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รายงานผลการปฏิบัติงาน หมวดงานประจ า 

ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจ าเดือนมิถุนายน 2563 – เดือนพฤษภาคม 2564 
******************** 

 
1. ชื่อโครงการ การบริหารจัดการจัดอบรมเครื่องมือวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 
2. หลักการและเหตุผล   
 เนื่องจากพันธกิจหลักของหน่วยวิจัยกลาง ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์นั้น ปฏิบัติงานด้านการ
สนับสนุน ให้บริการเครื่องมือวิจัยและพ้ืนที่วิจัยส าหรับการปฏิบัติงานวิจัยในด้านสาขาวิชาต่างๆ ที่หลากหลาย
ทั้งงานวิจัยด้านปรีคลินิกและคลินิก ซึ่งมีมากถึง 20 สาขาวิชา รองรับงานวิจัยทั้งในระดับปริญญาโท ปริญญา
เอก นักวิจัยหลังปริญญาเอก เจ้าหน้าที่ และอาจารย์ผู้ที่สังกัดคณะแพทยศาสตร์ นอกจากนี้ในปัจจุบันฝ่ายวิจัย
ยังเปิดให้บริการเครื่องมือวิจัยแก่นักวิจัยภายนอกคณะแพทยศาสตร์อีกด้วย ในลักษณะของการท าวิจัยร่วมกับ
บุคลากรของคณะแพทยศาสตร์เพื่อผลักดันให้เกิดงานวิจัยที่หลากหลายและรอบด้านมากขึ้น  
 ดังนั้นเพื่อให้สามารถรองรับการปฏิบัติงานวิจัยได้อย่างครบถ้วน ฝ่ายวิจัยจึงได้จัดหาให้มีเครื่องมือวิจัย
ที่ครอบคลุมและหลากหลายประเภท ซึ่งได้จัดหมวดหมู่ตามประเภทของเครื่องมือวิจัยออกเป็น 5 หมวดหมู่ 
ได้แก่ เครื่องมือพ้ืนฐาน เครื่องมือวิเคราะห์ เครื่องมือด้านโมเลกุลาร์ไบโอโลจี เครื่องมือด้านมิญชวิทยาและ
พยาธิวิทยา รวมถึงเครื่องมือด้านเซลล์เทคโนโลยี แต่ด้วยจ านวนเครื่องมือวิจัยที่หลากหลายนี้ ประกอบกับมี
ผู้ใช้งานเป็นจ านวนมากทั้งบุคลากรภายในและภายนอกคณะแพทยศาสตร์แล้วนั้น จึงต้องมีระบบบริหาร
จัดการการอบรมด้านเครื่องมือวิจัยอย่างทั่วถึงและด าเนินการอย่างต่อเนื่อง ยกตัวอย่างเช่นการอบรม
เทคโนโลยีของเครื่องมือวิจัยที่ทันสมัยสามารถสร้างโจทย์หรือตอบโจทย์งานวิจัยในยุคใหม่ การอบรมการใช้
งานเครื่องมือวิจัยพ้ืนฐานหรือเครื่องมือวิจัยเฉพาะด้าน เป็นต้น เพ่ือให้ผู้มาขอใช้บริการได้รับข่าวสาร ความรู้ 
และเทคนิคใหม่ด้านการวิจัยและก้าวทันเทคโนโลยีด้านเครื่องมือวิจัยที่พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว อีกทั้งยังสามารถ
ใช้งานเครื่องมือวิจัยใหม่และเครื่องมือวิจัยที่มีอยู่แล้วได้อย่างถูกต้อง เต็มประสิทธิภาพอย่างแท้จริง และยังช่วย
ลดโอกาสความเสียหายที่อาจเกิดกับเครื่องมือวิจัยได้อีกทางหนึ่งด้วย   
 
3. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย  
 จัดท าระบบบริหารจัดการการอบรมด้านเครื่องมือวิจัย ยกตัวอย่างเช่นการอบรมเทคโนโลยีของ
เครื่องมือวิจัยที่ทันสมัย การอบรมการใช้งานเครื่องมือพ้ืนฐานหรือเครื่องมือเฉพาะด้าน เป็นต้น ให้เป็นระบบ มี
ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน มีหัวข้อการอบรมที่หลายหลายและให้ผู้ที่สนใจสามารถเข้าถึงได้ง่าย เพ่ือให้ผู้
มาขอใช้บริการได้รับข่าวสาร ความรู้ และเทคนิคใหม่ด้านการวิจัยและก้าวทันเทคโนโลยีด้านเครื่องมือวิจัยที่
พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว อีกทั้งยังสามารถใช้งานเครื่องมือวิจัยใหม่และเครื่องมือวิจัยที่มีอยู่แล้วได้อย่างถูกต้อง 
เต็มประสิทธิภาพอย่างแท้จริง และยังช่วยลดความเสียหายที่อาจเกิดกับเครื่องมือวิจัยได้อีกทางหนึ่งด้วย   
 
 
 
 
 



4. วิธีด าเนินการ  
 
ที ่ กิจกรรม เดือนที ่ ผลที่จะได้รับตามกิจกรรม 
1 วางแผนจัดท าหัวข้อการจัดอบรมประจ าปี 

อบรมเทคโนโลยีของเครื่องมือ อบรม GLP 
และอบรมเครื่องมือเฉพาะด้าน  

1 แผนการจัดอบรมประจ าปีและก าหนดการ
อบรม 

2 จัดท าแผนการอบรมและเอกสารขออนุมัติ
งบประมาณการอบรมประจ าปี ส าหรับการ
อบรม GLP 

1 แผนการอบรมและเอกสารขออนุมัติ
งบประมาณการอบรม GLP ประจ าปี 

3 จัดท าเอกสารประกอบการอบรม 
แบบทดสอบและแบบประเมินการอบรม 

2 จัดท าเอกสารประกอบการอบรม แบบทดสอบ
และแบบประเมินการอบรม 

4 จัดท าระบบการลงทะเบียนการอบรมแบบ
ออนไลน์ 

3 ระบบการลงทะเบียนการอบรมแบบออนไลน์
บนเว็บไซต์ของฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ 

5 ประชาสัมพันธ์การจัดอบรมหัวข้อต่าง ตาม
ก าหนดการอบรม 

3 เอกสารประชาสัมพันธ์ สื่อประชาสัมพันธ์บน
จอและบนเว็บไซต์ของฝ่ายวิจัย คณะ
แพทยศาสตร์ 

6 จัดเตรียมห้องประชุม เครื่องมือที่เก่ียวข้อง
และด าเนินการจัดอบรมในหัวข้อต่างๆ ตาม
ก าหนดการ 

3-12 งานอบรมในหัวข้อต่างๆ ถูกจัดข้ึนตาม
ก าหนดการ 

7 จัดเก็บและสรุปข้อมูลการให้บริการการ
อบรมเครื่องมือวิจัยด้วยโปรแกรม Power 
BIและเผยแพร่บนเว็บไซต์ฝ่ายวิจัย 

3, 6, 
9, 12 

มีสรุปข้อมูลการให้บริการการอบรมเครื่องมือ
วิจัยที่มีการปรับปรุงและบันทึกข้อมูลทุก 3 
เดือนในรูปแบบโปรแกรม Power BIและ
เผยแพร่บนเว็บไซต์ฝ่ายวิจัย 

8 จัดท ารูปเล่มสรุปผลการปฏิบัติงานประจ าปี
และเผยแพร่บนเว็บไซต์ฝ่ายวิจัย 

12 เล่มรายงานการปฏิบัติงานได้รับการเผยแพร่
บนเว็บไซต์ฝ่ายวิจัย 

 
5. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ  
 5.1 ระยะเวลา 1 ปี 
 5.2 สถานที่ อาคารเวชวิชชาคารและอาคารเตรียมวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์  

     มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 

6. งบประมาณ  
 ไม่มีงบประมาณในการจัดอบรมเฉพาะหัวข้อเรื่อง GLP และการใช้งานเครื่องมือพ้ืนฐาน เนื่องจาก
ปรับรูปแบบการอบรมให้อยู่ในรูปแบบออนไลน์มากข้ึน  
 
7. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวกฤษณา  ตลับกลาง ต าแหน่งนักวิชาการวิทยาศาสตร์ 
   นางสาวนุชนาฏ  จันทิหล้า  
   นางสาวรุ่งทิพย์  มาดี 



8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
8.1 มีระบบบริหารจัดการอบรมด้านเครื่องมือด้านการวิจัยของคณะแพทยศาสตร์ อย่างเป็นขั้นเป็น

ตอน ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ  
8.2 ได้รับความร่วมมือจากตัวแทนบริษัทผู้ขายเครื่องมือวิจัยต่างๆ เข้าร่วมจัดอบรมให้ความรู้ด้าน

เทคโนโลยีของเครื่องมือวิจัยแก่ผู้สนใจ 
8.3 นักวิจัยได้รับการอบรมเครื่องมือวิจัยในหัวข้อต่างๆ ได้รับประโยชน์และสามารถใช้งานเครื่องมือที่

มีอยู่ได้อย่างถูกต้อง  
8.4 ใช้เป็นฐานข้อมูลส าหรับการจัดอบรมในวาระต่อไป และตรงตามความสนใจจองนักวิจัยในคณะ

แพทยศาสตร์ 
 
9. การประเมินผลโครงการ ตรวจสอบผลการด าเนินงานผ่านโปรแกรม Power BI ที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ฝ่าย
วิจัย คณะแพทยศาสตร์ ดังลิงค์ท่ีแสดงนี้ https://resmd.kku.ac.th/web/kpiinfo/kpi_unit3_1 
 
10. ผลการด าเนินโครงการ  
 หน่วยวิจัยกลาง ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ ได้ด าเนินกิจกรรมการจัดอบรมเกี่ยวกับด้านเครื่องมือ
วิจัยบริการแก่นักวิจัยภายในคณะแพทยศาสตร์ เพ่ือให้นักวิจัยได้รับความรู้ที่ถูกต้อง ทันสมัย และสามารถ
น ามาปรับใช้ในการท างานวิจัยได้ ซึ่งในปัจจุบันฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มีเครื่องมือวิจัยในความดูแลเป็น
จ านวนมาก ดังนั้นจึงเกิดระบบการให้บริการฝึกอบรมด้านเครื่องมือวิจัย 3 หัวข้อการอบรมที่ส าคัญ ดังนี้ 
  1) การอบรมเทคโนโลยีเครื่องมือวิจัยประจ าปี 
  2) การอบรม GLP และการใช้งานเครื่องมือวิจัยพ้ืนฐาน 
  3) การอบรมการใช้งานเครื่องมือวิจัยเฉพาะด้านแบบกลุ่มย่อย 

แต่ละหัวข้อการอบรมนั้นมีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน ซึ่งจะได้แจกแจงในรายละเอียดแยกย่อยตาม
หัวข้อต่อไป แต่หากมองภาพรวมของการจัดอบรมที่ริเริ่มมีการด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรมแล้วนั้น ถูกจัดขึ้น
ในปี 2557 เพียงแต่ช่วงแรกยังไม่มีการแบ่งประเภทการอบรมอย่างชัดเจนเท่านั้น และเมื่อส ารวจสถิติจ านวน
ผู้เข้าร่วมการอบรมนับตั้งแต่ปี 2557 จนถึงปัจจุบัน พบว่ามีจ านวน 1,432 ราย โดยแบ่งเป็นบุคลากรภายใน
คณะแพทยศาสตร์ถึง 1,312 ราย ส่วนบุคลากรภายนอกคณะแพทยศาสตร์มีจ านวน 120 ราย ดังภาพที่ 1 ซึ่ง
จากข้อมูลที่ท าการส ารวจจะพบว่าในปี 2557 เป็นปีที่มีผู้เข้าร่วมอบรมจ านวนสูงเนื่องมาจาก เป็นปีแรกที่เริ่ม
ด าเนินการจัดอบรมในหัวข้อต่างๆ ที่หลากหลายและมีบางหัวข้อเช่น GLP (Good laboratory practice) การ
ใช้งานเครื่องมือพ้ืนฐานและเครื่องมือวิจัยทุกประเภทที่จ าเป็นต้องผ่านการอบรมเครื่องมือนั้น ก่อนเพ่ือให้
มั่นใจได้ว่าผู้ใช้งานนั้น มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานกับเครื่องมือวิจัยได้อย่างถูกต้อง เพ่ือป้องกันความ
เสียหายที่อาจเกิดข้ึนระหว่างหรือหลังการใช้งาน ส่วนในปัจจุบัน การระบาดของโรคโควิด-19 ได้เปลี่ยนแปลง
รูปแบบ และลักษณะการอบรมไปเป็นรูปแบบออนไลน์ด้วย application       เช่น Zoom และ Google 
classroom ซึ่งจะเห็นได้ว่าด้วยความเปลี่ยนแปลงนี้ท าให้ในปี 2564 มีจ านวนผู้เข้าร่วมอบรมลดจ านวนลง 
เหลือเพียง 72 รายเท่านั้น   
  



 
 

 
ภาพที่ 1 แสดงจ านวนผู้เข้าร่วมอบรมโดยรวม แบ่งประเภทภายในและภายนอกคณะแพทยศาสตร์ ระหว่างปี 
2557 ถึงปัจจุบัน 
 



นอกจากนี้เมื่อพิจารณารายละเอียดสถิติจ านวนผู้เข้าร่วมอบรมโดยรวม แบ่งตามประเภทหัวข้อการ
อบรมหรือประเภทของเครื่องมือในระหว่างปี 2557 ถึงปัจจุบัน ดังภาพที่ 2  

 

 
ภาพที่ 2 แสดงจ านวนผู้เข้าร่วมอบรมทั้งหมด แบ่งตามประเภทเครื่องมือวิจัยหรือหัวข้อการอบรม ระหว่างปี 
2557 ถึงปัจจุบัน 
 

พบว่าหัวข้อการอบรมที่มีผู้เข้าร่วมสะสมมากที่สุดได้แก่ GLP and basic instrument ซึ่งมีจ านวน 
319 ราย ส่วนหัวข้อที่มีผู้สนใจเข้าร่วมอบรมใน 3 ล าดับถัดมาได้แก่ การใช้งานเครื่อง Confocal laser 
scanning microscope การใช้งานเครื่อง Real-time PCR และการใช้งานเครื่อง Flow cytometer ซ่ึงมี
จ านวน 120 ราย 101 ราย และ 96 ราย ตามล าดับ   

 
 10.1 การจัดอบรมเทคโนโลยีของเครื่องมือวิจัย 
  หน่วยวิจัยกลาง ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ ได้ด าเนินการประชาสัมพันธ์ ประสานงานและ
ขอความร่วมมือกับบริษัทผู้ผลิตและ/หรือตัวแทนจ าหน่ายเครื่องมือวิจัยเข้าให้ความรู้ ความเข้าใจด้าน
เทคโนโลยีที่ทันสมัยและก้าวหน้าของเครื่องมือวิจัยประเภทต่างๆ ที่มีความสามารถในการรองรับการท างาน
วิจัยหลากหลายสาขาวิชา เพ่ือให้สามารถน าเทคนิคที่ทันสมัยเหล่านั้น น ามาปรับใช้หรือวางแนวทางในการ
ท างานต่อไปในอนาคต และเป็นการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างประโยชน์ให้แก่นักวิจัยหน้าใหม่ทั้งในและนอกคณะ
แพทยศาสตร์ อีกท้ังยังสามารถน าไปใช้เป็นข้อมูลในการจัดสรรครุภัณฑ์ประจ าปีได้อีกด้วย 
  ขั้นตอนในการด าเนินงานจัดอบรมร่วมกับบริษัทผู้ผลิตและ/หรือตัวแทนจ าหน่ายเครื่องมือ
วิจัยมีดังนี้ 
  1) บริษัทผู้ผลิตและ/หรือตัวแทนจ าหน่ายส่งก าหนดการ วัน เวลา และรายละเอียดที่ 
                              ส าคญัรวมทั้งเอกสารขออนุมัติการจัดการอบรมส่งมายังหน่วยงาน 
  2) เสนอผู้บริหารลงนามอนุมัติและด าเนินการจัดท าเอกสารประชาสัมพันธ์ (ดังภาพที่ 3)   
                              พร้อมจัดเตรียมสถานที่ อุปกรณ์การจัดอบรมและรายชื่อผู้ลงทะเบียนการอบรม 



  3) บริษัทผู้ผลิตและ/หรือตัวแทนจ าหน่ายด าเนินการอบรมตามก าหนดการ 
  4) จัดเก็บรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมพร้อมบันทึก สรุปและรายงานข้อมูลผ่านโปรแกรม    
                              Power BI บนเว็บไซต์ของฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ 
  จากการด าเนินการจัดเก็บข้อมูลการเข้ามาจัดอบรมอบรมเทคโนโลยีของเครื่องมือวิจัย 
นับตั้งแต่ปี 2558 จนถึงปัจจุบัน มีหัวข้อการอบรมทั้งสิ้น 15 เรื่อง ได้แก่ปี 2558 จัดการอบรม 1 เรื่อง ปี 
2559 จ านวน 4 เรื่อง ปี 2560 จ านวน 3 เรื่องและในปี 2563 มีการอบรมทั้งสิ้น 7 เรื่อง ส่วนการอบรมตั้งแต่
ช่วงเดือน มิถุนายน 2563 ถึง พฤษภาคม 2564 พบปัญหาการระบาดของโรคโควิด-19 คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีมาตรการควบคุมบุคคลภายนอกเข้าพ้ืนที่ และขอความร่วมมือให้งดจัดกิจกรรม การ
อบรมที่มีการรวมตัวของคนจ านวนมาก เป็นเหตุให้มีการงดและยกเลิกการอบรมไป  
 
 10.2 การจัดอบรม GLP และการใช้งานเครื่องมือพ้ืนฐาน 
  การอบรมในหัวข้อนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจแก่นักวิจัยใหม่ที่เริ่มท างานวิจัย
และต้องการใช้งานเครื่องมือวิจัยของส่วนกลางและพ้ืนที่ ห้องปฏิบัติการวิจัยกลาง เพ่ือให้เข้าใจระเบียบ 
หลักเกณฑ์และวิธีการเข้าใช้พ้ืนที่ ระบบการจัดการของเสียสารเคมีภายในอาคาร และที่ส าคัญเพ่ือให้สามารถ
ทราบขั้นตอนการใช้งานเครื่องมือวิจัย เช่น ระบบการจองใช้งานเครื่องมือออนไลน์ การใช้งานและข้อควรระวัง
ของเครื่องมือแต่ละประเภท เป็นต้น นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมอบรมยังต้องผ่านการทดสอบการใช้ งานเครื่องและ
ข้อสอบ เพื่อประเมินความเข้าใจในการอบรมและสามารถเริ่มต้นใช้งานเครื่องมือได้อย่างถูกต้องอีกด้วย โดยมี
ขั้นตอนการจัดการอบรม ดังนี้   
  1) ก าหนดวัน เวลา ที่จะจัดอบรมและด าเนินการจัดท าก าหนดการอย่างเป็นทางการ ดัง

ตารางด้านล่าง 
ช่วงเวลา รายละเอียด 

08.45-09.00 ลงทะเบียน 
09.00-10.30 - แนะน าประเภทเครื่องมือวิจัยกลาง สถานที่ตั้ง/ห้องปฏิบัติการวิจัยกลาง  

- ความปลอดภัยและการขอ-ยกเลิกใช้งาน key card อาคารเวชวิชชาคาร 
- กฎ ระเบียบการขอฝึกอบรม การใช้งานและการแจ้งซ่อมเครื่องมือวิจัยกลาง 
- ข้อปฏิบัติ การจัดเก็บและก าจัดของเสียในห้องปฏิบัติการ 
- บรรยายการใช้งานเครื่องมือพ้ืนฐานและข้อควรระวัง 
    - เครื่องชั่ง (2 รุ่น) 
    - pH meter (2 รุ่น) 
    - Centrifuge (6 รุ่น) 
    - Water purification 

10.30-10.45 พักทานอาหารว่าง 
10.45-12.00 - บรรยายการใช้งานเครื่องมือพ้ืนฐานและข้อควรระวัง 

   - Evaporator and Freeze dryer (3 รุ่น) 
   - Spectrophotometer (2 รุ่น) 
   - Fluorescence imaging microscope (3 รุ่น) 
   - Autoclave (2 รุ่น) 
   - PCR (3 รุ่น) 



   - Ultrasonic homogenizer 
   - Ultrasonic cleaner 
   - Deep freezer 
   - CO2 incubator and Biosafety cabinet 
ถาม-ตอบปัญหาการใช้งาน 

12.00-13.00 พักเท่ียง ทานอาหารกลางวัน 
13.00-15.00 ทดสอบการใช้งานหน้าเครื่อง 
15.00-15.15 พักทานอาหารว่าง 
15.15-16.00 - ถาม-ตอบปัญหาการใช้งาน 

- ท าแบบทดสอบหลังการอบรมและแบบประเมิน 
- ปิดการอบรม 

ตารางท่ี 2 แสดงก าหนดการการอบรม GLP and basic instrument 
 
 
  2) จัดท าระบบการลงทะเบียนออนไลน์บนเว็บไซต์ของฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ ดัง  
                              ภาพที่ 4 
  3) จัดท าเอกสารและป้ายประชาสัมพันธ์ ดังภาพที่ 5 
  4) จัดท าเอกสารประกอบการอบรม  
  5) ด าเนินการอบรมตามก าหนดการ ดังภาพที่ 6 และ 7 
  6) จัดท าและตรวจแบบทดสอบและแบบประเมินหลังการอบรม  
  7) จัดเก็บรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมพร้อมบันทึก สรุปและรายงานข้อมูลผ่านโปรแกรม  
                             Power BI บนเว็บไซต์ของฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ 
 

 
ภาพที่ 4 ระบบการลงทะเบียนออนไลน์บนเว็บไซต์ของฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ 



 
ภาพที่ 5 แสดงตัวอย่างเอกสารหรือป้ายส าหรับประชาสัมพันธ์ทางอีเมลและจอประชาสัมพันธ์ 
 
 

 
ภาพที่ 6 แสดงภาพขณะด าเนินการอบรมภาคบรรยาย ณ ห้องประชุม 
 



 
ภาพที่ 7 แสดงภาพขณะด าเนินการอบรมภาคปฏิบัติ ณ ห้องปฏิบัติการ 
 
  จากการจัดเก็บข้อมูลการอบรมในหัวข้อ GLP and basic instrument นี้นับตั้งแต่ปี 2557 
จนถึงปัจจุบัน ดังภาพที่ 8 พบว่ามีจ านวนผู้เข้าร่วมอบรมทั้งหมด 319 ราย ซึ่งเป็นนักวิจัยภายในคณะ
แพทยศาสตร์ทั้งหมด เนื่องจากเป็นการอบรมให้แก่นักวิจัยใหม่ที่ต้องการใช้งานเครื่องมือและห้องปฏิบัติการ
กลาง จากภาพแสดงให้เห็นว่าในปี 2557 นั้น มีผู้เข้าร่วมอบรมสูงสุดคือ 68 ราย ส่วนในปีอื่นๆ ที่มีจ านวนผู้เข้า
อบรมแตกต่างกัน ส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับจ านวนนักศึกษาระดับปริญญาโทและเอกที่สมัครเข้าเรียนในปีนั้นๆ 
นั่นเอง ส่วนนักวิจัยภายนอกคณะนั้นจะเข้าสู่กระบวนการอบรมในหัวข้อถัดไป 

 
ภาพที่ 8 แสดงจ านวนผู้เข้าอบรม GLP โดยรวมระหว่างปี 2557 ถึงปัจจุบัน  



  หากพิจารณาการอบรมในปีล่าสุดคือ ระหว่างเดือนมิถุนายน 2563 ถึง เดือนพฤษภาคม 
2564 จะพบว่ามีผู้เข้าร่วมอบรมจากหน่วยงานหรือภาควิชาภายในคณะแพทยศาสตร์ที่เข้าร่วมอบรมจ านวน 
10 หน่วยงาน ดังตารางที่ 3  
 
ตารางท่ี 3 แสดงผลหน่วยงานภายในคณะแพทยศาสตร์ที่เข้าร่วมอบรม GLP and basic instrument ระหว่า
เดือนมิถุนายน 2563 ถึง เดือนพฤษภาคม 2564 

ที ่ หน่วยงาน จ านวนผู้เข้าอบรม 
1 ภาควิชาชีวเคมี 14 
2 ภาควิชาจุลชีววิทยา 6 
3 ภาควิชาปรสิตวิทยา 5 
4 ภาควิชาชีวเวชศาสตร์ 3 
5 โครงการ ReOV 3 
6 ภาควิชาสรีรวิทยา 2 
7 ภาควิชาเภสัชวิทยา 2 
8 สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสมรรถนะมนุษย์และการเสริมสร้างสุขภาพ 2 
9 ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ 1 
10 สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ าดี 1 

 
  10.3 การจัดอบรมการใช้งานเครื่องมือเฉพาะด้าน  
   การอบรมในหัวข้อนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจ วิธีการใช้งานเครื่องมือ
วิจัยโดยละเอียด และทราบข้อควรระวังในการวิจัยเฉพาะด้านหรือเครื่องมือประเภทอ่ืน นอกเหนือจาก
เครื่องมือวิจัยพื้นฐาน ซึ่งผู้เข้าอบรมเป็นนักวิจัยที่เริ่มท างานวิจัยและต้องการใช้งานเครื่องมือวิจัยของส่วนกลาง 
โดยท าการอบรมในลักษณะกลุ่มย่อย เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมสามารถฝึกการใช้งานและปรับตั้งค่าการท างานต่างๆ 
ของเครื่องมือได้อย่างเต็มที่ ทั่วถึงและถูกต้อง เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นระหว่างและ/หรือหลังการ
ใช้งาน นอกจากนี้ผู้อบรมต้องประเมินผู้รับการอบรมว่ามีความเข้าใจและสามารถเริ่มต้นใช้งานเครื่องมือได้
อย่างถูกต้องหรือไม ่ส่วนขั้นตอนการจัดการอบรมมีดังนี้   
  1) ผู้สนใจใช้งานเครื่องมือเข้าติดต่อสอบถามรายละเอียดของเครื่องมือที่ต้องการอบรม  
  2) ผู้รับผิดชอบเครื่องมือตรวจสอบความพร้อมของเครื่องมือที่จะใช้ในการอบรม 
  3) ก าหนดวัน เวลา สถานที่ในอบรมการใช้งานเครื่องมือ 
  4) ผู้อบรมเตรียมตัวอย่างทดสอบ และด าเนินการอบรมตามก าหนด 
  5) ผู้อบรมกรอกแบบฟอร์ม แจ้งรายละเอียดที่ส าคัญผ่านการสแกน QR Code  
  6) ผู้รับผิดชอบประเมินผลการอบรม จัดเก็บรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมพร้อมบันทึก สรุป

และรายงานข้อมูลผ่านโปรแกรม Power BI บนเว็บไซต์ของฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ 
 



 
ป้ายประชาสัมพันธ์การอบรมเครื่อง Fluorescence microscope 
 

 

 
ป้ายประชาสัมพันธ์การอบรมเครื่อง Raman spectroscopy 
 



 
ป้ายประชาสัมพันธ์การอบรมเครื่อง Fluorescence microplate reader 
 

 

 
ป้ายประชาสัมพันธ์การอบรมเครื่อง Flow cytometer 

 



 
ภาพที่ 3 แสดงตัวอย่างเอกสารหรือป้ายส าหรับประชาสัมพันธ์ทางอีเมลและจอประชาสัมพันธ์ 
 
   จากผลการบันทึกข้อมูลการอบรมเครื่องมือวิจัยเฉพาะด้าน ในระหว่างเดือน
มิถุนายน 2563 ถึงเดือนพฤษภาคม 2564 ดังตารางที่ 4 พบว่ามีจ านวนผู้เข้าอบรมโดยรวมทั้งหมด จ านวน 
150 ราย แบ่งเป็นผู้เข้าอบรมที่สังกัดคณะแพทยศาสตร์เป็นส่วนใหญ่ จ านวน 147 ราย มีบุคลากรภายนอก
คณะแพทยศาสตร์เพียง 3 ราย  
  
ตารางท่ี 4 แสดงจ านวนผู้เข้าอบรมในแต่ละเดือน ระหว่างเดือนมิถุนายน 2563 ถึงเดือนพฤษภาคม 2564 

เดือน จ านวนผู้เข้าอบรม 
บุคลากรนอกคณะฯ บุคลากรนอกคณะฯ 

กรกฎาคม 2563 33 0 
สิงหาคม 2563 30 0 
กันยายน 2563 10 0 

พฤศจิกายน 2563 1 0 
ธันวาคม 2563 17 0 

กุมภาพันธ์ 2564 10 0 
มีนาคม 2564 23 3 
เมษายน 2564 14 0 

พฤษภาคม 2564 9 0 
รวม 147 3 

  
  เมื่อพิจารณารายละเอียดของข้อมูลประเภทเครื่องมือวิจัย ที่ผู้เข้าอบรมประสงค์จะขอรับ
บริการและต้องการอบรมการใช้งานในระหว่างเดือนมิถุนายน 2563 ถึงเดือนพฤษภาคม 2564 ดังตารางที่ 5 



พบว่ามีเครื่องมือวิจัยจ านวน 15 ประเภท โดยเครื่องที่ผู้ใช้งานขออบรมมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ 
Fluorescent microscope, Real-time PCR และ Super speed centrifuge เป็นต้น 
 
ตารางท่ี 5 แสดงประเภทเครื่องมือที่จัดอบรม ระหว่างเดือนมิถุนายน 2563 ถึงเดือนพฤษภาคม 2564  

ที ่ ชื่อเครื่อง จ านวนครั้งการอบรม 
1 Fluorescent microscope 5 
2 Real-time PCR 4 
3 Super speed centrifuge 4 
4 Confocal microscope 3 
5 Gel documentaion 2 
6 Homogenizer 2 
7 HPLC 2 
8 Ultracentrifuge 2 
9 Raman spectroscope 2 
10 Centrifugation evaporator 1 
11 Flow cytometer 1 
12 Freeze dryer 1 
13 Imaging microscope 1 
14 Luminescense microplate reader 1 
15 UV-Vis spectrophotometer 1 

รวม 32 
 
 
11. สรุปปัญหา/อุปสรรค  
 11.1 ผู้ใช้บริการบางส่วนพบปัญหาความไม่สะดวก ไม่สามารถเข้าร่วมอบรมในวันที่การอบรมถูก
ก าหนดขึ้นได้ ประกอบกับบางหัวข้อในการอบรมนั้นรับสมัครผู้เข้าร่วมอบรมในจ านวนจ ากัด จึงจ าเป็นต้องรอ
รอบการอบรมในช่วงถัดไปซึ่งใช้เวลานาน   
 
12. ข้อเสนอแนะในการพัฒนา  
 12.1 ควรจัดให้มีการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ
เครื่องมือวิจัยประจ าปี เพ่ือรับทราบปัญหาและข้อเสนอแนะในการใช้บริการและน าไปปรับปรุงการบริการให้
เหมาะสมต่อไป 
 12.2 ควรเพิ่มทางเลือกในการเข้าร่วมอบรม เช่น การอบรมการใช้งานเครื่องมือพ้ืนฐานหรือเครื่องมือ
บางประเภทที่มีความซับซ้อนน้อย ได้แก่ ช่องทางการอบรมแบบออนไลน์ เพ่ือลดระยะเวลาและของทั้ง
ผู้ด าเนินการจัดอบรมและผู้เข้าร่วมอบรม 
 

 
  


