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รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการตามรูปแบบ PDCA 
 
 

ประเภทการบริการวิชาการ 
  แบบสาธารณะ  ( แบบให้เปล่า / ❑ แบบเชิงพาณิชย์)   
❑  แบบเฉพาะ      (❑ แบบให้เปล่า / ❑ แบบเชิงพาณิชย์)   

การบูรณาการการบริการวิชาการ 
  มีการบูรณาการการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน  
❑  มีการบูรณาการการบริการวชิาการกับการวิจัย   
 

ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์/ ประเด็นการจัดการความรู้ 

 การเรียนการสอนและการผลติบัณฑติ   ❑ วิจัย / นวัตกรรม 

❑ ศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม    ❑ การบริหารจัดการที่เป็นเลิศ 

 ภาพลักษณ์ / ช่ือเสียงขององค์กร    ❑ ความเป็นนานาชาต ิ

 

 
ส่วนที่ 1 รายละเอียดโครงการตามที่ขอในงบประมาณ  
 
ชื่อโครงการ(รหัสงบโครงการ)  

โครงการประชุมวิชาการประจำปี หรือหลักสูตรอบรมระยะสั้น (640133) 
หลักการและเหตุผล  

การเป็นสถาบันหลักที่ได้รับการรับรองจากสภาเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ซึ่งมีบทบาทในการ
จัดประชุมหรืออบรมระยะสั้น ส่งเสริมโอกาสในการพัฒนาความรู้ความสามารถทางวิชาการและวิชาชีพของ
คณาจารย์ในคณะฯ อีกทั้งทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและถ่ายทอดประสบการณ์ทางวิชาการและ
วิชาชีพจากวิทยากรผู ้ทรงคุณวุฒิให้กับคณาจารย์และบุคคลภายนอกที ่ประกอบอาชีพเป็นนั กเทคนิค
การแพทย์ อีกทั้งทำให้เกิดความต่อเนื่องในการเป็นสถาบันหลักในการจัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทาง
เทคนิคการแพทย์ที่มีการควบคุมโดยสภาเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย 
1.1วัตถุประสงค์  

1. เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการเป็นสถาบันหลักในการจัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่ องทางเทคนิค
การแพทย์ที่มีการควบคุมโดยสภาเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย 

2. เพื่อให้เกิดการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาชีพเทคนิคการแพทย์  ให้กับนักศึกษาและ
อาจารย์คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต รวมทั้งบุคคลภายนอก 
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1.2 เป้าหมายความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ 
1. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับประโยชน์จากโครงการอยู่ในระดับดีหรือมากขึ้นไป  ร้อยละ 60 ของผู้ตอบ

แบบประเมิน 
2. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย (นักศึกษา บุคลากรของคณะ และ

บุคคลภายนอก) 
 
ส่วนที่ 2 วิธีดำเนินการ 
แผนการดำเนินงาน 

1. เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการเป็นสถาบันหลักในการจัดกิจกรรมการศึกษาต่ อเนื่องทางเทคนิค
การแพทย์ที่มีการควบคุมโดยสภาเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย 

2. เพื่อให้เกิดการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาชีพเทคนิคการแพทย์  ให้กับนักศึกษาและ
อาจารย์คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต รวมทั้งบุคคลภายนอก 
สรุปการดำเนินการและผลการดำเนินการ   

ปีการศึกษา 2564 คณะฯ มีการจัดอบรมออนไลน์ 4 กิจกรรม ดังนี้  
1. การอบรมวิชาการออนไลน์ เร่ือง COVID-19 : Laboratory Testing  in the Postvaccination 

Era  
คณาจารย์ของกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์การบริการโลหิตและวิทยาภูมิคุ้มกันคลินิก จัดการอบรมเพื่อให้

ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบองค์ความรู้และความก้าวหน้าเกี่ยวกับวัคซีน COVID-19 และผลต่อการตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการวินิจฉัย รวมถึงแนวทางสำหรับการตรวจทางห้องปฏิบัติการในยุคหลังการได้รับวัคซีนโดยจัดใน
วันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2564 เวลา 11.30 – 14.10 น. เผยแพร่ผ่านระบบ Zoom application มีผู้เข้าร่วม
อบรม 376 คน และนักเทคนิคการแพทยท์ี่เข้าร่วมอบรมได้รับคะแนน CMTE = 2.0 คะแนน  

2. การอบรมวิชาการออนไลน์ เร่ือง การระบาดของเช้ือแบคทีเรียดื้อยา และแนวทางการวินิจฉัยเชื้อ
แบคทีเรียดื้อยาทางห้องปฏิบัติการ  
คณาจารย์ของกลุ่มวิชาจุลชีววิทยาคลินิก จัดการอบรมเพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจ

ด้านสาเหตุและที่มาของการดื้อยาของเชื้อแบคทีเรีย และรับทราบแนวทางในการวินิจฉัยเชื้อดื้อยาได้อย่าง
ถูกต้อง โดยจัดในวันพุธที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 8.30 – 11.50 น. เผยแพรผ่่านระบบ Facebook Live คณะ
เทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต มีผู้เข้าร่วมอบรม 576 คน และนักเทคนิคการแพทย์ที่เข้าร่วมอบรม
ได้รับคะแนน CMTE = 2.5 คะแนน 
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3. การอบรมวิชาการออนไลน์ เร่ือง Novel Biomarkers in Kidney Diseases  
คณาจารย์ของกลุ่มวิชาเคมีคลินิก จัดการอบรมเพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 

biomarkers ใหม่ที่นำมาใช้ในการตรวจการทำงานของไตและแนวทางในการวินิจฉัยโรคไตของแพทย์ที่เป็น
ปัจจุบัน และเรียนรู้กรณีศึกษาที่มีการใช้ผลการตรวจ biomarkers ใหม่ในการวินิจฉัยโรคไต โดยจัดในวัน
จันทร์ที่  21 มีนาคม 2565 เวลา 12.00 – 13.15 น. เผยแพร่ผ่านระบบ Facebook Live คณะเทคนิค
การแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต มีผู้เข้าร่วมอบรมซึ่งเป็นบุคคลภายนอก และอาจารย์คณะเทคนิคการแพทย์ 
286 คน และนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ จำนวน 112 คน โดยนักเทคนิคการแพทย์ที่เข้าร่วมอบรมได้รับ
คะแนน CMTE = 1.0 คะแนน  

4. การอบรมวิชาการออนไลน์ เรื ่อง การเจาะเปลือกไข่ และการดึงเซลล์ตัวอ่อนเพื่อการตรวจ
พันธุกรรมตัวอ่อนก่อนการฝังตัว สำหรับนักเพาะเลี้ยงตัวอ่อนในห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีช่วยการ
เจริญพันธุ์ทางการแพทย์  
คณาจารย์ของกลุ่มวิชาโลหิตวิทยา จุลทรรศนศาสตร์คลินิก และปรสิตวิทยา จัดการอบรมเพื่อให้

ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจในด้านทฤษฎี รวมไปถึงการปฏิบัติงานจริงในห้องปฏิบัติการ และเกิด
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ทฤษฎี การแก้ปัญหา และการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีช่วยการเจริญ
พันธุ ์ทางการแพทย์ ระหว่างผู ้เข้าอบรม โดยจัดในวันเสาร์ที ่ 30 เมษายน 2565 เวลา 8.45 – 17.45 น. 
เผยแพร่ผ่านระบบ Zoom application มีผู้เข้าร่วมอบรม 913 คน และนักเทคนิคการแพทย์ที่เข้าร่วมอบรม
ได้รับคะแนน CMTE = 7.5 คะแนน 
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 ส่วนที่ 3 ผลการดำเนินการ / การนำไปใช้  
การประเมินโครงการ  

ตัวช้ีวัดความสำเร็จโครงการ 
ที่ตั้งไว้ในระบบงบ 

ค่าเป้าหมาย เอกสารแนบรายงานโครงการ 
ที่ตั้งไว้ในระบบงบ ผลที่ได้ ทีต่ั้งไว้ในระบบงบ ที่แนบไว้ใน

ภาคผนวก 
1. ผ ู ้ เข ้าร ่วมโครงการได ้รับ
ประโยชน์จากโครงการอยู ่ใน
ระดับดีหรือมากข้ึนไป 

1. ร้อยละ 60 ของ
ผู้ตอบแบบประเมิน 

ผู้ตอบแบบประเมิน
โครงการจำนวน 
1281 คน (ร้อยละ 
94.8) พบว่ามี
ผู้เข้าร่วมโครงการ
ได้รับประโยชน์จาก
โครงการอยู่ใน
ระดับดีหรือมากขึ้น
ไป คิดเป็นร้อยละ 
96.3 (บรรลุ) 

ผลประเมินจาก
ผู้เข้าร่วมโครงการ 
(ตอบแบบประเมิน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
50 ของ
กลุ่มเป้าหมายผู้ใช้
ประโยชน์) 

ผลประเมินจาก
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

2. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 2. ร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเป้าหมาย 

จำนวนผู้เข้าร่วม
โครงการ รวมทั้งสิ้น 
1,407 คน (น.ศ. 
112 คน บุคลากร 
34 คน 
บุคคลภายนอก 
1,261 คน) จาก
เป้าหมาย 1350 
คน (น.ศ. 40 คน 
บุคลากร 10 คน 
บุคคลภายนอก 
1300 คน) คิดเป็น
ร้อยละ 104.2 ของ
กลุ่มเป้าหมาย 
(บรรลุ) 

เอกสารลงชื่อ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

เอกสารลงชื่อ
นักศึกษาที่เข้า
ร่วมโครงการ 
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ส่วนที่ 4   การตรวจสอบผลการดำเนินการ/ อภิปรายความสำเร็จหรือไม่สำเร็จตามวัตถุประสงค์ 
โครงการประชุมวิชาการประจำปี หรือหลักสูตรอบรมระยะสั้น ได้ดำเนินการจัดการอบรมวิชาการใน

รูปแบบออนไลน์ เพ่ือให้สอดคล้องกับมาตรการในการลดการแพร่ระบาดของเช้ือโควิด-19 โดยมีการจัดอบรม 
4 ครั้ง ตั้งแต่ช่วงเดือนสิงหาคม พ.ศ.2564 - พฤษภาคม พ.ศ.2565 และจัดการอบรมวิชาการในรูปแบบ
ออนไลน์ทั้ง 4 ครั้งมีการขอขึ้นทะเบียนการอบรมกับทางศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์ซึ่งทำให้
นักเทคนิคการแพทย์ที ่เข้าร่วมการอบรมได้รับคะแนน CMTE สำหรับใช้ประกอบการต่ออายุใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ โดยมีนักศึกษา คณาจารย์ และบุคคลภายนอกซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายของโครงการเข้าร่วม
กิจกรรมจำนวน 1,407 คน (คิดเป็นร้อยละ 104.2 ของกลุ่มเป้าหมาย) ช่วงท้ายของการอบรมแต่ละครั้งทาง
คณะผู้จัดการอบรมทำการแจ้งแบบประเมินการได้รับประโยชน์และความพึงพอใจในด้านต่าง ๆ ด้วยระบบ 
Google Form โดยมีผู้ตอบแบบประเมิน 1,281 ราย (คิดเป็นร้อยละ 94.8 ของกลุ่มเป้าหมาย) โดยผลการ
ตอบแบบประเมินพบว่ามีผู้เข้าร่วมโครงการได้รับประโยชน์จากโครงการอยู่ในระดับดีหรือมากขึ้นไป คิดเป็น
ร้อยละ 96.3 จึงสรุปได้ว่าโครงการประชุมวิชาการประจำปี หรือหลักสูตรอบรมระยะสั้น ปีการศึกษา 2564 
บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการที่ตั้งไว้ในระบบทั้งหมด 

 
ส่วนที่ 5   สรุปผลการดำเนินการ/ ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงในอนาคต 

 
- ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานครั้งก่อน (ถ้ามี) 
เพ่ิมช่องทางการประชาสัมพันธ์การจัดการอบรมให้มากขึ้น 
 
- สิ่งที่ได้ดำเนินการแก้ไข / ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะครั้งก่อน 
คณะผู้จดัการอบรมเพิ่มช่องทางในการประชาสัมพันธ์การอบรมทั้งระบบออนไลน์ของคณะ
เทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต และกลุ่มวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ได้แก่ Facebook, 
Line, Website, เป็นต้น 
 
- ผลการประเมินในคราวนี้ 
1. ผลการประเมินโครงการประชุมวิชาการประจำปี หรือหลักสูตรอบรมระยะสั้น ปีการศึกษา 
2564 มีผู้เข้าร่วมโครงการได้รับประโยชน์จากโครงการอยู่ในระดับดีหรือมากขึ้นไป คิดเป็น
ร้อยละ 96.3 โดยมีผู้ตอบแบบประเมินโครงการจำนวน 1,281 คน (ร้อยละ 94.8) 
2. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการประจำปี หรือหลักสูตรอบรมระยะสั้น ปีการศึกษา 
2564 รวมทั้งสิ้น 1,407 คน คิดเป็นร้อยละ 104.2 ของกลุ่มเป้าหมาย  
 



 
PDCA ปีการศึกษา 2564 |  

- ข้อเสนอแนะสำหรับในการพัฒนาในครั้งต่อไป 
ไม่มี 
 
ผลลัพธ์การพัฒนาและความเข้มแข็งที่เกิดกับกลุ่มผู้รับบริการ (แยกตามกลุม่ผู้รับบริการ)   
1. ได้รับองค์ความรู้ที่ทันสมัยเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานด้านห้องปฏิบัติการทาง
การแพทย ์
2. นักเทคนิคการแพทย์ที่เข้าร่วมการอบรมได้คะแนน CMTE จากสภาเทคนิคการแพทย์แห่ง
ประเทศไทย เพ่ือใช้ประกอบการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ 
 
ผู้เข้าร่วมโครงการ  (กรณีที่เป็นโครงการบริการวิชาการ  ระดับมหาวิทยาลัย)                  
(ให้ระบุรายชื่ออาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการ  และต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวน
อาจารย์ทั้งหมดในวิทยาลัย/คณะ/สถาบัน)    
ไม่มี 

 



 

 
ภาคผนวก 

 

 
 
 
 
 
 



 

เอกสารแนบ 1 ผลประเมินจากผู้เข้าร่วมโครงการ 
1) ผลการตอบแบบประเมินการอบรมวิชาการออนไลน์ เร่ือง COVID-19 : Laboratory Testing  in the Postvaccination Era 

ประเด็นการได้รับประโยชน์จากโครงการ 
จำนวนผู้ตอบแบบประเมิน 

5 มากที่สุด 4 มาก 3 ปานกลาง 2 น้อย 1 น้อยที่สุด 
1. ความรู้หลังเข้าร่วมสัมมนา 236 คน 

(ร้อยละ 62.8) 
133 คน 

(ร้อยละ 35.4) 
5 คน 

(ร้อยละ 1.3) 
2 คน 

(ร้อยละ 0.5) 
0 คน 

(ร้อยละ 0.0) 
 

2) ผลการตอบแบบประเมินการอบรมวิชาการออนไลน์ เร่ือง การระบาดของเชื้อแบคทีเรียดื้อยา และแนวทางการวินิจฉัยเชื้อแบคทีเรียดื้อยา
ทางห้องปฏิบัติการ 

ประเด็นการได้รับประโยชน์จากโครงการ 
จำนวนผู้ตอบแบบประเมิน 

5 มากที่สุด 4 มาก 3 ปานกลาง 2 น้อย 1 น้อยที่สุด 
1. ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับประโยชน์จากการอบรมใน
ครั้งนี ้

408 คน 
(ร้อยละ 70.8) 

154 คน 
(ร้อยละ 26.8) 

11 คน 
(ร้อยละ 1.9) 

0 คน 
(ร้อยละ 0.0) 

3 คน 
(ร้อยละ 0.5) 

2. ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถนำความรู้จากการอบรม
ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได ้

366 คน 
(ร้อยละ 63.5) 

183 คน 
(ร้อยละ 31.8) 

22 คน 
(ร้อยละ 3.8) 

2 คน 
(ร้อยละ 0.4) 

3 คน 
(ร้อยละ 0.5) 

 
 
 
 
 
 



 

3) ผลการตอบแบบประเมินการอบรมวิชาการออนไลน์ เร่ือง Novel Biomarkers in Kidney Diseases 

ประเด็นการได้รับประโยชน์จากโครงการ 
จำนวนผู้ตอบแบบประเมิน 

5 มากที่สุด 4 มาก 3 ปานกลาง 2 น้อย 1 น้อยที่สุด 
1. ความรู้หลังเข้าร่วมสัมมนา 177 คน 

(ร้อยละ 61.9) 
97 คน 

(ร้อยละ 33.9) 
11 คน 

(ร้อยละ 3.9) 
1 คน 

(ร้อยละ 0.3) 
0 คน 

(ร้อยละ 0.0) 
2. การอบรมนี้มีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของ
ท่านในระดับใด 

195 คน 
(ร้อยละ 68.2) 

83 คน 
(ร้อยละ 29.0) 

8 คน 
(ร้อยละ 2.8) 

0 คน 
(ร้อยละ 0.0) 

0 คน 
(ร้อยละ 0.0) 

 
4) ผลการตอบแบบประเมินการอบรมวิชาการออนไลน์ เร่ือง การเจาะเปลือกไข่ และการดึงเซลล์ตัวอ่อนเพื่อการตรวจพันธุกรรมตัวอ่อนก่อน
การฝังตัว สำหรับนักเพาะเล้ียงตัวอ่อนในห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ 

ประเด็นการได้รับประโยชน์จากโครงการ 
จำนวนผู้ตอบแบบประเมิน 

5 มากที่สุด 4 มาก 3 ปานกลาง 2 น้อย 1 น้อยที่สุด 
1. หลังการอบรมท่านมีความรู้เพ่ิมเติม 154 คน 

(ร้อยละ 58.3) 
90 คน 

(ร้อยละ 34.1) 
20 คน 

(ร้อยละ 7.6) 
0 คน 

(ร้อยละ 0.0) 
0 คน 

(ร้อยละ 0.0) 
 
 
 
 
 
 
 



 

เอกสารแนบ 2 เอกสารลงชื่อนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ 

  



 

  



 

เอกสารแนบ 3 รูปภาพการดำเนินโครงการ 

  

  



 

  

  
  



 

  

  
 


