
 ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนคิการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
“บริการลูกค้าดุจญาติมิตร ด้วยมาตรฐานระดับสากล” 
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โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เร่ือง การบริหารห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ยุคใหม่ คร้ังที ่5 

(Modern Medical Laboratory Management)    
วันที่ 19 - 23 สิงหาคม 2562 

ณ หอ้งประชุมชั้น 2  ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก   
คณะเทคนิคการแพทย์  มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 

************************ 
1. หลักการและเหตุผล 
  ปัจจุบันหลักการบริหารงานได้เข้ามามีบทบาทอย่างมากในงานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ เช่น การจัดทําแผนกล
ยุทธ์ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การบริหารต้นทุน การประกันและควบคุมคุณภาพ ทําให้ผู้บริหารงานห้องปฏิบัติการยุคใหม่
จะต้องมีความรู้และความเข้าใจในการบริหารเหล่านี้ เพื่อให้สามารถรองรับต่อการเปล่ียนแปลงต่อปัจจัยภายนอกองค์กร เช่น 
ภาวะเศรษฐกิจ การเปล่ียนแปลงทางสังคม   และการพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆ และการเปล่ียนแปลงภายในองค์กร เช่น การ
เปล่ียนแปลงโครงสร้างองค์กร การเปล่ียนแปลงด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งจะทําให้เพิ่มศักยภาพของการแข่งขัน
ให้กับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถนําพาห้องปฏิบัติการได้สู่ความสําเร็จ บรรลุเป้าหมายขององค์กรไม่ว่าจะเป็น การ
ลดข้อผิดพลาดของการทํางาน การเพิ่มความพึงพอใจกับลูกค้า การจูงใจให้พนักงานที่มีคุณภาพอยู่กับองค์กร ตลอดจนการลด
ต้นทุนการดําเนินงานและการเพิ่มรายได้ให้กับองค์กร 
 จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก  คณะเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งมี
พันธกิจในการให้บริการวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อวิชาชีพ จึงจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การบริหาร
ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ยุคใหม่ ครั้งที่ 5 ในระหว่างวันที่ 19 - 23  สิงหาคม 2561         ณ ห้องประชุมชั้น 2  
ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก  คณะเทคนิคการแพทย์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะในการ
บริหารงานทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ให้กับผู้เข้าอบรม ซึ่งจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน ทําให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อองค์การและผู้รับบริการ 
 
2. วัตถุประสงค์  

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจและทักษะเกีย่วกับหลักการและความสําคัญของ 
2.1 การบริหารทั่วไปของห้องปฏิบตัิการทางการแพทย์ (การวางแผน, การตัดสินใจ,การส่ือสาร,การทํางานเป็นทมี) 
2.2 ภาวะผู้นําในยุคของการเปล่ียนแปลง 
2.3 การจดัทําแผนกลยุทธ์ของห้องปฏิบัติการทางการแพทย ์
2.4 การบริหารทรพัยากรมนษุย์ การบริหารการเงนิ การบริหารต้นทุน การบรหิารการตลาด ของห้องปฏิบัตกิาร

ทางการแพทย์  
2.5 การประกันและควบคุมคุณภาพทางหอ้งปฏิบัตกิารทางการแพทย ์
  

3. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม 
นักเทคนิคการแพทย์ซึ่งเป็นผู้บริหารห้องปฏิบัติการ หัวหน้าห้องปฏิบัติการ  
ผู้ช่วยหัวหน้าห้องปฏิบัติการ หรือตําแหน่งอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารห้องปฏิบัติการ 
จํานวน 25 คน   
 
 

โหลดเอกสารและ
ลงทะเบียนออนไลน์ 



 ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนคิการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
“บริการลูกค้าดุจญาติมิตร ด้วยมาตรฐานระดับสากล” 
โทร. 0-5393-6027  โทรสาร 0-5328-9300   www.ams.cmu.ac.th/amscsc  

4. ค่าลงทะเบียน 
คนละ 6,600 บาท 
 

5. วิธีการฝึกอบรม 
เป็นการอบรมที่ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ภาคบรรยายเพื่อให้ความรู้ด้านทฤษฎี และภาคปฏิบัติที่ให้ผู้เข้าอบรมได้

เรียนรู้จากเหตุการณ์จําลอง ฝึกปฏิบัติการทําแผนงานต่างๆ เช่น แผนกลยุทธ์ และนําเสนอเพื่อแลกเปล่ียนความคิดเห็น 
 

6. วิทยากร 
7.1 อาจารย์จากคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
7.2 คณาจารย์ของภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
7.3 บุคลากรของศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก  คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
7.4 ผู้บริหารจากโรงพยาบาลของรัฐและบริษัทเอกชน 
 

7. ระยะเวลาและสถานที่ 
วันที่ 19 - 23 สิงหาคม 2562 เวลา 8.30 น.  -  16.00 น. 
ณ ห้องประชุมชั้น 2  ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 

8. กําหนดการฝึกอบรม 
รายละเอียดตามตาราง กําหนดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ  

 
9. การประเมินผล 

ประเมินผลจากการนําเสนองานของผู้เข้าอบรม 
 

10. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
10.1 ผู้ผ่านการอบรมมีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับ 

10.1.1 การบริหารห้องปฏิบัติการทางการแพทย ์ โดยสามารถนําความรูไ้ปใช้ในการบรหิารงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

10.1.2 ทักษะและความเข้าใจในการจดัทําแผนงานต่าง ๆ และสามารถนําเสนอแผนงานได้อย่างเหมาะสม 
10.2 ผลการอบรมจะทําใหเ้กิดเครือขา่ยระหว่างบุคลากรระดับผู้บริหารห้องปฏิบัติการที่ไดพ้บปะแลกเปล่ียน

ประสบการณ์ซึง่กันและกัน   
10.3 ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรจากคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ 
10.4 ผู้ผ่านการอบรมได้รับคะแนนการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์ 

 
  

 
 



กําหนดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง การบริหารห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ยุคใหม่ (Modern  Medical Laboratory Management) ครั้งที ่5  วนัที่ 19 - 23 สงิหาคม  2562 

ณ หอ้งประชุมชั้น 2  ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์  มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 

วันที/่เวลา 08.30-10.30 10.30-
10.45 10.45-12.00 12.00-

13.00 13.00-14.30 14.30-
14.45 14.45-16.30 

19 ส.ค. 62 

หลักการบริหาร  
(Principles of  
Management) 
 
ภาคบรรยาย 
อาจารย์คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยเชยีงใหม ่

พัก 
รับ 
ประ 
ทาน 

อาหาร 
ว่าง 

หลักการบริหาร  
(Principles of  
Management) 
 
ภาคบรรยาย 
อาจารย์คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ 

พัก 
รับ 
ประ 
ทาน 

อาหาร 
กลางวัน 

การบริหารทรพัยากรมนษุย ์
(Human Resource 
Management) 
 
ภาคบรรยาย 
อาจารย์คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยเชยีงใหม ่

พัก 
รับ 
ประ 
ทาน 

อาหาร 
ว่าง 

การบริหารทรพัยากรมนษุย ์
(Human Resource 
Management) 
 
ภาคปฏิบัติ เขียนแผนและ
นําเสนอ 
อาจารย์คณะบริหารธุรกิจ 

20 ส.ค. 62 

การบริหารการเงินและต้นทุน 
(Financial & Cost 
Management) 
 
ภาคบรรยาย 
อาจารย์คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยเชยีงใหม ่

การบริหารการเงินและ
ต้นทุน 
(Financial & Cost 
Management) 
 
ภาคปฏิบัติ ฝึกคํานวณ 
อาจารย์คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ 

การบริหารการตลาด 
(Marketing Management) 
 
ภาคบรรยาย 
ดร.วิสิตศักดิ์ สุขสะอาดพสุ 
ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์ คณะ
เทคนิคการแพทย์
มหาวิทยาลัยเชยีงใหม ่

การบริหารการตลาด 
(Marketing Management) 
 
ภาคบรรยาย 
ดร.วิสิตศักดิ์ สุขสะอาดพสุ 
ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์ 
คณะเทคนิคการแพทย์
มหาวิทยาลัยเชยีงใหม ่

21 ส.ค. 62 

การบริหารคุณภาพแบบองค์
รวม (Total Quality 
Management) 
 
ภาคบรรยาย 
อาจารย์คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยเชยีงใหม ่

การบริการสู่ความเป็นเลิศ 
(Service Excellence) 
 
ภาคบรรยาย 
อาจารย์คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ 

ภาวะผู้นํากับการบริหารคนและงาน 
 
ภาคบรรยาย 
รศ.ดร.สิรวิุฒิ บรูณพริ  
คณบดีคณะบรหิารธรุกิจ
มหาวิทยาลัยเชยีงใหม ่
 

ภาวะผู้นํากับการบริหารคนและ
งาน 
 
ภาคบรรยาย 
รศ.ดร.สิรวิุฒิ บรูณพริ  
คณบดีคณะบรหิารธรุกิจ
มหาวิทยาลัยเชยีงใหม ่

 
 
 



กําหนดการฝึกอบรม (ต่อ) 
  

วันที/่เวลา 08.30 - 10.30 10.30-
10.45 10.45 - 12.00 12.00-

13.00 13.00 - 14.30 14.30-
14.45 14.45 - 16.30 

22 ส.ค. 62 

การบริหารเชิงกลยุทธ ์
(Strategic Management) 
 
ภาคบรรยาย 
ดร.วิสิตศักดิ์ สุขสะอาดพสุ 
ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์ 
คณะเทคนิคการแพทย์
มหาวิทยาลัยเชยีงใหม ่

พัก 
รับ 
ประ 
ทาน 

อาหาร 
ว่าง 

 

การบริหารเชิงกลยุทธ ์
(Strategic Management) 
 
ภาคบรรยาย 
ดร.วิสิตศักดิ์ สุขสะอาดพสุ 
ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์ 
คณะเทคนิคการแพทย์
มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ 

พัก 
รับ 
ประ 
ทาน 

อาหาร 
กลางวัน 

การบริหารเชิงกลยุทธ ์
(Strategic Management) 
 
ภาคปฏิบัติ 
ฝึกปฏิบัติฝึกเขยีนแผนกลยุทธ ์
ดร.วิสิตศักดิ์ สุขสะอาดพสุ 
ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย ์
คณะเทคนิคการแพทย์
มหาวิทยาลัยเชยีงใหม ่

พัก 
รับ 
ประ 
ทาน 

อาหาร 
ว่าง 

การบริหารเชิงกลยุทธ ์
(Strategic Management) 
 
ภาคปฏิบัติ การนําเสนอแผนกล
ยุทธ ์
ดร.วิสิตศักดิ์ สุขสะอาดพสุ 
ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์ 
คณะเทคนิคการแพทย์
มหาวิทยาลัยเชยีงใหม ่

23 ส.ค. 62 

การประกันคุณภาพของ
ห้องปฏิบัตกิาร 
(Quality Assurance for 
Clinical Laboratory) 
 
ภาคบรรยาย 
คณาจารย์จากภาควิชาเทคนิค
การแพทย์ 
มหาวิทยาลัยเชยีงใหม ่

การประกันคุณภาพของ
ห้องปฏิบัตกิาร 
(Quality Assurance for 
Clinical Laboratory) 
 
ภาคปฏิบัติ 
คณาจารย์จากภาควิชา
เทคนิคการแพทย์ 
มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ 

การควบคุมคุณภาพของ
ห้องปฏิบัตกิาร 
(Quality Control for Clinical 
Laboratory) 
 
ภาคบรรยาย 
คณาจารย์จากภาควิชาเทคนิค
การแพทย์ มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ 
 

การควบคุมคุณภาพของ
ห้องปฏิบัตกิาร 
(Quality Control for Clinical 
Laboratory) 
 
ภาคปฏิบัติ 
คณาจารย์จากภาควิชาเทคนิค
การแพทย์ มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ 
 

 
หมายเหตุ :   หัวขอ้และเวลาอาจสับเปลีย่นกันได้ตามความเหมาะสม 


