
                  
 
 
 

                    พฤษภาคม    2560 
 

เรื่อง ขออนุมัติและขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ประชุมวิชาการรังสีเทคนิคประจ าปี 2560 
 

เรียน อธิบดี/อธิการบดี/คณบดี/นายแพทย์สาธารณสุข/ผู้อ านวยการโรงพยาบาล 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  1.  โครงการประชุมวิชาการรังสีเทคนิค   จ านวน  1    ฉบับ 
   2.  ก าหนดการประชุมวิชาการ   จ านวน  1 ฉบับ 
   3.  แบบตอบรับลงทะเบียน   จ านวน  1 ฉบับ 
 

   ด้วยสมาคมศิษย์เก่ารังสีเทคนิครามาธิบดี  ร่วมกับ  ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี  ก าหนดจัดประชุมวิชาการรังสีเทคนิค  ค รั้งที่ 30  เพ่ือเผยแพร่ความรู้  ฟื้นฟูวิชาการ 
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีด้านรังสีการแพทย์  แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างวิชาชีพ  และประโยชน์ใน
การดูแลรักษาผู้ป่วยให้มีประสิทธิภาพสูงสุด  กระตุ้นให้เกิดการพัฒนา ค้นคว้า และวิจัย สามารถน าความรู้ไป
พัฒนาองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้กับนักรังสีการแพทย์ เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ ทั้งภาครัฐและเอกชน 
ตลอดจนผู้สนใจทางรังสีวิทยาทุกท่าน  ระหว่างวันที่ 15 – 17  สิงหาคม  2560  ณ  ห้องประชุมราชเทวีแกรนด์  
โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ 
 

  ในการนี้ สมาคมศิษย์เก่ารังสีเทคนิครามาธิบดี ขอค วามร่วมมือประชาสัมพันธ์ประชุมวิชาการ
รังสีเทคนิคประจ าปี 2560 และอนุมัติให้บุคลากรเข้าร่วมประชุมได้  โดยไม่ถือเป็นวันลาและสามารถเบิก
ค่าใช้จ่ายในการประชุมวิชาการได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง พ .ศ. 2549   
 

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และพิจารณาอนุมัติด้วย จะเป็นพระคุณ  
 

                ขอแสดงความนับถือ 
 

                       
 

                (นายสมชาติ   มาศรี) 
                             นายกสมาคมศิษย์เก่ารังสีเทคนิครามาธิบดี 
 
 

ผู้ประสานงาน 
วันเพ็ญ อู่รัชตมาศ โทรศัพท์  08 1793 0912 
เอกชัย แซ่ตั๊น   โทรศัพท์  09 8424 6395  ID Line  : 0984246395   
โทรสาร.  0 2201 1297 
 
 
 
 

ที ่ส.ศ.ร. 7/2560 สมาคมศิษย์เก่ารังสีเทคนิครามาธิบดี 
270  ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท 
เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ   10400 
 



 

โครงการประชุมวิชาการรังสีเทคนิค  ครั้งที่ 30  ประจ าปี 2560 
 

1.  หลักการและเหตุผล    
 

 ในปัจจุบันวิทยาการและเทคโนโลยีทางด้านรังสีการแพทย์ได้ก้าวหน้าไปอย่างมาก  ทั้งด้านเครื่องมือและ
เทคนิคการตรวจ ท าให้ผู้มารับบริการได้รับการบ าบัดรักษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ แม่นย า และรวดเร็วมาก
ขึ้นกว่าเดิม อีกท้ังยังสามารถลดความเสี่ยงจากการตรวจรักษาได้มากขึ้นด้วย ซึ่งบุคลากรทางด้านรังสีจ าเป็นต้อง
เรียนรู้ ติดตามให้ทันต่อเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป การน าความรู้และประส บการณ์ใหม่ ๆ   มาถ่ายทอดให้
บุคลากรในองค์กรจึงเป็นเรื่องจ าเป็นอย่างยิ่ง   
  สมาคมศิษย์เก่ารังสีเทคนิครามาธิบดี ร่วมกับ ภาควิชารังสีวิทยาคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล จัดให้มีการประชุมวิชาการรังสีเทคนิค ครั้งที่ 30 ขึ้น เพ่ือเผยแพร่ความรู้ ฟ้ืนฟูวิชาการ 
ความก้าวหน้าทางด้านรังสีเทคนิค แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ร่วมกัน และเป็นประโยชน์แก่หน่วยงาน 
ตลอดจนผู้มารับบริการทั่วไป   
 

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

3.  หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
  สมาคมศิษย์เก่ารังสีเทคนิครามาธิบดี ร่วมกับภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ 
     โรงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

4.  ผู้เข้าร่วมประชุม 
  บุคลากรทางด้านรังสีการแพทย์และผู้เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชน จ านวน  300  คน 
 

5.  ระยะเวลาจัดการประชุม 
  ระหว่างวันที่  15 – 17  สิงหาคม   2560 
 

6.  สถานที่จัดประชุม 
  ณ ห้องประชุมราชเทวีแกรนด์  โรงแรมเอเชีย  กรุงเทพฯ 
 

7.  รูปแบบการประชุม 
  การบรรยาย อภิปราย  เสนอผลงาน  และเสวนาระหว่างผู้เข้าร่วมประชุม 
 

8.  ค่าลงทะเบียน 
  ภายในวันที่  1  สิงหาคม  2560       ราคา  3,900  บาท 
 หลังวันที่     1  สิงหาคม  2560       ราคา  4,200  บาท 
 

9.  ค่าใช้จ่ายของผู้เข้าร่วมประชุม 
  ค่าลงทะเบียน/ ค่าท่ีพัก/ ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าเดินทาง 

     *เบิกได้จากต้นสังกัด ตามระเบียบกระทรวงการคลัง พ.ศ. 2549* 
 
       - 2 - 



 

10.  หัวข้อการประชุม  วิทยากรจากโรงพยาบาลชั้นน าภายในประเทศ และวิทยากรรับเชิญ 
       - พิธีเปิด และปาฐกถาพิเศษ โดย รศ.ชัชวาลย์ อภัยพลชาญ อดีตผู้อ านวยการโรงเรียนรังสีเทคนิครามาธิบดี  
       - รังสีวิทยา 4.0  โดย ศ.พญ.ศิรินธรา สิงหรา ณ อยุธยา  รองคณบดี ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์  
         คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี 
       - แนวคิดการค านวณปริมาณรังสีส าหรับการตรวจวินิจฉัย  โดย รศ.ดร.เพชรากร หาญพานิชย์  
         คณะแพทยศาตร์  รพ.ศรีนครินทร์  
       - กฎหมายสาธารณสุขไทย (รังสีเทคนิค) อ.ปรเมศวร์  อินทรชุมชนุม รองอธิบดีอัยการส านักงานชี้ขาดคดี 
       -  Stoke Fast track  อ.พญ.ธันวา สุดแสง Neuro Imaging ภาควิชารังสีวิทยา  
  คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี 
       -  Radiology  in Pediatric  อ.พญ.นิชนันท์ เรืองวัฒนไพศาล   คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี 
       -  Advanced CT &  MRI  In Neuro  Imaging  อ.นพ.ธีรพล  ปัญญาปิง     
  คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี 
       -  Musculoskeletion US Application อ.นพ.ธรรมนูญ เรืองชัยจตุพร คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี 
       - Dynamic DR บริษัท Econtech จ ากัด 
       -  ประสบการณ์การรับรองมาตรฐาน JCI กับงานรังสีวิทยาและภาพวินิจฉัยทางแพทย์ อ.อัทธิศักดิ์  ประกิจ 
       -  Product&Technology Update Mammography DR, BMD  (GE Healthcare) 
  บ.หลุยส์ ดี.เลียวโนเวนส์ จ ากัด  
       - ศึกษาดูงานโรงพยาบาลรามาธิบดี ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ ศูนย์การแพทย์สิริกิตติ์ 
          ศูนย์วินิฉัยรังสีก้าวหน้า (AIMC), หน่วยงานรังสีฉุกเฉิน (ER)   
 

11.  การประเมินผล  
         ประเมินจากแบบสอบถามของผู้เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 

12.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
       12.1  ผู้เข้าประชุมสามารถน าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงานของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
       12.2  ผู้เข้าประชุมสามารถน าความรู้ที่ได้ไปถ่ายทอดให้บุคลากรทางการแพทย์หรือผู้ร่วมงานได้เป็นอย่างดี 
 

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 026–462093-5    
        ในนามสมาคมศิษย์เก่ารังสีเทคนิครามาธิบดี  (ภายในวันที่ 20  กรกฎาคม  2560) 
 

   **********  กรุณาส่งส าเนาเอกสารการโอนเงินให้เป็นหลักฐานด้วย *********      
*****  ทางสมาคมฯ จะประกาศรายชื่อผู้เข้าประชุมทางเวบไซด์ ภายในวันที่  1  สิงหาคม  2560 

และขอสงวนสิทธิ์ในการรับผู้เข้าประชุมจ านวนจ ากัดและจะปิดรับทันทีเมื่อที่นั่งเต็ม ***** 
 
 

 
 



 

 

 
แบบฟอร์มลงทะเบียน  (Registration form) 

ประชุมวิชาการรังสีเทคนิค ประจ าปี 2560 ครั้งที่ 30 
ระหว่างวันที่ 15 – 17  สิงหาคม 2560 

ณ ห้องประชุมราชเทวีแกรนด์  โรงแรมเอเชีย  กรุงเทพฯ    
ท่านสามารถลงทะเบียนตามแบบฟอร์มนี้ หรือทางอินเตอร์เนตได้ที่   http://www.rtrama.net 

1. ข้อมูลส่วนบุคคล  ( โปรดเขียนตัวบรรจงเพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ) 
ชื่อ – นามสกุล ................................................................................................................................................................  
สถานที่ท างาน .................................................................................................................................................................
ตั้งอยู่เลขท่ี ........................ หมู ่................. ถนน ...............................................  ต าบล ...............................................  
อ าเภอ .....................................................  จังหวัด ...................................................  รหัสไปรษณีย ์............................. 
โทรศัพท์ /มือถือ ............................................................................ โทรสาร ..................................................................                                           
E-mail  ........................................................................................................................................................................... 
2. การช าระเงินค่าลงทะเบียน 
�   ช าระค่าลงทะเบียน    ภายในวันที่  20  กรกฎาคม  2560                         เป็นเงิน  3,900 บาท 
�   ช าระค่าลงทะเบียน    หน้างาน หรือ หลังวันที่   20  กรกฎาคม  2560          เป็นเงิน  4,200 บาท 
�  โอนผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ ในนาม  “สมาคมศิษย์เก่ารังสีเทคนิครามาธิบดี”  
      บญัชีออมทรัพย์   เลขท่ี 026 – 462093– 5   สาขารามาธิบดี 
กรุณาส่งส าเนาเอกสารการลงทะเบียนฉบับนี้ พร้อมเอกสารการโอนเงินมาที่ “สมาคมศิษย์เก่ารังสีเทคนิครามาธิบดี”   
E-mail :   1pen12@windowslive.com  
** การลงทะเบียนจะเสร็จสมบูรณ์เมื่อช าระเงินแล้วเท่านั้น  โปรดกรุณาน าหลักฐานการโอนเงินมาแสดงในวันประชุม ** 
กรณีออกใบเสร็จในนามนิติบุคคล หรือ ในนามบริษัท  โดยใบเสร็จค่าลงทะเบียนประชุมวิชาการ ออกในนาม 
�   (เหมือน ข้อ 1)      �  บริษัท  ชื่อ  ............................................................................................................... 
�   เลขที่ ....................หมู่.................... ถนน....................................... ต าบล ........................................................ 
       อ าเภอ .................................................... จังหวัด .............................................. รหัสไปรษณีย.์........................ 
3. การจองห้องพัก  : ให้จองโดยตรงกับทางโรงแรมเอเชีย  กรุงเทพฯ  
    โทรศัพท์ 0-2217-0808  ต่อ  5325,5326 (ฝ่ายส ารองห้องพัก) โทรสาร. 0-2217-0109 หรือ 
    E-mail : Bangkok@asiahotel.co.th 
4. สถานภาพของการเข้าร่วมประชุม 
�    ผู้เข้าร่วมประชุม            �   ผู้น าเสนอผลงาน          �   โปสเตอร ์
 
***  สมาคมฯขอสงวนสิทธิ์ในการรับผู้เข้าร่วมประชุมจ านวนจ ากัดและจะปิดรับสมัครทันทีเมื่อที่นั่งเต็ม  ***                           
 และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าประชุมวิชาการทางเวปไซด์เท่านั้น ( http://rtrama.net ) ภายในวันที่   1  สิงหาคม  2560 
 
 


