
 

                  
 
 
 

         21    มิถุนายน    2559 
 

เรื่อง ขออนุมัติและขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ประชุมวิชาการรังสีเทคนิคประจําปี 2559 
 

เรียน อธิบดี/อธิการบดี/คณบดี/นายแพทย์สาธารณสุข/ผู้อํานวยการโรงพยาบาล 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  1.  โครงการประชุมวิชาการรังสีเทคนิค   จํานวน  1    ฉบับ 
   2.  กําหนดการประชุมวิชาการ   จํานวน  1 ฉบับ 
   3.  แบบตอบรับลงทะเบียน   จํานวน  1 ฉบับ 
 

   ด้วยสมาคมศิษย์เก่ารังสีเทคนิครามาธิบดี  ร่วมกับ  ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี  กําหนดจัดประชุมวิชาการรังสีเทคนิค  ครั้งที ่ 29  เพ่ือเผยแพร่ความรู้  ฟ้ืนฟูวิชาการ 
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีด้านรังสีการแพทย์  แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างวิชาชีพ  และประโยชน์ใน
การดูแลรักษาผู้ป่วยให้มีประสิทธิภาพสูงสุด  กระตุ้นให้เกิดการพัฒนา ค้นคว้า และวิจัย สามารถนําความรู้ไป
พัฒนาองค์กรได้อย่างมปีระสิทธิภาพ ให้กับนักรังสีการแพทย์ เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ ทั้งภาครัฐและเอกชน 
ตลอดจนผู้สนใจทางรังสีวิทยาทุกท่าน  ระหว่างวันที่   29 – 31  สิงหาคม  2559   ณ  ลองบีชการ์เด้นโฮเต็ล
แอนด์สปา พัทยา จังหวัดชลบุรี  
 

  ในการน้ี สมาคมศิษย์เก่ารังสีเทคนิครามาธิบดี ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ประชุมวิชาการ
รังสีเทคนิคประจําปี 2559   และอนุมติัให้บุคลากรเข้าร่วมประชุมได้  โดยไม่ถอืเป็นวันลาและสามารถเบิก
ค่าใช้จ่ายในการประชุมวิชาการได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง พ.ศ. 2549   
 

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และพิจารณาอนุมัติด้วย จะเป็นพระคุณ  
 

                ขอแสดงความนับถือ 
 

                       
 

                (นายสมชาติ   มาศรี) 
                             นายกสมาคมศิษย์เก่ารังสีเทคนิครามาธิบดี 
 
 

ผู้ประสานงาน 
วันเพ็ญ อู่รัชตมาศ โทรศัพท์  08 1793 0912 
เอกชัย แซ่ต๊ัน   โทรศัพท ์ 09 8424 6395  ID Line  : 0866005631   
โทรสาร.  0 2201 1297 
 
 

ที่ ส.ศ.ร. 8/2559 สมาคมศิษย์เก่ารังสีเทคนิครามาธิบดี
270  ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท 
เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ   10400



 
 
 

โครงการประชุมวิชาการรังสีเทคนิค  ครั้งที่ 29  ประจําปี 2559 
 

1.  หลักการและเหตุผล    
 

 ในปัจจุบันวิทยาการและเทคโนโลยีทางด้านรังสีการแพทย์ได้ก้าวหน้าไปอย่างมาก  ทั้งด้านเครื่องมือและ
เทคนิคการตรวจ ทําให้ผูม้ารับบริการได้รับการบําบัดรักษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ แม่นยํา และรวดเร็วมาก
ขึ้นกว่าเดิม อีกทั้งยังสามารถลดความเสี่ยงจากการตรวจรักษาได้มากขึ้นด้วย ซึ่งบุคลากรทางด้านรังสีจําเป็นต้อง
เรียนรู้ ติดตามให้ทันต่อเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป การนําความรู้และประสบการณ์ใหม ่ ๆ  มาถ่ายทอดให้
บุคลากรในองค์กรจึงเป็นเรื่องจําเป็นอย่างย่ิง   
  สมาคมศิษย์เก่ารังสีเทคนิครามาธิบดี ร่วมกับ ภาควิชารังสีวิทยาคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล จัดให้มกีารประชุมวิชาการรังสีเทคนิค ครั้งที ่ 29 ขึ้น เพ่ือเผยแพร่ความรู้ ฟ้ืนฟูวิชาการ 
ความก้าวหน้าทางด้านรังสีเทคนิค แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ร่วมกัน และเป็นประโยชน์แก่หน่วยงาน 
ตลอดจนผู้มารับบริการทั่วไป   
 

2.  วัตถุประสงค์ 
     2.1   เพ่ือเผยแพร่ ฟ้ืนฟูวิชาการ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีด้านรังสีการแพทย์ให้กับบุคลากร                          
     2.2  เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างบุคลากรทางรังสีการแพทย์ 
     2.3  เพ่ือกระตุ้นให้เกิดการพัฒนา ค้นคว้า และวิจัย   
     2.4  เพ่ือให้บุคลากรนําความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

3.  หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
  สมาคมศิษย์เก่ารังสีเทคนิครามาธิบดี ร่วมกับภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร ์
     โรงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวิทยาลัยมหดิล 
 

4.  ผู้เข้าร่วมประชุม 
  บุคลากรทางด้านรังสีการแพทย์และผู้เก่ียวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชน จํานวน  300  คน 
 

5.  ระยะเวลาจัดการประชุม 
  ระหว่างวันที่  29 – 31  สิงหาคม   2559 
 

6.  สถานที่จัดประชุม 
  ลองบีชการ์เด้นโฮเต็ลแอนด์สปา  พัทยา  จังหวัดชลบุรี 
 

7.  รูปแบบการประชุม 
  การบรรยาย อภิปราย  เสนอผลงาน  และเสวนาระหว่างผู้เข้าร่วมประชุม 
 

8.  ค่าลงทะเบียน 
  ภายในวันที่  15  สิงหาคม  2559       ราคา  3,900  บาท 
 หลังวันที่     15  สิงหาคม  2559       ราคา  4,200  บาท 
 

9.  ค่าใช้จ่ายของผู้เข้าร่วมประชุม 
  ค่าลงทะเบียน/ ค่าที่พัก/ ค่าเบ้ียเลี้ยงและคา่เดินทาง 

     *เบิกได้จากต้นสังกัด ตามระเบียบกระทรวงการคลงั พ.ศ. 2549* 
 



 
 

       - 2 - 
 
10.  หัวข้อการประชุม  วิทยากรจากโรงพยาบาลช้ันนําภายในประเทศ และวิทยากรรับเชิญ 
       -  พิธีเปิด และบรรยายพิเศษ  โดย  รศ. พญ. ศริินธรา สิงหรา ณ อยุธยา รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 
  คณะแพทยศาสตร์  โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 
       -  ป้องกันการล้มละลายจากการเจ็บป่วย  โดย นายแพทย์รัฐพล  เตรียมวิชานนท์ 
       - การฝึกวิเคราะห์ข้อมูลทางรังสีวินิจฉัย  โดย รศ.ดร.เพชรากร หาญพานิชย์  
       -  Mammogram  Updated  โดย อาจารย์แพทย์หญิงวรนุช  ต้ังเจริญเสถียร 
       -  Patient dose monitoring in diagnostic  radiology   และ 
       -  Current  status of radiographer  and radiological  technologist  education  trainning 
   and profession practice in Asia  โดย  ผศ.ดร. นภาพงษ์  พงษ์นภางค์           
       -  จากอาชีพรังสีสู่อิสรภาพแห่งตัวตน  โดย ดร.สารทิศ สกุลคู  
       -  MRI In Srinagarind Hospital  โดย คุณวุฒิศักด์ิ  บุญผ่องเสถยีร 
       -  การบริหารเงินให้เป็นสําหรับรังสีเทคนิค  (เกษียณอย่างมั่นคง)  โดย คุณอิทธิชัย  ชุ่มจันทร ์  
       -  จาก Analog สู่ Digital รพช. ถึง ร.ร.แพทย์ในมติิของช่องว่างและการเติบโต  
  โดย  นายอํานาจ  ยอดนิล Ph.D. และ นายศราวุฒิ อัษฎมงคล  บริษทั ไฟน์เมด จํากัด 
       - Dymamic DR. Fluoroscopy  บริษัท อีคอนเทค ซัพพลาย จํากัด   
       -  CT right dose และ CT Contrast Medium   โดย คุณวีณา สวัสดิสวนีย์ บริษัท ซีเมนส ์จํากัด 
       -  นําเสนอผลงานทางวิชาการ 
 

11.  การประเมินผล  
         ประเมินจากแบบสอบถามของผู้เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 

12.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
       12.1  ผู้เข้าประชุมสามารถนําความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงานของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
       12.2  ผู้เข้าประชุมสามารถนําความรู้ที่ได้ไปถ่ายทอดให้บุคลากรทางการแพทย์หรือผู้ร่วมงานได้เป็นอย่างดี 
 

13.  การรับสมัครเข้าร่วมประชุม 
       13.1 กรอกเอกสารแบบฟอร์มลงทะเบียน ส่งที่สมาคมศิษย์เก่ารังสีเทคนิครามาธิบดี ภาควิชารังสีวิทยา  
               คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี  270 ถนนพระรามหก  แขวงทุ่งพญาไท  เขตราชเทวี  
       กรุงเทพฯ 10400  หรือ E-mail :  1pen12@windowslive.com  โทรสาร 0 2201 1297 
       13.2 โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพานิชย์ สาขารามาธิบดี เลขบัญชี 026–434703-2    
        ในนามคุณวันเพ็ญ  อู่รัชตมาศ  เพ่ือประชุมวิชาการรังสีเทคนิค (ภายในวันที่ 15  สิงหาคม  2559) 
 
 
 
 

**********  กรุณาส่งสําเนาเอกสารการโอนเงินให้เป็นหลักฐานด้วย ********* 
*****  ทางสมาคมฯ จะประกาศรายช่ือผู้เข้าประชุมทางเวบไซด์ ภายในวันที่  20  สิงหาคม  2559 

และขอสงวนสทิธ์ิในการรับผู้เข้าประชุมจํานวนจํากัดและจะปิดรับทันทีเมื่อที่น่ังเต็ม ***** 



 

แบบฟอร์มลงทะเบียน  (Registration form) 
ประชุมวิชาการรังสีเทคนิค ประจําป ี2559 ครั้งท่ี 29 

ระหว่างวันท่ี 29 – 31 สิงหาคม 2559 
ณ  ลองบีชการ์เด้นโฮเต็ลแอนด์สปา  พัทยา  จังหวัดชลบุรี 

ท่านสามารถลงทะเบียนตามแบบฟอร์มนี้ หรือทางอินเตอร์เนตได้ที่   http://www.rtrama.net 

1. ข้อมูลส่วนบุคคล  ( โปรดเขยีนตวับรรจงเพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ) 
ชื่อ – นามสกุล ................................................................................................................................................................  
สถานที่ทํางาน .................................................................................................................................................................
ต้ังอยู่เลขที่ ........................ หมู่ ................. ถนน ...............................................  ตําบล ...............................................  
อําเภอ .....................................................  จังหวัด ...................................................  รหัสไปรษณีย์ ............................. 
โทรศัพท์ /มือถือ ............................................................................ โทรสาร ..................................................................       
E-mail  ........................................................................................................................................................................... 

2. การชําระเงินค่าลงทะเบียน 
   ชําระค่าลงทะเบียน    ภายในวันที่  15  สิงหาคม  2559                             เป็นเงิน  3,900 บาท 
   ชําระค่าลงทะเบียน    หน้างาน หรือ หลังวันที่   15  สิงหาคม  2559             เป็นเงิน  4,200 บาท 

  โอนผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ ในนาม  “คณุวันเพ็ญ  อู่รัชตมาศ”   เพ่ือประชุมวิชาการรังสีเทคนิค   ” 
      บัญชีออมทรัพย์   เลขที ่026 – 4 – 34703 – 2   สาขารามาธิบดี 
กรุณาส่งสําเนาเอกสารการลงทะเบียนฉบับน้ี พร้อมเอกสารการโอนเงินมาที่ “สมาคมศิษย์เก่ารังสีเทคนิครามาธิบดี”   
E-mail :   1pen12@windowslive.com  
** การลงทะเบียนจะเสร็จสมบูรณ์เม่ือชําระเงินแล้วเท่านั้น  โปรดกรุณานําหลักฐานการโอนเงินมาแสดงในวันประชุม ** 
กรณีออกใบเสร็จในนามนิติบุคคล หรือ ในนามบริษัท  โดยใบเสร็จค่าลงทะเบียนประชุมวิชาการ ออกในนาม
   (เหมือน ข้อ 1)        บริษัท  ช่ือ  ............................................................................................................... 
   เลขที่ ....................หมู่.................... ถนน....................................... ตําบล ........................................................ 
       อําเภอ .................................................... จังหวัด .............................................. รหัสไปรษณีย์......................... 

3. การจองห้องพัก  : ให้จองโดยตรงกับทางโรงแรม ลองบีชการ์เด้นโฮเต็ลแอนด์สปา  พัทยา  จังหวัดชลบุรี 
    โทรศัพท์. 0 - 3841 - 4616 - 26      โทรสาร. 0 - 3842 - 4068 - 9 
  ห้องพักเด่ียว  ราคา 1,700.- บาท/คืน            เตียงเสริม ราคา 1,000.- บาท/คืน (รวมอาหารเช้า) 
  ห้องพักคู่      ราคา 1,700.- บาท/คืน  พักคู่กับ ............................................................................................ 
      วันที่เข้าพัก (Check in) ………………………………………. วันที่ออก (Check in) ………………………………………. 
  หาที่พักเอง 
ท่านไม่ต้องชาํระเงนิคา่ทีพ่ักล่วงหนา้ โดยให้ชําระเงินทัง้หมด ณ เคาน์เตอรใ์นวันทีเ่ข้าพักโรงแรม 
เนื่องจากห้องพักมีจํานวนจํากัด สมาคมฯ ขอสงวนสิทธิเ์ฉพาะผูท้ี่จองที่พักล่วงหน้าเท่านัน้          
4. สถานภาพของการเขา้ร่วมประชุม 
    ผู้เข้าร่วมประชุม               ผู้นําเสนอผลงาน             โปสเตอร์
***  สมาคมฯขอสงวนสิทธ์ิในการรับผู้เข้าร่วมประชุมจํานวนจํากัดและจะปิดรับสมัครทันทีเม่ือท่ีนั่งเต็ม  ***                           
 และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์ิเข้าประชุมวิชาการทางเวปไซด์เท่านั้น ( http://rtrama.net ) ภายในวันท่ี  20  สิงหาคม  2559 



 

 


