
 
 
 

โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัตกิาร 
เรื่อง การบรหิารหองปฏบิัติการทางการแพทยยุคใหม ครั้งที่ 3 

(Modern Medical Laboratory Management)    
วันที่ 21 - 25 สิงหาคม 2560 

ณ หองประชุมชั้น 2  ศูนยบริการเทคนิคการแพทยคลินิก   
คณะเทคนิคการแพทย  มหาวทิยาลัยเชียงใหม 

************************ 
1. หลักการและเหตุผล 
  ปจจุบันหลักการบริหารงานไดเขามามีบทบาทอยางมากในงานหองปฏิบตัิการทางการแพทย เชน การจัดทําแผนกล
ยุทธ การบริหารทรัพยากรมนุษย การบรหิารตนทุน การประกันและควบคุมคุณภาพ ทําใหผูบริหารงานหองปฏิบัติการยุค
ใหมจะตองมีความรูและความเขาใจในการบริหารเหลานี้ เพื่อใหสามารถรองรับตอการเปลี่ยนแปลงตอปจจัยภายนอกองคกร 
เชน ภาวะเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงทางสังคม   และการพฒันาเทคโนโลยีตางๆ และการเปลีย่นแปลงภายในองคกร เชน 
การเปลี่ยนแปลงโครงสรางองคกร การเปลี่ยนแปลงดานการบรหิารทรัพยากรมนุษย ซึง่จะทําใหเพิ่มศักยภาพของการแขงขัน
ใหกับองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพสามารถนําพาหองปฏบิัติการไดสูความสาํเร็จ บรรลุเปาหมายขององคกรไมวาจะเปน 
การลดขอผดิพลาดของการทํางาน การเพิ่มความพงึพอใจกับลกูคา การจงูใจใหพนักงานที่มคีุณภาพอยูกับองคกร ตลอดจน
การลดตนทุนการดําเนินงานและการเพิ่มรายไดใหกับองคกร 
 จากเหตผุลดงักลาวขางตน ศูนยบริการเทคนิคการแพทยคลินิก  คณะเทคนิคการแพทยมหาวทิยาลัยเชียงใหม ซึง่มี
พันธกิจในการใหบริการวิชาการที่เปนประโยชนตอวิชาชีพ จึงจดัโครงการฝกอบรมเชงิปฏิบตัิการเรื่อง การบรหิาร
หองปฏบิัติการทางการแพทยยคุใหม ครัง้ที่ 3 ในระหวางวันที ่ 21 - 25 กันยายน 2560         ณ หองประชุมชั้น 2  
ศูนยบริการเทคนิคการแพทยคลินิก  คณะเทคนิคการแพทย  มหาวิทยาลยัเชยีงใหม เพื่อเปนการพัฒนาทักษะในการ
บริหารงานทางหองปฏิบตัิการทางการแพทยใหกับผูเขาอบรม ซึ่งจะเปนการเพิ่มประสิทธภิาพในการบริหารงาน ทําใหเกิด
ประโยชนสูงสุดตอองคการและผูรับบริการ 
2. วัตถุประสงค  

เพื่อใหผูเขารับการอบรมมีความรู ความเขาใจและทักษะเก่ียวกับหลักการและความสําคัญของ 
2.1 การบริหารทั่วไปของหองปฏิบัตกิารทางการแพทย (การวางแผน, การตัดสินใจ,การสื่อสาร,การทํางานเปนทีม) 
2.2 ภาวะผูนําในยุคของการเปลี่ยนแปลง 
2.3 การจัดทําแผนกลยุทธของหองปฏิบัติการทางการแพทย 
2.4 การบริหารทรัพยากรมนุษย การบริหารการเงิน การบริหารตนทุน การบริหารการตลาด ของหองปฏิบัติการ

ทางการแพทย  
2.5  การประกันและควบคุมคุณภาพทางหองปฏิบัติการทางการแพทย 

3. คุณสมบัติของผูเขารับการอบรม 
นักเทคนิคการแพทยซึ่งเปนผูบริหารหองปฏิบัติการ หัวหนาหองปฏิบัติการ ผูชวยหัวหนาหองปฏิบัติการ หรือ

ตําแหนงอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการบริหารหองปฏิบัติการ จํานวน 25 คน   
4. คาลงทะเบียน 

คนละ 7,000 บาท 
5. วิธีการฝกอบรม 

เปนการอบรมท่ีประกอบดวย 2 สวน คือ ภาคบรรยายเพื่อใหความรูดานทฤษฎี และภาคปฏิบัติที่ใหผูเขาอบรมได
เรียนรูจากเหตุการณจําลอง ฝกปฏิบัติการทําแผนงานตางๆ เชน แผนกลยุทธ และนําเสนอเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 



6. วิทยากร 
7.1 อาจารยจากคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
7.2 คณาจารยของภาควิชาเทคนิคการแพทย คณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
7.3 บุคลากรของศูนยบริการเทคนิคการแพทยคลินิก  คณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
7.4 ผูบริหารจากโรงพยาบาลของรัฐและบริษัทเอกชน 

7. ระยะเวลาและสถานที่ 
วันที่ 21 - 25 กันยายน 2560 เวลา 8.30 น.  -  16.00 น. 
ณ หองประชุมชั้น 2  ศูนยบริการเทคนิคการแพทยคลินิก คณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

8. กําหนดการฝกอบรม 
รายละเอียดตามตาราง กําหนดการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ  

9. การประเมินผล 
ประเมินผลจากการนําเสนองานของผูเขาอบรม 

10.ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
10.1     ผูผานการอบรมมีความรูและประสบการณเกี่ยวกับ 

10.1.1 การบริหารหองปฏิบตัิการทางการแพทย โดยสามารถนําความรูไปใชในการบริหารงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

10.1.2  ทักษะและความเขาใจในการจดัทําแผนงานตางๆ และสามารถนาํเสนอแผนงานไดอยางเหมาะสม 
10.2 ผลการอบรมจะทําใหเกิดเครือขายระหวางบคุลากรระดับผูบริหารหองปฏิบัติการที่ไดพบปะแลกเปลีย่น

ประสบการณซึ่งกันและกัน   
10.3     ผูผานการอบรมจะไดรับประกาศนียบตัรจากคณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
10.4 ผูผานการอบรมไดรับคะแนนการศึกษาตอเนื่องทางเทคนิคการแพทย 
 
  

 
 
 
 
 
 
 



กําหนดการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง การบริหารหองปฏิบัติการทางการแพทยยุคใหม ( Modern  Medical Laboratory Management) ครั้งที่ 3  วันที่ 21-25 กันยายน  2560 

ณ หองประชุมชั้น 2  ศูนยบริการเทคนคิการแพทยคลนิิก คณะเทคนคิการแพทย  มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

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 

21 ส.ค. 60 

หลักการบริหาร  
(Principles of  Management) 
 
ภาคบรรยาย 
อาจารยคณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

พัก 
รับ 
ประ 
ทาน 

อาหาร 
วาง 

หลักการบริหาร  
(Principles of  
Management) 
ภาคบรรยาย 
อาจารยคณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 

พัก 
รับ 
ประ 
ทาน 

อาหาร 
กลางวัน 

การบริหารทรัพยากรมนุษย 
(Human Resource Management) 
 
ภาคบรรยาย 
อาจารยคณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

พัก 
รับ 
ประ 
ทาน 

อาหาร 
วาง 

การบริหารทรัพยากรมนุษย 
(Human Resource 
Management) 
ภาคปฏิบัติ เขียนแผนและนําเสนอ 
อาจารยคณะบริหารธุรกิจ 
 

22 ส.ค. 60 

การบริหารการเงินและตนทุน 
(Financial & Cost 
Management) 
ภาคบรรยาย 
อาจารยคณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 

การบริหารการเงินและตนทุน 
(Financial & Cost 
Management) 
ภาคปฏิบัติ ฝกคํานวณ 
อาจารยคณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 

การบริหารการตลาด 
(Marketing Management) 
 
ภาคบรรยาย 
ดร. วิสิตศักดิ์ สุขสะอาดพสุ 
ศูนยบริการเทคนิคการแพทย คณะ
เทคนิคการแพทย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
  
 

การบริหารการตลาด 
(Marketing Management) 
 
ภาคบรรยาย 
ดร. วิสิตศักดิ์ สุขสะอาดพสุ 
ศูนยบริการเทคนิคการแพทย คณะ
เทคนิคการแพทย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
  

23 ส.ค. 60 

การบริหารคุณภาพแบบองครวม 
(Total Quality Management) 
ภาคบรรยาย 
อาจารยคณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

การบริการสูความเปนเลิศ 
(Service Excellence) 
ภาคบรรยาย 
อาจารยคณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

ภาวะผูนํากับการบริหารคนและงาน 
 
ภาคบรรยาย 
รศ.ดร.สิริวุฒิ บูรณพิร  
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 

ภาวะผูนํากับการบริหารคนและงาน 
 
ภาคบรรยาย 
รศ.ดร.สิริวุฒิ บูรณพิร  
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

 
 
 



กําหนดการฝกอบรม (ตอ) 
  

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 

24 ส.ค. 60 

การบริหารเชิงกลยุทธ 
(Strategic Management) 
ภาคบรรยาย 
ดร. วิสิตศักดิ์ สุขสะอาดพสุ 
ศูนยบริการเทคนิคการแพทย 
คณะเทคนิคการแพทย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

พัก 
รับ 
ประ 
ทาน 

อาหาร 
วาง 

 

การบริหารเชิงกลยุทธ 
(Strategic Management) 
ภาคบรรยาย 
ดร. วิสิตศักดิ์ สุขสะอาดพสุ 
ศูนยบริการเทคนิคการแพทย 
คณะเทคนิคการแพทย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม พัก 

รับ 
ประ 
ทาน 

อาหาร 
กลางวัน 

การบริหารเชิงกลยุทธ 
(Strategic Management) 
ภาคปฏิบัติ 
ฝกปฏิบัติฝกเขียนแผนกลยุทธ 
ดร. วิสิตศักดิ์ สุขสะอาดพสุ 
ศูนยบริการเทคนิคการแพทย 
คณะเทคนิคการแพทย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 

พัก 
รับ 
ประ 
ทาน 

อาหาร 
วาง 

การบริหารเชิงกลยุทธ 
(Strategic Management) 
ภาคปฏิบัติ การนําเสนอแผนกลยุทธ 
ดร. วิสิตศักดิ์ สุขสะอาดพสุ 
ศูนยบริการเทคนิคการแพทย คณะ
เทคนิคการแพทย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

25 ส.ค. 60 

การประกันคุณภาพของ
หองปฏิบัติการ 
(Quality Assurance for 
Clinical Laboratory) 
ภาคบรรยาย 
คณาจารยจากภาควิชาเทคนิค
การแพทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 

การประกันคุณภาพของ
หองปฏิบัติการ 
(Quality Assurance for 
Clinical Laboratory) 
ภาคปฏิบัติ 
คณาจารยจากภาควิชาเทคนิค
การแพทย 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 

การควบคุมคุณภาพของ
หองปฏิบัติการ 
(Quality Control for Clinical 
Laboratory) 
ภาคบรรยาย 
คณาจารยจากภาควิชาเทคนิค
การแพทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 

การควบคุมคุณภาพของ
หองปฏิบัติการ 
(Quality Control for Clinical 
Laboratory) 
ภาคปฏิบัติ 
คณาจารยจากภาควิชาเทคนิค
การแพทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 
 

 
หมายเหตุ :   หัวขอและเวลาอาจสับเปลี่ยนกันไดตามความเหมาะสม 


