บาท ซึ่งค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ 
ศูนย์วิจัยธาลัสซีเมีย สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล จะเป็นผู้รับผิดชอบ 
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ตารางท่ี 1: รายช่ือผู้น าเสนอในกิจกรรมสโมสรวารสาร (Journal Club) โครงการ Journal Club 
ประจ าปี 2565 ครั้งที่ 1 วันเสาร์ เวลา 09.00 – 12.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ CISCO WebEx 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 
รายช่ือผู้น าเสนอ 

คนที่ 1 คนที่ 2 
6 สิงหาคม 2565 ดร.วศินี  รังสฤษฏ์โยธิน นายกฤตนัย  ตรีสกุลวัฒนา 
13 สิงหาคม 2565 งด (หยุดยาวช่วงวันแม่) 
20 สิงหาคม 2565 ผศ. ดร.พัชริยา  พรรณศิลป์ นางสาวญาณิศา วาสนาทิพย์ 
27 สิงหาคม 2565 ผศ.ดร.ขนิษฐา  ศรีนวล ดร.คณิตา น่วมศรี 
3 กันยายน 2565 ดร.อรพรรณ  ศรีพิชัย นายวรกวี ชุมวรฐาย ี
10 กันยายน 2565 ดร.ศิริพร  จิตแก้ว นางสาวรัตนภรณ์ ปราณีตพลกรัง 
17 กันยายน 2565 รศ.ดร. นพวรรณ ภู่มาลา มอราเลส นายณัฐนันท์ ผลงาม 
24 กันยายน 2565 ศ.เกียรติคุณ น.พ.สุทัศน์  ฟู่เจริญ นางสาวสุกัญญา ชุ่มชื่น 
1 ตุลาคม 2565 ผศ.ดร.อลิสา  ทับสุวรรณ นางสาวสุวธิดา ชุมภูชนะภัย 
8 ตุลาคม 2565 ดร.นที  เจียรวิริยะไพศาล นางสาวชญาดา เที่ยงถาวร 
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ตารางท่ี 2: รายช่ือผู้น าเสนอในกิจกรรมสโมสรวารสาร (Journal Club) โครงการ Journal Club 
ประจ าปี 2565 ครั้งที่ 2 วันเสาร์ เวลา 09.00 – 12.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ CISCO WebEx 

 

วันที่ 
รายช่ือผู้น าเสนอ 

คนที่ 1 คนที่ 2 
15 ตุลาคม 2565 ผศ. ดร.นพ. พรรษกร ตันรัตนะ ดร.สพญ.เบญจภรณ์  เกียรติภักด ี
22 ตุลาคม 2565 งด (หยุดยาวช่วงวันปิยมหาราช) 
29 ตุลาคม 2565 รศ.ดร. ม.ล. เสาวรส  สวัสดิวฒัน์ นายกานต์เมธา  จันทาป 
5 พฤศจิกายน 2565 ดร.ทองเพ่ิม  มั่นคงดี นางสาวชัญญานัฐ  สุขุมะ 
12 พฤศจิกายน 2565 รศ. ดร. พรทิพย์  ชัยชมภู ดร.น.สพ.อนุชิต  สิทธิไชยา 
19 พฤศจิกายน 2565 รศ.ดร.ประพิณ  วิไลรัตน์ นางสาวกัลยา  เขื่อนแก้ว 
26 พฤศจิกายน 2565 ผศ. ดร. เกษม  กุลแก้ว รศ.ดร. ปฐมพล  วงศ์ตระกูลเกตุ 
3 ธันวาคม 2565 ดร. พญ. ธิติปฏิมา  สกุลเทอดเกียรติ ผศ.ดร.นพ. เฉลิมชัย  มิตรพันธ์ 
10 ธันวาคม 2565 งด (หยุดยาวช่วงวันรัฐธรรมนญู) 
17 ธันวาคม 2565 ผศ.ดร.ณัฐพล ถนัดช่างแสง  นางสาวภารดี  อัญชลีวิลาวัลย์ 
24 ธันวาคม 2565 ดร.วศินี เขียนสอาด นางสาวพัศนันท์  สิงห์พันธ์ 
31 ธันวาคม 2565 งด (หยุดยาวช่วงวันปีใหม่) 



 

 

 


