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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)  

โครงการสอบเทียบครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ (640132) 
หลักการและเหตุผล  

เนื่องด้วยครุภัณฑ์ในห้องปฏิบัติการคณะเทคนิคการแพทย์ได้ผ่านการใช้งานสำหรับการเรียนการสอน
ปฏิบัติการ และงานวิจัยของของนักศึกษาและอาจารย์  มาอย่างต่อเนื ่องตลอดปีการศึกษา เพื ่อรักษา
ประสิทธิภาพในการทำงานของครุภัณฑ์เหล่านี้ให้มีความถูกต้องและแม่นยำ  จึงจำเป็นต้องมีการสอบเทียบ 
(calibration) ครุภัณฑ์ของคณะเทคนิคการแพทย์อย่างต่อเนื่อง 
1.1วัตถุประสงค์  

เพ่ือสอบเทียบ (calibration) ครุภัณฑ์ทางการศึกษา ของคณะเทคนิคการแพทย์ 
1.2 เป้าหมายความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ 

มีการสอบเทียบ (calibration) ครุภัณฑ์ทางการศึกษาของ คณะเทคนิคการแพทย์ เป็นไปตามแผน 
(มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 80) 
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ส่วนที่ 2 วิธีดำเนินการ 
แผนการดำเนินงาน 

1. สำรวจและจัดทำแผนการสอบเทียบครุภัณฑ์ 
2. ติดต่อบริษัทที่มีมาตรฐานการสอบเทียบเครื่องมือตาม ISO/IEC 17025 
3. สอบเทียบครุภัณฑ์ 
4. ติดฉลากรับรองครุภัณฑ์ที่ผ่านการสอบเทียบแล้ว 

สรุปการดำเนินการและผลการดำเนินการ   
คณะฯไดท้ำการสอบเทียบครุภณัฑ์การศึกษาทุกรายการกับบริษัทที่มีมาตรฐานการสอบเทียบ

เคร่ืองมือตาม ISO/IEC17025 หรือบริษัทผูผ้ลิต โดยมีครุภัณฑ์ที่สอบเทียบ ได้แก ่
 

ลำดับที ่ เครื่องมือที่สอบเทียบ จำนวน 

1 Autoclave 1 
2 Biological safety cabinet  1 
3 Refrigerator 2 
4 Digital Thermo-Hygrometer 2 
5 Centrifuge (4 point) 1 
6 Centrifuge (5 point) 2 
7 Autopipette (20 L) 4 
8 Autopipette (200 L) 2 
9 Autopipette (1000 L) 2 
10 Volumetric pipette 8 
11 Rotator 1 
12 เคร่ืองอัตโนมัติตรวจเซลล์เม็ดเลือด CBC 

ABX Pentra 60 
1 

13 Freezer (-20 Celsius degree) 1 
14 Dry block 1 
15 เครื่องอัตโนมัติเคมีคลินิก 1 
16 ค่าบริการสอบเทียบ onsite 1 
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ส่วนที่ 3 ผลการดำเนินการ / การนำไปใช้  
การประเมินโครงการ  

ตัวช้ีวัดความสำเร็จโครงการ 
ที่ตั้งไว้ในระบบงบ 

ค่าเป้าหมาย เอกสารแนบรายงานโครงการ 
ที่ตั้งไว้ในระบบงบ ผลที่ได้ ที่ตั้งไว้ในระบบ

งบ 
ที่แนบไว้ใน
ภาคผนวก 

มีการสอบเทียบเป็นไปตามแผน มากกว่าหรือเท่ากับ
ร้อยละ 80 

คณะฯได้ทำการ
สอบเทียบ
ครุภัณฑ์การศึกษา
กับบริษัทที่มี
มาตรฐานการสอบ
เทียบเครื่องมือ
ตามมาตรฐาน 
ISO/IEC17025 
หรือบริษัทผู้ผลิต 
จำนวน 16 จาก 
16 รายการ คิด
เป็นร้อยละ 100 
(บรรลุ) 

มีเอกสารแสดง
การสอบเทียบ
ตามรายการที่ระบุ 

เอกสารแสดงการ
สอบเทียบ หรือใบ
ขออนุมัติ
งบประมาณตาม
รายการที่ระบุ 

 
ส่วนที่ 4   การตรวจสอบผลการดำเนินการ/ อภิปรายความสำเร็จหรือไม่สำเร็จตามวัตถุประสงค์ 

คณะเทคนิคการแพทย์ ได้ดำเนินการสอบเทียบครุภัณฑ์การศึกษาทุกรายการตามแผนสอบเทียบ
ครุภัณฑ์กับบริษัทที่มีมาตรฐานการสอบเทียบเครื่องมือตามมาตรฐาน ISO/IEC17025 หรือบริษัทผู้ผลิต โดย
ทำการสอบเทียบครุภัณฑ์จำนวน 16 จาก 16 รายการ คิดเป็นร้อยละ 100 จึงสรุปได้ว่าโครงการสอบเทียบ
ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2564 บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการที่ตั้งไว้ในระบบ  
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ส่วนที่ 5   สรุปผลการดำเนินการ/ ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงในอนาคต 
 
- ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานครั้งก่อน (ถ้ามี) 

ควรมีแผนการดำเนินการสอบเทียบเครื่องมือ/ครุภัณฑ์และดำเนินการสอบเทียบตาม
แผนอย่างต่อเนื่องเป็นประจำ 
 
- สิ่งที่ได้ดำเนินการแก้ไข / ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะครั้งก่อน 

มีการจัดทำแผนการสอบเทียบเคร่ืองมือ/ครุภัณฑ ์และดำเนินการสอบเทียบตามแผน
อย่างต่อเนื่องเป็นประจำ 
 
- ผลการประเมินในคราวนี้ 

คณะฯได้ทำการสอบเทียบครุภัณฑ์การศึกษาทุกรายการกับบริษัทที่มีมาตรฐานการ
สอบเทียบเครื่องมือตามมาตรฐาน ISO/IEC17025 หรือบริษัทผู้ผลิต โดยสอบเทียบครุภัณฑ์
จำนวน 16 จาก 16 รายการ คิดเป็นร้อยละ 100 (บรรลุค่าเป้าหมายตัวชี ้วัดความสำเร็จ
โครงการ) 
 
- ข้อเสนอแนะสำหรับในการพัฒนาในครั้งต่อไป 

ไม่มี 
 
ผลลัพธ์การพัฒนาและความเข้มแข็งที่เกิดกับกลุ่มผู้รับบริการ (แยกตามกลุม่ผู้รับบริการ)   
1. นักศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ ได้ใช้ครุภัณฑ/์เคร่ืองมือห้องปฏิบัติการที่มี

คุณภาพในการเรียนการสอนแต่ละรายวิชา 
2. ผู้ใช้บริการ และเจ้าหน้าที่คลินิกเทคนิคการแพทย ์สามารถเช่ือถือผลการตรวจวิเคราะห์

ทางห้องปฏิบัติการจากเครื่องอัตโนมัติ  
 

ผู้เข้าร่วมโครงการ  (กรณีที่เป็นโครงการบริการวิชาการ  ระดับมหาวิทยาลัย)                  
(ให้ระบุรายชื่ออาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการ  และต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวน
อาจารย์ทั้งหมดในวิทยาลัย/คณะ/สถาบัน)    
ไม่มี 



 

 
ภาคผนวก 

 

 
 
 
 
 
 



 

 
เอกสารแนบ 1 หนังสือรับรองผลการสอบเทียบครุภัณฑ์ 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

เอกสารแนบ 2 ใบวางบิล / BR รายการสอบเทียบครุภัณฑ์ 

  



 

  



 

  

 


