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ประวัติการก*อต้ังหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขารังสีเทคนิค  
สังกัด ภาควิชารังสีเทคนิค คณะสหเวชศาสตรA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรA 

 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขารังสีเทคนิคได;เริ ่มดำเนินการก?อตั้งเปCนโครงการจัดต้ัง

หล ักส ูตรว ิทยาศาสตรบ ัณฑิตสาขาร ังส ี เทคน ิค เม ื ่อป G  พ.ศ.2558 ณ ช ั ้น 7 อาคารป Oยชาติ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรQ ศูนยQรังสิต นำโดยรองศาสตราจารยQ พิชิต ตรีวิทยรัตนQ ภายใต;การบริหารงาน
ของคณะสหเวชศาสตรQโดยรองศาสตราจารยQ ดร.กำพล รุจิวิชชญQ คณบดีในขณะนั้น ซึ ่งเล็งเห็น
ความสำคัญในการเปOดหลักสูตร เพื่อตอบสนองความต;องการของประเทศที่เปCนสาขาขาดเแคลน โดย
ดำเนินการจัดทำหลักสูตรฯ ให;เปCนไปตามมาตรฐานคณะกรรมการวิชาชีพรังสีเทคนิค และมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห?งชาติ  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค (หลักสูตรใหม? พ.ศ. 2560) กำหนดเปOดการ

เร ียนการสอนในภาคเร ียนท ี ่  1 ป Gการศ ึกษา 2560 เป Cนป Gแรก ได ;พ ิจารณากล่ันกรองจาก
คณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยด;านหลักสูตรและจัดการศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 4/2559 เม่ือ
วันที่ 6 ตุลาคม 2559 ได;รับอนุมัติหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 10/2559 เม่ือ
วันที่ 31 ตุลาคม 2559 คณะกรรมการวิชาชีพสาขารังสีเทคนิคอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม
คร้ังท่ี 23-1/2560 เม่ือวันท่ี 15 มีนาคม 2560  

ในเวลาต?อมา ภาควิชารังสีเทคนิค ซึ่งบริหารงานโดย อาจารยQฉัตรนภา นันตื้อ หัวหน;าภาควิชา 
ภายใต;การบริหารของรองศาสตราจารยQ ดร.ไพลวรรณ สัทธานนทQ คณบดีคณะสหเวชศาสตรQได;ผลักดัน
ให;มีการพัฒนาหลักสูตรทั้งทางด;านการเรียนการสอน การจัดซื้อครุภัณฑQและเครื่องมือที่มีความสำคัญ
ต?อการเรียนรู;และทักษะทางวิชาชีพของนักศึกษา และด;านการฝlกปฏิบัติงาน นอกจากนี้ หลักสูตรได;มี
การพัฒนาและทำให;เกิดเปCนหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565 โดยได;ผ?านการรับรองหลักสูตรจาก
คณะอนุกรรมการนโยบายวิชาการในการประชุมครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 
และได;รับการอนุมัติสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตรQในการประชุมครั้งที่ 13/2564 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 

ภาพพิธีเป)ดภาควิชารังสีเทคนิค ในวันคล7ายวันสถาปนาคณะสหเวชศาสตร? ป@ที่ 20 
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พ.ศ.2564 และหลักสูตรฯ ได;ผ?านการรับรองจากคณะกรรมการวิชาชีพสาขารังสีเทคนิค ในการประชุม
ครั้งที่ 4-1/2565 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 สำหรับจำนวนนักศึกษาในรุ?นแรกมีจำนวน 39 คน 
และสามารถสอบผ?านได;รับใบประกอบวิชาชีพโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิคเปCนจำนวนร;อยละ 97.44 
รวมถึงมีงานทำ 100% ซ่ึงปqจจุบันภาควิชารังสีเทคนิคได;บริหารงานโดย อาจารยQเขมิภา แสนกล;า  

 

 
 

 
นอกจากความร?วมมือและการสนับสนุนของหน?วยงานภายในคณะและมหาวิทยาลัยที่เปCน

แรงผลักดันให;หลักสูตรดำเนินการต?อไปอย?างดีแล;ว ยังได;รับความร?วมมือทั้งทางด;านวิชาการกับ
โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี กรมการแพทยQ และการพัฒนากำลังคนสายวิชาชีพรังสีเทคนิคกับสำนักงาน
สาธารณสุข จังหวัดนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดเลย รวมถึงโรงพยาบาลสมเด็จพระบรม
ราชเทวี ณ ศรีราชา จังหวัดชลบุรี และความร?วมมือในด;านอ่ืนๆท้ังในระดับคณะและมหาวิทยาลัย 

 
 

 

ภาพการซ7อมยHอยเนื่องในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำป@การศึกษา 2563 

ภาพพิธลีงนามบันทึกความรHวมมือในการพัฒนากำลังคนสาขาวิชาชีพรังสีเทคนิค 
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สำหรับสาระสำคัญของหลักสูตรในปqจจุบันกล?าวถึง ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงคQ 
ของหลักสูตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565) ได;กำหนดไว; ดังน้ี 

 
  1. ปรัชญาของหลักสูตร 
  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขารังสีเทคนิคมุ?งเน;นการใช;และพัฒนาองคQความรู;ทางวิชาการ
และทักษะวิชาชีพรังสีเทคนิค ก;าวทันเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อประยุกตQในการปฏิบัติงานและงานวิจัย
ทางรังสีเทคนิค ทำงานเปCนทีม มีสำนึกรับผิดชอบต?อสังคมและผู;อื ่น มีจิตใจที่เปG sยมด;วยคุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ 
 
  ความสำคัญ 
  รังสีเทคนิค หมายถึง การกระทำใด ๆ ต?อมนุษยQโดยใช;รังสีหรือสารกัมมันตรังสีทางการแพทยQ 
ชนิดต?าง ๆ เพื่อช?วยในการวินิจฉัยโรค การบำบัดโรคหรือการวิจัย ด;วยวิธีการทางรังสีวิทยา หรือการใช;
เครื ่องมือและอุปกรณQทางรังสีวิทยา ตามพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2545 ด;วย
ความสามารถที่หลากหลายจึงทำให;นักรังสีเทคนิคมีบทบาทสำคัญในระบบสาธารณสุขของประเทศไทย 
ปqจจุบันยังมีความขาดแคลนนักรังสีเทคนิคอยู?มาก และการผลิตนักรังสีเทคนิคในแต?ละปGยังไม?เพียงพอ
ต?อความต;องการซึ่งส?งผลกระทบต?อระบบสาธารณสุขที่มีแนวโน;มเข;าสู?สังคมผู;สูงอายุ ภาควิชารังสี
เทคนิคจึงเล็งเห็นถึงการผลิตบัณฑิตรังสีเทคนิคที่ตอบสนองต?อความต;องการของประเทศ โดยพัฒนา
หลักสูตรให;สอดคล;องกับเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อให;บัณฑิตมีศักยภาพในการปฏิบัติงานทางด;านรังสี
เทคนิคได;อย?างมีประสิทธิภาพ 
 
 2. วัตถุประสงคA เพ่ือผลิตบัณฑิตรังสีเทคนิคท่ีมีคุณลักษณะ ดังน้ี 
  2.1 มีความรู; ความสามารถ และทักษะทางรังสีเทคนิค เพื่อตอบสนองต?อความต;องการของ
ประเทศ 
  2.2 มีคุณธรรม จริยธรรม และการทำงานเปCนทีมร?วมกับสหวิชาชีพในการประกอบวิชาชีพรังสี
เทคนิค  
  2.3 มีทักษะในการส่ือสารกับผู;รับบริการ และมีจิตสาธารณะเพ่ือประโยชนQแก?สังคม 
  2.4 มีความก;าวทันเทคโนโลยี เรียนรู;ด;วยตนเอง มีทักษะพื้นฐานในการสร;างสรรคQผลงานวิจัย
และนวัตกรรมทางรังสีเทคนิค 
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 3. โครงสรMางของหลักสูตร  
 จำนวนหน?วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 141 หน?วยกิต 
 1. วิชาศึกษาท่ัวไป     30 หน?วยกิต 
 2. วิชาเฉพาะ      105 หน?วยกิต 
  2.1 วิชาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรQและคณิตศาสตรQ 21 หน?วยกิต 
  2.2 วิชาพ้ืนฐานทางการแพทยQ   11 หน?วยกิต 
  2.3 วิชาชีพ     73 หน?วยกิต 
   2.3.1 วิชาบังคับ    71 หน?วยกิต 
   2.3.2 วิชาบังคับเลือก     2 หน?วยกิต 
 3. วิชาเลือกเสรี        6 หน?วยกิต 
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ประวัติการจัดโครงการสัมมนาสถาบันผูMผลิตบัณฑิตสาขารังสีเทคนิค 
 

สถาบันผู;ผลิตบัณฑิตสาขารังสีเทคนิคได;มีการร?วมประชุมเปCนประจำทุกปG โดยผลัดเปลี่ยนกัน
เปCนเจ;าภาพมานับแต?ปG พ.ศ.2550 โดยมีวัตถุประสงคQเพื่อพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขารังสี
เทคนิคให;มีแนวทางไปในทิศทางเดียวกัน อันสอดคล;องกับสมรรถนะและมาตรฐานวิชาชีพของบัณฑิต
รังสีเทคนิคพึงมี นอกจากนี้การจัดโครงการยังมีจุดประสงคQเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู;ทางด;านวิชาการ 
เพื่อให;มีความสอดคล;องกับเทคโนโลยีทางด;านรังสีวิทยาและความต;องการของสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไป
อย?างรวดเร็ว ซึ ่งจะนำไปสู ?การพัฒนาวิชาชีพให;เข;มแข็ง สามารถรองรับคุณภาพของงานบริการ
สาธารณสุขของประเทศ โดยประวัติโดยสังเขปของการจัดโครงการตั้งแต?ในอดีตจนถึงปqจจุบัน ดังข;อมูล
ตามตาราง ดังน้ี 

คร้ัง
ท่ี 

ระยะเวลา มหาวิทยาลัยผูMจัดงาน หัวขMอในการสัมมนา 

1 18-19 ม.ค. 2550 มหาวิทยาลัยเชียงใหม? ขอบเขตท่ีต;องรู;ของวิชาชีพท้ัง 3 
สาขาวิชา 

2 17-18 ม.ค. 2551 มหาวิทยาลัยนเรศวร มาตรฐานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขารังสีเทคนิค 
- สมรรถนะมาตรฐานวิชาชีพสำหรับผู;
ประกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิค 
- Competency of practice ของ
บัณฑิต 

3 25-26 มี.ค. 2552 มหาวิทยาลัยเชียงใหม? สัดส?วนเน้ือหาท่ีใช;สอบเพ่ือขอข้ึน
ทะเบียน 

4 ส.ค. 2552 มหาวิทยาลัยเชียงใหม? จัดทำคลังข;อสอบใบประกอบวิชาชีพฯ
ในหมวดท่ัวไป 

5 ส.ค. 2552 มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดทำคลังข;อสอบใบประกอบวิชาชีพฯ
ในหมวดวิชาชีพ 

6 1-2 เม.ย. 2553 มหาวิทยาลัยขอนแก?น การกำหนดมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาสาขาวิชารังสีเทคนิค  
คุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงคQ 
Learning outcome 

7 15-16 ก.ค. 2553 มหาวิทยาลัยมหิดล “หลักสูตรรังสีเทคนิคตามกรอบ
มาตรฐาน TQF:HEd” 
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คร้ัง
ท่ี 

ระยะเวลา มหาวิทยาลัยผูMจัดงาน หัวขMอในการสัมมนา 

กรอบเน้ือหา และหน?วยกิตในแต?ละ
รายวิชา 
รวมท้ังความสอดคล;องของแต?ละ
รายวิชากับสมรรถนะวิชาชีพ 

8 4-5 พ.ย. 2553 โรงเรียนรังสีเทคนิค 
สภากาชาดไทย 

เน้ือหาข้ันต่ำท้ัง 3 สาขา และ 
Curriculum mapping ในแต?ละสาขา 

9 10-11 ก.พ. 2554 มหาวิทยาลัยเชียงใหม? มคอ.1 
10 19-21 ก.ค. 2555 มหาวิทยาลัยนเรศวร การจัดทำข;อสอบสาขารังสีเทคนิค 

การเตรียมพร;อมของสถาบันผู;ผลิตสู?
ประชาคมอาเซียน 

11 2556 มหาวิทยาลัยมหิดล การวัดและการประเมินผลการเรียนรู;
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขารังสีเทคนิค 

12 14-16 พ.ค. 2557 มหาวิทยาลัยเชียงใหม? แนวทางการปรับปรุงคลังข;อสอบและ
พัฒนาวิชาชีพสาขารังสีเทคนิค 

13 11-13 ก.พ.2558 มหาวิทยาลัยนเรศวร 21st Century Radiological 
Technology Education 

14 30 มี.ค.-1 เม.ย.
2559 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรQ เน้ือหารายวิชาท่ีใช;สอบใบประกอบโรค
ศิลปะ สาขารังสีเทคนิค 

15 8-9 มิ.ย.2560 จุฬาลงกรณQมหาวิทยาลัย การประเมินผลการเรียน
แบบ OBE, ผู;ผลิตพบผู;บริโภค, 
มาตรฐานวิชาชีพรังสีเทคนิคในกลุ?ม
ประเทศ AEC ,เกณฑQการประเมิน
สถาบันผู;ผลิต และหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา/หลังปริญญาตรี  

16 31 พ.ค.-1 มิ.ย.
2561 

มหาวิทยาลัยรังสิต สถานท่ีและการจัดสรรช?วงเวลาฝlก
ปฏิบัติงาน 

17 6-7 มิ.ย.2562 มหาวิทยาลัยรามคำแหง ความก;าวหน;าทางวิชาชีพ  
แนวทางการพัฒนาเปCนสภาวิชาชีพรังสี
เทคนิค 
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คร้ัง
ท่ี 

ระยะเวลา มหาวิทยาลัยผูMจัดงาน หัวขMอในการสัมมนา 

การแลกเปล่ียนประสบการณQของ
สถาบันผู;ผลิตในการส?งนักศึกษาเพ่ือไป
ฝlกปฏิบัติงานในต?างประเทศ 

18 4-5 พ.ย.2563 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณQ มคอ.1 
การแพร?ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 

19 7-8 ก.ค.2565 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรQ การออกแบบหลักสูตรท่ีมุ?งเน;นผลลัพธQ 
ความคืบหน;าการจัดต้ังสภาวิชาชีพรังสี
เทคนิค 
การดำเนินการของคณะกรรมการ
วิชาชีพฯ 

 
แหล*งอMางอิง 

มานัส มงคลส ุข . (2555). เส ;นทางเด ินของ RT Consortium. เข ; าถ ึ งจาก http://rt-
spark.blogspot.com/2012/07/rt-consortium.html 

เพชรากร หาญพานิชยQ. (2553). สัมมนาสถาบันผู;ผลิตบัณฑิตรังสีเทคนิค ครั้งที่ 4. เข;าถึงจาก
https://www.gotoknow.org/posts/353050 
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โครงการการสัมมนาสถาบันผูMผลิตบัณฑิตสาขารังสีเทคนิค คร้ังท่ี 19 
ผูMจัดงาน : ภาควิชารังสีเทคนิค คณะสหเวชศาสตรA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรA 

 
1. หลักการเหตุผล 
           สถาบันผู;ผลิตบัณฑิตสาขาวิชารังสีเทคนิค ผลิตนักรังสีเทคนิค/รังสีการแพทยQ ที่มีหน;าที่ความ
รับผิดชอบและความสามารถให;สอดคล;องกับมาตรฐานวิชาชีพรังสีเทคนิคและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา ดังนั้นสถาบันบัณฑิตสาขารังสีเทคนิคทั้งหมดในประเทศไทยจึงได;มีข;อตกลงร?วมกันใน
การจัดประชุมสัมมนาทุกปGนับตั ้งแต?ปG 2550 จนถึงปqจจุบันโดยแต?ละสถาบันผลัดเปลี่ยนการเปCน
เจ;าภาพดำเนินงาน ทั้งนี้เพื่อให;เกิดความร?วมมือในการพัฒนาคุณภาพหลักสูตรสาขารังสีเทคนิคให;มี
มาตรฐานและสอดคล;องกับสมรรถนะและมาตรฐานวิชาชีพสำหรับผู;ประกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิค
ตามประกาศของคณะกรรมการวิชาชีพสาขารังสีเทคนิคและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  การจัดสัมมนาที่ผ?านมาประกอบด;วย การแลกเปลี่ยนเรียนรู;และ
ประสบการณQร?วมกันระหว?างสถาบันผู;ผลิตบัณฑิตต?างๆ ในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนและการ
ประเมินผลให;สอดคล;องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห?งชาติพ.ศ. 2552 (TQF) การ
จัดทำคลังข;อสอบเพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต เปCนผู;ประกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิค และ
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนในแต?ละรายวิชาเพื่อให;สอดคล;องกับบริบทของวิทยาการ
ทางรังสีวิทยาท่ีเปล่ียนแปลงไป การวางแผนส?งนักศึกษาปฏิบัติงานของแต?ละสถาบันน้ัน 
           ขณะนี้ทางฝôายวิชาการของมหาวิทยาลัยต?างๆที่ผลิตบัณฑิตสาขารังสีเทคนิค ได;ผลักดันให;มี
การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร ให;เปCนหลักสูตรที่มีการพัฒนาผลลัพธQการเรียนรู;ที่มีประสิทธิภาพ 
(Outcome-based education) ทั้ง 3 สาขา ได;แก? รังสีวินิจฉัย รังสีรักษา และเวชศาสตรQนิวเคลียรQ 
และมีความประสงคQที่จะให;สถาบันผู;ผลิตบัณฑิตสาขาวิชารังสีเทคนิคทุกสถาบันช?วยกันระดมสมองเพ่ือ
พิจารณาการออกแบบหลักสูตรท่ีมุ?งเน;นผลลัพธQ ในการน้ี ภาควิชารังสีเทคนิค มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรQ 
เปCนสถาบันการศึกษาหนึ่งที่ผลิตบัณฑิตสาขารังสีเทคนิคให;มีความเปCนเลิศทางวิชาชีพได;ตระหนักถึง
ความสําคัญของการพัฒนาหลักสูตร เพื่อให;บัณฑิตมีคุณภาพและเปCนไปตามที่มาตรฐานวิชาชีพรังสี
เทคนิคกำหนด จึงได;จัดสัมมนาสถาบันผู;ผลิตบัณฑิต สาขารังสีเทคนิคครั้งที่ 19 ขึ้นเพื่อให;เกิดการ
ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู;ร?วมกันระหว?างสถาบันผู;ผลิตบัณฑิตทั้งหมดในประเทศไทยอันนำไปสู?การ
ได;มาซ่ึงการพัฒนาหลักสูตรรังสีเทคนิคให;มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึนไป 
 
2. วัตถุประสงคAของโครงการ  
1.) เพ่ือร?วมกันจัดทำการพัฒนาและออกแบบหลักสูตรท่ีมุ?งเน;นผลลัพธQท้ัง 3 สาขา  
2.) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู;ประสบการณQและความคิดเห็นร?วมกันระหว?างสถาบันผู;ผลิตบัณฑิตสาขารังสี
เทคนิค 
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3. ผลผลิตของโครงการ (Output)  
- บุคลากรของสถาบันผู;ผลิตแต?ละสถาบันแลกเปลี่ยนการพัฒนาหลักสูตร แนวทางการวัดผล และ
กำหนดเปCนมาตรฐานเดียวกัน 
 
4. ผลลัพธAของโครงการ (Outcome)  
- มาตรฐานการออกแบบหลักสูตรท่ีมุ?งเน;นผลลัพธQท่ีสถาบันผู;ผลิตนำไปใช;พัฒนาหลักสูตรของตนเอง 
 
5. ตัวช้ีวัดความสำเร็จของโครงการ 
1.) ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 
ผู;เข;าร?วมโครงการมีความพึงพอใจในการจัดโครงการ ร;อยละ 70  
2.) ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 
หลักสูตรฯมีการพัฒนาการออกแบบหลักสูตรท่ีเน;นผลลัพธQร?วมกัน 
ประชาสัมพันธQหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขารังสีเทคนิค 
 
6.ระยะเวลาในการดำเนินการ วันท่ี 7-8 กรกฎาคม 2565 
 
7. จำนวนผูMเขMาร*วมโครงการ จำนวน 142 คน โดยแบ?งเปCน 
1.) ตัวแทนสถาบันผู;ผลิตท่ัวประเทศ จาก 12 สถาบัน รวมจำนวน 100 คน  
2.) ทีมเจ;าหน;าท่ีและนักศึกษาผู;จัดงาน จำนวน 42 คน  
 
8. ประโยชนAท่ีคาดว*าจะไดMรับ ท้ังทางตรงและทางอMอม  
  1.) ผลทางตรง        
   1. มีมาตรฐานในการวัดผลนักศึกษาให;แต?ละสถาบันนำไปใช;พัฒนาหลักสูตรของตนเอง    
   2. ได;เกิดการเรียนรู; แลกเปล่ียนความคิดเห็นท่ีเปCนประโยชนQระหว?างสถาบันผู;ผลิต.. 
  2.) ผลทางอMอม        
   1. นักศึกษาหรือบัณฑิตมีความรู;และทักษะทางวิชาชีพเปCนไปตามมาตรฐานของรังสีเทคนิคไทย 
   2. ประชาชนได;รับการบริการท่ีได;มาตรฐาน 
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9. กำหนดการประชุมวิชาการ 
เร่ืองโครงการสัมมนาสถาบันผูMผลิตบัณฑิตสาขารังสีเทคนิค คร้ังท่ี 19 

ระหว*างวันท่ี 7-8 กรกฎาคม 2565 
ณ หMองบรรยาย Auditorium 2014 อาคารปnยชาติ 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรA ศูนยAรังสิต 

 
วันพฤหัสบดีท่ี 7 กรกฎาคม 2565  
08:00 – 08:30 ลงทะเบียนรับเอกสาร 
08:30 – 08:40 กล?าวรายงาน โดย อาจารยQเขมิภา แสนกล;า หัวหน;าภาควิชารังสีเทคนิค  
08:40 – 09:00 พิธีเปOดโครงการสัมมนาผู;ผลิตบัณฑิตสาขารังสีเทคนิค คร้ังท่ี 19 
  โดย รองศาสตราจารยQ ดร.ไพลวรรณ สัทธานนทQ  

คณบดีคณะสหเวชศาสตรQ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรQ 
09:00 – 09:30 ทบทวนกิจกรรมท่ีผ?านมา  

โดย อาจารยQปรเมษฐQ วงษา  
ผู;อำนวยการโรงเรียนรังสีเทคนิค ราชวิทยาลัยจุฬาภรณQ  

09:30 – 10:30  การบรรยายพิเศษในหัวข;อ “การออกแบบหลักสูตรในรูปแบบ Outcome Based 
Education”  
โดย ผู;ช?วยศาสตราจารยQ ดร.กภ.วรินทรQ กฤตยาเกียรณ  
อาจารยQประจำ คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล 

10:30 – 10:45 รับประทานอาหารว?าง ณ โถงรับรองช้ัน 2 อาคารปOยชาติ 2 (บริเวณหน;าห;อง 2014) 
10:45 – 12:00 การบรรยายพิเศษในหัวข;อ “Outcome Based Education สำหรับรังสีเทคนิค”  

โดย ผู;ช?วยศาสตราจารยQ ดร.วรนุช เอ่ียมปา  
อาจารยQภาควิชารังสีเทคนิค มหาวิทยาลัยมหิดล  

12:00 – 13:00 รับประทานอาหารกลางวัน ณ โถงรับรองช้ัน 1 อาคารปOยชาติ 2  
13:00 – 13:30 ช้ีแจงกระบวนการกลุ?ม  
  โดย อาจารยQกชกร พันธวงคQ 
13:30 – 15:00 สัมมนากลุ?มย?อย OBE สำหรับรังสีเทคนิคใน 3 สาขาวิชา ได;แก? รังสีวินิจฉัย รังสีรักษา 

และเวชศาสตรQนิวเคลียรQ ณ ห;องเรียน 216, 217, 218 อาคารปOยชาติ  
15:00 – 15:15 รับประทานอาหารว?าง บริเวณหน;าห;องเรียน 216, 217, 218 อาคารปOยชาติ 
15:15 – 16:00 สัมมนากลุ?มย?อย OBE สำหรับรังสีเทคนิคใน 3 สาขาวิชา ได;แก? รังสีวินิจฉัย รังสีรักษา 

และเวชศาสตรQนิวเคลียรQ ณ ห;องเรียน 216, 217, 218 อาคารปOยชาติ  
16:00 – 16:30 สรุป session สัมมนากลุ?มย?อย ณ ห;องบรรยาย Auditorium 2014  
18:00 – 20:00 รับประทานอาหารเย็นร?วมกัน และรับชมการแสดงจากนักศึกษา ช้ันปGท่ี 1 และ 2 
  ณ โถงรับรองช้ัน 1 ปOยชาติ 2 
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วันศุกรAท่ี 8 กรกฎาคม 2565  
09:00 – 10:20 สัมมนากลุ?มย?อย OBE สำหรับรังสีเทคนิคใน 3 สาขาวิชา ได;แก? รังสีวินิจฉัย รังสีรักษา 

และเวชศาสตรQนิวเคลียรQ ณ ห;องเรียน 216, 217, 218 อาคารปOยชาติ 
10:20 – 10:30 รับประทานอาหารว?าง บริเวณหน;าห;องเรียน 216, 217, 218 อาคารปOยชาติ 
10:30 – 11:30 สัมมนากลุ?มย?อย OBE สำหรับรังสีเทคนิคใน 3 สาขาวิชา ได;แก? รังสีวินิจฉัย รังสีรักษา 

และเวชศาสตรQนิวเคลียรQ ณ ห;องเรียน 216, 217, 218 อาคารปOยชาติ 
11:30 – 12:00 สรุป session สัมมนากลุ?มย?อย ณ ห;องบรรยาย Auditorium 2014 
12:00 – 13:00 รับประทานอาหารกลางวัน ณ โถงรับรองช้ัน 1 ปOยชาติ 2 
13:00 – 13:40 การสัมมนาในหัวข;อ “ความคืบหน;าสภาวิชาชีพรังสีเทคนิค”  

โดย ผู;ช?วยศาสตราจารยQ ดร.นภาพงษQ พงษQนภางคQ  
ประธานวิชาการ สมาคมรังสีเทคนิคแห?งประเทศไทย 

13:40 – 14:30 การสัมมนาในหัวข;อ “กิจกรรมของคณะกรรมการวิชาชีพสาขารังสีเทคนิค” 
โดย อาจารยQธนวัฒนQ สนทราพรพล  

  ประธานคณะกรรมการวิชาชีพรังสีเทคนิค 
14:30 – 15:00 แนวทางการจัดสัมมนา โดยตัวแทนจากสถาบันผู;ผลิตบัณฑิตสาขาวิชารังสีเทคนิคคร้ัง

ต?อไป/ 
ปOดการสัมมนา 

15:00 – 15:15 รับประทานอาหารว?าง ณ โถงรับรองช้ัน 2 ปOยชาติ 2 (บริเวณหน;าห;อง 2014) 
15:15 – 16:30 เย่ียมชมภาควิชารังสีเทคนิค คณะสหเวชศาสตรQ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรQ 
 
หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม 
 
 

- 11 -



 
ÖãÖøąìøüÜ 

öćêøåćîÙčèüčçĉøąéĆïĂčéöýċÖþćǰǰ 
ó�ý�ǰǰ���� 

 
 

ĂćýĆ÷ĂĞćîćÝêćöÙüćöĔîïìîĉ÷ćöÙĞćüŠćǰǰĶöćêøåćîÖćøĂčéöýċÖþćķǰǰĔîöćêøćǰǰĥǰǰöćêøćǰǰħǰǰ
üøøÙĀîċęÜǰǰĒúąöćêøćǰǰĢĨǰǰ	ħ
ǰ ǰĒúąüøøÙÿĂÜǰǰĒĀŠÜóøąøćßïĆââĆêĉøąđïĊ÷ïïøĉĀćøøćßÖćø 
ÖøąìøüÜÖćøĂčéöýċÖþćǰǰüĉì÷ćýćÿêøŤǰǰüĉÝĆ÷ĒúąîüĆêÖøøöǰǰó�ý�ǰǰ ģĦħģǰǰĒúąïìîĉ÷ćöÙĞćüŠćǰǰ
ĶöćêøåćîÖćøĂčéöýċÖþćķǰ ǰĔîöćêøćǰ ǰĤǰ ǰĒúąöćêøćǰ ǰĥǰǰüøøÙĀîċęÜǰ ǰĒĀŠÜóøąøćßïĆââĆêĉ 
ÖćøĂčéöýċÖþćǰǰó�ý�ǰǰģĦħģǰǰøĆåöîêøĊüŠćÖćøÖøąìøüÜÖćøĂčéöýċÖþćǰǰüĉì÷ćýćÿêøŤǰǰüĉÝĆ÷ĒúąîüĆêÖøøöǰǰ
ēé÷×šĂđÿîĂĒîąĒúąÙüćöđĀĘîßĂï×ĂÜÙèąÖøøöÖćøöćêøåćîÖćøĂčéöýċÖþćĂĂÖÖãÖøąìøüÜĕüšǰǰ
éĆÜêŠĂĕðîĊĚ 

×šĂ Ģ ÖãÖøąìøüÜîĊĚĔĀšĔßšïĆÜÙĆïđöČęĂóšîÖĞćĀîéĀîċęÜøšĂ÷ĒðéÿĉïüĆîîĆïĒêŠüĆîðøąÖćý 
ĔîøćßÖĉÝÝćîčđïÖþćđðŨîêšîĕð 

×šĂ ģ ĔĀš÷ÖđúĉÖðøąÖćýÖøąìøüÜýċÖþćíĉÖćøĒúąðøąÖćýÙèąÖøøöÖćøÖćøĂčéöýċÖþć  
ìčÖÞïĆïìĊęđÖĊę÷üÖĆïÖøĂïöćêøåćîÙčèüčçĉøąéĆïĂčéöýċÖþćĒĀŠÜßćêĉǰǰĒîüìćÜÖćøðäĉïĆêĉêćöÖøĂï
öćêøåćîÙčèüčçĉøąéĆïĂčéöýċÖþćĒĀŠÜßćêĉǰ ǰĒúąöćêøåćîÙčèüčçĉĔîÿć×ćĀøČĂÿć×ćüĉßćǰ ǰìĆĚÜîĊĚǰǰĕöŠüŠć 
ĔîøąéĆïĔéǰǰÿć×ćĔéǰǰĀøČĂÿć×ćüĉßćĔé 

×šĂ Ĥ ĔîÖãÖøąìøüÜîĊĚ 
ĶÿëćïĆîĂčéöýċÖþćķǰǰĀöć÷ÙüćöüŠćǰǰÿëćïĆîìĊęÝĆéÖćøĂčéöýċÖþćøąéĆïðøĉââćĒúąøąéĆï 

êęĞćÖüŠćðøĉââćìĆĚÜìĊęđðŨî×ĂÜøĆåĒúą×ĂÜđĂÖßî 
ĶöćêøåćîÙčèüčçĉøąéĆïĂčéöýċÖþćķǰ ǰĀöć÷ÙüćöüŠćǰ ǰ×šĂÖĞćĀîéđÖĊę÷üÖĆïñúúĆóíŤÖćøđøĊ÷îøĎš  

×ĂÜñĎšđøĊ÷îìĊęđÖĉé×ċĚîÝćÖÖćøýċÖþćêćööćêøåćîĀúĆÖÿĎêøÖćøýċÖþćøąéĆïĂčéöýċÖþćìĊęÖĞćĀîé×ċĚî 
êćöøąéĆïÖćøýċÖþćĒêŠúąøąéĆïǰǰ 

ĶñúúĆóíŤÖćøđøĊ÷îøĎšķǰ ǰĀöć÷ÙüćöüŠćǰ ǰñúìĊęđÖĉé×ċĚîĒÖŠñĎšđøĊ÷îñŠćîÖøąïüîÖćøđøĊ÷îøĎšìĊęĕéšÝćÖ
ÖćøýċÖþćǰǰòřÖĂïøöǰǰĀøČĂðøąÿïÖćøèŤìĊęđÖĉé×ċĚîÝćÖÖćøòřÖðäĉïĆêĉǰǰĀøČĂÖćøđøĊ÷îøĎšÝøĉÜĔîìĊęìĞćÜćî
øąĀüŠćÜÖćøýċÖþć 

ĚĀîćǰǰǰģĩ
ęđúöǰǰǰĢĤĪǰǰǰêĂîìĊęǰǰǰģġǰǰǰǰÖ øćßÖĉÝÝćîčđïÖþć ĤĢǰǰǰöĊîćÙöǰǰǰģĦħĦ
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ĶĀúĆÖÿĎêøÖćøýċÖþćķǰǰĀöć÷ÙüćöüŠćǰǰĀúĆÖÿĎêøøąéĆïðøĉââćĒúąêęĞćÖüŠćðøĉââćêćöìĊę
ÙèąÖøøöÖćøöćêøåćîÖćøĂčéöýċÖþćÖĞćĀîéàċęÜÿõćÿëćïĆîĂčéöýċÖþćĕéšĔĀšÙüćöđĀĘîßĂïĀøČĂĂîčöĆêĉ 

ĶÙèąÖøøöÖćøķǰǰĀöć÷ÙüćöüŠćǰǰÙèąÖøøöÖćøöćêøåćîÖćøĂčéöýċÖþć 
×šĂ ĥ ĔĀšĔßšöćêøåćîÙčèüčçĉøąéĆïĂčéöýċÖþćêćöÖãÖøąìøüÜîĊĚǰǰĔîÖćøÿŠÜđÿøĉöǰǰÖćøÖĞćÖĆï

éĎĒúǰǰÖćøêøüÝÿĂïǰǰêĉéêćöĒúąðøąđöĉîñúǰǰĒúąÖćøðøąÖĆîÙčèõćóÖćøýċÖþćøąéĆïĂčéöýċÖþć 
×ĂÜÿëćïĆîĂčéöýċÖþćìčÖĒĀŠÜ 

×šĂ Ħ ĔîÖćøÝĆéìĞćĀøČĂðøĆïðøčÜĀúĆÖÿĎêøÖćøýċÖþćǰ ǰÿëćïĆîĂčéöýċÖþćêšĂÜïøĉĀćøÝĆéÖćø
ĀúĆÖÿĎêøĒúąĂĂÖĒïïÖøąïüîÖćøđøĊ÷îøĎšǰ ǰđóČęĂĔĀšđÖĉéñúÿĆöùìíĉĝĔîñúúĆóíŤÖćøđøĊ÷îøĎšêćööćêøåćî
ÙčèüčçĉøąéĆïĂčéöýċÖþćǰ ǰìĆĚÜéšćîÙüćöøĎšǰ ǰéšćîìĆÖþąǰǰéšćîÝøĉ÷íøøöǰ ǰĒúąéšćîúĆÖþèąïčÙÙúǰǰēé÷êšĂÜ
ĒÿéÜëċÜóĆçîćÖćø×ĂÜñúúĆóíŤÖćøđøĊ÷îøĎšìĊęĒêÖêŠćÜÖĆîêćöøąéĆïöćêøåćîÙčèüčçĉøąéĆïĂčéöýċÖþćǰǰ 

×šĂ ħ öćêøåćîÙčèüčçĉøąéĆïĂčéöýċÖþćðøąÖĂïéšü÷ 
	Ģ
 øąéĆïĂîčðøĉââćǰǰöĊĀîċęÜÙčèüčçĉǰǰĕéšĒÖŠǰǰÙčèüčçĉĂîčðøĉââć 
	ģ
 øąéĆïðøĉââćêøĊǰǰöĊĀîċęÜÙčèüčçĉǰǰĕéšĒÖŠǰǰÙčèüčçĉðøĉââćêøĊ 
	Ĥ
 øąéĆïïĆèæĉêýċÖþćǰǰöĊÿĊęÙčèüčçĉǰǰĕéšĒÖŠǰǰÙčèüčçĉðøąÖćýîĊ÷ïĆêøïĆèæĉêǰǰÙčèüčçĉðøĉââćēìǰǰ

ÙčèüčçĉðøąÖćýîĊ÷ïĆêøïĆèæĉêßĆĚîÿĎÜǰǰĒúąÙčèüčçĉðøĉââćđĂÖ 
×šĂ Ĩ ñúúĆóíŤÖćøđøĊ÷îøĎš×ĂÜñĎšÿĞćđøĘÝÖćøýċÖþćìčÖøąéĆïöćêøåćîÙčèüčçĉøąéĆïĂčéöýċÖþćǰ ǰ

êšĂÜöĊĂ÷ŠćÜîšĂ÷ÿĊęéšćîǰǰéĆÜêŠĂĕðîĊĚ 
	Ģ
 éšćîÙüćöøĎš 
	ģ
 éšćîìĆÖþą 
	Ĥ
 éšćîÝøĉ÷íøøö 
	ĥ
 éšćîúĆÖþèąïčÙÙú 
øć÷úąđĂĊ÷éñúúĆóíŤÖćøđøĊ÷îøĎšêćöüøøÙĀîċęÜǰǰĔĀšđðŨîĕðêćöìĊęÙèąÖøøöÖćøðøąÖćýÖĞćĀîé 
×šĂ ĩ îĂÖÝćÖñúúĆóíŤÖćøđøĊ÷îøĎšêćö×šĂǰ ǰĨǰǰÙèąÖøøöÖćøĂćÝðøąÖćýÖĞćĀîéñúúĆóíŤ

ÖćøđøĊ÷îøĎšéšćîĂČęîđóĉęöđêĉöĀøČĂÖĞćĀîéøć÷úąđĂĊ÷éñúúĆóíŤÖćøđøĊ÷îøĎšđóĉęö×ċĚîêćöÙüćöÝĞćđðŨîìćÜüĉßćÖćø
ĀøČĂüĉßćßĊó×ĂÜĒêŠúąÿć×ćĀøČĂÿć×ćüĉßćǰǰēé÷ðøąÖćýđðŨîöćêøåćîÙčèüčçĉĔîÿć×ćĀøČĂÿć×ćüĉßćÖĘĕéš  

×šĂ Ī đóČęĂðøąē÷ßîŤĔîÖćøÿøšćÜÙüćööĆęîĔÝĔîÙčèõćó×ĂÜñĎšÿĞćđøĘÝÖćøýċÖþćǰ ǰÿëćïĆîĂčéöýċÖþć 
êšĂÜöĊøąïïÖćøðøąÖĆîÙčèõćóñúúĆóíŤÖćøđøĊ÷îøĎšÝøĉÜ×ĂÜìčÖĀúĆÖÿĎêøÖćøýċÖþćĔîĒêŠúąøąéĆïǰǰ  
ĒúąêĉéêćöðøąđöĉîñúúĆóíŤÖćøđøĊ÷îøĎšéĆÜÖúŠćüǰ ǰìĊęÿćöćøëêĉéêćöêøüÝÿĂïĕéšêćöĀúĆÖíøøöćõĉïćúǰ ǰ 
ĒúąîĞćĕðĔßšðøĆïðøčÜÖøąïüîÖćøïøĉĀćøÝĆéÖćøĀúĆÖÿĎêøĒúąÖøąïüîÖćøđøĊ÷îøĎšǰǰĔĀšĕéšñúúĆóíŤÖćøđøĊ÷îøĎš
êćööćêøåćîÙčèüčçĉĒêŠúąøąéĆïǰǰìĆĚÜîĊĚǰǰêćöìĊęÙèąÖøøöÖćøðøąÖćýÖĞćĀîé 

ĚĀîćǰǰǰģĪ
ęđúöǰǰǰĢĤĪǰǰǰêĂîìĊęǰǰǰģġǰǰǰǰÖ øćßÖĉÝÝćîčđïÖþć ĤĢǰǰǰöĊîćÙöǰǰǰģĦħĦ
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×šĂ Ģġ ÖćøîĞćñúÖćøđøĊ÷îǰǰñúúĆóíŤÖćøđøĊ÷îøĎšǰǰÿöøøëîąǰǰĀøČĂðøąÿïÖćøèŤìĊęĕéšÝćÖ 
ÖćøđøĊ÷îøĎšđóČęĂóĆçîćêîđĂÜĀøČĂÖćøđøĊ÷îøĎšêúĂéßĊüĉêǰ ǰöćđìĊ÷ïĀîŠü÷ÖĉêĒúąÿąÿöĕüšđóČęĂ×ĂøĆïÙčèüčçĉ 
êćöøąéĆïǰǰĔĀšđðŨîĕðêćöÖãÖøąìøüÜüŠćéšü÷öćêøåćîĀúĆÖÿĎêøÖćøýċÖþćøąéĆïĂčéöýċÖþć 

×šĂ ĢĢ ĔĀšÙèąÖøøöÖćøÿŠÜđÿøĉöĒúąÿîĆïÿîčîÿëćïĆîĂčéöýċÖþćĔĀšÿćöćøë÷ÖøąéĆïÙčèõćó
ÖćøýċÖþćĔĀšÿĎÜÖüŠćöćêøåćîÙčèüčçĉøąéĆïĂčéöýċÖþćìĊęÖĞćĀîé 

×šĂ Ģģ ĔĀšÿĞćîĆÖÜćîðúĆéÖøąìøüÜÖćøĂčéöýċÖþćǰǰüĉì÷ćýćÿêøŤǰǰüĉÝĆ÷ĒúąîüĆêÖøøöǰǰöĊĀîšćìĊę
ĔĀšÙĞćĒîąîĞćĒúąÿîĆïÿîčîÖćøðäĉïĆêĉêćöÖãÖøąìøüÜîĊĚ 

×šĂ ĢĤ ÙèąÖøøöÖćøĂćÝĂĂÖðøąÖćýĀøČĂĒîüðäĉïĆêĉĂČęîǰ ėǰǰìĊęđÖĊę÷üÖĆïöćêøåćîÙčèüčçĉ
øąéĆïĂčéöýċÖþćîĊĚĕéš 

ÖćøĂĂÖðøąÖćýĀøČĂĒîüðäĉïĆêĉêćöüøøÙĀîċęÜǰǰêšĂÜÙĞćîċÜëċÜÙüćöĒêÖêŠćÜĀúćÖĀúć÷ 
×ĂÜðøąđõìĒúąÖúčŠö×ĂÜÿëćïĆîĂčéöýċÖþćêćöÖãĀöć÷üŠćéšü÷ÖćøĂčéöýċÖþć 

×šĂ Ģĥ ĔĀšÙèąÖøøöÖćøÝĆéĔĀšöĊÖćøðøąđöĉîñúĒúąìïìüî×šĂÖĞćĀîéĔîÖãÖøąìøüÜîĊĚ 
ìčÖĀšćðŘîĆïĒêŠüĆîìĊęÖãÖøąìøüÜîĊĚĔßšïĆÜÙĆïǰǰēé÷øĆïôŦÜÙüćöÙĉéđĀĘî×ĂÜÿëćïĆîĂčéöýċÖþćǰǰñĎšđøĊ÷îǰǰ
ÙèćÝćø÷ŤǰǰĒúąñĎšĔßšïĆèæĉêĂ÷ŠćÜÖüšćÜ×üćÜ 

×šĂ ĢĦ Ùčèüčçĉ øąéĆïĂč éöýċÖþćĔîĀúĆÖÿĎ êøìĊę ÿ ëćïĆîĂč éöýċÖþćđðŗéÿĂîĂ÷ĎŠĀøČĂ 
ìĊęÿëćïĆîĂčéöýċÖþćĒÝšÜĔĀšÿĞćîĆÖÜćîðúĆéÖøąìøüÜÖćøĂčéöýċÖþćǰ ǰüĉì÷ćýćÿêøŤǰ ǰüĉÝĆ÷ĒúąîüĆêÖøøö
ìøćïêćööćêøćǰǰĦĦǰǰüøøÙĀîċęÜǰǰĒĀŠÜóøąøćßïĆââĆêĉÖćøĂčéöýċÖþćǰǰó�ý�ǰǰ ģĦħģǰǰÖŠĂîüĆîìĊę
ÖãÖøąìøüÜîĊĚĔßšïĆÜÙĆïǰǰĔĀšëČĂüŠćđðŨîÙčèüčçĉøąéĆïĂčéöýċÖþćêćöÖãÖøąìøüÜîĊĚĒúšü 

×šĂ Ģħ ÙčèüčçĉøąéĆïĂčéöýċÖþćĔîĀúĆÖÿĎêøÖćøýċÖþćđéĉöìĊęÖĞćúĆÜĂ÷ĎŠøąĀüŠćÜÖćøðøĆïðøčÜǰǰ
ĀøČĂÙčèüčçĉøąéĆïĂčéöýċÖþćĔîĀúĆÖÿĎêøÖćøýċÖþćĔĀöŠìĊęĂ÷ĎŠøąĀüŠćÜÖćøóĆçîćĔîüĆîìĊęÖãÖøąìøüÜîĊĚ 
ĔßšïĆÜÙĆïǰǰĒúąĕéšĒÝšÜÖćøðøĆïðøčÜĀúĆÖÿĎêøĀøČĂóĆçîćĀúĆÖÿĎêøĔĀöŠéĆÜÖúŠćüĔĀšÿĞćîĆÖÜćîðúĆéÖøąìøüÜ
ÖćøĂčéöýċÖþćǰǰüĉì÷ćýćÿêøŤǰǰüĉÝĆ÷ĒúąîüĆêÖøøöìøćïõć÷ĔîĀÖÿĉïüĆîîĆïĒêŠüĆîìĊęÖãÖøąìøüÜîĊĚ
ðøąÖćýĔîøćßÖĉÝÝćîčđïÖþćǰǰĔĀšéĞćđîĉîÖćøêŠĂĕðêćöðøąÖćýÖøąìøüÜýċÖþćíĉÖćøĒúąðøąÖćý
ÙèąÖøøöÖćøÖćøĂčéöýċÖþćìĊęđÖĊę÷üÖĆïÖøĂïöćêøåćîÙčèüčçĉøąéĆïĂčéöýċÖþćĒĀŠÜßćêĉǰǰĒîüìćÜ 
ÖćøðäĉïĆêĉêćöÖøĂïöćêøåćîÙčèüčçĉøąéĆïĂčéöýċÖþćĒĀŠÜßćêĉǰǰĒúąöćêøåćîÙčèüčçĉĔîÿć×ćĀøČĂ
ÿć×ćüĉßćǰǰïøøéćìĊęĔßšïĆÜÙĆïĂ÷ĎŠĔîüĆîÖŠĂîüĆîìĊęÖãÖøąìøüÜîĊĚĔßšïĆÜÙĆïǰǰÝîĒúšüđÿøĘÝǰǰàċęÜêšĂÜĕöŠđÖĉî 
ĀÖÿĉïüĆîîĆïĒêŠüĆîìĊęÖãÖøąìøüÜîĊĚĔßšïĆÜÙĆïǰǰēé÷ĔĀšëČĂüŠćÖćøðøĆïðøčÜĀøČĂóĆçîćĀúĆÖÿĎêøĔĀöŠéĆÜÖúŠćü
đðŨîÖćøéĞćđîĉîÖćøêćöÖãÖøąìøüÜîĊĚĒúšü 

 
ĔĀšĕüšǰǰèǰǰüĆîìĊęǰǰ��ǰǰöĊîćÙöǰǰó�ý�ǰǰģĦħ� 

đĂîÖǰǰđĀúŠćíøøöìĆýîŤ 
øĆåöîêøĊüŠćÖćøÖøąìøüÜÖćøĂčéöýċÖþćǰǰüĉì÷ćýćÿêøŤǰǰüĉÝĆ÷ĒúąîüĆêÖøøö 

ĚĀîćǰǰǰĤġ
ęđúöǰǰǰĢĤĪǰǰǰêĂîìĊęǰǰǰģġǰǰǰǰÖ øćßÖĉÝÝćîčđïÖþć ĤĢǰǰǰöĊîćÙöǰǰǰģĦħĦ
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Āöć÷đĀêčǰǰ �� ǰǰ đĀêčñúĔîÖćøðøąÖćýĔßšÖãÖøąìøüÜÞïĆïîĊĚ ǰǰÙČĂǰǰ ēé÷ìĊęöćêøćǰǰĥǰǰöćêøćǰǰĢĨǰǰĒúą 
öćêøćǰ ǰģħǰ ǰĒĀŠÜóøąøćßïĆââĆêĉø ąđïĊ ÷ïïøĉĀćøøć ßÖćøÖø ąìø üÜÖćøĂčéöýċÖþćǰ ǰüĉì÷ćýćÿêøŤ ǰ ǰ  
üĉÝĆ÷ĒúąîüĆêÖøøöǰ ǰó�ý�ǰ ǰģĦħģǰ ǰðøąÖĂïÖĆïöćêøćǰ ǰĤǰǰĒĀŠÜóøąøćßïĆââĆêĉÖćøĂčéöýċÖþćǰ ǰó�ý�ǰ ǰģĦħģǰ ǰ
ïĆââĆêĉĔĀšøĆåöîêøĊüŠćÖćøÖøąìøüÜÖćøĂčéöýċÖþćǰǰüĉì÷ćýćÿêøŤǰǰüĉÝĆ÷ĒúąîüĆêÖøøöǰǰēé÷×šĂđÿîĂĒîą 
ĒúąÙüćöđĀĘîßĂï×ĂÜÙèąÖøøöÖćøöćêøåćîÖćøĂčéöýċÖþćǰ ǰÖĞćĀîéöćêøåćîÖćøĂčéöýċÖþćĒúąÖćøðøąÖĆî
ÙčèõćóÖćøýċÖþćǰ ǰēé÷ÙĞćîċÜëċÜÖćøöĊÿŠüîøŠüö×ĂÜÿëćïĆîĂčéöýċÖþćéšü÷ǰ ǰðøąÖĂïÖĆïÖãÖ øąìøüÜüŠć éš ü÷  
ÖćøÖĞćĀîéöćêøåćîÖćøĂčéöýċÖþćĂČęîÖĞćĀîéĔĀšǰǰĶöćêøåćîÙčèüčçĉøąéĆïĂčéöýċÖþćķǰǰ đðŨîöćêøåćî 
ÖćøĂčéöýċÖþćĂČęîǰ ǰÝċÜÝĞćđðŨîêšĂÜĂĂÖÖãÖøąìøüÜîĊĚ 

ĚĀîćǰǰǰĤĢ
ęđúöǰǰǰĢĤĪǰǰǰêĂîìĊęǰǰǰģġǰǰǰǰÖ øćßÖĉÝÝćîčđïÖþć ĤĢǰǰǰöĊîćÙöǰǰǰģĦħĦ
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 ®�oµ   ÒØ 
Á¨n¤   ÒÓÖ   �°�¡·Á«¬   ÒØÚ   � ¦µ��·��µ�»Á��¬µ ÓÕ   ¡§«�·�µ¥�   ÓÖÖÒ 
 

 

�¦³�µ«��³�¦¦¤�µ¦ª·�µ�¸¡µ�µ¦´�¸Á���·� 
Á¦ºÉ°�  ¤¦¦��³Â¨³¤µ�¦�µ�ª·�µ�¸¡Îµ®¦´��¼o�¦³�°�Ã¦�«·¨�³µ�µ¦´�Á̧���·�   

¡.«.  ÓÖÖÒ 
 

 

°µ«́¥°Îµ�µ��µ¤�ªµ¤Ä�¤µ�¦µ   ÓÔ   Â®n�¡¦³¦µ��´��´�·�µ¦�¦³�°�Ã¦�«·¨�³   
¡.«.  ÓÖÕÓ  �¦³�°��´�¤µ�¦µ  ÒÒ  Â®n�¡¦³¦µ��§¬�¸�µ�Îµ®��Ä®oµ�µ¦´�¸Á���·�Á�}�µ�µ 
�µ¦�¦³�°�Ã¦�«·¨�³�µ¤¡¦³¦µ��´��´�·�µ¦�¦³�°�Ã¦�«·¨�³  ¡.«.  ÓÖÕÓ  ¡.«.  ÓÖÕÖ   
°´�Á�}�¡¦³¦µ��´��´�·�̧É¤¸���´��´�·�µ��¦³�µ¦Á�¸É¥ª�́��µ¦�Îµ�́�·��·Â¨³Á¦¸£µ¡�°��»��¨   
�¹É�¤µ�¦µ  ÓÚ  �¦³�°�¤µ�¦µ  ÔÔ  ¤µ�¦µ  ÕÒ  ¤µ�¦µ  ÕÔ  Â¨³¤µ�¦µ  ÕÖ  �°�¦´��¦¦¤�¼� 
Â®n�¦µ�°µ�µ�´�¦Å�¥  ��³�¦¦¤�µ¦ª·�µ�¸¡µ�µ¦´�¸Á���·�  �¹�°°��¦³�µ«Åªo�́��n°Å��¸Ê 

�o° Ò Ä��¦³�µ«�¸Ê 
“�¼o�¦³�°�Ã¦�«·¨�³µ�µ¦´�¸Á���·�”  ®¤µ¥�¹�  �¼o�̧ÉÅ�o�¹Ê��³Á�¸¥�Â¨³¦´�Ä�°�»�µ�Á�}� 

�¼o�¦³�°�Ã¦�«·¨�³µ�µ¦´�¸Á���·� 
�o° Ó ¤¦¦��³Â¨³¤µ�¦�µ�ª·�µ�¸¡Îµ®¦´��¼o�¦³�°�Ã¦�«·¨�³µ�µ¦´�¸Á���·�

�¦³�°��oª¥¤µ�¦�µ�®¨´�  Ô  ¤µ�¦�µ�  �º°   
Ò) �ªµ¤Á�}�ª·�µ�¸¡Â¨³�ªµ¤¦´��·��°� 
Ó) �ªµ¤¦¼o  �ªµ¤Á�oµÄ�  Â¨³�´�¬³ 
Ô) �́�¬³�¸É�ÎµÁ�}�Ä��µ¦Ä®o�¦·�µ¦ 
Ä�Â�n¨³¤µ�¦�µ��¦³�°��oª¥¤¦¦��³Â¨³¤µ�¦�µ��µ¦��·�́�·�̧ÉÄ�o¦nª¤�´�Îµ®¦´�   

�¼o�¦³�°�Ã¦�«·¨�³µ�µ¦´�¸Á���·��̧É��·�́�·�µ��´Ê�  Ô  �oµ�  �º°  ¦´�¸ª·�·��´¥  ¦´�¸¦´�¬µ  Â¨³ 
Áª�«µ�¦r�·ªÁ�¨¸¥¦r  ®¦º°Ä�oÁ�¡µ³�oµ�Ä��oµ�®�¹É� 

¤µ�¦�µ�  Ò 
�ªµ¤Á�}�ª·�µ�¸¡Â¨³�ªµ¤¦´��·��°� 
 

 

�o° Ô �¼o�¦³�°�Ã¦�«·¨�³µ�µ¦´�¸Á���·��o°�¤¸�ªµ¤Á�}�ª·�µ�¸¡Â¨³�¦ª�°�Å�o  
�́��¸Ê 
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 ®�oµ   ÒÙ 
Á¨n¤   ÒÓÖ   �°�¡·Á«¬   ÒØÚ   � ¦µ��·��µ�»Á��¬µ ÓÕ   ¡§«�·�µ¥�   ÓÖÖÒ 
 

 

Ò) ��·�́�·�µ�£µ¥Ä�o��  ¦³Á�̧¥�  Â¨³�¦¦¥µ�¦¦�ª·�µ�¸¡ 
 �) Á�oµÄ���®¤µ¥  ¦³Á�¸¥�  �¦³�µ«�nµ� Ç  �̧É�Îµ®��  Â¨³Ä®o�¼o�¦³�°�Ã¦�«·¨�³

µ�µ¦´�¸Á���·��º°��·�́�· 
 �) Á�oµÄ��¹��o°�́��´�  ¦³Á�̧¥���·�́�·  Â¨³�o°Â�³�Îµ  �̧ÉÁ�}�µ�¨ 
 �) Á�oµÄ�Ä�Á¦ºÉ°�·��·�°��¼o�iª¥  Â¨³«´��·Í«¦¸�ªµ¤Á�}�¤�»¬¥r  ¦ª¤�¹����µ��°��� 

Ä��µ¦�¦·�µ¦�µ�¦´�¸ª·�·��´¥  ¦�́¸¦�́¬µ  Â¨³Áª�«µ�¦r�·ªÁ�¨¸¥¦r 
Ó) ��·�́�·�µ�Ã�¥Á¤°£µ�  Å¤nÁ¨º°��´Ê�ª¦¦�³   
Ô) ¦�́¬µ�ªµ¤¨´��°��¼o�iª¥ 
Õ) ¦nª¤�́��Îµ�Îµ¥·�¥°¤�°��¼o�iª¥�n°��µ¦�¦ª��µ�¦´�¸�̧É�ÎµÁ�}� 
Ö) ¦¼o�¹��o°�Îµ�´�Ä��µ¦Ä®o�¦·�µ¦   
 �) µ¤µ¦��¦³Á¤·��µ��µ¦�r  ¨´�¬�³Â¨³¦³�´��ªµ¤¦»�Â¦��°��{�®µÂ¨³�¦¹�¬µ

�¼o¦¼oÂ¨³¤¸�¦³��µ¦�r¤µ��ªnµÁ¡ºÉ°Â�o�{�®µ�´Ê� 
 �) µ¤µ¦��¦³Á¤·�ª·�¸Â�o�{�®µ�nµ� Ç  Å�o 
×) µ¤µ¦��¦·®µ¦�́��µ¦£µ¦³�µ��°���Á°�Å�o°¥nµ�¤¸�¦³·��·£µ¡ 
Ø)  f� ���Á°�Ä®o¤¸�ªµ¤¦¼oÂ¨³�´�¬³°¥nµ�¤ÉÎµÁ¤° 
Ù) Á�oµÄ��¹��ªµ¤�ÎµÁ�}�Ä��µ¦¡´��µ�ªµ¤�oµª®�oµ�µ�ª·�µ�¸¡ 
Ú) Â����ªnµÁ�}��¼o�¦³�°�Ã¦�«·¨�³µ�µ¦´�¸Á���·�Ä��µ��¸É��·�́�·�µ� 
�o° Õ �¼o�¦³�°�Ã¦�«·¨�³µ�µ¦´�¸Á���·��o°�¤¸�ªµ¤´¤¡́��rÂ¨³�ªµ¤¦´��·��°� 

�n°�¼o¦nª¤�µ�Â¨³�¼o¦�́�¦·�µ¦�´��¸Ê   
Ò) ¦¼o�¹��°�Á��ª·�µ�¸¡Â¨³�°�Á���µ¦Ä®o�¦·�µ¦�°���Á°� 
Ó) ��·�́�·�µ�¦nª¤�´��¼o¦nª¤ª·�µ�¸¡  �¼o�¦³�°�ª·�µ�¸¡°ºÉ��̧ÉÁ�¸É¥ª�o°�  �¼o�iª¥  �µ�·�¼o�iª¥  

Â¨³�¼o¦�́�¦·�µ¦°ºÉ�Å�o 
 �) ��·�́�·�µ�¦nª¤��́®µ�µª·�µ�¸¡°¥nµ�¤¸�¦³·��·£µ¡   
 �) Â�³�Îµ�ªµ¤Á®È��µ�ª·�µ�¸¡Â�n�¼o¦nª¤�µ�   
 �) Á�oµÄ��¹��ªµ¤�ÎµÁ�}�Ä��µ¦�´�®¤µ¥  �µ¦Á�¦¸¥¤�¼o�iª¥  Â¨³�µ¦Ä®o�ÎµÂ�³�ÎµÄ��µ¦

�¦ª�Â�n�¼o�iª¥  �¼o¦´��¦·�µ¦  Â¨³�¼oÁ�¸É¥ª�o°�  Á¡ºÉ°�µ¦ªµ�Â��  �¦³Á¤·��µ¦ª·�·��´¥  Â¨³�µ¦¦´�¬µ   
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 ®�oµ   ÒÚ 
Á¨n¤   ÒÓÖ   �°�¡·Á«¬   ÒØÚ   � ¦µ��·��µ�»Á��¬µ ÓÕ   ¡§«�·�µ¥�   ÓÖÖÒ 
 

 

 �) Â�¨�¨�o°¤¼¨�̧ÉÅ�o�µ��¼o�¦³�°�ª·�µ�¸¡°ºÉ�  Á¡ºÉ°Á¡·É¤�¦³·��·£µ¡�µ¦��·�́�·   
Â¨³�¦´��¦·¤µ�¦´�¸Ä®o�o°¥�̧É»�Á�nµ�̧É��·�́�·Å�o 

Ô) Â���´�¬³�µ¦ºÉ°µ¦Å�o°¥nµ�Á®¤µ³¤Â¨³¤¸�¦³·��·£µ¡   Ä��µ¦Ä®o�o°¤¼¨  
�ÎµÂ�³�Îµ  Â¨³�o°�·�Á®È��oµ�ª·�µ�¸¡  Â�n�¼o¦nª¤�µ�  �¼o�iª¥  �µ�·�¼o�iª¥  Â¨³�¼o¦´��¦·�µ¦   

 �) Á�oµÄ��¹��́�¬³�µ¦ºÉ°µ¦�¸É¤¸�¨�n°�µ¦�¦³Á¤·��¼o�iª¥  Â¨³µ¤µ¦�Ä�o�́�¬³ 
�µ¦ºÉ°µ¦Å�o°¥nµ�Á®¤µ³¤�µ¤°µ¥»  �µ¦«¹�¬µ  Â¨³£µ¡¦nµ��µ¥Â¨³�·�Ä� 

 �) Á�oµÄ��¹��µ¦Â���¦·¥µ�nµ�µ�Â¨³°ºÉ� Ç  �̧ÉÁ�}��µ¦ºÉ°µ¦�¸É¤·Ä�n�µ¦¡¼��¹É�°µ�¤¸
�¨�¦³���µ�«µ�µ  ª́���¦¦¤  �ªµ¤Á�ºÉ°nª��»��¨  Â¨³Á«¦¬��µ�³ 

 �) Á�oµÄ��¹��ªµ¤Îµ�´��̧É�o°�Ä®o�o°¤¼¨�̧É�ÎµÁ�}�Â�n�¼o�iª¥  Â¨³�¼o¦´��¦·�µ¦  Á¡ºÉ°�µ¦
�́�·�Ä�Ä��µ¦¦´��¦·�µ¦ 

Õ) Á�oµÄ��¹��ªµ¤�o°��µ¦�µ¦ºÉ°µ¦�¸É¤¸�¦³·��·£µ¡�¨°�¦³¥³Áª¨µ�¸ÉÄ®o�¦·�µ¦�¼Â¨�¼o�iª¥  
�¼o¦�́�¦·�µ¦  ®¦º°�¼oÄ�o�¦·�µ¦ 

 �) Á�oµÄ��¹��ªµ¤�ÎµÁ�}��̧É�o°�Ä®o�¼o�iª¥¤¸nª�¦nª¤Ä��µ¦�´�·�Ä�Ä��¦³�ª��µ¦�¸É
Á�¸É¥ª�o°��´��µ¦¦´�¬µ�oª¥¦´�¸  ®¦º°�µ¦�¦ª�ª·�·��´¥�oª¥¦´�¸ 

 �) Ä�o�µ¦ºÉ°µ¦Á¡ºÉ°�Îµ�ªµ¤Á�oµÄ��´��¼o�iª¥  �¼o¦´��¦·�µ¦  Â¨³�¼oÄ�o�¦·�µ¦Ä®oÁ�·� 
�µ¦¤¸nª�¦nª¤   

¤µ�¦�µ�  Ó 
�ªµ¤¦¼o  �ªµ¤Á�oµÄ�  Â¨³�´�¬³ 

 
 

�o° Ö £µ¥Ä�o�¦´��µªnµ�oª¥�µ¦Á¦¸¥�¦¼o�¨°��¸ª·�  �¼o�¦³�°�Ã¦�«·¨�³µ�µ¦´�¸Á���·�
�o°�Á¦¸¥�¦¼oÂ¨³�¦³¥»��rÄ�o�ªµ¤¦¼o �̧É Á�¸É¥ª�o°�Á¡ºÉ°Ä®o¤´É�Ä�Å�oªnµ�¼o¦´��¦·�µ¦Å�o¦´��µ¦��·�́�· 
°¥nµ�¤¸�»�£µ¡  �́��¸Ê 

Ò) ¤¸�ªµ¤¦¼o�µ��¸ªª·�¥µ  ¢d·�r  ´��¤ª·�¥µ  �·�ª·�¥µ  Â¨³�¨·�·��̧ÉÁ�¸É¥ª�o°��´�ª·�µ�¸¡ 
¦´�¸Á���·�  Å�oÂ�n 

 �) ¤¸�ªµ¤Á�oµÄ�Á�¸É¥ª�́�¨´�¬�³Ã�¦�¦oµ�Â¨³�µ¦�Îµ�µ��°�¦³���nµ� Ç  Ä�¦nµ��µ¥¤�»¬¥r 
�̧ÉÁ�¸É¥ª�o°��´��µ¦��·�́�·�µ�Ä�ª·�µ�¸¡¦´�¸Á���·�  ¦ª¤�´Ê�¤¸�ªµ¤¦¼o Á�¸É¥ª�́�Á¦ºÉ°�»�£µ¡  Ã¦�   
�ªµ¤�·����·  Â¨³�ªµ¤��¡¦n°��°�°ª´¥ª³Â¨³�µ¦�Îµ�µ� 
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 ®�oµ   ÓÑ 
Á¨n¤   ÒÓÖ   �°�¡·Á«¬   ÒØÚ   � ¦µ��·��µ�»Á��¬µ ÓÕ   ¡§«�·�µ¥�   ÓÖÖÒ 
 

 

 �) ¦¼o®¨´��µ¦¢d·�r�°��µ¦�ÎµÁ�·�¦´�¸  °´��¦�·¦·¥µ�µ�¦´�¸  �µ¦ª´�  �µ¦�Îµ�ª� 
Â¨³�µ¦�¦³¥»��rÄ�o¦�́¸  ¦ª¤�¹��µ¦�j°��´�°´��¦µ¥�µ�¦´�¸�̧ÉÄ�oÄ��µ¦ª·�·��´¥Â¨³¦´�¬µÃ¦�   

 �) Á�oµÄ�®¨´��µ¦�µ��¸ª¦´�¸  �¨Å��°��µ¦Á�·�Ã¦�Â¨³¡¥µ�·£µ¡  �̧É´¤¡´��r 
�´��µ¦��·�́�·�µ��µ�¦´�¸ 

 �) �¦³¥»��rÄ�o«µ�¦r�nµ� Ç  Ä��µ¦��·�́�·�µ��µ�¦�́¸Â¨³�µ¦ª·�́¥ 
 �) Á�oµÄ��µ¦�¦·®µ¦�ªµ¤Á¸É¥��̧ÉÁ�¸É¥ª�́��µ¦Ä�o¦´�¸Ä��µ¦ª·�·��´¥Â¨³�µ¦¦´�¬µÃ¦� 
 �) Á�oµÄ�  �¸��ªµ¤µ¤µ¦�  �µ¦�¦³¥»��r  Â¨³�o°�Îµ�´��°��µ¦Ä�o�µ�Á�¦ºÉ°�¤º°�µ�

¦´�¸ª·�·��´¥  ¦�́¸¦´�¬µ  Â¨³Áª�«µ�¦r�·ªÁ�¨¸¥¦r   
 �) ¤¸�ªµ¤¦¼o�µ�Á£´�ª·�¥µ�°�¥µ�¸ÉÄ�oÄ��µ¦�nµ¥£µ¡  �ªµ¤¦¼o�µ¦�¦·®µ¦¥µ�¸ÉÁ�¸É¥ª�o°�

Â¨³Ä��µ¦¦´�¬µ�µ�¦´�¸   
 �) �°��¹��»�¨´�¬�³Â¨³�¦³Á¤·��»�£µ¡�°�£µ¡¦´�¸Å�o 
 �) Á�oµÄ��¹����µ��°�¦´�¸Á���·�Ä��µ¦¦oµ�Á¦·¤»�£µ¡Â¨³�µ¦�j°��´�Ã¦�   
 �) ¦¼o�¹����µ��°�ª·�µ�¸¡°ºÉ��̧ÉÁ�¸É¥ª�o°�  Â¨³µ¤µ¦��Îµ�µ�¦nª¤�´�ª·�µ�¸¡°ºÉ� 

�̧ÉÁ�¸É¥ª�o°�Å�o 
 �) Á�oµÄ��¦¦¥µ�¦¦�  Â¨³��®¤µ¥�°��µ�ª·�́¥�̧É¤¸�¨�n°�µ¦��·�́�·�µ�Ä�ª·�µ�¡̧ 
 �) ¦¼o�¹�Â�ª�·�Â¨³®¨´��µ¦�¸ÉÁ�¸É¥ª�o°�Ä��µ¦��·�́�·�µ�Ä��µ�¦´�¸ª·�·��´¥¦´�¸¦´�¬µ  

Â¨³Áª�«µ�¦r�·ªÁ�¨¸¥¦r   
 �) ��·�́�·�µ�Ã�¥�¦³®�´��¹�·��·�¼o�iª¥  Â¨³Ä®o�o°¤¼¨�̧ÉÁ�¸É¥ª�́��´Ê��°��µ¦�¦ª�

ª·�·��´¥  ®¦º°¦´�¬µÂ�n�¼o�iª¥Â¨³�µ�·  °¥nµ��¼��o°�Â¨³Á®¤µ³¤ 
 �) Á�oµÄ�®¨´��µ¦Â¨³ª·�¸�µ¦�j°��´�°´��¦µ¥�µ�¦´�¸Îµ®¦´���Á°�  �¼o¦´��¦·�µ¦   

Â¨³�¼oÁ�¸É¥ª�o°� 
 �) Ä�o°»��¦�r�µ¦�j°��´�°´��¦µ¥�µ�¦´�¸Å�o°¥nµ�Á®¤µ³¤  Á¡ºÉ°Ä®oÁ�·��ªµ¤�¨°�£´¥  

¤¸�¦³·��·£µ¡  °¥nµ�¤¸ª·�µ¦��µ� 
 �) Á�oµÄ��¹��¦³�ª��µ¦�¦³�´��»�£µ¡�µ�Ä��oµ�¦´�¸ª·�·��´¥  ¦´�¸¦´�¬µÂ¨³ 

Áª�«µ�¦r�·ªÁ�¨¸¥¦r 
 �) Á�oµÄ�®¨´��µ¦Â¨³ª·�¸�µ¦ª´��¦·¤µ�¦´�¸  Â¨³�µ¦�Îµ�ª��¦·¤µ�¦´�¸�´Ê�¡ºÊ��µ� 
 �) ¦¼o�o°�n��¸ÊÄ��µ¦�¦ª� 
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 ®�oµ   ÓÒ 
Á¨n¤   ÒÓÖ   �°�¡·Á«¬   ÒØÚ   � ¦µ��·��µ�»Á��¬µ ÓÕ   ¡§«�·�µ¥�   ÓÖÖÒ 
 

 

Ó) �¼o�¦³�°�Ã¦�«·¨�³µ�µ¦´�¸Á���·�Ä��oµ�¦´�¸ª·�·��´¥  �o°�¤¸�ªµ¤µ¤µ¦��´��¸Ê 
 �) ´�Á��´��µ�  °µ�µ¦  Â¨³�µ¦�µ�Á�È��°��¼o�iª¥�̧ÉÁ�oµ¦´��¦·�µ¦�µ�¦´�¸ª·�·��´¥ 
 �) ¦¼oÃ�¦�¦oµ�Â¨³�µ¦�Îµ�µ��°�¦nµ��µ¥�´Ê�Ä�£µª³���·  Á�}�Ã¦�  Â¨³�µ¦�µ�Á�È�  

Ã�¥Á�¡µ³°¥nµ�¥·É�  ¦³���¦³�¼�Â¨³�¨oµ¤Á�ºÊ°  °ª́¥ª³Á�ºÊ°Á¥ºÉ°  �µ¥ª·£µ�«µ�¦r  Â¨³£µ¡�´��ªµ� 
�°�«¸¦¬³Â¨³¨Îµ�́ª  ¦³��®¨°�Á¨º°�Â¨³®´ªÄ�  ¦³���µ�Á�·�®µ¥Ä�  ¦³���´��nµ¥�{µª³ 
Â¨³°ª´¥ª³º�¡´��»r  ¦³���µ�Á�·�°µ®µ¦  ¦³���¦³µ�  Â¨³�n°¤Å¦o�n°   

 �) �°��ªµ¤Â���nµ��°��ªµ¤�·����·�°�nª��nµ� Ç  �̧É�¦µ���°�£µ¡¦�́¸ 
 �) �Îµ�¦³�´��»�£µ¡�µ¤���µ��°�¦´�¸Á���·� 
 �) ¦¼o®¨´��µ¦Á�·�£µ¡  Â¨³�µ¦¦oµ�£µ¡�µ�¦´�¸ª·�·��´¥ 
 �) Á�oµÄ�ª·�¸�µ¦�j°��´�°´��¦µ¥�µ�¦´�¸Ä��oµ�¦´�¸ª·�·��´¥�́Ê�Â�n��Á°�  �¼o�iª¥   

Â¨³�¼oÁ�¸É¥ª�o°� 
Ô) �¼o�¦³�°�Ã¦�«·¨�³µ�µ¦´�¸Á���·�Ä��oµ�¦´�¸¦�́¬µ  �o°�¤¸�ªµ¤µ¤µ¦��´��¸Ê 
 �) ¦¼o�¹�«µ�¦r�µ��¸ªÁ�¤¸�°�¦´�¸  Â¨³¡¥µ�·¦¸¦ª·�¥µ�µ�¦´�¸ 
 �) ¦¼o�¹�Ã�¦�¦oµ�Â¨³�µ¦�Îµ�µ��°�¦nµ��µ¥¤�»¬¥r  Ä�£µª³���·Â¨³£µª³�¸É¤¸Ã¦�  

Ã�¥Á�¡µ³°¥nµ�¥·É�  �µ¥ª·£µ�«µ�¦r  Â¨³£µ¡�´��ªµ��°�«¸¦¬³Â¨³¨Îµ�́ª  Á�ºÊ°Á¥ºÉ°ª·�¥µ  Ã¨®·�ª·�¥µ  
¦³���ÊÎµÁ®¨º°�  Â¨³¦³��£¼¤·�»o¤�´� 

 �) ¦¼o�¦³�ª��µ¦ª·�·��´¥  �µ¦�¦ª�ª·�·��´¥  Â¨³°µ�µ¦�·����·�µ�¦¸¦ª·�¥µ�°��¼o�iª¥
�̧ÉÁ�oµ¦´��¦·�µ¦�µ�¦´�¸¦�́¬µ   

 �) Á�oµÄ�¤³Á¦È�ª·�¥µ  ¡¥µ�·¦¸¦ª·�¥µ�°��o°��¼¤Â¨³¤³Á¦È�  ¦³�µ�ª·�¥µµÁ®�» 
�°��µ¦Á�·�Â¨³�µ¦¦´�¬µÃ¦� 

 �) ¦¼o�¹��¦³�ª��µ¦°�Á�¸¥�¤µ�¦�µ��¦·¤µ�¦´�¸  Â¨³�µ¦�Îµ�ª��¦·¤µ�¦´�¸ 
�´Ê�¡ºÊ��µ� 

 �) �¦³�·¬�r°»��¦�r¦nª¤Ä��µ¦�µ¥¦´�¸Å�o 
 �) �Îµ�µ¦�¦³�´��»�£µ¡�µ¤���µ��°�¦´�¸Á���·�   
 �) Á�o µÄ��µ¦�j°��´�°´��¦µ¥�µ�¦´�¸Ä��oµ�¦´�¸¦´�¬µ�´Ê �Â�n��Á°�   �¼o�iª¥ 

Â¨³�¼oÁ�¸É¥ª�o°� 
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 ®�oµ   ÓÓ 
Á¨n¤   ÒÓÖ   �°�¡·Á«¬   ÒØÚ   � ¦µ��·��µ�»Á��¬µ ÓÕ   ¡§«�·�µ¥�   ÓÖÖÒ 
 

 

Õ) �¼o�¦³�°�Ã¦�«·¨�³µ�µ¦´�¸Á���·�Ä��oµ�Áª�«µ�¦r�·ªÁ�¨¸¥¦r�o°�¤¸�ªµ¤µ¤µ¦�  
�́��¸Ê 

 �) ´�Á��´��µ�  °µ�µ¦  Â¨³�µ¦�µ�Á�È��°��¼o�iª¥�̧ÉÁ�oµ¦´��¦·�µ¦�µ¦�¦ª�ª·�·��´¥
Â¨³¦´�¬µ�µ�Áª�«µ�¦r�·ªÁ�¨¸¥¦r 

 �) ¦¼oÃ�¦�¦oµ�  Â¨³�µ¦�Îµ�µ��°�¦nµ��µ¥�´Ê�Ä�£µª³���·  Á�}�Ã¦�  Â¨³�µ¦
�µ�Á�È�   Ã�¥Á�¡µ³°¥nµ�¥·É�   ¦³���¦³�¼�Â¨³�¨oµ¤Á�ºÊ°   °ª́¥ª³Á�ºÊ°Á¥ºÉ°   �µ¥ª·£µ�«µ�¦r   
Â¨³£µ¡�´��ªµ��°�«¸¦¬³Â¨³¨Îµ�́ª  ¦³��®¨°�Á¨º°�®´ªÄ�  ¦³���µ�Á�·�®µ¥Ä�  ¦³���´��nµ¥
�{µª³Â¨³°ª´¥ª³º�¡´��»r  ¦³���µ�Á�·�°µ®µ¦  ¦³���¦³µ�  Â¨³�n°¤Å¦o�n°   

 �) ¦¼o�¹�®¨´��µ¦�µ�¢d·�r�°��µ¦Á�·�£µ¡Áª�«µ�¦r�·ªÁ�¨¸¥¦r 
 �) ¦¼o�¹��¦³�ª��µ¦�¨·�  �µ¦�·��¨µ�  Â¨³�µ¦Á¨º°�Ä�oÁ£´�¦´�¸  Á¡ºÉ°�µ¦ª·�·��´¥  

Â¨³¦´�¬µ�µ�Áª�«µ�¦r�·ªÁ�¨¸¥¦r 
 �) µ¤µ¦��Îµ�µ¦�¦³�´��»�£µ¡�µ¤���µ��°�¦´�¸Á���·�   
 �) Á�oµÄ��µ¦�j°��´�°´��¦µ¥�µ�¦´�¸Ä��oµ�Áª�«µ�¦r�·ªÁ�¨¸¥¦r�́Ê�Â�n��Á°�  �¼o�iª¥

Â¨³�¼oÁ�¸É¥ª�o°� 
 �) Á�oµÄ�®¨´��µ¦Â¨³�µ¦�´��µ¦�µ��´¤¤´��¦´�¸°¥nµ��¼��o°� 
Ö) ¦¼o�µ¦�ÎµÂ¨³�µ¦�nµ¥�°�®¨´��µ¦�µ�ª·�µ�¸¡Á�oµ¼n�µ¦��·�́�·  Â¨³¦¼o�µ¦Á¨º°�Ä�o 

Â¨³�´�Â�¨�ª·�¸�µ¦Á®¨nµ�¸ÊÄ®oÁ®¤µ³¤�´��¼o�iª¥Ä�Â�n¨³¦µ¥ 
×) Á�oµÄ��¹��ªµ¤�ÎµÁ�}�  Â¨³µ¤µ¦��ÎµÄ®oÁ�·��µ¦�¦·�µ¦�¸É¤¸�ªµ¤�¨°�£´¥�́��¸Ê 
 �) ¦¼o�¹���  ¦³Á�¸¥�  Â¨³�o°�́��´��nµ� Ç  �̧ÉÁ�¸É¥ª�o°��´�Á¦ºÉ°��ªµ¤�¨°�£´¥Ä��µ¦

Ä®o�¦·�µ¦  �̧É�o°��Îµ��³��·�́�·�µ�   
 �) ��·�́�·�µ�°¥nµ��¨°�£´¥  ¦ª¤�́Ê�µ¤µ¦�Á¨º°�ª·�¸�ª��»¤°´��¦µ¥Â¨³�µ¦�´��µ¦

�ªµ¤Á¸É¥��̧É�¼��o°�   
 �) Á¨º°�ª·�¸Â¨³Ä�o°»��¦�r�j°��́�¦´�¸Á�¡µ³�»��¨Å�o°¥nµ��¼��o°� 
 �) ¦oµ�£µª³Âª�¨o°¤�̧É�ÎµÄ®o¤¸�ªµ¤�¨°�£´¥Ä��µ¦Ä®o�¦·�µ¦  �¹É��³�nª¥¨� 

�ªµ¤Á¸É¥��¸É°µ�Á�·��´��¼o�iª¥  �¼o¦´��¦·�µ¦°ºÉ�  Â¨³�¼o��·�́�·�µ�  ¦ª¤�´Ê��µ¦Ä�oª·�¸��·�́�·Ä��µ¦�ª��»¤
�µ¦�·�Á�ºÊ°  Â¨³�µ¦�ª��»¤·É��̧É�n°Ä®oÁ�·�°´��¦µ¥�nµ� Ç   

 �) Á�oµÄ��¹��ªµ¤�ÎµÁ�}��¸É�o°��¦³�´��ªµ¤�¨°�£´¥�µ�¦´�¸Â�n�»����¨°�Áª¨µ 
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 ®�oµ   ÓÔ 
Á¨n¤   ÒÓÖ   �°�¡·Á«¬   ÒØÚ   � ¦µ��·��µ�»Á��¬µ ÓÕ   ¡§«�·�µ¥�   ÓÖÖÒ 
 

 

 �) ¦¼o®¨´��µ¦Â¨³�µ¦Ä�o�̧É�¼��o°�Ä�Á¦ºÉ°�  �µ¦�Îµ¨µ¥Á�ºÊ°  ª·�¸�µ¦�ÎµÄ®o�¦µ«�µ�Á�ºÊ°  
Â¨³�µ¦�Îµ�́��µ¦��Á�g�°�°¥nµ��¼��o°�   

 �) ¦¼o®¨´��µ¦Á¦ºÉ°��µ¦�´��µ¦�µ¦�Îµ�́��µ�¦´�¸Â¨³�µ¦��Á�g�°��µ�¦´�¸�̧É�¼��o°� 
 �) �¦³¥»��rÁ���·��µ¦Á�¨ºÉ°�¥oµ¥Â¨³�µ¦�´��µ¦�¼o�iª¥ 
 �) ¦¼o�¦³�ª��µ¦�nª¥�¸ª·�Á�ºÊ°��o�  Â¨³�µ¦�¦³µ��´�®�nª¥�»�Á�·� 

¤µ�¦�µ�  Ô 
�́�¬³�¸É�ÎµÁ�}�Ä��µ¦Ä®o�¦·�µ¦ 

 
 

�o° × �¼o�¦³�°�Ã¦�«·¨�³µ�µ¦´�¸Á���·�  �o°�¤¸�ªµ¤µ¤µ¦�Ä��µ¦�´��µ¦�o°¤¼¨ 
�µ¦Ä®o�¦·�µ¦�´��¸Ê 

Ò) Ä�oª·�¸�µ¦�¸ÉÁ®¤µ³¤Ä��µ¦Á�È��o°¤¼¨  ¦ª¤�¹��¦³ª´�·  £µ¡¦´�¸  Â¨³�¨�µ¦ª·�·��´¥Ã¦�
�°��¼o�iª¥ 

Ó) �ÎµÁ�·��µ¦®¦º°�́��µ¦�¨�µ¦ª·�·��´¥®¦º°�µ¦¦´�¬µÅ�oÁ®¤µ³¤ 
Ô) Ä�oª·�¸�µ¦Â¨³Á�¦ºÉ°�¤º°�̧É�¼��o°�  Á®¤µ³¤  Ä��µ¦�Îµ®��Á���·�  �µ¦´�Á���µ¦�r  

Â¨³�µ¦�¼Â¨�¼o�iª¥  �́Ê��n°�  ¦³®ªnµ�  Â¨³®¨´��µ¦�¦ª�ª·�·��´¥®¦º°�µ¦¦´�¬µª·Á�¦µ³®rÂ¨³�¦³Á¤·�
�o°¤¼¨�̧ÉÁ�È�Å�o 

�o° Ø �¼o�¦³�°�Ã¦�«·¨�³µ�µ¦´�¸Á���·��o°�¤¸�ªµ¤µ¤µ¦�Ä��µ¦�´��µ¦Á¡ºÉ°�°�
�n°�µ¦�¦·�µ¦  �́��¸Ê 

Ò) Ä�o�́�¬³�µ¦ª·�́¥  �µ¦Ä�oÁ®�»�¨Â¨³�µ¦Â�o�{�®µ  Ä��µ¦��·�́�·°¥nµ�Á®¤µ³¤ 
 �) Ä�oª·�¸ª·�́¥Á¡ºÉ°�¦³Á¤·�Â¨³¡´��µ�µ¦��·�́�·�µ�°¥nµ�Á�}�¦³�� 
 �) Ä�o®¨´��µ�Á�·��¦³�´�¬r  �µ¦�¦³Á¤·�Â¨³�¦ª�°�°¥nµ�Á�}�¦³�� 
 �) Â��®¨´��µ¦Â¨³Â�o�{�®µÁ�·�¦³��Å�o 
 �) ª·Á�¦µ³®r�o°¤¼¨Â¨³�¨�µ¦ª·�́¥Å�o 
Ó) �Îµ�ªµ¤¦¼oÂ¨³�´�¬³¤µÄ�oÄ��µ¦�´�·�Ä�Å�o°¥nµ�Á®¤µ³¤ 
 �) �¦´�Á�¨¸É¥�ª·�¸�µ¦�µ�Á���·��µ¤�ªµ¤Á®¤µ³¤�´��µ¦¡´��µ�µ�Á��Ã�Ã¨¥¸ 

�̧ÉÁ�·��¹Ê� 
 �) Â���´�¬³�µ¦Ä�oÁ��Ã�Ã¨¥¸µ¦�Á�«�´��µ¦�¦·�µ¦Å�oÁ®¤µ³¤ 
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 ®�oµ   ÓÕ 
Á¨n¤   ÒÓÖ   �°�¡·Á«¬   ÒØÚ   � ¦µ��·��µ�»Á��¬µ ÓÕ   ¡§«�·�µ¥�   ÓÖÖÒ 
 

 

 �) �́��µ¦�ªµ¤Á¸É¥�Ä��µ¦Ä®o�¦·¤µ�¦´�¸Â�n�¼o�iª¥Â¨³�»��¨�´ÉªÅ� 
Ô) �¦´�ª·�¸��·�́�·  �µ¦�´��µ¦  Â¨³�µ¦�¦·®µ¦Áª¨µ  Å�o�¼��o°�Á®¤µ³¤�µ¤�ªµ¤Â���nµ��´�

�°��¼o¦´��¦·�µ¦ 
Õ) ��·�́�·Â¨³�Îµ�´��¦³�ª��µ¦��·�́�·Á¡ºÉ°�µ¦ª·�·��´¥  �µ¦¦´�¬µ  �µ¦�´��µ¦�ªµ¤Á¸É¥�   

Å�o°¥nµ�¤¸�́�¬³Â¨³�¨°�£´¥   
 �) Á�oµÄ�®¨´��µ¦�´��µ¦�ªµ¤Á¸É¥��́Ê�Â�n�¼o�iª¥  �¼o¦´��¦·�µ¦Â¨³�¼o��·�́�·�µ� 
 �) Â�o�{�®µÁ�¡µ³®�oµ�̧ÉÁ�·��¹Ê�Å�o 
 �) ¦³�»�́ª�n��¸Ê�ªµ¤�¼��o°��°��´ª�¼o�iª¥�n°�Ä®o�µ¦�¦ª�Â¨³¦´�¬µ 
 �) �¦³®�´��¹��ªµ¤�ÎµÁ�}�Ä��µ¦Á jµ¦³ª´��¼o�iª¥  �µ¦Á�¦¸¥¤�ªµ¤¡¦o°¤�°�Á�¦ºÉ°�¤º°

Â¨³°»��¦�r�nª¥�¸ª·�  Á¡ºÉ°�j°��´��ªµ¤Á¸É¥��̧É°µ�Á�·��¹Ê� 
 �) Ä�oÁ�¦ºÉ°�¤º°Å�o°¥nµ��¼��o°�  Á®¤µ³¤ 
 �) ¤¸�µ¦�¦ª�°�°»��¦�r  Â¨³Á�¦ºÉ°�¤º°Ä®o¤¸�ªµ¤¡¦o°¤Ä�o�µ�°¥¼nÁ¤° 
Ö) �¼o�¦³�°�Ã¦�«·¨�³µ�µ¦´�¸Á���·�Ä��oµ�¦´�¸ª·�·��´¥  �o°�¤¸�ªµ¤µ¤µ¦��´��¸Ê 
 �) ��·�́�·�µ¦�nµ¥£µ¡¦´�¸�́ÉªÅ�  Â¨³�nµ¥£µ¡�¼o�iª¥�»�Á�·�Å�o°¥nµ�Á®¤µ³¤ 
 �) ��·�́�·�µ¦�nµ¥£µ¡�µ¦�¦ª�¡·Á«¬�oª¥µ¦�¹�¦´�¸Á�ºÊ°��o�Å�o 
 �) �nª¥Â¨³�́��µ¦Ä��µ¦�¦ª�¡·Á«¬�¸É�´��o°��̧ÉÄ�oµ¦�¹�¦´�¸  �oª¥Á�¦ºÉ°�n°��¦ª�

�µ�¦´�¸ 
 �) ��·�́�·�µ¦�¦ª�  Â¨³�ª��»¤Á�¦ºÉ°�Á°��Á¦¥r�°¤¡·ªÁ�°¦r   
 �) �́Ê�°��r�¦³�°�Â¨³�´��¹�£µ¡Å�o�¼��o°�Â¨³Á®¤µ³¤ 
×) �¼o�¦³�°�Ã¦�«·¨�³µ�µ¦´�¸Á���·�Ä��oµ�¦´�¸¦�́¬µ  �o°�¤¸�ªµ¤µ¤µ¦��´��¸Ê 
 �) ¡·�µ¦�µÂ¨³Â�¨�¨�µ¦´É��µ¦¦´�¬µÅ�o�¼��o°� 
 �) �́�Á�¦¸¥¤°»��¦�r�¦³�°��µ¦�µ¥¦´�¸ 
 �) ��·�́�·�µ¦Ä�oÁ�¦ºÉ°��Îµ¨°��µ¦¦´�¬µÁ¡ºÉ°�Îµ®���ÎµÂ®�n��µ¦¦´�¬µ�µ¤�¸É�Îµ®�� 

Å�o°¥nµ��¼��o°�  Â¤n�¥Îµ  Â¨³�¨°�£´¥ 
 �) Ä®o�¦·¤µ�¦´�¸Â¨³�¦ª�°��°�Á���µ¦¦´�¬µÅ�o�¼��o°��µ¤Â���µ¦¦´�¬µ 
Ø) �¼o�¦³�°�Ã¦�«·¨�³µ�µ¦´�¸Á���·�Ä��oµ�Áª�«µ�¦r�·ªÁ�¨¸¥¦r�o°�¤¸�ªµ¤µ¤µ¦�  

�́��¸Ê 
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 ®�oµ   ÓÖ 
Á¨n¤   ÒÓÖ   �°�¡·Á«¬   ÒØÚ   � ¦µ��·��µ�»Á��¬µ ÓÕ   ¡§«�·�µ¥�   ÓÖÖÒ 
 

 

 �) ��·�́�·�µ¦�oµ�Á���·��µ¦�¦ª�ª·�·��´¥Â¨³¦´�¬µÅ�o°¥nµ��¼��o°�Â¨³Á®¤µ³¤ 
 �) �́Ê�°��r�¦³�°��µ¦�nµ¥£µ¡Å�o�¼��o°�Â¨³Á®¤µ³¤ 
 �) �¦³¤ª¨�¨�o°¤¼¨�´Ê�¡ºÊ��µ�Á¡ºÉ°�µ¦¡¥µ�¦�rÃ¦�Å�o�¼��o°�Â¨³Á®¤µ³¤ 
Ù) �¼o�¦³�°�Ã¦�«·¨�³µ�µ¦´�¸ Á���·�   µ¤µ¦��¦·®µ¦�́��µ¦�o°¤¼¨Å�o�¼��o°� 

°¥nµ�¤ÉÎµÁ¤°  �́��¸Ê 
 �) �́��¹��o°¤¼¨�̧É�¼��o°�  ¦ª¤�¹��µ¦Ä�o�o°¤¼¨�µ��¨·�·�°ºÉ� Ç  �µ¤Â�ª�µ��¸É�Îµ®�� 
 �) Ä�o�Îµ�·¥µ¤«´¡�r�µ�Á���·��̧ÉÁ�}�µ�¨ 
 �) �¦³¥»��rÄ�o¦³���¸É�¼��o°�Ä��µ¦�n��¸Ê  Â¢j¤�o°¤¼¨�¼o�iª¥  £µ¡¦´�¸�¨�µ¦�¦ª� 

�µ�¦´�¸  Â¨³Á°�µ¦°ºÉ��̧ÉÁ�¸É¥ª�o°��´��µ¦�¦ª�ª·�·��´¥Â¨³�µ¦¦´�¬µ�oª¥¦´�¸ 
 �) �Îµ�¹��¹��ªµ¤Á¸É¥�Â¨³�ªµ¤�·�¡¨µ��¸É°µ�Á�·��¹Ê�Å�o�µ��µ¦Á�È��́��¹� 
�o° Ù �¼o�¦³�°�Ã¦�«·¨�³µ�µ¦´�¸Á���·��o°�¤¸�ªµ¤µ¤µ¦�Ä��µ¦�¦³Á¤·��¨�¦³��

�n°�µ¦�¦·�µ¦  �́��¸Ê 
Ò) �·��µ¤  ���ª�  Â¨³�¦³Á¤·�  �¦³·��·�¨�°��·��¦¦¤�¸ÉÅ�o��·�́�·  Â¨³�¦´��¦»� 

Å�o°¥nµ�°��¨o°� 
 �) Á�È��o°¤¼¨�́Ê�Á�·��¦·¤µ�Â¨³Á�·��»�£µ¡  Á¡ºÉ°�nª¥Ä��µ¦�¦³Á¤·��ªµ¤¡¹�¡°Ä�  

�µ¦�°��°��ªµ¤�o°��µ¦  Â¨³�µ¦�°�¦�́�°��¼o�iª¥  �¼o¦´��¦·�µ¦  Â¨³�¼o��·�́�·�µ� 
 �) �·��µ¤Â¨³�¦³Á¤·��»�£µ¡�µ¦Ä®o�¦·�µ¦  Â¨³�µ¦Á�È��o°¤¼¨Á¡ºÉ°�µ¦�¦³�´� 

Â¨³¡´��µ�»�£µ¡ 
 �) �́�·�Ä�°¥nµ�¤¸Á®�»�¨  Ä��µ¦Á¨º°�  �¦´�  ®¦º°¦³�´�  �µ¦��·�́�·®¦º°�¦³�ª��µ¦

Ä®o�¦·�µ¦�´Ê�  Â¨³�´��¹��µ¦�´�·�Ä�¡¦o°¤Á®�»�¨ 
 �) Á�oµÄ��¹��¨¨´¡�r�̧É°µ�Å¤nÁ�}�Å��µ¤�ªµ¤�µ�®ª´�Á¤°Å�  Â�n¥´�¤¸�ªµ¤�ÎµÁ�}�

Îµ®¦´��¼o�iª¥®¦º°�¼o¦´��¦·�µ¦ 
Ó) �¦ª�°�  �¦³Á¤·�  Â¨³���ª�  �¦³�ª��µ¦�µ¦��·�́�· 
 �) Á�oµÄ�®¨´��µ¦�ª��»¤�»�£µ¡Â¨³�µ¦�¦³�´��»�£µ¡  Â¨³¦nª¤Ä��·��¦¦¤�µ¦

�¦³�´��»�£µ¡°¥nµ��n°Á�ºÉ°� 
 �) Á�oµÄ����µ��µ¦�¦ª�°�Â¨³���ª��µ¦�¦·®µ¦�»�£µ¡  �ª��»¤�»�£µ¡ 

Â¨³�µ¦�¦³��́�»�£µ¡  Â¨³�µ¦ª´��¨¨´¡�r�µ¦�ÎµÁ�·��µ��¸ÉÁ®¤µ³¤ 
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 ®�oµ   Ó× 
Á¨n¤   ÒÓÖ   �°�¡·Á«¬   ÒØÚ   � ¦µ��·��µ�»Á��¬µ ÓÕ   ¡§«�·�µ¥�   ÓÖÖÒ 
 

 

 �) �¦³Á¤·��»�£µ¡°¥nµ�¤ÉÎµÁ¤°Á¡ºÉ°¤»n�¼n�µ¦¡´��µ°¥nµ��n°Á�ºÉ°� 
 �) Á�oµÄ��¹��»��nµ�µ¦³�o°��¨�µ¦��·�́�·�µ��µ��¨·�·�  Â¨³�ªµ¤�ÎµÁ�}��̧É�o°�

�́��¹��¨¨´¡�r�̧ÉÁ�·��¹Ê� 
 �) Á�oµÄ��¹��»��nµ�°��µ¦�¦¹�¬µÁ�¡µ³Á¦ºÉ°�¦nª¤�´�  ®¦º°ª·��̧µ¦°ºÉ�Ä��Îµ�°�Á�¸¥ª�´� 
�o° Ú �¦³�µ«�¸ÊÄ®oÄ�o�́��´��́Ê�Â�nª́��´��µ�ª´��¦³�µ«Ä�¦µ��·��µ�»Á��¬µÁ�}��o�Å� 
 

�¦³�µ«  �  ª́��¸É  Ö  ·�®µ�¤  ¡.«.  ÓÖÖÒ 
�·��r�´¥  »¦·¥³Å�¥µ�¦ 

�¦³�µ��¦¦¤�µ¦ª·�µ�¸¡µ�µ¦´�Á̧���·� 
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การสัมมนาห)องย-อย 
การออกแบบ ผลการเรียนรู)ท่ีคาดหวัง (Expected Learning Outcome : ELOs) 

 
หลักการและเหตุผล 

ตามกฎกระทรวง เรื ่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2565 ขCอ 2 ไดCประกาศใหC
ยกเลิกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ และประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษาทุกฉบับที่เกี่ยวกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหNงชาติ แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหNงชาติ และมาตรฐานคุณวุฒิในสาขาหรือสาขาวิชา ไมNวNาในระดับ สาขาหรือ
สาขาวิชาใด ประกาศไวCเมื ่อวันที ่ 10 มีนาคม พ.ศ.2565 โดยอเนก เหลNาธรรมทัศนU ตำแหนNง
รัฐมนตรีวNาการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตรU วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งโดยปกติแลCวหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขารังสีเทคนิคจะยึดมคอ.1 เพื่อกำหนดเป[นเกณฑUขั้นต่ำในการสรCางหลักสูตร 
ดังนั้น เมื่อมีประกาศยกเลิกการใชCมคอ. ทุกฉบับ ทำใหCวิชาชีพขาดมาตรฐานที่แตNละหลักสูตรกำหนด
รNวมกันในการผลิตบัณฑิต จึงมีเพียงสมรรถนะและมาตรฐานวิชาชีพสำหรับผูCประกอบโรคศิลปะสาขา
รังสีเทคนิค (พ.ศ.2551) ซ่ึงสามารถใชCเป[นเกณฑUกำหนดมาตรฐานของหลักสูตรไดCน้ัน  

ในปaจจุบันเมื่อหลักสูตรครบกำหนดทุก 5 ปb จะตCองมีการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร เพื่อใหC
หลักสูตรมีการกCาวทันเทคโนโลยีและการพัฒนาตามวิชาชีพ สำหรับในบางมหาวิทยาลัยไดCพัฒนาและ
ปรับปรุงหลักสูตรใหCเป[นไปตามมาตรฐานระดับชาติหรือในระดับสากล ซึ่งเป[นการออกแบบหลักสูตรท่ี
มุNงเนCนผลลัพธU ดังนั้น ผูCจัดโครงการจึงไดCเห็นความสำคัญวNาสถาบันผูCผลิตควรมีแนวทางเพื่อพัฒนา
หลักสูตรไปในทิศทางเดียวกัน 
 
วัตถุประสงคV 
1. เพ่ือวิเคราะหUออกแบบกระบวนการเรียนรูCของหลักสูตรรNวมกัน 
2. เพ่ือวิเคราะหUวิธีการประเมินผลการเรียนรูCของหลักสูตรรNวมกัน 
 
วันท่ี 1 การออกแบบกระบวนการเรียนรู)  
1. ตัวช้ีวัด/สาระ/มาตรฐานการเรียนรูC 
2. บูรณาการ 
3. กิจกรรม 
 
ข้ันตอน  
1. กำหนดเปgาหมายท่ีเป[นรูปธรรมดCวยผลการเรียนรูCท่ีคาดหวัง (ELOs)  
2. ออกแบบกระบวนการเรียนรูC เพ่ือนำผูCเรียนไปสูNผลลัพธUการเรียนรูCท่ีคาดหวัง  
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วันท่ี 2 การประเมินผลการเรียนรู) 
1. วิธีการ/เกณฑU 
2. ช้ินงาน 
3. ภาระงาน 
4. ผลงาน 
5. ส่ิงประดิษฐU 
 
ข้ันตอน  
1. วิเคราะหUกระบวนการประเมินผลการเรียนรูCในแตNละสาขาวิชา 
2. แลกเปล่ียนประสบการณUของการประเมินผลการเรียนรูCในแตNละสถาบัน 
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รายช่ือผู)เข)าร-วมการสัมมนาห)องย-อย 
 

ห)องย-อย รายช่ือ หมายเหตุ 
สาขารังสีวินิจฉัย 

(ห)อง 216 อาคารป̀ยชาติ) 
1. อ.ดร.วรนันทU คีรีสัตยกุล 
2. ผศ.ดร.บรรจง เข่ือนแกCว 
3. อ.ธวัชชัย ปราบศัตรู 
4. ผศ.ดร.กิตติวัฒนU คำวัน 
5. ผศ.ดร.ปนัสดา อวิคุณประเสริฐ 
6. อ.สายไหม เสียงใหญN 
7. ผศ.ดร.ปฐมาภรณU โมลี  
8. อ.ดร.เพชรดาว เพชรชNวย 
9. อ.ชฎาวัลยU รุณเลิศ 
10. อ.สละ อุบลฉาย 
11. อ.สมพัน กล่ันดีมา 
12. อ.อภิชาติ เตมีพัฒนพงษา 
13. อ.ณัฐพล ชมพูธวัช 
14. ผศ.ดร.นภาพงษU พงษUนภางคU 
15. รศ.ดร.ยุทธพล วิเชียรอินทรU 
16. อ.ดร.สัมฤทธ์ิ  กิตติพยัคฆU 
17. รศ.ดร.สุชาติ โกทันยU 
18. ผศ.ดร.ชัญญาทิพยU สุวรรณสิงหU 
19. ผศ.ดร.ธันยวีรU เพ็งแปgน 
20. อ.ณัฐพงศU ดNานธนวัฒนU 
21. อ.ดร.นัฐพงษU มูลคำ 
22. อ.กัญจนพร โตชัยกุล 
23. คุณอักษราภัค ถาวรนิตยกุล  
24. คุณณัฐนิช แกCวแสน  
25. รศ.มานัส มงคลสุข 
26. อ.พิชาญ แกCวพุกัม 
27. อ.จงวัฒนU ชีวกุล 
28. คุณพาอีหมuะ เจะสา  
29. อ.สายวรุณ เทียนเครือ 
30. อ.ดร.บุญเสริม เนยสูงเนิน 
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ห)องย-อย รายช่ือ หมายเหตุ 
31. อ.ขวัญลดา มิตรภักดี 

สาขารังสีรักษา 
(ห)อง 217 อาคารป̀ยชาติ) 

1. อ.กัณยาวีรU พยุงกุลอนันตU 
2. อ.กมลรัตนU เสืองามเอ่ียม  
3. อ.ศิโรรัตนU ทองรอด 
4. อ.ดร.นวลเพ็ญ ดำรงกิจอุดม 
5. อ.ดร.ศิริประภา สมบูรณU 
6. อ.ดร.ชิษณุพงศU บุตรดี 
7. ผศ.ดร.สุมาลี ยับสันเทียะ 
8. อ.เภาวรินทรU ขยายวงศU 
9. อ.นิภา ชุมสุวรรณU 
10. อ.ภัทรา จันทวรรณโณ 
11. อ.สุมนา ปะดุกา 
12. อ.เทพพิทักษU วัฒนสาร 
13. ผศ.นพ.อรรถพล พินิจพัชรเลิศ 
14. อ.โสวิชญา หัวคำ 
15. อ.เขมิภา แสนกลCา 

 

สาขาเวชศาสตรVนิวเคลียรV 
(ห)อง 218 อาคารป̀ยชาติ) 

1. อ.ดร.จิรดนัย สาระสำคัญ 
2. อ.ขจรศักด์ิ ตันติเวชยานนทU 
3. ผศ.ดร.ฐิติทิพยU ทิพยมนตรี 
4. อ.ธนวัฒนU สนทราพรพล 
5. อ.กนกอร ภูNนาค 
6. อ.กุลธวัช ชีวะเจริญ  
7. อ.สุนันทU สมนาค 
8. ผศ.ดร.ธวัชชัย เอกจีน 
9 อ.ดร.กัลยลักษณU  วิยาภรณU  
10. อ.ดร.กฤช ใจคุCมเกNา 
11. ผศ.ดร.ณvุปกรณU เดชสุภา 
12. ผศ.ดร.ธาริกา ธรรมวิจิตร 
13. รศ.ดร.มนตรี ต้ังใจ 
14. ผศ.ดร.ภัสสุรียU ชีพสุมนตU 
15. ผศ.ประธาน วงศUตาหลCา  
16. อ.จักราวุธ พานิชโยทัย 
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ห)องย-อย รายช่ือ หมายเหตุ 
17. อ.สุนทรียU ศรีวงศUตา 
18. อ.สุภลักษณU คำเรือง มารUแชลลU 
19. อ.ชลันธร วงษUไกร 
20. อ.ดร.ดุษฎี สุทโธ 
21. อ.ณัฐชยาภรณU โทนะพันธU 
22. อ.ฉัตรนภา นันต้ือ 
23. อ.กชกร พันธวงคU 

 
หมายเหตุ : สำหรับทNานท่ีไมNไดCระบุสาขา สามารถเลือกสัมมนาหCองยNอยไดCตามสาขาท่ีเช่ียวชาญ 
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รายช่ือผู*จัดโครงการสัมมนาสถาบันผู*ผลิตบัณฑิตรังสีเทคนิค คร้ังท่ี 19 
คณะสหเวชศาสตรG มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรG ศูนยGรังสิต 

 
1. รองศาสตราจารย- ดร.ไพลวรรณ สัทธานนท-   ท่ีปรึกษา  
2. อาจารย-เขมิภา  แสนกลEา    
3. อาจารย-กชกร  พันธวงค-     
4. อาจารย-ฉัตรนภา  นันต้ือ     
5. อาจารย-ขวัญลดา  มิตรภักดี  
6. อาจารย-โสวิชญา  หัวคำ    
7. อาจารย- ดร.บุญเสริม   เนยสูงเนิน 
8. นายวิก   บานไมXรูEโรย 
9. นางรมิดา   ย้ิมแยEม 
10. นางสาวอัญชิสา   ไชโย  
11. นางจรัญญา   ยงย่ิงศักด์ิถาวร  
12. นางวลัยพร    กลับใจ 
13. นางสาวพิชยา    เทียนเทศ 
14. นางสาวศิริรัตน-    ศรีประวิชกร   
15. นางพัตราภรณ-    สุระเสียง  
16. นางสาวกัญญาณัฐ  ไฉดิลก     
17. นางสาวกัลยารัตน-  นิลวรรณ     
18. นางสาวลัดดา  วันมี      
19. นางสาวหน่ึงฤทัย   พูลทรัพย-                          
20. นายธัชนนท-   ขันทอง   
21. นางสาวเนรัญชรา   อXอนโพธ์ิเอน      
22. นางสาวจรัสศรี   สินทรัพย-     
23. นางรณิดา   ศรีราช      
24. นายสุรศักด์ิ   ภาษี      
25. นางจินตนา   แกEวแดง     
26. นางสาวภาราดา   บูรณะสมบัติ    
27. นางสาวมณฑา   รุXงเจริญ     
28. นางสาวเมธาวี   แกEวสมเด็จ    
29. นางสาวศิริพร   ชายเพ็ชร-    
30. นายชานนท-   ทิมรอด     
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31. นางสาววาสนา   สิรินทร-     
32. นางกันยารัตน-   อินแผลง     
33. นางสาวชญานี   วงศ-เจริญ     
34. นางสาวศิริพร   สวัสดิผล     
35. นางสาวชนากานต-   แดงดEวง     
36. นายธนาวัตร-   แซXเลEา      
37. นางสาวศุภาวรรณ   แกEวตา     
38. นางสาวเบ็ญจวรรณ  โพธ์ิสุวรรณ    
39. นางกาญจนา   ย้ิมพงษ-    
40. นางสาววิภาวรรณ  ชวรางพงษ-  
41. นางจริญญา   ภาษิต  
42. นายปรมะ   พงศ-ธนสวัสด์ิ 
43. นางสาวอรณิชชา   มXวงโพธ์ิ  
44. วXาท่ีรEอยตรีหญิง ดลฤทัย  แกEวพวง 
45. นางสาวศิริพร   สวัสดิผล   
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