
สรุปประเด็นการประชุมคณะกรรมการอ านวยการและคณะกรรมการวิชาการ 
ในการจัดประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งท่ี ๒๗ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑ 

วันพฤหัสบดีที ่๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑  เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุม ๑๑๐ อาคาร ๑๔ ชั้น ๑  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

ระเบียบวาระ หัวข้อ / ประเด็น ข้อสรุป /ข้อสั่งการ / มอบหมาย จากที่ประชุม 
๑: เรื่อง
ประธานแจ้ง
เพื่อทราบ 

 

- ก ำหนดกำรจัดประชุมวิชำกำร
วิทยำศำสตร์กำรแพทย์ครั้งที่ ๒๗ คือ วันที่ 
๑๘ - ๒๐ มีนำคม ๒๕๖๒ ณ อิมแพค ฟอรั่ม 
เมืองทองธำนี 
- กองแผนงำนและวิชำกำรไดด้ ำเนินกำรส่ง
หนังสือที่เก่ียวข้อง ดังนี้  

๑) ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรและ
คณะกรรมกำรวิชำกำรในกำรจัดประชุม
วิชำกำรวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ ครั้งที่ ๒๗  

  ๒) หนังสือขอพระรำชทำนกรำบทูลเชิญ
สมเด็จพระเจ้ำลูกเธอ เจ้ำฟ้ำจุฬำภรณ์วลัย
ลักษณ์ ฯ เสด็จไปทรงเปิดกำรประชุมวิชำกำร
ครั้งที่ ๒๗  
  ๓) First Announcement แจ้งหน่วยงำน
ภำยนอก 

ทีป่ระชุมรับทรำบ 

๒ : รับรอง
รายงานการ
ประชุม 

ไม่มี เนื่องจำกเป็นกำรประชุมครั้งแรก -  

๓ : เรื่องเพื่อ
พิจารณา 

๓.๑ Theme งำนประชุมวิชำกำร
วิทยำศำสตร์กำรแพทย์ ครั้งที่ ๒๗ 
 
 
๓.๒ ก ำหนดสำขำห้องย่อยและจัดส่งรำยชื่อ
คณะอนุกรรมกำรวิชำกำร  
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

เชิญชวนคณะกรรมกำรฯ เสนอชื่อ Theme งำน โดย
ขอให้ส่งที่อีเมล ผทว.กนกพร 
kanokporn.a@dmsc.mail.go.th ภำยในวันที่ ๒๕  
พ.ย. ๒๕๖๑ 
สำขำห้องย่อยให้ใช้รูปแบบปีที่แล้ว คือ 
ห้อง สำขำที่ ๑ ด้ำนโรค 
ผู้รับผิดชอบ : นำงสำวบุษรำวรรณ ศรีวรรธนะ,นำงสำว
มำลินี จิตตกำนต์พิชย์ 
ห้อง สำขำที่ ๒ ด้ำนกำรคุ้มครองผู้บริโภค 
ผู้รับผิดชอบ : นำงวิชชุดำ  จรยิะพันธุ์  
นำงสำวสุภำณ ี ดวงธีรปรีชำ, นำงสำวสุภำพร ภูมิอมร 
ห้อง สำขำที่ ๓ ด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำเครือข่ำย
ห้องปฏิบัติกำรและวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ชุมชน 
ผู้รับผิดชอบ : มอบผอ.ศวก.พิจำรณำเสนอชื่อ 
ห้องท่ี ๔ Medical Sciences Symposium (บรรยำย
เป็นภำษำอังกฤษ) 
ผู้รับผิดชอบ : นำยสุธน วงษ์ชีรี, นำยอภิวัฏ ธวัชสิน 

mailto:kanokporn.a@dmsc.mail.go.th


ระเบียบวาระ หัวข้อ / ประเด็น ข้อสรุป /ข้อสั่งการ / มอบหมาย จากที่ประชุม 
๓.๓ ก ำหนดหัวข้อกำรบรรยำยห้องใหญ่และ
ห้องย่อย 
 
 
 
 
๓.๔ จัดส่งรำยชื่อคณะท ำงำน ดังนี้ 
 ๑) คณะท ำงำนพิธีกำร ต้อนรับ 
ประชำสัมพันธ์ และยำนพำหนะ (สล) 
 ๒)  คณะลงทะเบียน (ผน) 
 ๓)  คณะโสตทัศนูปกรณ์ (ศทส) 
 ๔)  คณะ DMSc Award 
๓.๕ (ร่ำง) แผนด ำเนินกำรพิจำรณำบทคัดย่อ 

- รำยละเอียดก ำหนดกำรตำมไฟล์แนบ 
- เสนอให้ม ีkeynote speech ที่ไม่ใช่เชิงวิชำกำรมำก
นักเพ่ือดึงดูดควำมสนใจ 
- เสนอให้มีกำรบรรยำย DMSC Award ในวันเดียวกัน
กับวันทีม่ีกำรรับรำงวัล เพ่ือให้สะดวกต่อผู้ที่ไดร้ับรำงวัล 
ขอให้หน่วยงำนที่รับผิดชอบในแต่ละคณะฯ ด ำเนินกำร 
จัดส่งรำยชื่อ ให้กองแผนงำนและวิชำกำร ทำงอีเมล 
Thidarat.n@dmsc.mail ภำยในวันที่ ๒๕ พย. ๒๕๖๑ 
 
 
 
 
-ด ำเนินกำรรับบทคัดย่อ online ๑-๓๑ ธ.ค. ๒๕๖๑ 
-คณะกรรมกำรพิจำรณำผลงำน ๑-๓๑ ม.ค.๒๕๖๒ 
-กรณีมีแก้ไขส่งคืนเจ้ำของผลงำนเพ่ือปรับปรุงแก้ไข ๑-
๑๕ ม.ค.๒๕๖๒ 
-ประกำศล ำดับรำยชื่อผู้น ำเสนอผลงำนทำงเว็บไซต์ 
http://register.dmsc.moph.go.th/62  ๑๖ กุมภำพันธ์ 
๒๕๖๒ 
-เสนอให้มีกำรรับสมัครข้ำรำชกำร HIPPS แก้ไข
บทคัดย่อภำษำอังกฤษของผู้น ำเสนอผลงำน 
-รำยละเอียดรูปแบบบทคัดย่อ ตำมไฟล์ที่แนบ 

๔ : เรื่องแจ้ง
เพื่อทราบ 
 

แนวทำงกำรลงทะเบียนของบุคลำกรภำยใน
กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 

-ผู้สมัครน ำเสนอผลงำนวิชำกำร สำมำรถลงทะเบียน 
online ตั้งแต่วันที่ ๑-๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๑ 
-ผู้เข้ำร่วมประชุมที่ไม่ได้น ำเสนอผลงำนวิชำกำร 
ลงทะเบียนออนไลน์ได้ตั้งแต่วันที่ ๑-๓๑ มกรำคม 
๒๕๖๒ โดยให้ผ่ำนควำมเห็นชอบจำกผู้อ ำนวยกำร และ
ให้แต่ละหน่วยรวบรวมรำยชื่อจัดส่งกองแผนงำนและ
วิชำกำรอีกทำงหนึ่งเพ่ือตรวจสอบ ทั้งนี้ในปีนี้ สำมำรถ
ลงทะเบียนตำมจ ำนวนที่ก ำหนดของแต่ละหน่วยงำน 
-ผู้มีรำยชื่อเป็นกรรมกำรในทุกคณะ ไม่ต้องลงทะเบียน 
online กองแผนฯ จะด ำเนินกำรลงทะเบียนให้ 

๕ : เรื่องอ่ืนๆ TOR เสนอให้มีกำรจัดบูธแสดงป้ำย/รูปถ่ำยแสดงผลงำนของผู้
ที่ได้รับรำงวัล DMSC Award 

        

ศรันญำ มำนะรุ่งเรืองสิน  สรุป 
สมถวิล สำยนภำ  ตรวจ 

http://register.dmsc.moph.go.th/62

