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                                                                  5   มิถุนายน  2558 
 

เรื่อง   ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมและสอบรับรองคุณสมบัตินักรังสีเทคนิคเฉพาะทาง 
 

เรียน   ผู้อ านวยการโรงพยาบาล/สาธารณสุขประจ าจังหวัด/อธิการบดี/คณบดี/หัวหน้าแผนก/สมาชิก 
 

             สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย  ร่วมกับคณะกรรมการรับรองคุณสมบัตินักรังสีเทคนิคเฉพาะ
ทาง ของสมาคมรังสีเทคนิคภูมิภาคเอเชีย ได้จัดฝึกรอบรมหลักสูตร จ านวน  4  หลักสูตร และจัดสอบเพื่อ
รับใบรับรองคุณสมบัติของนักรังสีเทคนิค  พร้อมกับอีกหลายๆ ประเทศของภูมิภาคเอเชีย โดยสมาคมฯ     
จะท าการสอบหลังการฝึกอบรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว   โดยมีรายละเอียดดังต่อต่อไป 

1. วันท่ี 9-12 กรกฎาคม  2558  หลักสูตร  Medical Imaging Information Administration 
(MIIA) ค่าลงทะเบียน  7,500 บาท  สถานท่ีอบรม  โรงแรมรอยัลริเวอร์ (สะพานกรุงธน) 

2. วันท่ี  16-19 กรกฎาคม 2558  หลักสูตร  Computed Tomography for Technologist  
(CT) ค่าลงทะเบียน  7,500 บาท  สถานท่ีอบรม  โรงแรมรอยัลริเวอร์ (สะพานกรุงธน) 

3. วันท่ี  7-9  สิงหาคม  2558  หลักสูตร  Ultrasonography for Technologist (U/S) 
ค่าลงทะเบียน  10,000 บาท  สถานท่ีอบรม  โรงแรมตวันนา  (สุรวงศ์) 

4. วันท่ี  27-30 สิงหาคม  2588  หลักสูตร  Magnetic Resonance Imaging for Technologist 
(MRI) ค่าลงทะเบียน  7,500 บาท  สถานท่ีอบรม  โรงแรมรอยัลริเวอร์ (สะพานกรุงธน) 
**ทุกหลักสูตรสอบในวันที่ 6  กันยายน  2558  ณ  โรงแรมรอยัลริเวอร์ (สะพานกรุงธน)** 

 
อัตราค่าลงทะเบียนนี้รวมค่าสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดตามเอกสารท่ีแนบมา  ทางสมาคมฯ 
หวังท่ีจะเป็นส่ือกลาง ของการพัฒนานักรังสีเทคนิคของประเทศไทย ให้มีความสามารถทัดเทียม 
นักรังสีเทคนิคในระดับสากล  ทางสมาคมรังสีเทคนิคภูมิภาคเอเซีย ได้ก าหนดสอบทุกหลักสูตร วันอาทิตย์ท่ี  
6  กันยายน  2558  ณ  โรงแรมรอยัลริเวอร์ (สะพานกรุงธน) กรุงเทพมหานคร 
             สมาคมฯ ใคร่ขอเรียนเชิญเจ้าหน้าท่ีในสังกัดของท่าน เข้าร่วมฝึกอบรมและสอบรับใบรับรอง
คุณสมบัติของนักรังสีเทคนิค  โดยสามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการอบรมครั้งนี้ ไ ด้ ตามระเบียบของ
กระทรวงการคลัง จากต้นสังกัด  
              
            จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติให้บุคลากรเข้าร่วมอบรมดังกล่าว และด าเนินการต่อไปด้วย            
ทางสมาคมฯ  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่าน  และขอขอบคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้ 
 
                                                                              ขอแสดงความนับถือ 
 
 
                                                                            ( นายสละ     อุบลฉาย ) 
                                                                     นายกสมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย 

 

 

http://www.tsrt.or.th/


 
ก าหนดการสอนหลักสูตร Medical Imaging Information Administration 

สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย 
วันที่  9-12 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 

โรงแรมรอยัลริเวอร์ (สะพานกรุงธน) กรุงเทพมหานคร 
 

คณะวิทยากร 
 

ผศ.ดร.นภาพงษ์ พงษ์นภางค์ วท.บ. (รังสีเทคนิค), ม.มหิดล 
วท.ม. (ฟิสิกส์การแพทย์), ม.มหิดล 
Ph.D. (Medical Physics) University of Texas Graduate School of  
Biomedical Science, U.S.A. 
ภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล 

ผศ.ดร.ยุทธพล วิเชียรอินทร์ วท.บ. (รังสีเทคนิค), ม.มหิดล 
M.Sc. (Information and Communication Technology),  
Hawaii Pacific University, U.S.A. 
Ph.D. (Information Science) University of Hawaii at Manoa, U.S.A. 
ภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล 

อ.จุธิพัฒน์ บุญสูง M.Sc. (Information System) Hawaii Pacific University, U.S.A. 
 Cisco Certified Network Professional (CCNP) 

ท่ีปรึกษาด้านระบบเครือข่ายและรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์  
องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย, บ. สามารถคอร์เปอเรชั่น 
ประธานกรรมการ บริษัทบูลซีบรา จ ากัด 

 

 
วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 
 

เวลา หัวข้อการบรรยาย วิทยากร 
8.00-8.45 ลงทะเบียน 
8.45-9.00 พิธีเปิดหลักสูตรการอบรม 
9.00-9.45 Introduction to IABSRT and MIIA ดร.นภาพงษ ์
9.45-10.00 พักรับประทานชา กาแฟ 
10.00-10.45 Basics of Digital Imaging ดร.นภาพงษ ์
10.45-11.30 Digital Imaging Modalities ดร.นภาพงษ ์
11.30-12.30 พักรับประทานอาหารกลางวัน 
12.30-13.15 Basics of Information System ดร.ยุทธพล 
13.15-14.00 Computer Hardware & Software ดร.ยุทธพล 
14.00-14.45 Computer Classifications ดร.ยุทธพล 
14.45-15.00 พักรับประทานชา กาแฟ 
15.00-15.45 Basic concept of File & Database system ดร.ยุทธพล 
15.45-16.30 Introduction to Telecommunication  ดร.ยุทธพล 

 
 
 
 



 
วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 
 

เวลา หัวข้อการบรรยาย วิทยากร 
9.00-9.45 Image Quality in Digital Imaging ดร.นภาพงษ ์
9.45-10.30 Image Artifacts in Digital Imaging ดร.นภาพงษ ์
10.30-10.45 พักรับประทานชา กาแฟ 
10.45-11.30 Basics of Image Processing ดร.นภาพงษ ์
11.30-12.15 Introduction to Data Communication ดร.ยุทธพล 
12.15-13.15 พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.15-14.00 Introduction to Computer Network ดร.ยุทธพล 
14.00-14.45 Introduction to Internet Technology ดร.ยุทธพล 
14.45-15.00 พักรับประทานชา กาแฟ 
15.00-15.45 Introduction to DICOM standard ดร.ยุทธพล 
15.45-16.30 Introduction to PACS ดร.ยุทธพล 

 
วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 
 

เวลา หัวข้อการบรรยาย วิทยากร 
9.00-9.45 Quality Control of Digital Imaging -CR ดร.นภาพงษ ์
9.45-10.30 Quality Control of Digital Imaging –DR ดร.นภาพงษ ์
10.30-10.45 พักรับประทานชา กาแฟ 
10.45-11.30 Monitor QA and QC ดร.นภาพงษ ์
11.30-12.15 How to work effectively with digital imaging ดร.นภาพงษ ์
12.15-13.15 พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.15-14.00 Storage System I ดร.ยุทธพล 
14.00-14.45 Storage System II ดร.ยุทธพล 
14.45-15.00 พักรับประทานชา กาแฟ 
15.00-15.45 Data Repository Model ดร.ยุทธพล 
15.45-16.30 Introduction to Computer Security ดร.ยุทธพล 

 
วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 
 

เวลา หัวข้อการบรรยาย วิทยากร 
9.00-9.45 Basic Networking I อ.จุธิพัฒน ์
9.45-10.30 Basic Networking II อ.จุธิพัฒน ์
10.30-10.45 พักรับประทานชา กาแฟ 
10.45-11.30 Network Devices อ.จุธิพัฒน ์
11.30-12.15 Network Protocol อ.จุธิพัฒน ์
12.15-13.15 พักรับประทานอาหารกลางวัน 

 

 

 

 



 

วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 
 

13.15-14.00 Network Management อ.จุธิพัฒน ์
14.00-14.45 Network Troubleshooting อ.จุธิพัฒน ์
14.45-15.00 พักรับประทานชา กาแฟ 
15.00-15.45 Basic Network Security I อ.จุธิพัฒน ์
15.45-16.30 Basic Network Security II อ.จุธิพัฒน ์

 
 
6 กันยายน พ.ศ. 2558   
 

เวลา รายวิชา 
9.00-10.30 สอบพร้อมกับสมาคมรังสีเทคนิค 7 ประเทศ  วิชา MIIA 
11.00-12.30 สอบพร้อมกับสมาคมรังสีเทคนิค 7 ประเทศ  วิชา CT 
13.00-14.30 สอบพร้อมกับสมาคมรังสีเทคนิค 7 ประเทศ  วิชา MRI 
14.30-16.00 สอบพร้อมกับสมาคมรังสีเทคนิค 7 ประเทศ  วิชา Ultrasound 

     
      สถานท่ีสอบ  โรงแรมรอยัลริเวอร์ (สะพานกรุงธน)  กรุงเทพมหานคร 
 

สนใจติดต่อ  
คุณกุลธิดา โพธิ์แดง 
สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย 
ภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ 
มหาวิทยาลัย มหิดล 
โทร: 0851566352, 0922575985 
แฟ็กซ์: 02-419-7173 
E-mail: siriraj.212@hotmail.com 
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Medical Imaging Information Administration  
วันที่  9-12 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 

โรงแรมรอยัลริเวอร์ (สะพานกรุงธน) กรุงเทพมหานคร 
 

ใบลงทะเบียน เฉพาะเจ้าหน้าที่ 
 

ชื่อ-นามสกุล........................................................................................................(ตัวพิมพ์หรือบรรจง) 
ต าแหน่ง.........................................สถานท่ีท างาน............................................................................. 
โทรศัพท์..................................................................โทรสาร.............................................................. 
E-mail………………………………………….…..………มือถือ.................................………………… 
 

ทั้งนี้ได้ช าระเงินค่าลงทะเบียนมาด้วยแล้ว  เป็นจ านวนเงิน 7,500 บาท  โดย 
 เช็ค  ส่ังจ่าย “สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย” 
 โอนเงินผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์  สาขา ศิริราช   (สามารถโอนผ่านตู้ ATM ได้) 

ชื่อบัญชี “สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย”  เลขที่บัญชี  016-2-65280-8 
 
ติดต่อ  ส านักงานสมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย   

           โทร. 0851566352, 0922575985  โทรสาร 02-419-7173  ขอสัญญาณแฟ็กซ ์
 
หมายเหตุ  การลงทะเบียนจะสมบูรณ์ ต่อเม่ือได้รับค่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว  กรุณาถ่ายเอกสาร 
                 หลักฐานการช าระค่าลงทะเบียนก่อนส่ง  Fax. มาที่  02-419-7173  ขอสัญญาณแฟ็กซ์หรือ       

siriraj.212@hotmail.com    ทางสมาคมจะติดต่อกลับไปทาง Email  ของท่าน    
             กรุณาช าระค่าลงทะเบียนภายใน วันที่  7 กรกฎาคม  2558   
                 ***ลงทะเบียนหน้างานช าระเพ่ิม 500 บาท*** 

 
                                                                              ลงชือ่........................................................ 
                                                                                     (.......................................................) 

                                                                                   วันท่ี.......................................................... 

 

 
ได้รับหลักฐาน 
การช าระเงิน 
เรียบร้อยแล้ว 
จากธนาคาร 

 
...................... 
...................... 

 
เม่ือวันที่ 

 
...................... 
จ านวนเงิน 

 
...................... 

 
 

ออกใบเสร็จแล้ว 
เล่มที่/เลขที่ 

 
........................ 

. 
 

บริษัทสนับสนุน 
....................... 
.......................    
....................... 

 

ใบเสร็จออกในนาม  ตนเอง   บริษัท..................................................................................... 
ท่ีอยู่................................................................................................................................................. 

 

ล ำดบัที ่MIIA 
.......................... 

 

http://www.tsrt.or.th/
mailto:siriraj.212@hotmail.com


 
ก าหนดการสอนหลักสูตร Computed Tomography for Technologist 

สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย 
วันท่ี  16-19 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 

โรงแรมรอยัลริเวอร์ (สะพานกรุงธน) กรุงเทพมหานคร 
 
คณาจารย์        
 
ศ.พญ.จิรพร เหล่าธรรมทัศน์     คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  
รศ.มานัส มงคลสุข                       คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
อ.พญ.ลินดา บราวน์                     ศูนย์ AIMC โรงพยาบาลรามาธิบดี                    
ผศ.นพ. สุทธิพงษ์ จงจิระศิริ          คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
ผศ.นพ.บัญชา องค์วิลาวัณน์          อาจารย์พิเศษ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
ผศ.ดร.นภาพงษ์ พงษน์ภางค์         คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
อ.พญ.นิตยา จิตรภาษย์               คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  
อ.พญ.นุชจรินทร์ ศุภกุล               คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี     
อ.วิชาญ ศิลปะกุล                   คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  
 
 
 
วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 
 

เวลา หัวข้อการบรรยาย วิทยากร 
8.00-8.45 ลงทะเบียน 
8.45-9.00 พิธีเปิดหลักสูตรการอบรม 
9.00-9.45 Introduction to IABSRT and the test อ.นภาพงษ ์
9.45-10.30 Basic Physics of Computed Tomography I อ.มานัส 
10.30-10.45 พักรับประทานชา กาแฟ 
10.45-11.30 Basic Physics of Computed Tomography II อ.มานัส 
11.30-12.15 Basic Physics of Computed Tomography III อ.มานัส 
12.15-13.15 พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.15-14.00 Advanced CT Instrumentation and Recent Technology อ.มานัส 
14.00-14.45 CT data acquisition and image reconstruction method I อ.นภาพงษ ์
14.45-15.00 พักรับประทานชา กาแฟ 
15.00-15.45 CT data acquisition and image reconstruction method II อ.นภาพงษ ์
15.45-16.30 CT Technical parameters อ.นภาพงษ ์
 
 
 
 
 
 
 
 



 
วันที ่17 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 
 

เวลา หัวข้อการบรรยาย วิทยากร 
9.00-9.45 Anatomy for CT technologist I อ.บัญชา 
9.45-10.30 Anatomy for CT technologist II อ.บัญชา 
10.30-10.45 พักรับประทานชา กาแฟ 
10.45-11.30 Anatomy for CT technologist III อ.บัญชา 
11.30-12.30 พักรับประทานอาหารกลางวัน 
12.30-13.15 Techniques in neuro CT I อ.วิชาญ 
13.15-14.00 Techniques in neuro CT II อ.วิชาญ 
14.00-14.15 พักรับประทานชา กาแฟ 
14.15-15.00 Techniques in body CT I อ.วิชาญ 
15.00-15.45 Techniques in body CT II อ.วิชาญ 
 
วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 
 
เวลา หัวข้อการบรรยาย  วิทยากร 
9.00-9.45 Factors affecting image quality อ.นภาพงษ ์
9.45-10.30 Image Artifacts  อ.นภาพงษ ์
10.30-10.45 พักรับประทานชา กาแฟ 
10.45-11.30 Methods for measuring radiation dose in CT อ.นภาพงษ ์
11.30-12.15 Safety concerns from CT อ.นภาพงษ ์
12.15-13.15 พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.15-14.30 Performance assessment อ.นภาพงษ ์
14.30-15.15 Clinical studies in neuro CT I อ. จิรพร 
15.15-15.30 พักรับประทานชา กาแฟ 
15.30-16.15 Clinical studies in neuro CT II อ. จิรพร 
16.15-17.00 Clinical studies in neuro CT III อ. จิรพร 
 
วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 
 
เวลา หัวข้อการบรรยาย วิทยากร 
9.00-9.45 Techniques in body CT I อ.วิชาญ 
9.45-10.30 Techniques in body CT II อ.วิชาญ 
10.30-10.45 พักรับประทานชา กาแฟ 
10.45-11.30 Clinical studies in body CT I  อ.ลินดา 
11.30-12.15 Clinical studies in body CT II อ.ลินดา 
12.15-13.15 พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 

 

 

 

 



 

 

วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 
 
เวลา หัวข้อการบรรยาย วิทยากร 
13.15-14.00 Cardiac CT I อ.สุทธิพงษ์   
14.00-14.45 Cardiac CT II อ.สุทธิพงษ์ 
14.45-15.00 พักรับประทานชา กาแฟ 
15.00-15.45 Clinical studies in musculoskeletal CT อ.นิตยา 
15.45-16.30 Clinical studies in pediatric CT อ.นุชจรินทร์ 

 
6 กันยายน พ.ศ. 2558   
 

เวลา รายวิชา 
9.00-10.30 สอบพร้อมกับสมาคมรังสีเทคนิค 7 ประเทศ  วิชา MIIA 
11.00-12.30 สอบพร้อมกับสมาคมรังสีเทคนิค 7 ประเทศ  วิชา CT 
13.00-14.30 สอบพร้อมกับสมาคมรังสีเทคนิค 7 ประเทศ  วิชา MRI 
14.30-16.00 สอบพร้อมกับสมาคมรังสีเทคนิค 7 ประเทศ  วิชา Ultrasound 
     

สถานท่ีสอบ  โรงแรมรอยัลริเวอร์ (สะพานกรุงธน)  กรุงเทพมหานคร 
 
สนใจติดต่อ  
คุณกุลธิดา โพธิ์แดง 
สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย 
ภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ 
มหาวิทยาลัย มหิดล 
โทร: 0851566352,  0922575985 
แฟ็กซ์: 02-419-7173 
E-mail: siriraj.212@hotmail.com 
 
 
 
 
 



 
สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย    

ภาควิชารังสีเทคนิค  คณะเทคนิคการแพทย ์  
โรงพยาบาลศิริราช  กรงุเทพฯ  10700     

โทร. 02-419-7173 โทรสาร 02-419-7173    
www.tsrt.or.th 

 

 THAI SOCIETY OF RADIOLOGICAL TECHNOLOGISTS 
DEPARTMENT OF RADIOLOGICAL TECHNOLOGY 
FACULTY OF MEDICAL TECHNOLOGY 
SIRIRAJ HOSPITAL, BANGKOK 10700, THAILAND 
www.tsrt.or.th 

 

Computed Tomography for Technologist 
สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย 
วนัที่  16-19 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 

โรงแรมรอยัลริเวอร์ (สะพานกรุงธน) กรุงเทพมหานคร 
 

ใบลงทะเบียน เฉพาะเจ้าหน้าที่ 
 

ชื่อ-นามสกุล........................................................................................................(ตัวพิมพ์หรือบรรจง) 
ต าแหน่ง.........................................สถานท่ีท างาน............................................................................. 
โทรศัพท์..................................................................โทรสาร.............................................................. 
E-mail………………………………………….…..………มือถือ.................................………………… 
 

ทั้งนี้ได้ช าระเงินค่าลงทะเบียนมาด้วยแล้ว  เป็นจ านวนเงิน 7,500 บาท  โดย 
 เช็ค  ส่ังจ่าย “สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย” 
 โอนเงินผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์  สาขา ศิริราช   (สามารถโอนผ่านตู้ ATM ได้) 

ชื่อบัญชี “สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย”  เลขที่บัญชี  016-2-65280-8 
 
ติดต่อ  ส านักงานสมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย   
           โทร. 085-156-6352 , 092-257-5985 โทรสาร 02-419-7173  ขอสัญญาณแฟ็กซ ์
 
หมายเหตุ  การลงทะเบียนจะสมบูรณ์ ต่อเม่ือได้รับค่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว  กรุณาถ่ายเอกสาร 
                 หลักฐานการช าระค่าลงทะเบียนก่อนส่ง  Fax. มาที่  02-419-7173  ขอสัญญาณแฟ็กซ์หรือ       

siriraj.212@hotmail.com    ทางสมาคมจะติดต่อกลับไปทาง Email  ของท่าน    
             กรุณาช าระค่าลงทะเบียนภายใน วันที่  14 กรกฎาคม  2558 
                 ***ลงทะเบียนหน้างานช าระเพ่ิม 500 บาท*** 

 
                                                                              ลงชือ่........................................................ 
                                                                                     (.......................................................) 

                                                                                   วันท่ี.......................................................... 

 

 
ได้รับหลักฐาน 
การช าระเงิน 
เรียบร้อยแล้ว 
จากธนาคาร 

 
...................... 
...................... 

 
เม่ือวันที่ 

 
...................... 
จ านวนเงิน 

 
...................... 

 
 

ออกใบเสร็จแล้ว 
เล่มที่/เลขที่ 

 
........................ 

. 
 

บริษัทสนับสนุน 
....................... 
....................... ...
.................... 

 

ใบเสร็จออกในนาม  ตนเอง   บริษัท..................................................................................... 
ท่ีอยู่................................................................................................................................................. 

 

ล ำดบัที ่CT 
.......................... 

 

http://www.tsrt.or.th/
mailto:siriraj.212@hotmail.com


 
ก าหนดการสอนหลักสูตร Ultrasonography for Technologist 

สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย 
วันที่ 7-9 สิงหาคม พ.ศ. 2558 

โรงแรมตวันนา (สุรวงศ)์ กรุงเทพมหานคร 
 
หลักการและเหตุผล:  

          เนื่องจากปัจจุบันความก้าวหน้าทางวิทยาการในงานรังสีวิทยามีการพัฒนาขึ้นเป็นอย่างมาก ในการตรวจวินิจฉัย       
ทางรังสีนั้น บุคลากรทางรังสีเทคนิคมีบทบาทอย่างสูงท่ีจะน ามาซึ่งภาพวินิจฉัยทางรังสีท่ีมีคุณภาพ ผู้ป่วยได้รับการบริการอย่าง
มืออาชีพ ส าหรับการตรวจด้วยอัลตราซาวน์นั้น ในต่างประเทศนักรังสีเทคนิคท่ีท างานด้านนี้ (sonographer) มีบทบาทอย่างสูง
ในกระบวนการทางเทคนิค โดยร่วมปฏิบัติการตรวจเพื่อช่วยรังสีแพทย์ในด้านเทคนิคต่างๆ ส าหรับประเทศไทยนั้น สมาคมรังสี
เทคนิคแห่งประเทศไทยเล็งเห็นความส าคัญในด้านนี้ โดยมีความมุ่งหวังท่ีจะเห็นพัฒนาการทางวิชาชีพรังสีเทคนิคให้เป็นเฉพาะ
ทาง จึงได้ริเริ่มจัดหลักสูตรการอบรมด้านอัลตราซาวนด์ส าหรับรังสีเทคนิคโดยใช้หลักสูตรสากล โดยสมาคมรังสีเทคนิค       
แห่งประเทศไทยร่วมกับคณะกรรมการนานาชาติ   เพื่อการรับรองคุณวุฒินักรังสีเทคนิคเฉพาะทาง International 
Accreditation Board for Specialised Radiological Technologist (IABSRT) จัดสอบเพื่อรับใบรับรองร่วมกับสมาคมรังสี
เทคนิคภาคพื้นเอเชีย 

           ในการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องเทคนิคการตรวจด้วยอัลตราซาวนด์ครั้  นี้ ทางสมาคมรังสีเทคนิคได้จัดหลักสูตรแบบ 
comprehensive โดยเน้นเรื่องความรู้พื้นฐานท่ีจ าเป็นส าหรับรังสีเทคนิค อันได้แก่ ความรู้ด้านฟิสิกส์ของอัลตราซาวนด์  
เครื่องมืออุปกรณ์และการควบคุมคุณภาพ กายวิภาคศาสตร์และพยาธิวิทยา เทคนิคในการตรวจด้วยอัลตราซาวนด์ในระบบ
ต่างๆของร่างกาย รวมท้ังการฝึกปฏิบัติร่วมกับรังสีแพทย์ และนักรังสีเทคนิคเช่ียวชาญด้านอัลตราซาวนด์  (ในด้านเทคนิคการ
ตรวจ) และนักฟิสิกส์ (ในด้านการควบคุมคุณภาพ)  ผู้เข้าอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรจากสมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย 

วัตถุประสงค์  

            เพื่อให้รังสีเทคนิคและบุคลากรทางการแพทย์ท่ีเข้าอบรมมีความรู้ วิธีการและทักษะการใช้เครื่องอัลตราซาวนด์ในการ
ตรวจร่างกายในระบบต่างๆ รวมท้ังเรียนรู้ถึงปัจจัยท่ีมีผลต่อคุณภาพของภาพ และการควบคุมคุณภาพ 
 
คณะกรรมการอ านวยการ: 
 

นายกสมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย:  นายสละ อุบลฉาย 
ประธานฝ่ายวิชาการสมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย: ผศ.ดร.นภาพงษ์ พงษ์นภางค์ 

 
คณาจารย์ประจ าหลักสูตร: 
 

รศ.นพ.เกียรติ อาจหาญศิริ                                      คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
ผศ.พญ.ปานฤทัย ตรีนวรัตน์                                    คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
ผศ.ดร.นภาพงษ์ พงษ์นภางค์                                   คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
อ.พญ. ณัฐพร ต่ันเผ่าพงษ์                                       คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
อ.พญ.เจนจีรา   ปรึกษาดี                                       คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
อ.พญ. เกวลี ศศิวิมลพันธุ์                                       คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
อ.ณภัทร  ถนอมพุดซา                                          โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ 

 
 



 
หลักสูตรการบรรยาย: 
 

วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2558 
 

เวลา หัวข้อ ผู้บรรยาย 
8.00-8.45 ลงทะเบียน  
8.45-9.00 พิธีเปิดการประชุม  
9.00-9.45 Ultrasound Physics & Instrument ผศ.ดร.นภาพงษ์ 
9.45-10.30 Imaging Principles ผศ.ดร.นภาพงษ์ 
10.30-10.45 Coffee Break  
10.45-11.30 Image Quality and Artifacts ผศ.ดร.นภาพงษ์ 
11.30-12.15 Quality Control and Safety ผศ.ดร.นภาพงษ์ 
12.15-13.15 Lunch  
13.15-14.00 Ultrasound Anatomy and Scanning Technique I อ.จุฑารัตน์ 
14.00-14.45 Ultrasound Anatomy and Scanning Technique II อ.จุฑารัตน์ 
14.45-15.00 Coffee break  
15.00-15.45 Liver พญ.ณัฐพร 
15.45-16.30 Biliary system  พญ.ณัฐพร 

 

 
วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2559 
 

เวลา หัวข้อ ผู้บรรยาย 
9.00-9.45 Spleen and Pancreas พญ.ณัฐพร 
9.45-10.30 Vascular พญ.ณัฐพร 
10.30-10.45 Coffee break 
10.45-11.30 Retroperitoneum พญ.เกวลี 
11.30-12.15  Urinary Track พญ.เกวลี 
12.15-13.15 Lunch 
13.15-14.00 GI Track  รศ.นพ.เกียรต ิ
14.00-14.45 Breast  พญ.เจนจิรา 
14.45-15.00 Coffee break 
15.00-15.45 Pediatrics I ผศ.พญ.ปานฤทัย 
15.45-16.30 Pediatrics II ผศ.พญ.ปานฤทัย 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2558 

เวลา หัวข้อ ผู้บรรยาย 
9.00-16.30 ภาคปฏิบัติการตรวจด้วยเครื่องอัลตร้าซาวนด์ และการควบคุม

คุณภาพมีเครื่องอัลตร้าซาวนด์ให้ฝึกปฏิบัติจริงในสัดส่วน  
5 ท่านต่อ 1 เครื่อง  
 

ผศ.ดร.นภาพงษ์ 
และคณะ 

 
วันที่ 6  กันยายน  2558            
 

สอบใบประกาศรับรองคุณสมบัตินักรังสีเทคนิคเฉพาะทางสาขา Ultrasonography จาก International 
Accreditation Board of Specialised Radiological Technologists (IABSRT) 

สถานท่ีสอบ  โรงแรมรอยัลริเวอร์ (สะพานกรุงธน)  กรุงเทพมหานคร 
 

 
สนใจติดต่อ  
คุณกุลธิดา โพธิ์แดง 
สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย 
ภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
โทร: 0851566352, 0922575985 
แฟ็กซ์: 02-419-7173 
E-mail: siriraj.212@hotmail.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย    
ภาควิชารังสีเทคนิค  คณะเทคนิคการแพทย ์  

โรงพยาบาลศิริราช  กรงุเทพฯ  10700     
โทร. 02-419-7173 โทรสาร 02-419-7173    

www.tsrt.or.th 
 

 THAI SOCIETY OF RADIOLOGICAL TECHNOLOGISTS 
DEPARTMENT OF RADIOLOGICAL TECHNOLOGY 
FACULTY OF MEDICAL TECHNOLOGY 
SIRIRAJ HOSPITAL, BANGKOK 10700, THAILAND 
www.tsrt.or.th 

 

Ultrasonography for Technologist 
วันที่ 7-9 สิงหาคม พ.ศ. 2558 

โรงแรมตวันนา (สุรวงศ)์ กรุงเทพมหานคร 
 

 

ใบลงทะเบียน เฉพาะเจ้าหน้าที่ 
 

ชื่อ-นามสกุล........................................................................................................(ตัวพิมพ์หรือบรรจง) 
ต าแหน่ง.........................................สถานท่ีท างาน............................................................................. 
โทรศัพท์..................................................................โทรสาร.............................................................. 
E-mail………………………………………….…..………มือถือ.................................………………… 
 

ทั้งนี้ได้ช าระเงินค่าลงทะเบียนมาด้วยแล้ว  เป็นจ านวนเงิน 10,000 บาท  โดย 
 เช็ค  ส่ังจ่าย “สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย” 
 โอนเงินผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์  สาขา ศิริราช   (สามารถโอนผ่านตู้ ATM ได้) 

ชื่อบัญชี “สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย”  เลขที่บัญชี  016-2-65280-8 
 
ติดต่อ  ส านักงานสมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย   
           โทร. 085-156-6352, 092-257-5985  โทรสาร 02-419-7173  ขอสัญญาณแฟ็กซ ์
 
หมายเหตุ  การลงทะเบียนจะสมบูรณ์ ต่อเม่ือได้รับค่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว  กรุณาถ่ายเอกสาร 
                 หลักฐานการช าระค่าลงทะเบียนก่อนส่ง  Fax. มาที่  02-419-7173  ขอสัญญาณแฟ็กซ์หรือ       

siriraj.212@hotmail.com    ทางสมาคมจะติดต่อกลับไปทาง Email  ของท่าน    
             กรุณาช าระค่าลงทะเบียนภายใน วันที่  5  สิงหาคม  2558   
                 ***ลงทะเบียนหน้างานช าระเพ่ิม 500 บาท*** 

 
                                                                              ลงชือ่........................................................ 
                                                                                     (.......................................................) 

                                                                                   วันท่ี.......................................................... 

 

 
ได้รับหลักฐาน 
การช าระเงิน 
เรียบร้อยแล้ว 
จากธนาคาร 

 
...................... 
...................... 

 
เม่ือวันที่ 

 
...................... 
จ านวนเงิน 

 
...................... 

 
 

ออกใบเสร็จแล้ว 
เล่มที่/เลขที่ 

 
........................ 

. 
 

บริษัทสนับสนุน 
........................ 
........................ 
........................ 

 

 

ใบเสร็จออกในนาม  ตนเอง   บริษัท..................................................................................... 
ท่ีอยู่................................................................................................................................................. 

 
 

 

ล ำดบัที ่US 
.......................... 

 

http://www.tsrt.or.th/
mailto:siriraj.212@hotmail.com


 
ก าหนดการสอนหลักสูตร Magnetic Resonance Imaging for Technologist 

สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย 
วันที่ 27-30 สิงหาคม พ.ศ. 2558 

โรงแรมรอยัลริเวอร์ (สะพานกรุงธน) กรุงเทพมหานคร 
 
คณาจารย์    

ศ.พญ.จิรพร เหล่าธรรมทัศน์    คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี   
รศ.พญ.ธนัญญา  บุณยศิรินันท์  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล                 
ผศ.นพ.บัญชา องค์วิลาวัณน์  อาจารย์พิเศษ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
อ.พญ.ลินดา บราวน์   ศูนย์ AIMC โรงพยาบาลรามาธิบดี                    
ผศ.เสาวนีย์ อัศวผาติบุญ   คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  
ผศ.ดร.นภาพงษ์ พงษน์ภางค์  คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
อ.พญ.นิตยา จิตรภาษย์               คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  
อ.พญ.นุชจรินทร์ ศุภกุล   คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี     
อ.ลดาวัลย์ วรพฤกษ์จารุ              คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  
อ.ประจักษ์ ธนาพิบูลย์ผล   คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล                    

                                         
วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2558 
 

เวลา หัวข้อการบรรยาย วิทยากร 
8.00-8.45 ลงทะเบียน 
8.45-9.00 พิธีเปิดหลักสูตรการอบรม 
9.00-9.45 Introduction to IABSRT and the test อ.นภาพงษ ์
9.45-10.30 Basic NMR Physics อ.นภาพงษ ์
10.30-10.45 พักรับประทานชา กาแฟ 
10.45-11.30 MR Instrumentation and Facility Design อ.นภาพงษ ์
11.30-12.15 MR Imaging Theory  อ.นภาพงษ ์
12.15-13.15 พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.15-14.00 Basic Pulse Sequences I อ.นภาพงษ ์
14.00-14.45 Basic Pulse Sequences II อ.นภาพงษ ์
14.45-15.00 พักรับประทานชา กาแฟ 
15.00-15.45 Advanced Pulse Sequences อ.นภาพงษ ์
15.45-16.30 Image Quality   อ.นภาพงษ ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
28 สิงหาคม พ.ศ. 2558 
 

เวลา หัวข้อการบรรยาย วิทยากร 
9.00-9.45 Anatomy for MRI Technologist I อ.บัญชา 
9.45-10.30 Anatomy for MRI Technologist II อ.บัญชา 
10.30-10.45 พักรับประทานชา กาแฟ 
10.45-11.30 Anatomy for MRI Technologist III อ.บัญชา 
11.30-12.15 Anatomy for MRI Technologist IV อ.บัญชา 
12.15-13.15 พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.15-14.00 Image Optimization อ.นภาพงษ ์
14.00-14.45 Image Atifacts อ.นภาพงษ ์
14.45-15.00 พักรับประทานชา กาแฟ 
15.00-15.45 MR safety อ.นภาพงษ ์
15.45-16.30 Quality Control methods อ.นภาพงษ ์

 
29 สิงหาคม พ.ศ. 2558 
 

เวลา หัวข้อการบรรยาย วิทยากร 
8.45-9.15 Flow Imaging and MRA อ.นภาพงษ ์
9.15-9.45 Diffusion and Perfusion Imaging อ.นภาพงษ ์
9.45-10.30 Magnetic Resonance Spectroscopy อ.นภาพงษ ์
10.30-10.45 พักรับประทานชา กาแฟ 
10.45-11.30 Techniques in Neuro MRI I อ.เสาวนีย์ 
11.30-12.15 Techniques in Neuro MRI II อ.เสาวนีย์ 
12.15-13.15 พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.15-14.00 Techniques in Body MRI  อ.เสาวนีย์ 
14.00-14.45 Clinical Studies in Neuro MRI I อ.จิรพร 
14.45-15.00 พักรับประทานชา กาแฟ 
15.00-15.45 Clinical Studies in Neuro MRI II อ.จิรพร 
15.45-16.30 Clinical Studies in Neuro MRI III อ.จิรพร 

 
30 สิงหาคม พ.ศ. 2558 
 

เวลา หัวข้อการบรรยาย วิทยากร 
9.00-9.45 Clinical Studies in Body MRI I อ.ลินดา 
9.45-10.30 Clinical Studies in Body MRI II อ.ลินดา 
10.30-10.45 พักรับประทานชา กาแฟ 
10.45-11.30 Techniques in Cardiac MRI อ.ประจักษ์ 
11.30-12.15 Clinical Studies in Cardiac MRI อ.ธนัญญา 
12.15-13.15 พักรับประทานอาหารกลางวัน 

 

 

 



 

30 สิงหาคม พ.ศ. 2558 
 

เวลา หัวข้อการบรรยาย วิทยากร 
13.15-14.00 Techniques in Musculo-skeletal MRI อ.ลดาวัลย์ 
14.00-14.45 Techniques in Pediatrics MRI อ.ลดาวัลย์ 
14.45-15.00 พักรับประทานชา กาแฟ 
15.00-15.45 Clinical Studies in Musculo-skeletal MRI อ.นิตยา 
15.45-16.30 Clinical Studies in Pediatrics MRI อ.นุชจรินทร์ 

 
6 กันยายน พ.ศ. 2558 
 

เวลา หัวข้อการบรรยาย 
9.00-10.30 สอบพร้อมกับสมาคมรังสีเทคนิค 7 ประเทศ  วิชา MIIA 
11.00-12.30 สอบพร้อมกับสมาคมรังสีเทคนิค 7 ประเทศ  วิชา CT 
13.00-14.30 สอบพร้อมกับสมาคมรังสีเทคนิค 7 ประเทศ  วิชา MRI 
14.30-16.00 สอบพร้อมกับสมาคมรังสีเทคนิค 7 ประเทศ  วิชา Ultrasound 

 
สนใจติดต่อ  
คุณกุลธิดา โพธิ์แดง 
สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย 
ภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ 
มหาวิทยาลัย มหิดล 
โทร: 02-419-7173 
E-mail: siriraj.212@hotmail.com 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย    

ภาควิชารังสีเทคนิค  คณะเทคนิคการแพทย ์  
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Magnetic Resonance Imaging for Technologist 
วันที่ 27-30 สิงหาคม  2558 

โรงแรม รอยัลริเวอร์ (สะพานกรุงธน) กรุงเทพมหานคร 
 

 

ใบลงทะเบียน เฉพาะเจ้าหน้าที่ 
 

ชื่อ-นามสกุล........................................................................................................(ตัวพิมพ์หรือบรรจง) 
ต าแหน่ง.........................................สถานท่ีท างาน............................................................................. 
โทรศัพท์..................................................................โทรสาร.............................................................. 
E-mail………………………………………….…..………มือถือ.................................………………… 
 

ทั้งนี้ได้ช าระเงินค่าลงทะเบียนมาด้วยแล้ว  เป็นจ านวนเงิน 7,500 บาท  โดย 
 เช็ค  ส่ังจ่าย “สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย” 
 โอนเงินผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์  สาขา ศิริราช   (สามารถโอนผ่านตู้ ATM ได้) 

ชื่อบัญชี “สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย”  เลขที่บัญชี  016-2-65280-8 
 
ติดต่อ  ส านักงานสมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย   

           โทร. 0851566352, 0922575985 โทรสาร 02-419-7173  ขอสัญญาณแฟ็กซ ์
 
หมายเหตุ  การลงทะเบียนจะสมบูรณ์ ต่อเม่ือได้รับค่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว  กรุณาถ่ายเอกสาร 
                 หลักฐานการช าระค่าลงทะเบียนก่อนส่ง  Fax. มาที่  02-419-7173  ขอสัญญาณแฟ็กซ์หรือ       

siriraj.212@hotmail.com    ทางสมาคมจะติดต่อกลับไปทาง Email  ของท่าน    
             กรุณาช าระค่าลงทะเบียนภายใน วันที่  25 สิงหาคม 2558    
                 ***ลงทะเบียนหน้างานช าระเพ่ิม 500 บาท*** 
 
                                                                              ลงชือ่........................................................ 
                                                                                     (.......................................................) 

                                                                                   วันท่ี.......................................................... 

 

 
ได้รับหลักฐาน 
การช าระเงิน 
เรียบร้อยแล้ว 
จากธนาคาร 

 
...................... 
...................... 

 
เม่ือวันที่ 

 
...................... 
จ านวนเงิน 

 
...................... 

 
 

ออกใบเสร็จแล้ว 
เล่มที่/เลขที่ 

 
........................ 

. 
 

บริษัทสนับสนุน 
....................... 
.......................    
 ....................... 

 

ใบเสร็จออกในนาม  ตนเอง   บริษัท..................................................................................... 
ท่ีอยู่................................................................................................................................................. 

 

 

ล ำดบัที ่MRI 
.......................... 

 

http://www.tsrt.or.th/
mailto:siriraj.212@hotmail.com

